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ČERVENEC/SRPEN 2007

Úvodník
Vážení občané, přátelé a čtenáři našich novin, letošní
léto bylo přímo nabito událostmi; sotva skončil MoR
(Masters of Rock) 2007, rozběhly se přípravy na 40. ročník tradičního Vizovického Trnkobraní, které po několika
letech bude zase jen jedno.
Protože tento úvodník píši v předstihu, nevím jak
dopadla organizace tohoto ročníku Trnkobraní a doufám,
že přípravy, každým rokem se zlepšující, se projevily v jeho
konání ve vzestupném trendu. S potěšením se dívám kolem
sebe, s jakou úspěšností se lidé ve Vizovicích chytají šance
využít výhod těchto monstrózních akcí a přetvořit je ve svůj
prospěch.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se
podíleli na zvládnutí těchto akcí a také těm, kteří poslali, či
zatelefonovali pochvalné hlasy na náš úřad.
Samozřejmě, že zůstávají problémy, které je ještě potřeba do budoucnosti eliminovat, či úplně
vyřešit, ale nejsem tak naivní, abych
tvrdil, že by bylo vše v pořádku. Musím
poděkovat i za negativní ohlasy, z kterých lze vycházet do budoucna a snažit
se naší činnost zlepšovat.
Kdyby Vás horké letní události příliš unavily, nebo jste zkrátka chtěli
přijít na trochu jiné myšlenky, zvu Vás
na návštěvu našeho tradičního letního
vydání.
K létu patří neodmyslitelně prázdniny, cestování či okurková sezóna, ale
určitě jsme nelenošili, proto je možné,
že jako první Vás zaujme tradiční informace o R49, o jeslích či, o organizačních změnách v samosprávě.
Věřím, že v tomto vydání naleznete potřebné informace o dění v našem
městě, ale i zábavu a oddech. Letní
číslo samozřejmě přináší zajímavého
čtení mnohem více, ale proč bych měl
vše vyzradit hned v úvodu; nechte se
překvapit a snad i potěšit.
Jaroslav Burkart
místostarosta

ČÍSLO 7-8

CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME
- Masters of Rock
- Kulturní dům - nabídka kurzů
- Svoz odpadů - Pedersen - termíny
- Problematika jeslí - rozpočet
- Mistrovství ČR v orientačním běhu
- A nketa k podobě a budoucnosti
Vizovských novin
- Společenská kronika

Letecký snímek pořízený v době konání festivalu Masters of Rock.
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 28. 6. 2007 následující usnesení:
Majetkové záležitosti
- schválilo odkup části pozemku s křížem při odbočce na Chrastěšov p. č. 2473/7 o výměře 52 m² od paní Emilie Obadalové
za cenu 50,-Kč/m² a také schválilo dofinancování restaurátorských prací na akci „Restaurování pískovcového kříže na ul.
Chrastěšovská ve Vizovicích“ do výše 50.000,--Kč.
- schválilo prodej pozemku p. č.1162/22 v k.ú. Zádveřice, umožňující přístup žadatele k vlastním parcelám dle žádosti
č.j.MUVIZ11905/2007 RNDr.Mikeskovi za cenu 200,-Kč/m².
- schválilo prodej části pozemku p.č. 235/1 od sídliště Růžová v k.ú. Vizovice dle žádosti č.j.MUVIZ8365/2007 panu Jiřímu
Dohnalovi za cenu 1000,--Kč/m².
- zamítlo žádost č. j. MUVIZ 11180/2007 ing. Šmatly o snížení ceny domu č.p. 26 Klečůvka a pozemku p. č. 403 v k.ú.
Klečůvka a také zamítlo prodej pozemku p.č. 2788/5 v k.ú. Vizovice dle žádosti č. j. MUVIZ16483/2007 pana Miroslava
Jančíka.
- dále zamítlo prodej pozemků p. č. PK 3282 a 3284 nad fotbalovým hřištěm v k.ú. Vizovice dle žádosti č.j. MUVIZ
15685/2007 MUDr. Jiřího Šimka.
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje nevyužité kotelny u domu č.p. 992, Vizovice.
- schválilo bezúplatný převod pozemků (komunikací) ze státu na město p.č.5200, p.č.5347, p.č.5348/1, p.č.5249/2, p.č.5350/1,
p.č.5364/2, p.č.5185/2 ve smyslu ustanovení §41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Město
Vizovice se zavázalo, že ve lhůtě do 10-ti let od bezúplatného nabytí majetku nepřevede nemovitost na jinou osobu a současně
ji bude užívat k dosavadním účelům.
- schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č.UZSVM/BZL/2569/2007-BZLM týkající se výše uvedených komunikací a dále schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků – dalších místních komunikací p.č.5185/2, p.č.5348/1,
p.č.5351/1, p.č.5352, p.č.5355, p.č.5357, p.č.5109/3, p.č.5109/4, p.č.5123/3, p.č.5123/1, p.č.5123/2.
- schválilo prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek objektu bytového domu č.p. 948 na sídlišti Štěpská pozemek
p.č.st.1655 v k.ú. Vizovice a ceny bytů dle přílohy č.1 k zápisu.
- uložilo oddělení majetku a investic připravit návrh smlouvy a nezbytné podklady ve věci dobudování kanalizace v ul. Slušovská,
Vizovice. Dále pak souhlasilo se změnou územního plánu u pozemků za Hájem směrem na Lhotska p.č. 3037, 3031, 3030 v k ú.
Vizovice pro funkční využití plochy k bydlení, hospodářské využití pro chov pouze podmíněně.
- schválilo odkup části pozemku p.č. PK 4517/9 (4517/B KN) o výměře 300 m² a p.č. PK 4517/9 (4517/A KN) o výměře 377 m²
od Římskokatolické farnosti Vizovice z důvodu možného řešení parkovacích ploch u školky.
Finanční záležitosti
- schválilo rozpočtové opatření č. 5Z – týkající se přesunu příspěvku na mládež, zvýšených příjmů z daně z příjmu a studie křižovatky I/49 a I/69 dále pak schválilo závěrečný účet města Vizovice za rok 2006 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
města Vizovice za rok 2006 „bez výhrad“. Také vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od
15. 5. 2007 do 28. 6. 2007 týkajících se přesunů mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu.
- odložilo žádost Sokolů č. j. MUVIZ 16794/2007 o půjčku na opravu střechy Sokolovny do doby doplnění žádosti, dále pak
souhlasilo s prodloužením lhůty na zaplacení bytové jednotky č.205 v domě č.p.999 na sídlišti Růžová, panu Milanu Okálovi
do 25.8.2007.
Organizační záležitosti
- zastupitelstvo zrušilo městskou policii ke dni 30.9. 2007 a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o městské policii.
Doprava
- uložilo TAJEMNÍKOVI svolat jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - pobočka Zlín, Policií ČR Brno, Krajským úřadem
Zlínského kraje – odborem dopravy a SH a Městem Vizovice ve věci úpravy křižovatky I/49 a I/69 na Palackého náměstí.
- nesouhlasí s vybudováním železnice v koridoru Baťovy dráhy a pověřilo Radu města Vizovice vytvořením komise ve věci řešení
železniční tratě Vizovice-Valašská Polanka.
Různé
- schválilo Podmínky pro úhradu nákladů na pořízení změn územně plánovací dokumentace města Vizovice dle přílohy č. 5
k zápisu.
Městské zastupitelstvo projedná na svém příštím zasedání otázku osudu dobudování železnice.
Doporučujeme občanům účast na tomto zasedání.
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Zastupitelstvo města zrušilo Městskou policii
„Zabili nám Ferdinanda“ – dalo
by se říct. Proč se tak stalo? Nebude
nám policie chybět? Naplňovala
smysl myšlenky, s kterou byla zřízená?
Zabezpečí město všechny činnosti,
které doposud policie dělala? Co
vlastně dělala?
Obecní policie prapůvodně vznikla
jako nouzové a přechodné opatření
k zastavení dramatického růstu kriminality a tento důvod ve Vizovicích
chybí a chyběl. Myslím si, že většině
obyvatel unikal smysl této instituce.
Veřejnost neviděla reálné výsledky
jejich práce, což vedlo postupně ke
ztrátě autority a znevážení této instituce jako takové.
Víme, že v roce 2006 naši
městští strážnici řešili 170 přestupků
a odchytili 28 psů. Lze tedy říct, že
každý strážník vyřešil 85 přestupků,
což znamená, že řešil průměrně sedm
přestupků měsíčně, tedy každý třetí
pracovní den jeden. Z toho však
blokově řešil pouze cca 1,5 přestupku
měsíčně!!! Průměrná výše blokové
pokuty v roce 2006 činila 150,- Kč
a nechám ji bez komentáře.
Co se týká roku 2007, víme, že
produktivita práce se zvýšila o 47%
a největší nárůst jsme zaznamenali v řešení blokových přestupků,
kde nárůst činí 80%. Dá se říct,
že místo dvou strážníků nám zde

teď pracuje dva a půl strážníků aniž
bychom vynaložili byť by jedinou
korunu mezd. Je patrné, že strážnici
měli a mají hluboké rezervy ve svém
výkonu.
Nejmarkantnější posun nastal
u průměrné výše pokut, kde jsme se
dostali z průměrné pokuty 150,- Kč
na cca 500,- Kč.
Grandiózního nárůstu v produktivitě práce bylo sice dosaženo, ale
nutno podotknout, že jsme prakticky
začínali z nuly a tuto nulu jim někdo
v minulosti bohužel dovolil.
Netvrdím, že jediným smyslem
MP je řešení přestupků a restrikce,
ale dle §4 vyhlášky o MP by mimo
přestupků měli řešit dohled nad
městskými vyhláškami a občansko
právními spory občanů – ponechám
bez komentáře, jak byly tyto činnosti
prováděny.
Byly prováděny i činnosti, které
byly a jsou nedoceněny. Například
pomoc při řešení přestupků právního
odboru, doručování, okamžité řešení
dopravních situací, či asistence při
kulturních akcích pořádaných ve
Vizovicích. Největší výhoda byla
pohotovost při aktuálním řešení
problémů, které se ve městě vyskytly.
Pokud město zrušilo policii, musí také říct, jak bude její
činnost nahrazena. Proto byla

s JUDr. Šabršulou, velitelem služby
pořádkové a železniční policie Zlín,
uzavřena „Dohoda o vzájemné spolupráci“ mezi PČR OŘ Zlín a Městem
Vizovice. Z dohody jasně vyplývá,
že pro Město Vizovice bylo výhodné
Dohodu uzavřít a zrušit Městskou
policii Vizovice, protože PČR je
schopna ji nahradit. Jak vyplývá ze
zákona: kde není zřízena městská
policie, tam koná policie státní.
Je to jednoznačně výhodnější
z organizačního i ekonomického hlediska. Navíc přibudou, dle informací
od JUDr. Šabršuly, policisté v ulicích,
protože místní oddělení bude posíleno o osm policistů. Dále pak peníze,
které šly na městské strážníky, by se
mohly využít pro boj s kriminalitou,
či jinou závažnou činností, případně
použít smysluplněji.
Troufám si konstatovat, že v očích
občanů se městská policie jeví jako
zbytečná, ale i v některých ohledech
nedoceněná. Jejím zrušením dojde
k osmi set tisícové úspoře finančních
prostředků z rozpočtu města. Z výše
uvedených důvodů zastupitelstvo
města Městskou policii Vizovice
zrušila.
Jak bude chod města vypadat po
této organizační změně, ukáže čas.
Jarsolav Burkart
místostarosta

Technické služby města Vizovice o prázdninách
Zatímco pro většinu lidí jsou letní
měsíce obdobím prázdnin a dovolených, pro zaměstnance Technických
služeb je léto obdobím, které na ně
klade nároky přinejmenším srovnatelné s tuhou zimou. O dovolené si
většina z nich může nechat jenom
zdát. Prvořadým úkolem je údržba
travnatých ploch, se kterou vzhledem
k jejich výměře zápolíme s větším, či
menším úspěchem limitovaným počty
a technickou spolehlivostí poměrně
zastaralé mechanizace. Jenom pro ilustraci, dva malotraktory jsou roku
výroby 1993 a 1995, dvě motorovésekačky na trávu z poloviny devadesátých let, novějšího data jsou pouze
multiklip Stiga z roku 2000, Etesia
z roku 1998 a dva křovinořezy z roku
2004 a 2007. Na sekání trávy jsou
z počtů Technických služeb města

Vizovice vyčleněni čtyři pracovníci, kteří musí obhospodařit celkem
171 338m2 travnatých ploch. Další
čtyři zaměstnanci se starají o 21 761 m
místních komunikací a 7 897m chodníků, které v případě potřeby zametá
další pracovník řídící zametač IFA
vyrobený v roce 1985. Více než dvacetiletý stroj však spíše zaměstnává
další dva pracovníky určené k údržbě techniky a o jeho hospodárnosti
raději nikdo ani nepřemýšlí. Ostatně
s efektivností na tom nejsou lépe ani
základní technické prostředky určené
ke svozu odpadů. Nosiče velkoobjemových kontejnerů pochází z roku
1996 a 1986, vozy určené ke svozu
nádob na odpady jsou sice tři, ale pravidelně jezdí vzhledem k jejich opotřebení pouze dva novějšího data výroby
– 1986 a 1989. Jejich posádky tvoří
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deset zaměstnanců, z toho 4 řidiči
a 6 členů obsluhy, kteří však současně
pomáhají i při údržbě zeleně a místních komunikací. Další dva pracovníci se starají o chod sběrného dvora,
další dva o údržbu městského osvětlení a to i v okolních obcích, jeden
pracovník pečuje o vzhled hřbitova,
tři zaměstnankyně pracují v prádelně,
čtyři v účtárně, pět zaměstnanců je
vyčleněno k údržbě bytového fondu
a správě kotelen a další dva mechanici
pracují v dílnách, kde stráví většinu
času při opravách drobné mechanizace, ale mimo to musí v případě potřeby usednout za volant traktoru při
čištění příkop, rypadla a nebo zaskočit
za některého z řidičů.
Proč tohle všechno popisuji? Prostě
proto, že když všechny tyhle zaměstnance sečtete, dostanete se k číslu čty-

