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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 20. 9. 2010
Zastupitelstvo města Vizovice vzalo na vědomí na svém zasedání
dne 20. 9. 2010 přehled nájemních bytů v bytových domech a uložilo TSMV doplnit materiál o vyčíslení nájemného a přímých nákladů
u jednotlivých městských bytů.
Také schválilo rozpočtové opatření č. 12Z týkající se víceprácí na opravu vnitřních rozvodů a sociálních zařízení v MŠ Vizovice
ve výši 226 tisíc korun; víceprací na snížení energetické náročnosti
objektu MŠ Vizovice ve výši 97 tisíc korun jež jsou kryty nečerpanými
prostředky na kanalizace a vodovod města, dále pak se opatření týká
stavebních úprav a statického zajištění kapličky Na Karažijce ve výši
300 tisíc korun, které jsou částečně kryty rozpočtem
na obnovu kulturních památek a částečně z nečerpaných prostředků na kanalizace. Ve výše uvedeném opatření je také zapracováno zpracování studie variantního řešení rozšíření kolumbária z důvodu zvýšení kapacity; zpracování dokumentace pro
územní řízení na zdravotní středisko s lékárnou; navýšení výdajů na Integrovaný bezpečnostní systém
(varovný + kamerový systém). Jedná se o přesun kamery, práce plošinou, opravu nad rámec záruky,
což je kryto přesunem výdajů schválených na městský rozhlas a částečným použitím rezervy na krizové řízení a také navýšení výdajů určených na měsíční a mimořádné odměny pro členy komisí rady a výborů zastupitelstva.
Zvýšené výdaje souvisí s vyplacením odměny za rok 2009 v roce
2010 a vytvořením rezervy pro mimořádné odměny za činnost komisí
a výborů v roce 2010, což je kryto úsporou výdajů za úroky z úvěrů.
Zastupitelé pověřili místostarostu města podáním žádosti na Ministerstvo zemědělství o dotaci na rekonstrukci a dobudování kanalizace města Vizovice a vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady města provedených od 24. 6. 2010 do 20. 9. 2010 týkajících se dotací na vzdělávání v Egon Centru Vizovice; zabezpečení akceschopnosti SDH, činnosti lesního hospodáře; půjčky Místní
akční skupině Vizovicko a Slušovicko a výběrového řízení na komunitní kompostárny.
Dále ve věcech finančních byla zamítnuta žádost ředitele Technických služeb města Vizovice o navýšení příspěvku na provoz.

Ve věcech majetkových zastupitelé vzali na vědomí žádost Jiřího
Imrýška o koupi domu na Masarykově náměsti č.p. 416 a pověřili
právní odbor dalším jednáním.
Zastupitelstvo také souhlasilo s prodejem domu č.p. 26, Klečůvka
včetně pozemku p.č. st. 403 v k.ú. Klečůvka Petru Böhmovi za cenu
590 tisíc korun. Dále pak souhlasilo s prodejem části pozemku p.č.
4379/2 v k.ú. Vizovice (chatová oblast před Revikou) části A a části B dle geometrického plánu č. 2474-70/2010 o celkové výměře
545 m² Pavlovi a Vlastě Tinkovým za cenu 81 750 Kč (150 Kč/ m²).
Zastupitelé souhlasili se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
p.č. 2634/1 (roh ulice Sadové, vedle domu manželů Rychlíkových) a také souhlasili se zveřejněním záměru směny části pozemku p.č. 3208/1 (pozemek
nad ulicí Komenského).
Ve věci starého kina zastupitelstvo revokovalo
usnesení zastupitelstva č. V/113/10 ze dne 12. 7.