řicet. Na první pohled se zdá dostatečný počet k tomu, aby zvládl jakoukoliv situaci, třeba i takový monstr
podnik, jakým je Masters of Rock,
který v našem městě proběhl v první
polovině července. Pokud ten dojem
máte, ještě jednou si přečtěte, co všechno musí tihle lidé zvládnout při své
běžné činnosti a jakou mají k dispozici
techniku. Já osobně před nimi smekám, protože v letošním roce se poprvé
museli vypořádat s náporem návštěvníků bez pomoci prázdninových brigádníků a město udržet během rušného
víkendu alespoň v přijatelném stavu
pro ty z návštěvníků, ale především
stálých obyvatel, pro které rocková
hudba mnoho neznamená. Je sice pravda, že během příprav celé akce a ještě
týden po jejím skončení téměř všichni
zaměstnanci Technických služeb pracovali výhradně na úklidu města a ostatní
běžné činnosti dostávaly tak trochu
na frak, ale nepochybuji o tom, že
takto zaviněný skluz v krátkém čase
doženou. Málokdo totiž ví, že v závěru
rockového festivalu zaskakovali pracovníci Technických služeb města Vizovice
i tam, kde selhala Pragokoncertem najmutá specializovaná úklidová služba.
V tropických vedrech, která v tom čase
panovala, výkon, před kterým nelze

nesmeknout, a nemohu si odpustit
poznámku, že pokud by takto pracovali u soukromé společnosti, výsledná
odměna by byla nepoměrně vyšší než
odměna, jakou jim může nabídnout
příspěvková organizace, kterou naše
Technické služby jsou.
Samozřejmě se nabízí otázka, co nám
toto zvýšené úsilí přineslo. Pokud pominu samotnou skutečnost, že Vizovice
jsou díky takovýmto podnikům dnes
známější než mnohá větší města a omezím se na příjem peněz, tak zatím
ještě sice nemáme dokončenou fakturaci za odvoz odpadů, ale není důvod
nepředpokládat, že dosažený obrat bude
menší než v loňském roce, kdy bylo
dosaženo zhruba stodvaceti tisíc Kč.
Rekord si opět připsalo koupaliště, které
během čtyř dnů dosáhlo obratu běžně
plánovaného na celou koupací sezónu
– 191 838 Kč, naopak zklamáním byl
obrat dosažený provozováním parkovišť. Poprvé byla Technickými službami
provozována tři parkoviště jako placená
služba s cenou 100 Kč na parkovací
místo na 24 hodin. Na jejich provozu
se podílela desítka zaměstnanců včetně
brigádníků, jedno parkoviště bylo za
městským úřadem, druhé na sportovním areálu za základní školou a třetí
jsme otevřeli i v provozovně na Zlínské,

ale o parkoviště umístěné za základní
školou byl zájem minimální. Za tři
dny pouhé čtyři automobily. Příčinou
byla sice poněkud větší vzdálenost od
centra dění, ale v příštím roce přijmeme
taková opatření, aby účastnící festivalu
dali přednost parkování na vyhrazeném
prostoru před parkováním v ulicích
města. Výsledný obrat z letošního roku
– 28 319 Kč po odečtení DPH – pro
nás rozhodně nepřestavuje dosažitelný
limit. Totéž platí i pro celkový obrat,
který by měl po započtení faktur za svoz
odpadů a úklid prostor mimo městskou zástavbu dosáhnout výše zhruba
340 000 Kč.
V příštím roce, pokud se bude
Masters of Rock konat opět u nás, chceme pořádající agentuře nabídnout úklid
všech prostranství, včetně areálu, kde
probíhala jednotlivá vystoupení a ještě lépe využít možností Technických
služeb. Už po druhé jsem totiž měl
možnost se přesvědčit o tom, že s lidmi, kteří pracují v Technických službách města Vizovic se dá zvládnout
i takto velký podnik a navíc nebudou
místa, která budou muset uklízet naši
pracovníci za někoho, kdo svou práci
nezvládl.
Ing. Alois Pavlůsek
ředitel TS

Odbor stavebního úřadu informuje
Odbor stavebního úřadu MěÚ
Vizovice upozorňuje občany na ustanovení § 82 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
při záměru dělit nebo zcelovat pozemky. Pro vklad geometrického plánu do
katastru nemovitostí, kterým jsou děleny nebo zcelovány pozemky, je nezbytný
souhlas stavebního úřadu. Z hlediska
stavebního zákona jde o územní řízení
o dělení a zcelování pozemků. Žádost je
třeba podat na předepsaném formuláři
příloha č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního říze-

ní , veřejnoprávní smlouvy územního
opatření, který je k dispozici na odboru
stavebního úřadu nebo elektronicky přístupných stránkách města a stránkách
mmr.cz.
Potřebné
přílohy
k žádosti
jsou uvedeny v části B této žádosti.
Upozorňujeme na to, žádat musí všichni vlastníci dělených nebo zcelovaných
pozemků a staveb, případně přiložit
plnou moc v případě zastupování. Dále
je uvedeno v příloze dle bodu 3 předložit kopii katastrální mapy a situační
výkres v měřítku katastrální mapy včetně

parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení anebo zcelování pozemků
s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům. Tato žádost
by měla být podána před vyhotovením
geometrického plánu s požadovaným
dělením. Předejde se tím zbytečným
nákladům za nový geometrický plán
v případě, že požadovaný záměr není
možno uskutečnit. V případě, že bude
třeba stanovit podmínky rozhodnutím
pro nové dělení nebo zcelování, bude
vedeno řízení. Správní poplatek je stanoven 500,- Kč.

Internetové stránky města
Město Vizovice má již nějakou dobu
na stránkách www.vizovice.eu zřízeny nové
internetové stránky města. Tyto stránky
nabízejí občanům aktuální zpravodajství
z Vizovic a okolí.Toto zpravodajství naleznete v sekci On-line zpravodaj nebo také
hned na úvodní straně prezentace. Najdete
zde mimo jiné rubriku Dotazy a odpovědi, kde vedení města a jednotlivé odbory

odpovídají na konkrétní dotazy občanů.
Stejně tak si můžete stáhnout starší vydání
Vizovských novin od ročníku 2004 až po
současnost ve formátu PDF.
Město Vizovice má zájem zajišťovat
co nejkomplexnější informační servis pro
občany Vizovic i okolí. Rádi zveřejníme
aktuální a zajímavé informace týkající
se Vizovic a okolí. Mohou to být zprávy
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typu výsledkové listiny sportovních aktivit, pozvánky na kulturní akce, či jiné
informace o dění ve městě a okolí. Více
informací o internetových stránkách
města získáte na telefonu 577 599 108
nebo prostřednictvím emailu jiri.zurek@
mestovizovice.cz.

Jiří Žůrek, DiS.
stránky města

Masters of Rock
Právě před měsícem skončil pátý
ročník rokového festivalu, který opět
způsobil v našem poklidném městečku
rozruch. Festivalu Masters of Rock.
Během několika dní se počet obyvatel
znásobil třikrát a město jako by změnilo
módní trend v oblékání. Černá barva
vévodila, ale naštěstí jen na oblečení.
Přípravy byly dlouhé a pečlivé. Ze
strany pořadatelů, města, podnikatelů
i obyvatel. Snaha o maximální vyjití
vstříc všem, kteří tady žijí i těch, kteří
Vizovice navštívili. Jak vše dopadlo
už víme. Reakce byly různé a je víc
než jasné, že je stále co zlepšovat.
Lepší systém parkování, další omezení případného stanování pod okny
domů a apelace na větší důslednost
při udržování pořádku v okolí kempů
i na ploše areálu společně s omezením
délky produkce především v čase před

pracovním dnem. Reakce však nebyly jen negativní. Děkujeme našim
občanům za trpělivost a toleranci
i za slova ocenění za zvládnutí organizace. Návštěvníkům za příjemnou
atmosféru, která přese všechno byla
patrná. A za všechny, kteří festival
ve Vizovicích navštívili, alespoň dvě
reakce z webových stránek města,
z rubriky „dotazy – odpovědi“:
Karel, 8. 8. 2007. Dotaz: Dobrý
den. Na úvod mého dotazu, jestli
dovolíte, se ještě vrátím k akci Masters
of Rock.Já osobně jsem na této akci
také byl,a jak již tady bylo jednou napsáno patří Vizovicům a hlavně jejich
obyvatelům jedno velké poděkování.Za
tři dny nemohu říci,že bych se setkal
s nějakou nevraživostí obyvatel Vizovic,i
když k někteří také příznivci metalové
muziky by jím k tomu dávali plné právo!

Zdroje pitné vody a jejich ukazatele
Město Vizovice je zásobováno pitnou vodou ze Skupinového vodovodu
Zlín, jehož součástí jsou dvě velké
úpravny vody UV Klečůvka a UV
Tlumačov. Úpravnu vody Klečůvka,
která je zdrojem pitné vody pro město
Vizovice, provozuje společnost Zlínská
vodárenská, a.s. –Váš dodavatel vodárenských služeb.
Zdrojem surové vody pro UV
Klečůvka je přehradní nádrž Slušovice.
Následující tabulka zobrazuje průměrné
hodnoty ukazatelů stanovených na

výstupu z úpravny vody Klečůvka během
první poloviny roku 2007. Pozn.: *Jedná
se pouze o doporučené hodnoty dle
vyhlášky č. 252/2004 Sb., která ale není
závazná. Tato vyhláška v platném znění
stanovuje hygienické požadavky, rozsah
a četnost kontroly pitné vody.
Vybrané údaje o jakosti vody se
aktualizují na www.zlv.cz a informace
o kvalitě vody se dozvíte i na bezplatné
lince 800 100 063.
Helena Koutná
Zlínská vodárenská, a.s.

Ukazatel

Jednotka

Limit

UV Klečůvka

vápník + hořčík (tvrdost)

mmol/l

2,0 - 3,5

železo

mg/l

0,2

1,80
<0,02

dusičnany

mg/l

50,0

dusitany

mg/l

0,5

6,40
<0,005

CHSK Mn - množství organických látek

mg/l

3,0

1,69

Město Vizovice – svozový kalendář
do konce roku 2007
Svoz bude probíhat v následujících kalendářních dnech:
měsíc
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Plastový obal (žlutá)
nádoby 1 100 l, pytle
10. 9.
8. 10.
5. 11.
3. 12.

Papír modrá
nádoby 1 100 l, pytle
12. 9.
10. 10.
7. 11.
5. 12.

Sklo
Zvony 1,1 m3
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O vyspělém charakteru obyvatelů
Vizovic například svědčí má
zkušenost,že když vyšel majitel domu
u kterého jsme si v odpoledním parnu
sedli do stínu na zídku,tak jsme se
ho zeptali zda si na zítce můžeme
odpočnout a přiznám se,čekal jsem že
nám bude nadávat do metalové bandy
a podobných nadávek a abychom
vypadli ale stal se pravý opak!Neměl
námitek a ještě se s námi zastavil na
kus řeči o životě. Při festivalu jsme byli
ubytováni v Campu na fotbalovém stadiónu.A tady musím před pořadateli
tohoto Campu smeknout a vyseknou
jim hlubokou POKLONU!!! Velmi
přívětivé chování pořadatelů,perfektní
a profesionální zvládnutí chodu
tohoto Campu.Také z této zkušenosti
mohu říct jen jediné byli jste SUPR!!!!
A proto z mého pohledu jsou
ve Vizovicích lidé na velmi velké
úrovni!Pokaždé když mám cestu někde
okolo Vizovic tak se zde rád zastavím.
V restauraci U Tonka na oběd,
zajdeme do zámku, abych aspoň tímto
způsobem nějak Vizovice podpořil
a vyjádřil jim tímto dík za to, že byli
ochotni snášet útrapy festivalu takovéhoto rozsahu. A pevně věřím tomu,že
z návštěvníků Masters of Rock nejsem
jediný, který se do Vizovic rád vrací!
A ještě na dovětek, nedejte na tendenční
reportáže televize Nova,je to honba za
senzací! Pravda při tak velkém festu
asi nejde nějakým exesům zabránit.
Já osobně bych se klonil k tomu, aby
pořadatelé nešli do takového extrému
a nedávali do prodeje tolik vstupenek.Prostě fest tak trochu zmenšit.
A teď k mému dotazu - myslíte si,že
z Vašeho pohledu je reálné,že příští
Masters of Rock 2008 se bude opět
pořádat ve Vizovicích.Děkuji za
odpověď a zdravím všechny z Vizovic!!
Richard Reiter, Zvolen , 16. 7.
2007. Dotaz: dobry den, dakujem
vasmu krasnemu mestecku za pobyt
v nom pocas Masters of Rock. Chcem
Vas ubezpecit, ze nie vsetci navstevnici MoR su zvierata, aj ked ich
tam bolo asi dost. Krasne mestecko,
mili ludia (hlavne na fotbalovom
stadione SK Vizovice, kde sme byvali
- velke diky). Radi sa k Vam vratime
aj mimo MoR.
Alena Hanáková

Rozhovor o rozpočtu
Dnes Vám přinášíme rozhovor
s místostarostou
Ing. Jaroslavem
Burkartem, s kterým jsme se sešli
nad rozpočtem města Vizovice na rok
2007.
Na březnovém zasedání zastupitelstva jste schválili rozpočet
města. Nedošlo tam oproti návrhu
k nějakým změnám?
Rozpočet na rok 2007 jsme odsouhlasili v jeho původní výši. Tento návrh
rozpočtu je vlastně finančním plánem,
jímž se řídí financování činnosti města
dle zákonu č.250/2000. Rozpočtový rok
je shodný s kalendářním rokem a podle
zákona se rozpočet sestavuje vždy vyrovnaný. Tento rozpočet vychází z výsledků
hospodaření 2006. Během roku může
dojít k jeho navýšení či úpravám, tak
jako se to stalo v loňském roce.
Pokud se podíváme na plánované příjmy na letošní rok, co tvoří
jejich největší část a vidíte už dnes
nějakou možnost jejich navýšení?
Nejvyšší položku tvoří daně, odvody, poplatky, dotace a příjem z prodeje
a pronájmu nemovitostí, celkem 106
miliónů korun. Jinou možnost navýšení
zatím nevidím. Pokud se městu podaří
získat nějaké další peníze, může teprve více investovat. Jinak musí vystačit
s tím, co má. Samozřejmě, že město
žádá o dotace na konkrétní investice.
Výdaje jsou tedy limitovány příjmy.
Které jsou nejvyšší?
Velké výdaje jsou na sociální dávky,
na které město dostává 100% příspěvek
od státu, dále pak výdaje na místní
správu, technické služby, městskou policii, školy a ostatní příspěvkové organizace. Město vydá dost prostředků na
platy zaměstnanců a povinné odvody.
Také chceme, aby si technické služby
na sebe více vydělaly a přinesly městu
větší zisk. Ale ještě bych se vrátil k Vaší
otázce. Výdaje totiž nejsou automaticky
limitovány příjmy, pokud jsou výdaje
vyšší než příjmy, dochází k dorovnání
schodku výsledkem hospodaření minulých let, nebo úvěrem.
Chcete říct, že letošní rozpočet
je schodkový?
A nejenom letošní, jen pro oživení,

za rok 2004 jsme zaznamenali schodek
ve výši 9 miliónů, v roce 2005 dokonce
13 miliónů, v roce 2006 – 6 miliónů
a v roce 2007 je schválen schodek také
ve výši cca 6 miliónů korun. Nemusím
být dobrý počtář, abych spočítal, že za
poslední čtyři roky celkový schodek činí
34 miliónů korun.
Proč jste tedy hlasoval pro letošní schodkový rozpočet?
Ano, hlasoval jsem pro schodkový
rozpočet, ale musíme vycházet z faktu,
že většina výdajů vychází z podepsaných smluv, či závazků pocházejících
z minulých rozhodnutí. Posádka na
TITANICu taky viděla ledovec několik
kilometrů dopředu a nedokázala zabránit srážce s tímto ledovcem a věřte mi,
že nás to stálo mnoho korekcí, abychom
dosáhli „jen“ šestimiliónového schodku.
To nezní vůbec pozitivně. Jak
byl tedy, nebo je schodek financován?
Většinou byl financován z výsledku hospodaření minulých let, prodejem majetku města, i když ten byl již
zohledněn v příjmech rozpočtů a částečně i úvěrem, ale ve prospěch minulé
garnitury musím říct, že byly postaveny
bytovky na Tyršově ulici, opraven hřbitov, Panský dvůr (technické služby), či
hotel.
Onen výsledek hospodaření
minulých let, ale přece není nevyčerpatelný zdroj?
Já bych řekl, že už dno se nám zřetelně rýsuje. Pokud bych to měl vyčíslit,
tak nám zbývá něco málo přes čtyři
milióny korun z hospodaření minulých
let a rozpočtový výhled na příští roky
nevypadá moc dobře.
Nenapínejte nás a řekněte, jak
tedy vypadá rozpočtový výhled na
následující roky?
Ten, kdo má rád horory, tak si tyto
řádky velmi užívá, ale skutečnost je
velmi hořká. Pokud očistíme příjmy
o prodeje městského majetku a ponecháme nutné, či podepsané výdaje, tak
schodek bude činit nejméně deset miliónů korun.
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covat, když v rezervě máme jen cca
čtyři milióny korun? To budete prodávat další majetek? Vždyť to městu
nebude stačit ani na půl roku?
Upřímně, v roce 2008 už nebude
co prodávat. Všechna sídliště, respektive byty, už budou prodány, pozemky
nejsou v lukrativních zónách, vodovody
a kanalizace byly směněny za akcie,
u kterých jsme následovně prodali hlasovací práva atd. Jednoznačně bude nutná
reforma výdajů a zvýšení příjmů.
Jaké budou další kroky radnice ke
změně této nepříznivé situace?
Tento stav jsme zdědili po minulých
zastupitelstvech a nadále budeme řešit
jednotlivé položky rozpočtu. Vidím řešení tohoto stavu, ale ještě si ho nechám
chvíli pro sebe, protože na tomto řešení
pracujeme, myslím tím radu, tajemníka
a vedoucího finančního výboru. Některé
kroky jsou již patrné, jako zvýšení
poplatků za jesle, či zrušení městské
policie.
Opravdu nic neprozradíte?
Nezlobte se, ale opravdu ne. Příklad
vidím třeba ve zvýšených poplatcích za
jesle. Vypracoval jsem šest stran argumentů, proč je nutné zvýšit poplatky,
při hlasování nebyl nikdo proti, a přesto
někteří ze zastupitelů prezentují celou
věc, že místostarosta chce zrušit jesle.
Nikdo si nedal tolik práce jako já,
přesto jsem prezentován jako asociál.
Omlouvám se, ale na tuhle otázku Vám
neodpovím.
Máte vy sám nějakou oblast
v rozpočtu, kam chcete upřít svou
pozornost?
Jednotlivou oblast nemám. Já vidím
rozpočet jako celek. Myslím, že by se
měly příjmy a výdaje v jednotlivých
položkách ještě více narovnat. Kdyby
se nám podařilo docílit čistou nulu, byl
by to ideál, ale to nám nějaký ten rok
zabere. Rozpočet byl schválený a nás
čeká další práce.
Děkuji Vám za rozhovor a myslíte si, že bychom mohli příště probrat jednotlivé části rozpočtu?
Budu jenom rád a také Vám děkuji
za rozhovor.

Ing. Martin Déva

ŠKOLY
Preferovat sociální aspekt činnosti jeslí nebo
ekonomický dopad pro rozpočet města?
Vážení spoluobčané, dlouho jsem
váhal zda napsat tento článek a pustit
nepříjemné zprávy na veřejnost. Jsem zastáncem toho, že rozhodnutí, která někdy
velmi bolí, je potřeba udělat, i když za ně
sklidíme kritiku, či nadávky.
Na květnovém Zastupitelstvu města
Vizovice jsme usnesli zvýšit od 1.7.2007
poplatky za pobyt dětí v jeslích včetně
stravného.
Proč jsem navrhl toto radikální
zdražení? Proč čtrnáct zastupitelů hlasovalo pro návrh a jen tři se zdrželi?
Proč nikdo nebyl proti? Proč to následně
někdo prezentuje, že místostarosta chce
zrušit jesle? To jsou otázky, které bych
chtěl v následujících řádcích vysvětlit.
Na základě jednání nad rozpočtem
města pro rok 2007 Finanční výbor konstatoval, že z pohledu ekonomiky činnosti
je vzhledem k nákladům na fungování
jeslí (cca 950 tis.Kč je rozdíl mezi příjmy
a náklady) jejich činnost ekonomicky
neefektivní. Je však na zvážení zastupitelstva, zda bude preferovat sociální aspekt
činnosti jeslí nebo ekonomický dopad
pro rozpočet města. Z pohledu vynakládaných prostředků a velikosti skupiny
osob, které tuto činnost využívají, je však
množství prostředků neadekvátní. Čistě
ekonomický kalkul velí činnost jeslí
ukončit.
Nikdo si v minulosti nedal tolik
práce, aby situaci zanalyzoval a následně
kvalifikovaně rozhodl.
Z analýzy
vyplývá, že průměr
pravidelně docházejících dětí stále klesá
(z 11,3 v roce 2003 na 8,2 v roce 2006).
V roce 2005 to bylo dokonce jen 5,8
dítěte. Bohužel nárůst v roce 2006
z 5,8 dítěte na 8,2 je ovlivněn poklesem
nepravidelně docházejících dětí na z 23,3
dítěte na 17,8.
Znepokojivé je, že v čase nám roste
i rozdíl mezi trvale docházejícími dětmi
a nepravidelně docházejícími dětmi,
což bylo částečně docíleno legislativní
změnou, kdy rodičům bylo umožněno
svěřit děti do jeslí na 5 dní v měsíci, aniž
by přišli o finanční příspěvky. V tomto
kontextu to vypadá, že z jeslí se nám stává

spíše kvalitní levná hlídací služba, než
zařízení s trvale poskytovanou péči.
Z analýzy dále vyplývá ten fakt,
že i docházka dětí, ať pravidelně, či
nepravidelně docházejících není stoprocentní. U pravidelně docházejících
dětí se pohybuje využití na 72,6%
a u nepravidelně docházejících dětí je
to dokonce jen 62,5%. Zjednodušeně
řečeno, pokud v téhle chvíli dochází do
jeslí pravidelně 8 dětí, tak ve skutečnosti
jich dojde pouze šest, což není takový
problém, protože rodiče si zaplatili službu
i kapacity, ale u nepravidelné docházky
to činí reálné maximální využití tří dnů
v měsíci, které nám blokují jak počet dětí,
tak i personál.
Vizovické jesle v průměru hlídají 8,5
dítěte za cca jeden milion korun tzn. na
jedno dítě připadne více jak 100 tisíc
korun z městského rozpočtu. Kladu si
otázky. Proč město přispívá na fotbalisty
jen cca 30-ti tisíci? Vždyť jich tam jsou
desítky. Proč všechny příspěvky na sportovní aktivity mládeže činí dohromady jen
200 tisíc? A proč najednou na jedno dítě
v jeslích vynakládáme více jak 100 tisíc
korun? Vždyť procentuální nárůst obyvatel za posledních pět let se rovná nule!
Vždyť se dopouštíme sociální nespravedlnosti, když úzkou skupinu tak výrazně
zvýhodňujeme. Kde jsou ostatní sociální
skupiny jako senioři, mentálně postižení,
zdravotně postižení, drogově závislí apod.
Proč těm nevěnujeme také tuto pozornost?
Co se stalo za poslední dva roky, aby se
těmto hrozivým číslům předešlo?
Můžeme říct, že k 1.1.2005 došlo ke
snížení počtu pracovníků a několikrát byly
zvýšeny poplatky, ale tyto změny nestačily.
Jaký mělo vliv zvyšování poplatků,
neboli kolik bylo vybráno od rodičů dětí
v Kč?
Z analýzy vyplývá, že zvýšení poplatků
nemá zásadní vliv na děti s pravidelnou
docházkou a 100% zvýšení poplatků za
pobyt přineslo i 100% výnos z poplatků
za pobyt dětí v jeslích.
Rozdílné je to u dětí s nepravidelnou
docházkou, kde je prokazatelné, že 100%
zvýšení poplatků, přineslo jen cca 12%
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zvýšení příjmů a 20% pokles přihlášených
dětí oproti stejnému období loňského
roku.
Jak nám reagovaly výdaje na výše uvedené změny? Všichni už asi tušíte odpověď,
ale je to tak, náklady nám s výjimkou roku
2005 stále rostou.
To samé můžeme říct i o rozdílu mezi
příjmy a výdaji. V posledních letech sice
dochází k snížení průměrných nákladů
na jedno dítě, ale i tak rodiče kryjí pouze
10% těchto nákladů a zbytek, tedy 90%
kryje město.
Co k výše uvedenému dodat?
Při čtyřnásobném zvýšení poplatků za
pobyt a stravu (ve Zlíně až zšestinásobili
poplatky) docílíme toho, že nepravidelně
docházející děti přestanou chodit, protože
bude pro rodiče ekonomičtější dát
400,- Kč denně za soukromou chůvu,
než za jesle a pravidelně docházející děti
nám pokryjí maximálně 40% nákladů (za
předpokladu, že zvýšení poplatků nebude
mít vliv na počet přihlášených dětí).
I přes toto radikální zvýšení bude nést
Město ztrátu více jak 700 tisíc korun,
protože do příjmů nemůžeme počítat
nepravidelně docházející děti. Dalším
argumentem proti udržení jeslí je i ten
fakt, že za posledních pět let se počet obyvatel fakticky nezvýšil a jesle jako takové,
asi při rozhodování mladých rodin, zda
budou bydlet ve Vizovicích, nehraje takovou roli.
V okolních – přibližně stejně velkých
městech, jako jsou Napajedla, Luhačovice,
Slušovice, Slavičín a Bystřice pod
Hostýnem městské jesle nejsou zřízeny.
Bylo však na zvážení zastupitelstva, zda
bude preferovat sociální aspekt činnosti
jeslí nebo ekonomický dopad pro rozpočet
města. Myslím, že zastupitelstvo rozhodlo
správně, protože jesle jako takové zachovalo a zároveň snížilo ekonomický dopad
jejich činnosti.
Podrobnější údaje o hospodaření jeslí
včetně grafů a tabulek, naleznete na www.
vizovice.eu v aktuálním zpravodajství pod
stejným názvem článku.
Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta

Letní aktivity

Co jsme všechno stihli v DD na
Chrastěšovské?
Z Jarmarku pro šikovné ručičky
v Olomouci do Řecka. Po návratu dva
dny na vyprání a nové sbalení tašek.
Před odjezdem na další již prázdninovou akci jsme absolvovali jednodenní
výlet do Prahy na balet „Oněgin“do
Národního divadla v Praze ( dar od
pana Palatajkova, Nadace Tomáše
Bati a Jana Pivečky ) a ráno jsme díky
Delimitační a odborové únii odjeli na
týdenní pobyt na Šumavu. Stejně jako

loni jsme si vybrali pobyt v hotelu

Zadov na Zadově. Cílem byly turistické vycházky a výlety do okolí .
K největším zážitkům patřilo několikeré
setkání s Kateřinou Neumannovou.
Všichni účastníci tohoto pobytu od
ní dostali „zlatou medaili“ s textem Hledá se nová Kateřina Neumannová.
Na zpáteční cestě jsme na si udělali
jednodenní zastavení v Českém
Krumlově, Českých Budějovicích
a v Telči.
Horńáci byli na Dolní Moravě pod
Kralickým Sněžníkem. Během poby-
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tu dělali vycházky a výlety do okolí.
Hodně času strávili na koupališti a na
tenisových kurtech. V Králikách se
všem moc líbila návštěva Vojenského
muzea.
Prázdninové brigády – mimořádně
se podařili zařídit. Návštěvy u rodičů
a příbuzných. Pobyt na táboře v Haluzicích. Dále plánujeme týdenní
pobyt v Praze a několikadenní výlet
na Českomoravskou vysočinu a do
Brna.
Svatava Poláchová

Vitek ve Vizovicích
Svoji cestu do Vitku si za dobu jeho
trvání už našlo víc než 200 vizovických
dětí a mládeže. Pracovníci zařízení nabízejí podporu a pomoc těm, kteří se ocitli
v obtížné sociální situaci, nebo
jsou ohroženi jejím vznikem.
Někdy se jedná o děti a mládež, které vedou rizikový způsob života a nacházejí se v nestandardní rodinné
situaci. Poskytováním sociálních služeb ve
Vitku se snažíme minimalizovat
možná rizika související se
způsobem života těchto dětí.
Neformálními cestami se učí
lépe orientovat ve svém sociálním prostředí, upevňovat zdravé vztahy s vrstevníky a v rodinách, smysluplně trávit volný
čas. Ve Vitku mohou dostat základní

poradenství i otevřený dialog v oblastech
mezilidských vztahů, experimentování
s návykovými látkami, sexuálního života a životního stylu. Formou užitečného
trávení volného času - sportem, společenskou hrou, outdoorovými
aktivitami, rozhovory
- podporujeme v dětech a mládeži pozitivní postoje a zdravou
seberealizaci.
Již téměř rok působí v rámci
Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež také
terénní sociální pracovník
- streetworker. Ten působí přímo
v lokalitách, kde se mládež neformálně
schází. Nabízí jim alternativní způsoby
trávení volného času, ale také sociální

pomoc, rozhovory, poradenství a situační
intervenci.
Několikaleté působení zařízení ve
Vizovicích mezi skupinou dětí a mládeže,
kteří se neúčastní žádných organizovaných zájmových aktivit, přispívá ke
snižování rizika vzniku sociálně
patologických jevů mezi mládeží.
Srdečně zveme všechny na
Den otevřených dveří, který se
bude konat 3. 10. 2007 od 9 do 16
hodin v prostorách klubu na Masarykově
náměstí 418 ve Vizovicích.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
L. Vavrečková

Letos jsme byli u moře
Takovou příležitost nemáme běžně.
Naposledy byly naše děti v Chorvatsku
díky Nadaci Olgy Havlové před 6 lety.
Od té doby se nám až letos naskytla
možnost výjezdu s dětmi k moři. Ze
dvou různých nabídek jsme nakonec
využili pozvání do Řecka od našeho
kamaráda Petra Čajánka.