2010 a v té samé záležitosti schválilo prodej pozemků v lokalitě „starého kina“ a to pozemky s budovami
k demolici p.č. st. 1416/3 – bývalé staré kino o rozloze 440 m², p.č. st. 1416/2 – pozemek pod trafostanicí o rozloze 66 m² a části pozemků p.č. 139
a p.č. 5416 (po geometrickém zaměření) vše v k.ú. Vizovice nutné pro výstavbu polyfunkčního centra za 1.500
Kč/m² společnosti Kroměřížská investiční, s.r.o. za podmínky,
že se kupující zavazuje v rámci realizace svého investičního záměru dobudovat dopravní napojení umožňující současně výjezd a příjezd dvěma auty, přesun a přebudování stávající trafostanice do nové
technologie, ozelenění území a nový povrch parkovacích stání a současně pověřuje právní odbor vypracováním kupní smlouvy v souladu
s podmínkami.
V různém byla schválena oprava názvu ulice Palackého na název
Palackého náměstí s účinností od 1. 1. 2011 a vzalo na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Region Zlínsko za rok 2009.
Usnesení ze Zastupitelstva a Rady města Vizovice najdete v plném
znění vždy na internetových stránkách www.vizovice.eu ve velmi krátkém čase po jejich konání v kapitolách www.vizovice.eu /Místní samospráva/Usnesení. 
Ing. Jaroslav Burkart

Ohlédnutí za volebním obdobím
Na počátku každé cesty plánujeme jakým směrem se dáme
a co bude našim cílem. Každé volební období lze přirovnat k takové cestě. Má svůj počátek, svůj směr i cíl. Celá cesta
volebním obdobím trvá čtyři roky
a stejně jako v lidském putování
a konání i tady nastává okamžik
zastavení a ohlédnutí se zpět.
Procházíte v myšlenkách
všechna období. Chvíle radostné i smutné, situace překvapi-
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vé i očekávané, zdary i nezdary. Porovnáváte a už víte, kde se
věci podařily více, kde méně,
kde je potřeba napnout nové
síly, z čeho můžete mít opravdovou radost. Sedím u počítače a při psaní mého posledního
úvodníku starostky se stejnému
ohlédnutí nemohu ubránit.
Když jsme společně s ostatními zastupiteli města vstoupili do, v té době nového volebního období, čekala nás ces-

ta složená ze dvou částí. První, ve které bylo třeba navázat
na rozpracovanou část minulými zastupitelstvy, a druhá, která
se „dláždila novým povrchem“.
Práce na další části tvoření cesty života města nebyla ani tentokrát jednoduchá.
Stejně jako v letech minulých i tentokrát bylo důležité, že
máme ve městě lidi ochotné nezištně pomáhat druhým, se zájmem o dění ve městě a o své

okolí, kteří se samozřejmostí přiloží ruku k dílu a pomáhají sdělováním svých názorů a připomínek. Uvědomila jsem si, jak
je důležité, když jde zastupitelům především o prospěch města a dokážou přes všechna různá úskalí znovu a znovu hledat
sílu pro vstupování do dalších
aktivit města.
Jak bylo těžké považování priorit a upřednostňování věcí nezbytných před těmi, které spí-
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še potěší. Jak bylo obtížné poprat se se stále větším úbytkem
financí a nezadlužit město. Určitě i vy cítíte, jak je potěšující, že
Vizovice patří mezi města zlínského kraje s nejnižším procentem dluhové služby, která činí necelé 3% z doporučeného maxima 30%. Kolik úsilí stálo vstupovat za těchto podmínek do dotací, kde je nezbytná finanční spoluúčast města. Pak jistě potěší, že

se za toto volební období podařilo získat z dotací se spoluúčastí města a postupné zafinancování více než 120 milionů korun, i když se některé investiční
akce budou dokončovat v dalším volebním období, které stojí před námi.
Vím, že se nám mnohé nepovedlo. Přes všechnu snahu jsme
nemohli splnit všechna přání
a požadavky občanů, kteří čas-

to na radnici hledali pomoc. Někdy se ale pomoci nedá, protože kompetence města jsou omezené. Snad pomohla občanům v orientaci a přiblížení dění
ve městě větší informovanost ze
strany radnice. Možná, že jsme
se k sobě více přiblížili. Snad…
Práce na budování cesty života našeho města má cíl v nedohlednu. Ohlížím se zpátky a přeze všechno cítím radost z toho-
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to několikaletého konání. Trochu
zklamání nechávám ležet vedle
radosti a nesnažím se je ukrýt.