Místo na Celostátní turistický sraz
jsme se na konci června vydali s paní
Juráňovou ze Zlínské cestovní kanceláře
Eva a s řidičem panem Jančíkem z Vizovic do Řeckého Agiokamposu na
Olympijské riviéře. Akce se zúčastnilo
10 dětí. Většina z nich byla u moře
poprvé. Počasí bylo neobyčejné.
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Nepršelo ani jednou a denní teploty
na slunci dosahovaly výše okolo 50°C.
Denní program jsme museli přizpůsobit
této skutečnosti a u moře pobývat
především v ranních a v podvečerních
hodinách. Když se večer vyklidily pláže,
vycházeli jsme na vycházky spojené
s poznáním okolí.
Během pobytu jsme si udělali dva
výlety do vnitrozemí. První byl celodenní výlet přes Larisu na Meteory. Zde
na skalách jsme navštívili dva kláštery,
ve kterých jsme shlédli expozice týkající
se historie a současnosti klášterů
a řeckého lidu. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili na prohlídku malého horského městečka Kalampaky.
Další náš výlet byl do nedaleké
Aje, kde mimo jiné měly děti možnost
poznat, jak vypadá současné řecké
tržiště. Nadšeny byly především
z domácího zvířectva a z prodejců, kteří
se svým zbožím přijeli z Afriky.
K největším zážitkům patřil
východ slunce, miliony krásných
barevných kamínků na břehu moře,
mušličky, řecká kuchyně, množství
nejrůznějšího ovoce a vody. Po deseti dnech jsme se opálení a spokojení vrátili domů přes skalnatou
Makedonii, Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Po vybalení tašek následovalo
nekonečné povídání o zážitcích z cest
a pobytu u moře.
Svatava Poláchová,
Dětský domov na Chrastěšovské ulici

KULTURA
Pár Smetana - Lamplotová ohromil
na nejprestižnější soutěži světa
Na přelomu května a června se
v anglickém Blackpoolu uskutečnilo

„Otevřené mistrovství Velké Británie
ve standardních latinsko-amerických tancích“. Po dlouhé době
měla i Kroměříž své zástupce na
nejprestižnější taneční pár Petr
Smetana a Pavla Lamplotová
z Tanečního klubu Gradace
Kroměříž předvedl vynikající
taneční výkon a v silné konkurenci několika set nejlepších
párů z celého světa se probojovali do druhého kola soutěže.
Při premiéře na takto významné
soutěži je to skvělý úspěch.
A že vám tato jména nic
neříkají? Petr Smetana pochází
ze Lhotska a byl žákem naší
Základní školy ve Vizovicích.
Mimochodem, je synem paní
matrikářky Dany Smetanové.
K tomuto úspěchu všichni
srdečně blahopřejeme!
-ZŠ-

Čtyřicátý cyklus zámeckých koncertů v polovině
Klavírním recitálem klavíristy naší
mladé generace Ondřeje Hubáčka
vstoupila jubilejní čtyřicátá sezona
Vizovického zámeckého kulturního
léta Aloise Háby do své druhé poloviny.
Náš letní koncertní cyklus zahájil
dechový soubor Konzervatoře Pavla
Josefa Vejvanovského z Kroměříže slavnostními fanfárami, mimo jiné i fanfárou od vizovického rodáka Aloise
Háby, kterou věnoval Vizovicím.
První koncert patřil Cimbálové
muzice Kašava, byl vyprodán do
posledního místečka a ovace neměly mezí. Soubor u nás nebyl poprvé,
a tak jsme na to, dá se říct, zvyklí.
Druhým koncertem bylo vystoupení brněnského souboru Trio Bel Canto
(soprán, flétna, kytara). Přednesl skladby autorů, kteří žili v 16. až 19. století.
I v tomto případě ocenění výkonu

publikem odpovídalo úrovni koncertu. Byl vynikající.
Třetím pořadem našeho cyklu
byl hudebně recitační pořad Alfréda
Strejčka a kytarového virtuoza Štěpána
Raka Vivat Carolus Quartus. O úspěchu
tohoto pořadu není nutné říkat víc,
než zopakovat to, co řekl po koncertu Ph.Mr. Žabka umělcům: „Za čtyřicet let našeho cyklu posluchači ocenili
výkon účinkujících aplusem s povstáním jenom dvakrát, poprvé to bylo po
vystoupení pěvce, Národního umělce
Eduarda Hakena a podruhé tak ocenili vystoupení Štěpána Raka a Alfréda
Strejčka“. Víc není co dodávat.
Účast na klavírním koncertu mladého umělce Ondřeje Hubáčka byla poznamenána zřejmě dovolenými a možná
i vedry, které naše některé stálé návštěvníky odradily. Přesto jeho výkon, ať už
to byl přednes technicky náročného
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Rachmaninova, nebo Lizstovy Uherské
rapsodie, byl hoden všech ocenění, která
tento mladý umělec získal na tuzemských i zahraničních soutěžích. Přejeme
mu, aby jeho věhlas dosáhl úrovně, jaké
dosáhli i jiní, kteří jako „mladí“ u nás
začínali (např. Václav Hudeček, Jaroslav
Svěcený, Pavel Šporcl atd.)
Závěrem bych chtěl našim příznivcům poděkovat za zájem o Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby
a pozvat je na zbývající koncerty letošního cyklu. Dva z nich se uskuteční
ještě před vyjitím našich novin (koncert pro hoboj a harfu Hany a Anny
Bartoníkových a Puella trio v čistě dámském složení). Letošní cyklus uzavře
instrumentální zajímavost - Saxofonové
kvarteto Bohemia, které přednese
skladby ze širokého okruhu hudebních
žánrů.
jhr

Seznam kulturních akcí
září – prosinec 2007
9. 8. 2007- 17.00 Galerie Kovanda - vernisáž
10. 9. 2007 Richard Jaroněk: Mokrý vesmír - fotografie
7. 9. 2007 19.30 Zámek- Koncert zl A. Háby
Saxofonové kvarteto Bohemia
10. 9. 2007- 17.00 Dům kultury
21. 9. 2007 vernisáž výstavy: Valašská známková tvorba –
V. Jurčák
Staré listiny z hůry – J.
Kulhánek
Dřevořezby – P. Punčochář
brýle a lupu s sebou.
13. 9. 2007- 17.00 Galerie Kovanda
1. 10. 2007 Sochařskou rukou, Kresby sochařů
14. 9. 2007 9.00 Dům kultury
Ženitba – N.V. Gogol - divadelní
představení-Malá scéna Zlín
15. 9. 2007 19.00 Zámek
Don Quijote de la Ancha – představení
brněnského divadla
20. 9. 2007 18.00 zámecká kaple - koncert
Setkání s Oldřichem Janotou (básník,
písničkář)
22. 9. 2007 Zámek
Noční prohlídky zámku
27. 9. 2007 Dům kultury
setkání důchodců
Kurzy angličtiny probíhají pravidelně od 1.10.2007
do 30.6.2008
2. 10. 2007 9.00 Dům kultury
pohádka O kohoutkovi a slepičce – Malé
divadélko Praha
4. 10. 2007 15.00 Dům kultury
kurz pletení z pedigu
9. 10. 2007- 17.00 Dům kultury
26. 10. 2007 vernisář výstavy: Obrazy na hedvábí
– Naveena Sambodhi
Obrazy, které ztvárnila Gabriela Holčáková – uměleckým
jménem Naveena Sambodhi takzvanou automatickou
kresbou na hedvábí. Jde o intuitivní techniku, při níž jsou
podvědomě voleny nejen motivy, ale i barvy.
11. 10. 2007- Galerie Kovanda
10. 1. 2008 Velká vánoční výstava. Skleněné ozdoby
a vánoční dekorace českých výrobců.
S grafikami Karla Beneše a Daniely Benešové
19. 10. 2007 19.00 Dům kultury
Láska brány otevírá – hudebně
zábavný pořad (Opava)
25. 10. 2007 16.00 Dům kultury kurz pletení ze slámy
25. 10. 2007 Dům kultury setkání důchodců
1. 11. 2007 Dům kultury 16.00 kurz pletení ze slámy
5. 11. 2007- Dům kultury
16. 11. 2007 17.00 vernisáž výstavy M. Knedlová
– paličkování H. Sobková - pedig

6. 11. 2007 Dům kultury19.00 Pět klobouků Jana Přeučila
7. 11. 2007 Dům kultury
9.00 Pověsti České – minimuzikál (Eva
Hrušková a Jan Přeučil)
10.30 PĚT KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA
8. 11. 2007 Dům kultury 16.00 kurz pletení ze slámy
15. 11. 2007 Dům kultury 16.00 kurz pletení ze slámy
19. 11. 2007 Dům kultury 17.00 vernisáž výstavy Stavba
roku 2006
22. 11. 2007 Dům kultury
16.00 kurz pletení ze slámy
23. 11. 2007 Dům kultury 9.00 pohádka Trampoty
čertíka Culínka (Karlovy
Vary)
24. 11. 2007 Dům kultury setkání důchodců
29. 11. 2007 Dům kultury 16.00 kurz pletení ze slámy
3. 12. 2007 Dům kultury 17.00 vernisáž výstavy Vánoce
ze slámy
14. 12. 2007 Dům kultury 9.00 Vánoční hra
			
10.30 Vánoční hra
22. 12. 2007 Vánoční koncert skupiny Fleret
23. - 26. 12 a 14.00-16.00 Zámek Vizovice
29. - 30. 12. 2007 Betlémy vzámecké kapli-velká výstava
betlémů
Dům kultury Vizovice upozorňuje všechny zájemce
o jazykové a hudební kurzy, že se mohou přihlásit
v papírnictví Pavelka, nebo v DK u pí. Trlicové tel.
577 599 191 do 14. 9. 2007.
kurzy probíhají od 1.10.2007 do 30.6.2008
Informační schůzka bude probíhat dne 18.9.2007 v Domě
kultury
- hudební kurzy v 16.00 hod. (klavír)
- jazykové kurzy v 16.30 hod. (angličtina)
Částka za jazykový kurz - 2 600,- Kč za celý rok,
		
za hudební kurz – 1 100,- Kč za první pololetí.
Kurzy je nutné zaplatit na informační schůzce nejpozději
na první vyučující hodině.
Dále je možné se přihlásit do kreativních kurzů:
kurz pletení ze slámy – 900,- za celý kurz (50,- za hodinu)
– vyučuje pan F. Zuska
kurz probíhá od 25.10.2007 – 29.11.2007.
celkem 6 setkání po třech hodinách / 16.0019.00hod./
cena obsahuje materiál i lektorné,
kurz je omezen počtem maximálně 12 účastníků
Kurz pletení pedigu – orientační cena 250-280,- Kč (podle
udělaného výrobku)
termín 4.10.2007 od 15.00 hod.
Kurz paličkování - termíny i cena(podle délky kurzu)
bude stanovena po dohodě se zájemci
Do kurzů je nutné přihlásit se předem všechny jsou omezeny počtem účastníků (lektor si připravuje podle počtu
účastníků materiál apod.)
Těšíme se na Vás.
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Definice sestřenice
O rodiče je velká nouze.
Každý máme jen dva, pouze!
Sestřenic je mnohem víc,
jestli sourozenci rodičů
měli ke množení
mimořádný sklon.
Pro přehlednost rozdělme si je
v těchto případech do kolon „Po meči“ a „Po přeslici“.
Tak, jak činí genealogici.
napovídajíc, kudy vedou drátky,
zda přes otce nebo od matky.

Nadace města Vizovice
Nadace města Vizovice upozorňuje zájemce - vysokoškoláky - na termín podání žádostí o
příspěvek na studium. Termín
je 30. 9. 2007. Podmínky pro
přiznání příspěvku: žadatel je
trvale hlášen ve Vizovicích, věk
nepřekročil 25 let (může dosáhnout ve studijním roce, pro
který o příspěvek žádá) doloží,
že úspěšně dokončil poslední semestr a doloží sociální
potřebnost (dokladem přiznání

některé ze sociálních dávek pro
rodinu). Nadace přiznává příspěvek studentům, kteří předloží doklad za ubytování mimo
Vizovice.
Žádosti zasílejte na adresu: Nadace města Vizovice,
Masarykovo náměstí 1007, 763
12 Vizovice
nebo je můžete osobně předat na Městském úřadě Vizovice
paní Ing. Žalmánkové.
jhr

Moudrá slova
(Životní pravdy dle Murphyho)

Definice sestřenice
zní - a sice:

„ Sestřenice je dcera sestry nebo
bratra otce nebo matky, po matce
- Ten kdo neumí dělat chyby,
Životní pravdy jsou životní
a sestře geneticky nejbližší osoba
pravdy.
Tváří
v
tvář
k
nim
murneumí vůbec nic.
ženského pohlaví, která bratranDnes může člověk s diplophyologové
jen
pokrčí
rameny
ci skýtá možnosdti inteligentní
a řeknou „no comment“. Takže
matkou ukrást víc, než člověk
zábavy.“
s pistolí.
bez komentáře.
- Když se zdá, že už nemůže být
- Moudrost vám moc nepoPročti definici, prosím, zpátky,
může, když vás opustí štěstí.
hůře, tak bude.
ať nenastanou zmatky ...
- Povodeň se nedá utřít had- Kdo nesází, nemůže vyhrát.
- Lepší hrůzný konec, než hrůzy
rem.
K sestřenicím mají bratranci
- Nejhůře bude tehdy, když už
bez konce.
vztah vřelý, obávají se, aby nevy- Jen slovo, které nebylo dáno,
nebude na co nadávat.
mřely
- Odpusťte a nezapomeňte.
bude dodrženo.
sestřenice růžolící,
- Ať uvažujete dlouho nebo
Mravní ponaučení: Když už
po meči a po přeslici.
krátce, i tak se špatně rozhodcestovat s Titanikem, tak proč
nete.
ne první třídou?
Když už tak z genetického hlediska
Městská knihovna J.Čižmáře informuje:
přemítáme o ženě:
Vlastní manželka je blízká
Úprava půjčovní doby od 3. září 2007:
vlastně vzdáleně ...
Pondělí: 12.30 - 17.30
srpen 2007 		

M. B.

A mám po ruce ještě krátkou,
zcela novou „ovečkoalzhajmrovou:“
Stárnout
je balada.
O tom, broučku,
jak nechat se na paloučku
pomaloučku
vyčleňovat ze stáda ...
			
M. B.

Úterý: 10. 00 - 17.15
Středa: Zavřeno
Čtvrtek: 10.00 - 17. 15
Pátek: 9.00 - 14.00
Současně jsou také v provozu webové stránky knihovny na adrese: www.
cmail.cz/knihovna.vizovice. Na této adrese najdete mimo jiné on-line
katalog naší knihovny, můžete si rezervovat dokument nebo požádat
o meziknihovní výpůjční službu.
Od 1. října do 7. října proběhne celorepublikově pořádaný 11. ročník
s názvem “Týden knihoven”. O programu tohoto týdne bude veřejnost
informována prostřednictvím plakátů.

Městská knihovna JČ
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Kronika – až srpen 1957
Obchod

škola patří k těm nejlepším z nich a to nejen svou
velikostí, rozsáhlostí ale i zároveň krásným vnitřním
Prodejna Pramen, umístěná v hotelu, byla zařízením, vybavením, pořádkem a čistotou. Mohu
zrušena pro malý obrat, měsíčně 20 000 Kč. Neměla vás ujistit, že naše děti budou vám závidět, až jim
také vhodné skladiště a prodejní místnost byla malá, řeknu, jaké školy jsem viděl u vás. Avšak takové dílo
těsná.
nevzniklo samo sebou. Je to výsledek péče vašeho
O řádné zásobování prodejen zbožím, o pečlivou lidově demokratického státu a vlády, jíž je blaho lidu
obsluhu spotřebitelů v prodejnách stará se obchodní nade vše. Toho si buďte dobře vědomi. Přeji vám
komise MNV. Dbá na to, aby zboží bylo řádně hodně úspěchů v práci.“
a správně váženo, baleno a účtováno, aby obsluha
O studující mládež na naší škole je však i jinak
byla vlídná a ochotná k zákazníkům, aby výlohy ještě postaráno. Vždyť 15 žáků z Vizovic, studujících
a obchodní místnosti byly vkusně a čistě upraveny. v 9. až 11. třídě pobírá stipendia - kromě četných
V tomto směru nastala velká změna. Dříve výlo- dalších žáků přespolních. Stipendia vizovských žáků
hám i obchodním místnostem nevěnovali sou- se pohybují od 40 Kč až do 256 Kč měsíčně podle
kromí podnikatelé takovou péči, jakou jim věnuje rodinných a sociálních poměrů žáků. Celkem
socialistický obchod. Výklady jsou aranžéry vkusně obnáší měsíčně stipendium patnácti vizovských žáků
upraveny, prodejní místnosti jsou novým nábytkem 1 941 Kč. Když já jsem studoval, o stipendiu se nám
a zařízením vybaveny.
ani nesnilo!
…
Výběr žáků na studium se děje nejen podle
prospěchu, ale přihlíží se též k charakterovým vlastnostem žáka a především k jeho třídnímu původu.
Poměry kulturní
V dubnu bylo zamítnuto další studium některým
Od 1. září je v nové škole umístěno 21 tříd, ve žákům 8. třídy a některým žákům 11. třídy. Šlo
staré 8 tříd. Na středním stupni (6.-8. tř.) je celkem zde hlavně o děti soukromých zemědělců, jejichž
485 dětí, z toho 235 chlapců a 250 děvčat. Na hospodářství není zajištěno mladými pracovními
vyšším stupni (9.-11. tř) je celkem 124 studujících, silami. Jeden žák nebyl připuštěn k dalšímu studiu,
z toho 46 chlapců a 78 děvčat.
neboť jeho otec byl trestán pro protistátní činnost.
Rovněž dětem z bývalých buržoasních, kapitalistic…
kých rodin se studium nepovoluje.
Pracovní zatížení učitelů je značné, neboť jsou
V pondělí 10. června začaly na naší jedenácrůzným způsobem zapojeni i do práce veřejné.
tileté škole maturity, jejichž úroveň byla dobrá.
Ve školní kuchyni se vaří denně 300 až 420
Z 35 žáků 11 třídy maturovalo 11 s vyznamenáním,
obědů pro přespolní žactvo a žáky zaměstnaných
jedna žákyně nebyla připuštěna ke zkoušce pro
matek.
špatný prospěch a zkouška jí byla určena po prázd…
ninách. Maturity se konaly povinně z jazyka českého
(zkoušel
Zdeněk Zapletal), z matematiky (zkoušel
Dne 15.ledna navštívil naši novou školu
Jan
Imrýšek)
z jazyka ruského (zkoušel František
Dr. Dittrich z Berlína, z ministerstva školství
Ševčík)
a
z
čtvrtého
předmětu podle vlastní volby
NDR v doprovodu zástupců ministerstva ČSR
a zástupců KNV z Gottwaldova. Po prohlídce školy žáka. Byl to buď dějepis (zkoušel Zd. Zapletal), nebo
promluvil Dr. Dittrich německy do školního rozhla- fyzika (zkoušel Vlad. Javorek), chemie (zkoušel Jan
su a tlumočník ihned jeho věty překládal. Řekl Klesla, nebo biologie (zkoušel Vl. Javorek). Maturity
v podstatě toto:“ Procestoval jsem mnoho km vaší skončily 13. června.
republikou a viděl jsem velké budovatelské dílo,
…
viděl jsem též mnoho krásných nových škol. Vaše
28. června konal se učitelský aktiv v Gottwaldově,
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na němž byla stanovena základní hesla pro práci
v novém školním roce, a to: ) zvýšení ideovosti
vyučování, 2) polytechnisace vyučování. Učitelstvo
bylo pak nadřízenými školskými orgány, inspektory
a předsedou okres. škol. referátu vyzváno k vystupování z církví a ke vstupu do JZD.

byl umístěn v Rudém koutku závod. Klubu ROH
naší školy. Osvětová beseda organisuje též zájezdy
oblastních divadel do Vizovic. Nejčastěji zde hrává
Slovácké divadlo z Uh. Hradiště, Divadlo pracujících z Gottwaldova a Beskydské divadlo z Nového
Jičína – kromě ještě divadel jiných. Také místní
divadelní ochotníci občas sehrají divadlo. . a 2.
5. Sehrál divadelní soubor ZK cihelny Čapkovu
hru Loupežník. 8.5. hrálo zde Slovácké divadlo
ve školním sále div. hru „Morálka paní Dubské“.
Výborné herecké výkony přinesly 200 zúčastněným
divákům dobrý kulturní zážitek. V sobotu 5.6. sehrálo Slovácké divadlo v sokolovně divad. hru „Se srdcem divno hrát“ od A. Musetta a 8. září hru Jaroslava
Vrchlického „Noc na Karlštejně“. Představení mělo
pěknou a pečlivou výpravu a účast 350 diváků.
9.0. hrálo Slovácké divadlo opět ve školním sále
Moliérovu hru „Škola pro ženy“. V sobotu a v neděli
27. 0. sehrál zde ochotnický soubor závodního
klubu cihelny ve Vizovicích divadelní hru Kat
a blázen. Představení mělo u vizovského obecenstva
úspěch, neboť výkony vizovských ochotníků byly
dobré. Hra byla pak opakována ještě 25.2. pro
stálý zájem zdejšího obecenstva. Dne 5.. vystoupil Valašský krúžek ve školním sále a předvedl
obecenstvu pásmo robotnických a zbojnických písní.
Vystoupení bylo doplněno přednáškou o valašském
povstání 62 – 644.

V novém školním roce 957/58 bylo v nové
škole umístěno 2 tříd, ve staré 8 tříd. Na zařízení
a udržování školních budov je pamatováno značnými
částkami.Ve staré škole byla vyměněna stará chatrná
okna v celé budově. Nová okna si vyžádala nákladu
87 000 Kč. V nové škole byly zřízeny dílny pro žáky,
jež jsou nejlepší v celém kraji. Naši novou školu
navštěvují školští pracovníci z různých krajů naší
republiky, z Čech i ze Slovenska. Přijíždějí k nám
i zahraniční delegace ze Sovětského svazu. A tu
se přihodila zajímavá věc. Československá školská
delegace ze severních Čech navštívila Sovětský svaz
a seznamovala se s moderním školstvím Sovětského
svazu, jak mají v SSSR zařízeny školy, jaké mají
dílny pro polytechnickou výchovu a podobně.
V Moskvě řekli sovětští pedagogové našim toto: „
V Československu máte ve Vizovicích to, co hledáte,
moderní školu, v níž jsou dílny dobře vybavené stroji,
moderní zařízení a pracovny.“ Oni totiž poznali naši
školu při návštěvě Československa. A tak vznikla
zajímavá situace. Naši učitelé jeli do SSSR seznámit
se s moderními vymoženostmi ve školství a sovětští
pedagogové je upozornili, že to mají ve své vlasti.
…
Potom skutečně se tato delegace z Čech skutečně
24. května konala se ve školním sále beseda
přijela na naši školu podívat a také vyprávěli, kde občanů se členy SNB na téma Trestné činy a boj
o vizovské škole získali informace.
proti nim. Hovořil nadporučík bezpečnostní služby
…
z Gottwaldova, který vyložil, jaké trestné činy byly
23. listopadu a 24. listopadu sehráli žáci naší spáchány v našem okrese. Byly to zpronevěry,
jedenáctiletky pohádkovou hru „Mistr Kopřiva“ krádeže, vloupání, alkoholismus, mravnostní
s velkým úspěchem.. 2. prosince pořádali naši delikty a j., nabádal k ostražitosti před cikány
žáci slavnost jedličky s nadílkou. Dopoledne vys- a podvodníky. Pak následovala živá beseda občanů
toupili se svým programem ti nejmenší, odpoledne s příslušníky SNB. Tito občanům odpovídali na
bylo představení pro 2. stupeň a večer předvedli různé dotazy, podávali vysvětlení, nebo občané
svůj samostatný program žáci 3. stupně ve školní podávali návrhy, jak zlepšit péči o bezpečnost. Byly
tělocvičně. . Program večera zakončili tancem ve zde stížnosti na nemírné pití některých zdejších
občanů na Vrátnici, na rychlé jízdy automobilistů
školní tělocvičně.
a motocyklistů městem, návrhy na zesílení boje
Osvětová beseda, vedená učitelem Janem proti alkoholismu, na zvýšení péče o čistotu
Imrýškem vyvíjí zde bohatou činnost. Osvětová města, zavedení dozoru v parku a jiné.
beseda řídí a podněcuje veškeré kulturní dění v obci.
V okresní soutěži byla za nejlepší činnost vyhodno(pokračování)
cena jako první a odměněna televizorem. Televizor
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SPORT
Sezona na koupališti u sokolovny ještě neskončila

Jaké by to bylo srpnové číslo
Vizovských novin, kdyby se v něm neobjevily informace o koupališti u sokolovny.
Abych nezklamala ty, které to zajímá, tady
je pár statistických údajů o letošní koupající se sezoně.
Letos jsme začali opravdu brzy. Díky
pracovníkům TS Vizovice, kteří se opravdu snažili, se brány koupaliště pro první
návštěvníky otevřely již 9.6.2007.
Tehdy měla voda pouhých 18 °C
a vzduch dosáhl až na 29 °C. Prvním
koupajícím byl žák 3.třídy Martin Zetěk
z Vizovic.
Přestože měly vizovické školy v tomto
měsíci možnost využívat bazén v dopoledních hodinách k výuce Tv a koupat se
zadarmo, využila této příležitosti pouze
Střední škola oděvní a služeb Vizovice,
snad proto, že to měla na koupaliště
nejblíž.
Odpoledne byl provoz omezen od
15.00 – 19.00 hod. za poloviční vstupné.
V červnu se celkem přišlo osvěžit 593
lidí.
Začátek července nepřál ani dětem,
kterým začaly prázdniny a těšily se na
koupání, ani našemu koupališti. Téměř
do poloviny července se téměř nekoupalo,
protože bylo venku chladno a poprchalo. Zvrat nastal s blížícím se rockovým
festivalem Masters of Rock. Naše malé
městečko se rázem změnilo a konečně
se umoudřilo i počasí. Na návštěvnosti
nejen v obchodech, restauracích, ale i na

koupališti to bylo hned poznat. Nejvíce
lidí přišlo jak v sobotu 14.7., tak v neděli
15.7. Padaly rekordy, o kterých se nám
místním ani ve snu nezdálo.
Zatímco v sobotu prošlo branou koupaliště 2 241 platících , v neděli jich bylo
ještě o něco více. Historickým rekordem
koupaliště i letošního léta je číslo 2 304
lidí!!!
Ve srovnání s loňským rokem, kdy
byla čísla 14. 7. - 1486 návštěvníků
a 15.7.- 1214 návštěvníků, byl nárůst
o 800-900 lidí. A kupodivu, návštěvníci
se opět chovali slušně, zdvořile a ukázněně. Dokonce jeden z nich přišel k poklad-
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ně vrátit nalezenou peněženku včetně
dokladů a peněz, kterou našel v šatně!
(K původnímu majiteli se dostala ještě
téhož dne). Pouze jeden mladík z Prahy nedodržel stanovený plovárenský řád
a musel být po skoku do malého koupaliště s úrazem hlavy převezen sanitkou do
Baťovy nemocnice ve Zlíně k ošetření.
Mnozí Vizovjané měli po festivalu
obavu o čistotu a kvalitu vody v koupališti.
Mohu je však ubezpečit, že zcela zbytečnou. Hned v pondělí přijela na kontrolu Krajská hygienická stanice Zlín a den
po té přijela kontrola ze Státního dozoru
Zlínského zdravotnického ústavu.
Obě tyto kontroly dopadly velmi
dobře a nebylo shledáno závad a nedostatků.
Také následující týden s teplotami
vzduchu pohybujícími se kolem 29 °C –
34 °C a vodou, která se rychle oteplovala
a měla 24 °C – 27 °C, byl pro návštěvnost
koupaliště příznivý.
V červenci se počet návštěvníků vyšplhal k číslu 6 123 (v tomto měsíci se 15
dnů nekoupalo a 16 dnů koupalo).
A co srpen? To ještě uvidíme. Počasí se
zdá být rozumné. Křišťálová, průzračná,
leč trochu studenější voda na vás ještě
stále čeká na koupališti u sokolovny!
Tak na viděnou!
Zuzana Štalmachová

Memoriál Luďka Dintery

Účastníci 22. ročníku Memorialu Luďka Dintery při závěrečném vyhlašování vítězů.