Patří sem stejně jako úspěch
k neúspěchu nebo jako den patří
k noci. Nechávám na posouzení
všech, kteří k cestě patřili a patří, zda se tento čtyřletý úsek zdařil více či méně a vyslovuji dík
za pomoc, podporu a přátelství,
kterým jsme byli obdařeni.
Alena Hanáková

Shrnutí nejdůležitějších aktivit města

z pohledu finančního ve volebním období 2006–2010
1. Doprava
• zavedení tří radarů
• vodorovné značení (pozor děti) + rotbinda
• úprava značení u nové školy
• oprava a výstavba silnic cca za 2 miliony
• projektová dokumentace (dotace 600 tisíc Kč) na bezbariérové
chodníky
• změna přednosti v jízdě na Palackého náměstí… (od té doby jen 3 havárie, před změnou až 21 ročně!!!)
•d
 alší dopravní omezení formou nového značení v rámci Vizovic
a Chrastěšova
2. Školství
• zateplení a výměna oken na nové škole
• zateplení a výměna oken na MŠ, kanalizace, rekonstrukce dětských
koupelen a toalet
• výměna oken DDM Zvonek
• fasáda a střecha na klubovně Junáku
• rekonstrukce školních bytů v budově horní školy na byty pro pedagogy a v budově staré školy na prostory pro školní družinu
3. TSMV
• kompletní výměna vozového parku (KUKa vůz, Gazela, Berlingo, trojkolka, Piaggio a další)
• zefektivnění hospodaření o cca 3 miliony
• výrazné snížení počtu zaměstnanců
• zavedení sběrného dvora
• vybudování kompostárny
• zavedení tříděného sběru vlastními silami (ukončení smlouvy se společností Marius Pedersen)
4. Úřad
• snížení počtu zaměstnanců o 10%
• redukce počtu odborů
• rozšíření úředních hodin a objednávacího systému (zasílání sms)
• zavedení Czechpointu - neskutečné zrychlení služeb
• zavedení datových schránek
• instalace rozhlasu a kamerového systému
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5. Sport
• výstavba víceúčelového sportoviště (10 mil., z toho město 3 mil.)
• vybudování skateparku
• vybudování osvětlení sportoviště a skateparku
• převedení koupaliště do majetku města
• oprava tělocvičny na nové škole
• podpora Vizovického puchýře a mistrovství v orientačním běhu
    
6. Kultura
• výrazné omezení negativních dopadů festivalu MoR na obyvatele
• návrat značky Trnkobraní do Vizovic
• zřízení informačního centra
• rekonstrukce prostoru kavárny v KD, parket v hlavním sále KD, elektrického vedení ve foye, nový dveřní předěl ve foye, oprava schodiště
před hlavním vchodem do KD z důvodů zatékání do kavárny
• z grantu ministerstva kultury VISK 3 v městské knihovně v letech 2006
– 2010 nový počítačový systém (1.výměna počítačů v dětském oddělení v rámci zlepšení služeb pro děti, 2. z projektu „UPGRADE knihovnického systému“ zavedení nového výpůjčního programu, 3. vytvoření společné databáze středisek regionu a zlepšení služeb pro
dospělé čtenáře)
• vydání dvou knih městem Vizovice nebo s jeho podporou „ Valašské
národní písně a říkadla, Lid na Vizovsku“ a „Z Vizovic kolem kontinentu – Příběh legionáře Josefa Sulíčka“
• nová podoba Vizovských novin
7. Životní prostředí
• regenerace sídliště Růžová
• sanace staré cihelny
• aleje na Razově, Těchlově, Zlínské a cestě k Jelenímu prameni
• dopracování projektových dokumentací a stavebních povolení ke kanalizacím
• získání dotací na kanalizace od SFŽP
8. Byty
• uvedení do provozu druhého bloku Tyršova
• rekonstrukce školních bytů (viz. školství)
Alena Hanáková
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Co dělat když… aneb chování obyvatelstva v mimořádných událostech
Každý občan se může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, co nás ohrožuje, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým.