Ve dnech 20. – 28. července proběhl
na vizovických kurtech 22. ročník
Memoriálu Luďka Dintery. Ti, kteří tuto
akci sledují, ví, že už léta se k hlavní kategorii neregistrovaných mužů připojily
kategorie neregistrovaných žen a také
registrovaných hráčů a hráček. Nejinak
tomu bylo i letos. Příjemné počasí i počet
přihlášených zajistily hladký průběh akce,
která je nejprestižnějším turnajovým podnikem roku.
Nyní k výsledkům:
V kategorii registrovaných hráček
a hráčů se hrálo systémem každý s každým,
pořadí určilo počet vítězství a porážek.
V ženách obhájila pozici vizovické
jedničky Adriana Hálová, když v rozhodu-

jícím zápase porazila Gabrielu Vrbovou
6:1, 6:1. Třetí místo obsadila Martina
Halová, vracející se na kurty při plnění
mateřských povinností.
Počet 7 přihlášených registrovaných
hráčů, z nichž dva jsou ze Zlína, způsobil
prodloužení turnaje v této kategorii o 2
týdny. V rozhodujícím zápase porazil
David Pechal Dušana Machalu 6:2 6:4
a obhájil tak loňské vítězství.
Kategorie neregistrovaných mužů
a žen se hrály klasickým tenisovým
pavoukem – tedy vyřazovacím způsobem
a ti, kteří byli vyřazeni v 1. kole, stihli
sehrát poprvé v historii soutěž útěchy.
Z 8 přihlášených žen se do semifinále
probojovaly Magda Hálová, Vendula

Aťka Dinterová blahopřeje k vítězství Peteru Dubovému - vítězi v kategorii
neregistrovaných mužů.
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Macháčková, Jana Repíková (Zlín)
a Staňka Zátopková.
Semifinálové zápasy:
Hálová - Macháčková 6:2, 6:1
a Zátopková – Repíková 6:1, 7:5 pak
určily finálovou dvojici:
Zátopková – Hálová 2:6, 6:1, 6:4
Jak výsledek ukazuje, po hladkých
a opačných prvních dvou setech rozhodl
tvrdý boj v setu třetím. Obě hráčky
předvedly velmi dobrý tenis. Staňka
Zátopková zaslouží obdiv za způsob,
jakým čelí mladším soupeřkám, Magda
Hálová pak za statečnost, že utkání dohrála přes handicap zraněného kolena.
Finále útěchy: Pilčíková Petra - Vrbová
Martina 6:1, 6:1
Los 17 přihlášeným mužům ukázal,
jak někdy dokáže být krutý. Přes objektivní nasazení na sebe už v l. kole narazili
hráči Pšenčík – Butora a to je zápas na
úrovni semifinále. Do toho se po litých
bojích probojovali Peter Dubový (SR),
Roman Kristl, Miloš Novák a Martin
Butora.
Semifinále: Dubový – Kristl 6:4, 6:2
Novák – Butora 2:6, 6:4, 7:5
Druhý semifinálový zápas byl
nejnapínavější z celého turnaje. Utkání
bylo ve čtvrtek přerušeno pro tmu
a hráči končili zcela vyčerpáni. V páteční
dohrávce rozhodlo o vítězi pár míčků.
Finálový zápas Novák – Dubový měl
výbornou úroveň a dramatické rozuzlení.
Za stavu 6:4, 5:3 došlo ke svalovému
zranění prvně jmenovaného hráče. Jeho
zoufalá snaha dovést 2. set a tedy i celý
zápas do vítězného konce mu nevyšla.

Po prohraném 2. setu 6:7 už nemohl
v utkání pokračovat a vítězem se tak stal
Peter Dubový. Finále: Dubový – Novák
4:6, 7:6 scr. N. Finále útěchy: Ulman
– Molek 6:1, 7:6
Vyhlášení výsledků a předání cen,
kterého se zúčastnila i Aťka Dinterová,
pak sportovní část tohoto podniku
ukončilo. Ta společenská pokračovala
v klubovně oddílu do ranních nedělních
hodin. Jak velí tradice –poslední set je
vždy nejdelší, neboť není omezen teabreakem. Závěrem nutno poděkovat:

předsedovi oddílu Milanu Vrbovi za
práci na úseku organizačně – provozním,
synovi Luďka Dintery Davidovi za precizní práci v oblasti manažerské a jednání se sponzory. Nutno zdůraznit, že
při těchto starostech dokázal odehrát
2 zápasy, ve kterých podal velmi dobré
výkony.
Našim sponzorům za vynikající
zabezpečení akce a důstojný průběh turnaje, zvláště jeho závěru. Byli to:
Rudolf Jelínek, a.s., Lesko,
Restaurace Penzion Lešná, Alitron

CZ, Nerez, Bota servis. VDZ s.r.o.,
NATURVITA a.s, Cheport, Trnky brnky,
Agrocentrum Smetana, Glass Ateliér
Morava, Patrik Zlín, Global Hanel toys,
Likérka Bajgar,Krušovická hospoda
„U lip“,p. Klinkovský Lípa, Zámecká
vrátnice, Milan Křupala řezivo, Infoservis,
Hospoda U Slunce, Řeznictví Singer,
Řeznictví Kubíček, Rybárna M. Kovář,
A. Řepa, P. Fusek, J. Chmela, Z. Churý,
K.Macháč.
Mgr. Miloš Novák
Za TO

Sportovní událost roku 2007

Mistrovství České republiky v orientačním běhu
Poprvé v historii budou mít Vizovice čest hostit vrcholný závod v orientačním běhu. Této sportovní,
ale i kulturně-společenské události se zúčastní na 1400 nejlepších o-běžců z České republiky a většina
reprezentačních výběrů z celé Evropy. Vizovice se v tomto víkendu opět stanou „kosmopolitním“
městem regionu. Co nás tedy všechny čeká?

Sobota 22. září 2007 - semifinále

Semifinálové rozběhy všech věkových kategorií odstartují v 11:00 podle předem nalosované startovní listiny. Cílem semifinále je „profiltrovat“ ty nejlepší a seřadit je do skupin k nedělnímu finálovému závodu. Aréna závodu bude volně přístupná veřejnosti, bude zde k dispozici bohaté občerstvení,
krátký kulturní program a budete zde mít možnost důkladně se seznámit s tímto moderním sportem.
V podvečerních hodinách se kulturní program přesune do areálu Státního zámku Vizovice.

Neděle 23. září 2007 - finále

Nedělní finále startuje v 9:00 a předpokládáme, že kolem 14:00 proběhne slavnostní vyhlášení
výsledků za účasti významných osobností Vizovic a Zlínského kraje. Celý finálový závod by měla natáčet
Česká televize, v aréně závodu bude realizován přímý přenos z průběhu závodu na velkoplošnou obrazovku a na internetu poběží on-line přenos. Aréna závodu bude opět volně přístupná veřejnosti.
Pětičlenný hlavní organizační tým již více než rok připravuje technickou stránku závodu, jako speciální mapu (ohraničující prostor Vizovice-Loučka-Sehradice-Dolní Lhota-Horní Lhota-Zádveřice), zajistil
veškerá povolení k závodu, vrcholí přípravy koncepce stavby tratí pro všechny věkové kategorie, probíhají
jednání s partnery závodu a úřady, jednání s médii o propagaci závodu a připravuje se realizace arény pro
2000 - 3000 účastníků, zajišťuje se kulturně-společenský program (Zámek, Distillery land, atd.)
Více než šedesátičlenný tým pořadatelů bude připraven odevzdat to nejlepší k bezchybnému
uspořádání této akce v bezprostředním termínu akce.
Veškeré novinky budou postupně zveřejňovány na webových stránkách závodu
www.obvizovice.cz/csow/index.htm
Chtěli bychom uspořádat nejen nadstandardně kvalitní a důstojný závod, ale i představit zde naše
město Vizovice, zdejší tradice, kulturu, památky a v neposlední řadě i místní podnikatele a celý region
Valašska.
Všichni, kdo máte zájem o sport, dění ve Vizovicích nebo vás jen zajímá, co to ten orienťák vlastně
je, máte jedinečnou příležitost seznámit se. Přijďte, všichni jste vítáni.
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
O bezohlednosti a  toleranci
Masters of Rock 07 s podtitulem
The biggest international Rock open-air
Festival in Czech republic, abych zdůraznil
všeobecně známé skutečnosti, se u nás konal
od čtvrtka 12. do neděle 15. 7. v době letních velkých školních prázdnin. Ještě jedna
důležitá připomínka.- konání festivalu
nepovoluje místní radnice, tedy ani úřad,
zastupitelstvo nebo rada. Koná se na privátních pozemcích a město je s konáním festivalu pouze seznámeno, ale může se na akci
předem připravit. Ani na městském zastupitelstvu nebyla vidět zřetelná snaha proti
konání akce cokoliv podnikat. Vzhledem
k tomu, že dopady posledního ročníku
nebyly vizovickou veřejností přijaty nijak
příznivě, dalo se očekávat, že vizovická
radnice a organizátoři budou dělat mnohé,
aby předcházející nepříjemnou reakci
vizovských poněkud eliminovali. Ostatně
prý končí pětiletá dohoda o konání festivalu. Opravdu ledacos se měnilo k lepšímu.
Fungovala bezpečnostní služba, od počátku
příjezd návštěvníků zvládala městská i státní policie, stanování uvnitř města se až na
soukromě povolené výjimky nekonalo.
První nepříjemnou zkušeností pro
dojíždějící z práce byl návrat ve středu,
kdy počáteční a zřejmě tvrdší jádro
návštěvníků znemožnilo mnohým návrat
na trase Otrokovice - Vizovice. Prostě se
do vlaku z práce nedostali. A ani chování
už rozjařených účastníků festivalu nebylo
pro cestující nijak příjemné.
Dle všech známek se vizovičtí podnikatelé a organizátoři na celou akci slušně
připravili. Informační materiály byly

k dispozici a přehledné, zásobování fungovalo, pivo nedošlo. Když jsem se domníval,
že došlo ke kolapsu, protože návštěvníci
vozili a nesli vodu, sami to zdůvodnili
potřebou ředit příslušný alkohol, protože
by to sám člověk nedobře snášel. A také
fungovaly příslušné toiky, fungovaly sprchy a jiná hygienická zařízení, fungovalo
koupaliště, i když zde chyběla alespoň
minimální reklama na služby, místní se až
na výjimky dostali i s autem bez problémů
ke svému parkování, snad ani nedocházelo
k závažným místním zácpám na ulicích.
Často a rychle jezdila záchranka.
Dá se říci, že část Vizovic nebyla
akcí nijak postižena, další část ji vnímala
jako nikoliv příjemnou, ale snesitelnou
několikadenní zátěž, část občanů na ni
docela vydělala. Vesměs návštěvníci festivalu nebyli až na výjimky nepříjemní.
Podmínky, byť velmi tolerantní
k organizátorům, v otázce času likvidace
odpadků, byly dodrženy. Přes obrovskou
zátěž zejména technických služeb města.
Nicméně to hlavní a to hudební
produkce jako vždy při podobných akcích
znamenala zátěž obrovskou. Není totiž
obvyklé, aby podobné produkce byly
konány takhle dlouhodobě a v městském
prostředí, byť jak to dnes charakterizujeme, v jeho průmyslové zóně. Příslušné
decibely, a to denně od dopoledne až
hluboko přes půlnoc a po čtyři dny a noci
znamenalo obrovskou zátěž pro všechny
takto postižené. Mnozí občané města
podle svých slov rezignovali, někteří si
stěžovali na fyzickou i psychickou zátěž

takovou, až vyvolával bolest. Pokud je
člověk zaměstnán, a tedy denně musí
podávat určitý výkon, je podivuhodné,
jak velká tolerance od těchto lidí byla znát
k jednání z této stránky velmi bezohledných organizátorů. Pokud není člověk
v ideálním stavu a konstituci, může to
znamenat i vážné onemocnění. Je tato
zátěž vůbec něčím omluvitelná? Jsou obyvatelé takto zatížení povinni se na dobu
festivalu ze svého bydliště odstěhovat?
Z jakých důvodů musí tuto mimořádnou
zátěž snášet? Zvláštní kapitolou uvažování
by byl stav domácích i divokých zvířat,
která jak známo, mají některé smysly
daleko citlivější, než pán tvorstva. Pro
uspokojení nebo zisk byť několika tisíců
jiných? Účastníků, organizátorů, sponzorů,
prezentující se firem? Neznám smlouvu
organizátorů s městem ani její detaily.
Proto nevím v této chvíli ani , co z této
a podobných akcí město Vizovice pro
své občany získává. Možná to ještě není
vyčísleno. Ale jsem přesvědčen, že právě
tato stránka konání podobných akcí by
měla být tou prvořadou. Pokud se bude
podobná akce v budoucích letech konat,
měli by všichni představitelé města velice
pečlivě zvažovat svůj postoj k nim, zejména s ohledem na lidi, kteří jsou přímo
zatíženi jejich dopadem a jednat tak, aby
se před nimi nemuseli stydět. Ostatně je
celý problém založen vždycky na jedné
straně na toleranci a na druhé straně na
bezohlednosti. Jednoho i druhého se dá
pěkně zneužít.
Mgr. Jiří Ludvíček

Vážení spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o svůj
a věřím, že i mých sousedů názor na již
minulý ročník festivalu Masters 2007.
Mohu říci, že při takovém počtu
návštěvníků, jako bylo v letošním roce,
se organizátorům, ale celému městu
Vizovice- akce podařila.
Avšak jako občan bydlící v části
města - Razov, nemohu být vůbec spokojena s životními a hygienickými podmínkami, které jsou na nás každoročně
kladeny.

A navíc, tento ročník byl obzvlášť
náročný.Jistě si dokážete představit ty
tisíce lidí, kteří procházejí po násypu
od nádraží k areálu R.Jelínek a do
stanového tábora.Tento chodník, který
za normálních okolností slouží k procházkám, jízdě na kole, k cestě do prácese proměnil v jedno velké WC, odpadkový koš a chemickou továrnu.Bohužel
nepršelo a uklízecí firma zapomněla, že
tento chodník existuje....takže bylo na
nás, abychom si uklidili.
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Navíc jsem určitě zajedno se všemi,
kteří nesouhlasí, aby takto hlasitá hudba
byla produkována do časných ranních
hodin.
Jsem ráda, že se mohou Vizovice
prezentovat, ale jsem rovněž názoru, že
je na nás - občanech, abychom si řekli za
jakých podmínek.
A to hlavně- pokud jde o zdraví
a životní prostředí, ve kterém bydlíme.
Děkuji
Jaroslava Divílková

Vážení občané sídliště Štěpská,
Přišel mi anonym, reagující na
článek ve Zlínském deníku v následujícím znění:
„Pane místostarosto, nezdá se Ti,
že jsi nějaký moc chytrý??? Píšeš ve
Zlínském deníku o možnosti stanování
na sídlišti Štěpská, zřejmě si tam
v předchozích ročnících nebyl?!? Ty
nebudeš muset poslouchat hluk od
stanujících lidí, překračovat podnapilé,
nebudeš muset jezdit kolem sídliště
a hledat místo na zaparkování, protože
ho u svého domu nenajdeš, jelikož
budou obsazeny stanujícími. Je třeba
přehodnotit Tvoje řeči o tom, že si
rozbalí stan v centru – řešíš to tím, že
je pošleš na sídliště pod okna druhých
lidí. Nebylo by lepší je vůbec do města
se stany nepouštět – nebo si je napakuj
k sobě na zahradu.

Dalším výsledkem jsou přeplněné
kontejnery na odpad, které si tady
poctivě platíme.
„Přijď aspoň v pondělí posbírat
hovna, které tu zůstanou!!!!!“
Dovolte mi, abych vysvětlil obsah
článku vytištěného ve Zlínském deníku,
ve kterém se píše, že návštěvníci mohou
stanovat na sídlišti Štěpská.
Novinářce jsem řekl do telefonu pravý
opak. A to, aby se nestanovalo na sídlišti
Štěpská a nedošlo k problémům tak jako
v loňském roce, bylo zřízeno nové kempovací místo u areálu společnosti RUDOLF
JELÍNEK, a.s. Mojí chybou bylo, že jsem
článek neautorizoval před jeho vytištěním
(kontaktovala mně 10 minut před
uzávěrkou vydání). Omlouvám se a příště
se budu snažit této chyby vyvarovat, i když
v téhle chvíli, mi už nepomůže, že se

novinářka omluvila za překroucení textu.
Také musím upřímně poděkovat za výše
uvedený anonym, který absolutně chápu.
Protože, pokud bych si podobný článek
přečetl v novinách, tak bych reagoval
úplně stejně. Je dobře, že takové věci se ke
mně dostanou, protože mi pomůžou najít
místo, kde jsem udělal chybu, a také se
zasmát nad upřímností pisatele.
Spolu s městskými strážníky jsme
situaci zvládli lépe než loni (můžu to
posoudit, protože jsem byl i na minulých
ročnících) a nemuseli jste poslouchat hluk
od stanujících, či překračovat podnapilé.
Doufejme, že parkování bude příští rok
ještě lepší.
Jaroslav Burkart
místostarosta
P.S. Pište dál anonyme – je potřeba
takových jako jste vy, mám se pořád co učit!

Křižovatka na náměstí Palackého
Vzhledem k vyšší nehodovosti na
křižovatce silnic I/49 a I/69 na náměstí
Palackého nechal Městský úřad Vizovice
vypracovat studii úpravy křižovatky
se změnou přednosti v jízdě. Pověřená
projekční kancelář pak předložila návrh
technického řešení náměstí s přiloženým
nákresem.
Dříve, než byl návrh podán, nechalo
také Ředitelství silnic a dálnic Zlínského
kraje umístit na horní straně parčíku
značku zákaz zastavení. Vizovice a zejména rodiče vezoucí své děti do školky
tak přišli o jednu z mála možností parkování. Umístění této značky však nemá
s uvedeným návrhem spojitost.
Přednost v jízdě na silnici I/49 ve
směru od Zlína na Valaškou Polanku
by se tak změnila a hlavní silnice by
dle návrhu byla ve směru od Zlína na
Vsetín. Protože od Zlína na Vsetín jezdí
téměř trojnásobek vozidel, než směrem

na Valašskou Polanku, je předložený
návrh z technického hlediska, jak je
z nákresu patrné, jistě účelný a smysluplný.
Kontroverzní ovšem je, že by mu
zřejmě byla obětována část parčíku
tvořící od nepaměti dominantu náměstí
Palackého, včetně některých vzrostlých
stromů a náměstí by se tak stalo pouze
křižovatkou. Součástí úprav by bylo také
malé parkoviště pro 9 osobních vozidel,
což je o 3 parkovací místa více, než
nyní, ale výrazně méně, než tomu bylo
do umístění značky zákaz zastavení. Je
velmi pravděpodobné, že předložený
návrh by nehodovost snížil. Otazníkem
ovšem zůstává, zda by v reakci na
přednost v jízdě neprojížděly kamiony
Masarykovým náměstím vyšší rychlostí.
Zrušení, nebo výrazné zmenšení
parčíku je nejen dle mého názoru, ale
i dle názoru mnoha občanů, se kterými

jsem problém diskutoval, neakceptovatelná.
Proto bych jménem občanů, kteří jsou
tohoto názoru a kterých není málo, chtěl
požádat o úpravu návrhu, který by parčík
zachoval. Z návrhů vizovických občanů
bych uvedl např. realizaci uvedené změny
přednosti v jízdě s omezením rychlosti
a výrazným, vícenásobným upozorněním
na změnu přednosti v kombinaci
s nasvětlením a zvýrazněním přechodů
pro chodce, jak je to vidět v mnoha
obcích po celé České republice.
Dle posledního sdělení městského
úřadu proběhne v měsíci srpnu jednání,
kterého se kromě vedení města zúčastní
také zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR Zlín a Brno, projektant
i zástupci státní správy, ze zastupitelů
byli pozváni Mgr. Jiří Ludvíček a Pavel
Pečeňa.
Pavel Pečeňa

Co nového ve věci R49?
Dne 20.7.2007 proběhlo na MěÚ
Vizovice společné jednání o návrhu
změny č. 12 územního plánu sídelního
útvaru Vizovice – zapracování koridoru
pro R 49 z Územního plánu velkého
územního celku Zlínského kraje do
územního plánu města . Společné jednání bylo svoláno odborem stavebního úřadu MěÚ Vizovice pro dotčené

orgány, dotčené sousední obce a město
Vizovice. Jednání se zúčastnila i projektantka ing. Arch. Marta Stupková.
K předloženému návrhu mohly dát do
30 dnů dotčené orgány svá stanoviska a dotčené obce své připomínky.
Projektantka
přednesla
výklad
k předloženému návrhu včetně uvedení, jak bylo respektováno usnesení
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zastupitelstva ke schválení Pokynů
k dopracování návrhu změny včetně
respektování návaznosti na sousední
územní celky při vymezení plochy pro
dopravu.
Plocha je určena pro dopravu, pro
umístění rychlostní komunikace a staveb
s ní souvisejících. Rychlostní komunikace je vymezena jako veřejně prospěšná

stavba, pro kterou lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit a také uplatnit
předkupní právo, což vyplývá z nového
stavebního zákona.
Dle nového stavebního zákona bude

také až po posouzení návrhu územního
plánu krajským úřadem uskutečněno
veřejné projednání, které bude oznámeno po prázdninách veřejnou vyhláškou,
vyvěšenou na úřední desce města Vizovice

nejméně po dobu 40-ti dnů a na elektronicky přístupných stránkách města
včetně celého návrhu k nahlédnutí.
Jaroslav Burkart
místostarosta

Činnost stavebního úřadu
Jedno z hlavních témat občanů, se
kterými se jako zastupitel setkávám,
jsou opakující se stížnosti na činnost
stavebního úřadu, týkající se zejména nedodržování zákonných lhůt
při stavebních řízeních. Protože sám
s činností našeho stavebního úřadu
nemám téměř žádné zkušenosti,
rozhodl jsem se k malému srovnání
Stavebního úřadu ve Vizovicích se
stavebními úřady sousedních obcí stejné kategorie dle údajů uvedených na
internetových stránkách.
Obec (včetně pobočky stav. úřadu)
Vizovice a Slušovice
Luhačovice a Slavičín
Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice

Z uvedeného srovnání vyplývá,
že dle názoru některých našich
spoluobčanů neuspokojivá činnost
vizovického stavebního úřadu není
způsobena nedostatkem pracovních

sil, nebo pracovním přetížením. Vždyť
v sousedních obcích jsou stavební
řízení výrazně kratší a stavební úřady
mají na starosti se stejným nebo nižším
počtem zaměstnanců více obyvatel.
Jako konkrétní příklad bych Vám
chtěl uvést problém rodiny Mikeskovy
na náměstí Palackého, který jistě není
zcela typický, ale nečinnost stavebního úřadu zde způsobuje našim
spoluobčanům řadu problémů i materiálních a finančních škod.
Jistě si většina vizovických
počet zaměstnanců
9
8
9

počet obyvatel
16.500
18.500
22.500

občanů vzpomíná na kamion, který
zcela zdemoloval dům na Palackého
náměstí. Z domu zůstaly jen sklepy
a hospodářské stavení, které bylo na
základě úředního povolení odstraněno.

Koncem roku 2006 však došlo k úpravě
stávajících sklepů betonovou deskou,
která byla provedena bez jakékoli izolace proti vlhkosti a bohužel způsobila,
že od té doby do přízemí a zejména
sklepa domu Mikeskových zatéká voda.
Jednání s majitelem, ani se stavebním
úřadem, který odstranění nepovolené
stavby nenařídil, nevedlo k žádnému
výsledku a vyústilo až ke stížnosti
na nečinnost stavebního úřadu ve
Vizovicích u krajského úřadu. Mezitím
vznikla rodině Mikeskových nejen
materiální škoda na domě (doložená
znaleckým posudkem včetně fotodokumentace), ale právní pomoc a znalecké
posudky je také stály nemalé peníze.
V případě, že se problém co
nejrychleji nevyřeší a došlo by
k soudnímu sporu, nelze vyloučit,
že zodpovědnost se všemi finančními
důsledky ponese městský úřad.
Pavel Pečeňa

Dejte svým financím budoucnost
V měsíci červnu zahájila na
českém trhu činnost nová poradenská
společnost Partners For Life Planning.
Firma přichází s analytickým zázemím
na úrovni velkých bank a finančních
institucí a s produkty, které jsou pro
její klienty vytvářeny na zakázku dle
jejich potřeb u největších světových
hráčů na poli financí.
Společnost Partners For Life
Planning je finančně-poradenskou
společností, která klade důraz na
špičkový analytický servis pro své konzultanty, kteří tak mohou poskytovat
špičkový poradenský servis, jak pro
občany, tak pro firmy. Zárověň zavádí
plošnou kontrolu jeho kvality.
Pro poradce pracuje na centrále
silný analytický tým, v jehož čele
stojí ekonom Pavel Kohout. Ten
se před časem rozhodl ukončit své
dlouhodobé působení ve společnosti
PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera

a v nové firmě zastává funkci ředitele
pro strategii.
“Slušné a férové poradenství má
budoucnost a klienti ocení, pokud jsou
pro poradce rovnocenným partnerem,”
doplňuje Kohouta Tomáš Prouza, který
to tvrdil jako ředitel serveru Peníze.cz
i jako náměstek ministra financí. “Přišel
čas ukázat v praxi,
že je možné dělat
finanční poradenství jinak, především
v klientův prospěch”,
vysvětluje Prouza.
“Rozhodli jsme
se povýšit finanční
poradenství v České republice na
úroveň vyspělých zemí,” říká výkonná ředitelka Kateřina Palková, která
si přináší zkušenosti ze společnosti
Pioneer Investments a z působení na
Komisi pro cenné papíry. “Chceme dát
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finančnímu poradenství důstojnost,
která mu náleží. Tým, který se sešel
v Partners, je pro všechny zárukou
správných rozhodnutí.”
Finančně-poradenská společnost
Partners For Life Planning je tu pro
Vás. Klienty, kterým není jedno jak
drahou hypotéku si
berou, kam investují své peníze,
jak je zhodnocují,
či jaký budou mít
k dispozici důchod.
Stejně tak firmy
či instituce, které
nedostávají od bank
ten správný privátní servis. Více informací, včetně
možnosti pracovního uplatnění, se
můžete dozvědět na www.partnersgroup.cz nebo u kontaktní osoby pro
Váš region - p. Ondřeje Hrachového
ne tel. čísle 724 689 413.

Sídlištní zamyšlení
V době, kdy píši tyto řádky se jaro
“překulilo” do léta. Na našem sídlišti
rozkvetla lípa. Její stále košatější koruna je
letos plná žlutých květů, které šíří široko
do okolí medovou vůni.
Nedaleko lípy však “rozkvetl” ještě

jeden objekt - dětský kolotoč! Železná
konstrukce i sedačky hýří pestrými barvami. Několik obětavých maminek (jejichž
jména neznám, tak udělalo radost nejen
dětem, ale i nám ostatním, těm, jejichž
oči rády spočinou na něčem hezkém.