Z tohoto důvodu doporučuji občanům seznámit se s obsahem tohoto článku a zachovat se při vzniku mimořádné události podle uvedených
návodů. Správným jednáním lze přispět ke zvýšení bezpečnosti nejen
vlastní, ale i dalších spoluobčanů, jakož i ke snížení možných následků
případné mimořádné události.
Mimořádné události, které mohou vzniknout na území města Vizovice a s jakými událostmi se můžete setkat na území města:
• extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, kalamitní výskyt sněhových srážek, námrazová kalamita, katastrofální sucho)
• povodně z přívalových dešťů, protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariérami
• onemocnění většího počtu osob, epidemie
• hromadné nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.)
• požáry všeho druhu
• výbuch (při úniku plynu, čerpadel pohonných hmot, v prašných provozech, při přepravě škodlivin apod.), destrukce budov
• havárie při přepravě škodlivin a jejich únik do ovzduší
• rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční neštěstí, pád letadla)
• znečištění vody, ovzduší a ŽP haváriemi velkého rozsahu
• přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě
• teroristická akce za použití střelných zbraní nebo bombovým útokem
Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je jeho
morální a občanskou povinností tuto skutečnost ihned oznámit.
TELEFONNÍ ČÍSLA PRO HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
112 – Na toto číslo lze hlásit veškeré události 24 hodin denně
150 – Hasičský záchranný sbor
158 – Policie české republiky
155 – zdravotnická záchranná služba
Požár
V případě vypuknutí požáru, kde se právě nacházíte, zachovejte klid:
• prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby, pokud ano
snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si, kde
se nacházejí, bude to cenná informace pro hasiče
• požár haste dostupnými prostředky a provádějte opatření k zamezení
jeho šíření (např. zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, uzavřete okna a dveře, odstraňte hořlavé kapaliny)
• varujte ostatní občany v objektu
• co nejdříve volejte na tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár,
nebo ohlášením pověřte jinou osobu
• při požáru vícepodlažního obytného prostoru je třeba, aby majitelé
jednotlivých bytů byli k dispozici zasahujícím jednotkám k poskytnutí
informací a případné prohlídce bytu
Únik škodlivé látky do ovzduší
• opusťte ohrožený prostor kolmo na směr větru, není-li to možné, vstupte
do nejbližší budovy. Nevstupujte do sklepních prostor. Vyhledejte vyš-
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ší patra podle možnosti na odvrácené straně zdroje úniku, budovu neopouštějte, pokud neobdržíte informace, že je to možné
• zavřete a všemi vhodnými prostředky utěsněte okna, dveře a ostatní otvory, vypněte klimatizaci
• připravte si roušku (několikrát přeloženou tkaninu) namočenou ve vodě,
při průniku škodliviny si ji přiložte k ústům a nosu
• při svědění na nekrytých částech těla si tyto omyjte vodou a otřete
do sucha, oděv si podle možností vyměňte.