Bohužel toho hezkého na sídlišti
mnoho není. Zarůstající chodníky, dětské
pískoviště, poházené odpadky, všude
přítomné psí exkrementy, omšelé
dětské prolézačky, nevábné kontejnery
s nepořádkem kolem nich, auta parkující aspoň z části (v lepším případě) na
travnatých plochách.
Nabízí se otázka - proč se v cizině setkáváme s okny i balkony překypujícími
záplavou květů, čistými vesničkami
i městečky, kde na balkonech nevlaje
prádlo, je dostatek parkovacích míst,
dětských koutků, hřišť, zeleně.
Vše je samozřejmě v lidech.
Domnívám se, že kulturou bydlení se
nerozumí jen náš byt, ale také to, co je
před jeho prahem - společné prostory
v domě, ale i před domem.
Ale abych se vrátila na začátek. Staré
přísloví říká: “Jedna vlaštovka jaro nedělá.”
Přála bych si, aby takové “vlaštovky”
(maminky) nebyly na sídlišti ojedinělé!
Rozhodně jim fandím a děkuji.
Mgr. M. Minaříková

Anketa

Vážení čtenáři,
v zájmu zlepšení úrovně našich Vizovských novin se na Vás obracíme s prosbou
o vyplnění níže uvedeného anketního lístku, který laskavě vyplněný předejte buď
v podatelně MěÚ Vizovice nebo vhoďte do příslušné schránky MěÚ pro poštu. Vaše
připomínky budou vodítkem pro naši další práci. Na závěr anketního lístku oceníme
i Vaše názory na obsah, vhled a jiné záležitosti našich novin. Předtištěné kolonky
vyplňte křížkem. Vaše připomínky statisticky vyhodnotíme a výsledky zveřejníme
v příštích Vizovských novinách. Termín do 20. 9. 2007. Děkujeme.
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Řešení sudoku ze strany 22.

Společenská kronika
červen - červenec 2007
Narození:
Anna Kůstková

Řešte s námi sudoku
Řešení spočívá v doplnění všech políček tak, aby
každý sloupec, řádek či čtverec obsahoval všechny
číslice jedna až devět. Řešení najdete na straně 2.
Obtížnost: S-snadné, O-obtížné, N-nejobtížnější

Rodiče: Pavel a Věra roz. Živníčková
Helena Láčíková
Rodiče: Tomáš a Pavla roz. Hejtmánková
Ferdinand Váňa
Rodiče: Jiří a Marcela roz. Čižmářová

9
4

Tomáš Mládenka
Rodiče: Radek a Renata roz. Lukášová
Barbora Nevařilová
Rodiče: Petr a Žaneta roz. Mikuláštíková
Barbora Bačová
Rodiče: Petr a Romana roz. Janušková

2
1
8
3

Rodiče: Marek a Jana roz. Sucháčková

Úmrtí:
Jan Křupala, Lázeňská, 78 let
Jan Dekrét, Růžová, 59 let

3

Věra Zatloukalová, čtvrť A.Háby, 86 let

1

Sňatky:
Martin Hába, Vizovice - Eva Sulíčková, oba Vizovice
Jan Kopečný, Vizovice – Hana Hábová, oba Vizovice

5

oba Vizovice
František Klačánek – Hana Černá, oba Vizovice
Petr Rusek – Jana Jančíková, oba Vizovice
Martin Tuleja – Radka Srbová, Vizovice
Tomáš Tichý – Lenka Ostravská, Vizovice
Ondřej Jünger – Lenka Vraštiaková, Vizovice

7
6

4
2

1

6

1

2

9

8

2

9

1

3

7

8

1

2

8

3
5

4

8
4
9

7

7

9

6

3

2

8

2

3

3

Tomáš Lutonský, Vizovice – Věra Hamešová,
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Dagmar Kalendová, Chrastěšov, 47 let
Marie Oškerová, Říčanská, 68 let
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2
9

Vlasta Gregorovičová, čtvrť A.Háby, 73 let

Marie Juráčková, Pardubská, 75 let

6
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7
4

1

Magdaléna a Marek Hořelkovi

Vlasta Mikulaštíková, Chrastěšovská, 88 let
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Libor Bílek – Jana Pekárková, Vizovice
Pavel Kozubík – Kateřina Špaňhelová, Vizovice
Tomáš Kurka, Vizovice – Petra Vašáková, Vizovice
Simon Franz Kratzer – Dita Tlusťáková, Vizovice
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INZERCE

Již rok se lidé dozvídají
informace o haváriích
přímo z mobilu

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Policie ČR je připravena k podpisu dohody s Městským úřadem ve
Vizovicích
Vedení Policie České republiky
Okresní ředitelství Zlín garantuje městu
Vizovice a jeho obyvatelům, že republiková policie je schopna převzít dosavadní
agendu zrušené místní městské policie.
Činnosti, které dosud zastávali dva
strážníci městské policie, zastoupí v plné
míře policisté z Obvodního oddělení ve
Vizovicích. Policie České republiky ve
Zlíně je schopna dostát veškerým závazkům, plynoucím z připravené dohody se
zdejším Městským úřadem.
Je zákonnou povinností Policie ČR
chránit bezpečnost osob a majetku,
spolupůsobit při zajišťování veřejného

pořádku, odhalovat trestnou činnost a
zjišťovat pachatele, odhalovat přestupky
a dohlížet na bezpečnost a plynulost
silničního provozu. To vše jsme ve městě
Vizovice povinni a schopni naprosto
profesionálně zajistit v rámci naší běžné
služby.
V okrese Zlín nepatří Vizovice mezi
místa s nejvyšším nápadem trestné činnosti. Jsme přesvědčeni, že se situace
nezmění ani po vypovězení služby místních městských strážníků.
K dohodě s reprezentací města přistupujeme se vší vážností a odpovědností.
mjr. JUDr. Bronislav Šabršula
velitel Služby pořádkové a železniční
policie PČR OŘ Zlín
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Na Zlínsku byla loni v září spuštěna služba
SMS INFO, která odběratele společnosti Zlínská
vodárenská, a.s. – člena skupiny Veolia Voda
informuje o plánovaných odstávkách vody, ať
již z důvodu plánovaných oprav nebo havárií.
V případě havárií pak dostávají informaci, kdy
bude oprava dokončena. Na Zlínsku se dosud
zaregistrovalo téměř 500 obyvatel.
„Klienti služby zadali do systému na internetu
své údaje, o které adrese chtějí být informováni
a jaký druh informací chtějí dostávat. Dejme
tomu, že pan Novák chce být informován o každé
havárii, která se týká jeho bytu a domku jeho rodičů, a zároveň si přeje být každoročně s předstihem
informován o cenách vody, ale nepřeje si marketingové informace.“ „Bude tedy dostávat pouze
SMS, které se týkají těchto dvou čísel popisných.“
vysvětluje mluvčí Helena Koutná.
Touto službou se celá skupina Veolia Voda
snaží přiblížit klientům a zlepšit své služby. Systém
funguje již v Olomouci, Plzni, Praze, severních
Čechách a ve všech dalších městech, kde skupina
Veolia Voda působí od září loňského roku. Do
systému SMS INFO se mohou klienti zaregistrovat přes webové stránky společnosti www.zlv.cz
(hned vedle políčka VSTUPTE je pole s nápisem
Informace přímo do Vašeho mobilu a nebo přímo
na www.voda-info.cz.
Zájemci, kteří nemají možnost registrovat se
přes internet, mohou jednoduše zaslat SMS ve
tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112. „Zavoláme
jim zpět a registraci vyřídíme společně,“ sdělila
mluvčí. Klienti, kteří se registrují přes službu Call
me Back však nemají možnost vybrat si který
druh informací chtějí. Přijdou jim tedy všechny
informace týkající se jejich čísla včetně marketingových, které jsou ale maximálně dvě do roka.
Všichni klienti služby SMS INFO se mohou
také zúčastnit soutěže o atraktivní ceny. Soutěž
bude ukončena k poslednímu září. Takže neváhejte a zaregistrujte se co nejdříve!

Helena Koutná
Zlínská vodárenská, a.s. – Váš dodavatel
vodárenských služeb

Nyní opět něco z historie četnické stanice ve Vizovicích
Vážení čtenáři, v dnešním díle trochu odbočím v historii
četnického sboru z našeho regionu a přesunu naše povídání
v čase i prostoru na Podkarpatskou Rus.
Proč zrovna tam? Mnozí z vás znají jistě baladický
příběh o Nikolovi Šuhajovi, ale málo kdo ví, jak to bylo
doopravdy. A jeho řádění se na nasazení sil a prostředků
četnictva také váže….
Nikola Šuhaj - Miklós Szuhaj (asi 1897 - 16.8.1921):
Rusín, který se narodil v Koločavě - Sucharu asi roku 1897.
Za první války zběhl ze služby v rakousko-uherské armádě
na ruské frontě a vrátil se do rodného kraje, kde žil v údolí
Terebly u Dragova směrem na Chust v jeskyních. Nebyl
sám, vojenských zběhů se tam ukrývalo více. Po konci války
se vrátil do Koločavy a oženil se s Eržikou Dračovou. Rok
a půl vydržel žít jakž takž spořádaně, byť v nuzných poměrech té doby.
V roce 1919 byla Saint-Germainskou dohodou připojena Podkarpatská Rus k Československu. A stejně jako
v prvních měsících společné republiky na Slovensku, tak
i zde musela čs. státní správa řešit na tomto území spousty
problémů. Ze severu dotírali Poláci - dnešní Lvovská oblast
byla Polsko.
Z jihu dotírali Maďaři, kteří se jen neradi před rokem
vzdávali Horních Uher - Slovenska a nyní přišli i o Zakarpatí.
Protože zde nefungovala vůbec státní struktura, ústřední
orgány čs. moci sem posílaly české důstojníky, praporčíky
a gážisty mimo služební třídy, jak vojska, tak četnictva
i policie. Postupně byly budovány četnické stanice, pošty
a úřady tak, aby se dal udržet vnitřní pořádek v zemi, která
podle ústavy RČS měla mít svoji vlastní autonomii. Že to
šlo jen těžko, je nabíledni.
Proto, když v roce 1920 Nikola opět přestupuje zákon,
zprvu si neví četnictvo rady a zdá se, že tyto skutečnosti
dokonce ignoruje. Kdo by dělal povyk kvůli pár krádežím
sýra na kolibách a salaších. Nikola je jednou dopaden
a zatčen. A tu se různí výklad, jak se Nikola dostal na svobodu: buď závodčího, který konal ostrahu cely uplatil, nebo
zabil. Měl by to být Nikolou zabitý čtvrtý četník, kterého
nezabil, jak líčí Olbracht, za návštěvu jeho ženy Eržiky, ale
při jeho ostraze na četnické stanici. Jisté je to, že se dostal na
svobodu a zorganizoval kolem sebe celou zbojnickou tlupu.
Když se množí krádeže a olupování, četnictvo ve spolupráci
s armádou rozhodne o razantním zákroku. Zde vidí možnost demonstrovat svou moc v nově nabytém území.
Nikola se pohybuje v okolí Koločavy, mezi lidi schází
málokdy, ale díky svým kumpánům má přehled o tom, co
se děje. Na mušku si bere zámožné lidi, zejména židovské
obchodníky. Krade zboží a peníze. Daleko, daleko je u něj
do romantické představy, že bohatým bral a chudým dával.
Dle dosud žijících pamětníků rodiny Makarových je

Nikola na svou ženu až chorobně žárlivý. A když děd Vasila
Makara během jednoho dne jara roku 1920 ztratí o něco
více chvil a slov s Erikou Šuhajovou, která se vrací domů,
skoro se vystavuje popravě. Děd Vasila Makara pracuje
jako dřevorubec v lese a každé ráno tam odchází za prací.
Však Nikola ví kam. Jen díky tomu, že někteří Nikolovi
druhové, kteří potom hráli dvojí hru v celé zbojnické historii, jej zavčas varovali, tak děd Vasila Makara nejde na
druhý den do lesa dělat dřevo a tím zhatí Nikolovy plány
na to jej zabít……
S jídlem roste chuť a Nikola si bere se skupinou na
mušku i kostely!!! Tato skutečnost je v oblasti, kde je
v lidech víra hluboce zakořeněna velmi nezvyklou.
V průběhu zboje se k Nikolovi přidává i jeho mladší
bratr Jura. Ten se zdá být horším a mnohem více krvežíznivějším než jeho bratr. dnes bychom řekli - anetický
psychopat.
Celá zbojnická historie se udála v období jen jednoho
roku a něco. A přes to Nikola dokázal celý koločavský kraj
držet v šachu strachem.
Když onemocněl na tyfus a poslal pro lékaře do
Volového (nyní Mižhir´ja) měl doktor na vybranou: buď
přijdeš a vyléčíš mne, pak ti dobře zaplatím, nebo nepřijdeš a potom zemřeš a tvoje statky lehnou popelem.
Na celou akci dopadení Nikoly bylo vynaloženo spousty prostředků a sil, jak o tom mluví historické dokumenty.
Byl zapůjčen vojenský telefon a do kraje byly odveleny
spousty četníků a vojska, které pročesávaly kraj. Leč
marně. Nikola měl štěstí, věděl o tom, nebo mu to donesli
lidé, kteří pro něj pod pohrůžkou pracovali.
A na dopadení Nikoly byla vypsána odměny 3000,Kč!!! To byly tehdy závratné peníze, za něž se dalo na
Zakarpatí koupit malé hospodářství, nebo jeden až dva
dobří koně!!!
Nakonec byl Nikola spolu se svým bratrem Jurou dne
16. srpna 1921 zavražděn svými kumpány a to tak, že oni
kumpáni přinesli do lesa, kde se Nikola a Jura skrývali
vodku a opili je. Když byl Nikola a Jura opilí, umlátili je
sekyrami a potom zavolali strážní oddíl, který byl Nikolovi
na stopě. Četníci potom zabitého Nikolu (věk 24 let)
a Juru (15,5 let) vyfotografovali na památku.
Nikolova žena Eržika v roce 1922 porodila Nikolovu
dcerku - pohrobka, později se vdala za dalšího muže
a zemřela roku 1987 v Koločavě-Sucharu. S ní a s Nikolovým otcem Petro Šuhajem spolupracoval Ivan Olbracht
při tvorbě své knihy Nikola Šuhaj loupežník, která je však
značně zromantizovaná, ale jako autor měl Olbracht na
tento výklad právo.
Když jsme se ptali pamětníků i lidí, kteří již Nikolu
znali jen z podání svých předků, všichni svorně tvrdili Nikola byl kriminálník, lump a zloděj…
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