Povodně a záplavy
Před povodní
• seznamte se s možnou výškou vodní hladiny kolem vašeho působiště,
vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
Pokud je zřejmé, že Vás povodeň zasáhne
• odstraňte snadno odplavitelný materiál
• netábořte v bezprostřední blízkosti vodního toku
• připravte si pytle s pískem, těsnící fólii, těsnící desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken, uzavřete včas
okna a dveře
• majetek přeneste do vyšších podlaží
• zaparkujte automobily na bezpečná místa, kde nehrozí jejich zaplavení
• připravte se na možnou evakuaci zvířat
• připravte si evakuační zavazadlo
• jste-li k tomu vyzváni, opusťte zaplavovaný prostor do stanovených
evakuačních míst, dodržte zásady pro opuštění bytu. Při nedostatku
času se přesuňte na bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
• neprojíždějte zaplaveným územím
Po povodni
• po povodni si nechte zkontrolovat stav obydlí (statika, rozvody, studny), zlikvidujte uhynulé zvířectvo a potraviny podle pokynů hygienika,
informujte se o místech humanitární pomoci a kontaktujte příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady škod
Onemocnění většího počtu osob, epidemie
• dodržujte epidemiologická opatření, řiďte se pokyny příslušných orgánů
• dodržujte přísné hygienické zásady a preventivní opatření
• pokuste se včas rozpoznat příznaky nemoci
Větrná smršť
• sledujte zprávy o příchodu větrné smršti, opusťte ulice a ukryjte se
do pevných staveb
• uzavřete okna, okenice nebo jinak zabezpečte otvory na návětrné
straně
• připevněte pohyblivé předměty, dopravní prostředky umístěte do závětrných prostorů tak, aby jejich postavení bylo nejmenší plochou proti větru
• je-li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budovách)
Dlouhodobé sucho
• shromážděte zásobu potravin a pitné vody
• omezte výdej tělesné energie a tekutin na nezbytné minimum
• proveďte úsporná opatření při hospodaření s vodou
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• k pití používejte vodu pouze z prověřených zdrojů
• dbejte na zvýšenou hygienu
• pozor na zvýšené riziko požárů
Sníh, sněhové kalamity, náledí, námrazy
• zásobte se potravinami alespoň na 2 dny pro případ možného odříznutí příjezdových cest
• z ajistěte si záložní zdroj energií (svíčky, benzín, elektrocentrály)
•p
 ozor na riziko pádu sněhu a ledu ze střech
• u jistěte se, zda vaše střecha není přetěžována sněhovou pokrývkou
Teroristické akce
Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.)
• v případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku aj.,
oznamte tuto skutečnost Policii ČR nebo hasičskému záchrannému
sboru
• podezřelého předmětu se nedotýkejte ani jej nepřemísťujte, mohlo
by dojít k výbuchu nebo ke ztrátě kriminalistických stop
• nesnažte se tento podezřelý předmět poškodit nebo otevřít jeho
obal
• v případě nařízené evakuace opusťte budovu a následujte ostatní
občany do předem vyhrazených prostor
• vezměte s sebou všechny důležité osobní věci (osobní doklady
apod.)
• dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu
• vyčkejte další instrukce bezpečnostních složek řídících akci
Teroristická akce (za použití střelných zbraní)
• pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo
• pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken, zatáhněte závěsy nebo žaluzie
• ukryjte se za vhodným kusem nábytku
• striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami
• zachovejte klid a rozvahu
NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATEL MĚSTA VIZOVICE
V případě, že v důsledku mimořádné události nebo krizové situace
přijde větší počet občanů o možnost bydlení i o své základní potřeby nutné k životu, bude organizováno jejich dočasné provizorní ubytování a zabezpečení.
To spočívá v:
• umístění občanů v improvizovaných místech ubytování (školy, internáty, tělocvičny apod.)
• zajištění stravování a dodávek pitné vody
• zajištění nejnutnějšího ošacení a obuvi
• zajištění lékařské péče, psychologické a duchovní pomoci
• v případě obyvatel, kteří neměli čas si připravit evakuační zavazadlo, v zajištění přikrývek, popř. jiného potřebného materiálu
O místech nouzového ubytování bude rozhodnuto podle konkrétní situace a obyvatelé se o nich včas dozvědí z městského rozhlasu
nebo formou písemné i ústní výzvy členů krizového štábu města a zasahujících jednotek. Po příchodu do tohoto místa budou zaevidováni
pracovníkem krizového štábu a následně ubytováni. Ve výhodě budou
občané, kteří se dostaví s evakuačním zavazadlem.
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Evakuační zavazadlo označené jménem a adresou obsahuje zejména:
• užívané léky, inzulín atd.
• osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, důležité dokumenty, platební karty a cennosti
• základní trvanlivé potraviny (hl. konzervy), zabalený chléb, pitná
vody (cca na 1–2 dny)
• předměty denní potřeby, jídelní miska, lžíce
• přenosné rádio s náhradními bateriemi, mobilní telefon a jeho nabíječku
• toaletní a hygienické potřeby
• náhradní prádlo, oděv, obuv
• spací pytel nebo přikrývku, přezůvky
• kapesní nůž, svítilnu, šití, zápalky a další drobnosti
DOSTUPNÉ ZDROJE INFORMACÍ PRO PRÁVNICKÉ
A FYZicKÉ OSOBY:
Dalším zdrojem informací o této problematice mohou být internetové
stránky.
www.vizovice.eu – Stránky města a městského úřadu ORP Vizovice.
www.hzszlk.eu – Stránky hasičského zách. sboru Zlínského kraje.
http://hydro.chmi.cz/hpps/ – Hlásná a předpovědní služba
www.pmo.cz – Stránky Povodí Moravy, s.p.
Veškerá dokumentace k této problematice je uložena na pracovišti
krizového řízení MěÚ Vizovice, Masarykovo nám. 1007, kde je možno
v případě zájmu získat podrobnější informace. Rovněž je připravována
aktualizace této oblasti na stránkách města.
Jiří Žůrek DiS., referent krizového řízení MěÚ Vizovice

Vážené pacientky, vážení pacienti!
Provozní doba
chirurgické ambulance Vizovice
Masarykovo nám. č.p. 20 – vedle autobusové zastávky
pondělí: 12.00–16.00 hodin
úterý: 07.00–11.00 hodin
středa: —
čtvrtek: 12.00–15.00 hodin
pátek: 07.00–11.00 hodin
Chirurgická ambulance Slušovice
nám. Svobody č.p. 57 – budova AB
Pondělí: 07.00–11.00 hodin
Úterý: 12.00–16.00 hodin
Středa: 12.00–15.00 hodin
Čtvrtek: 07.00–11.00 hodin
Pátek: 12.00–15.00 hodin
V rámci zdravotního pojištění provádíme převazy, ošetření úrazů,
ambulantní chirurgické zákroky, sonografické vyšetření, předoperační vyšetření, realizujeme chirurgické operační výkony ve smluvním ústavním zařízení. Vyšetření a ošetření všech pacientů je v rámci
smlouvy zdravotního pojištění zdarma i bez objednání.
lékař MUDr. Haša Eduard, sestra Mikulčáková Věra
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Střední škola oděvní a služeb Vizovice informuje
Výuka na škole je v plném proudu
S prvním zvoněním zasedlo ke vzdělávání do školních lavic 611 žáků a škola tak naplnila svou kapacitu na 95%. Současné „nadregionální“ obory vzdělání, ve kterých škola vzdělává, se
dávno staly její tradicí. Teoretická
výuka probíhá ve škole ve Vizovicích, praktické vyučování mimo Vizovice také na odborných pracovištích školy v Kroměříži, v Otrokovicích, ve Zlíně – Nad Ovčírnou, na Jižních Svazích a na Penzionu a ve Vsetíně. Pro udržení si
profesionality a vysoké kvality výuky škola dlouhodobě spolupracuje s odbornými firmami, organizacemi a podnikatelskými subjekty, které se podílejí na tvorbě školních vzdělávacích programů, zajištění materiálu, odborných pomůcek, přístrojové techniky a odborných soutěží zejména v odborném vyučování žáků. Zástupci jednotlivých odborných firem se také
každoročně účastní závěrečných
a maturitních zkoušek jako odborníci z praxe. Dohlíží tak na nutný
soulad výuky školy a potřebnosti
znalostí a dovedností požadovaných od zaměstnavatelů na trhu
práce. Ročně školu opouští cca
170 absolventů – kadeřníků, kosmetiček, fotografů, oděvářů, krejčových a podnikatelů, kteří spolu
s maturitním vysvědčením či výučním listem získávají také mezinárodní certifikát IES, který jim rovněž usnadňuje uplatnění na trhu
práce nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
Pro další vzdělávání dospělých
má škola v nabídce cca 12 kurzů.
Více na www.souviz.cz.
Slavnostní otevření nové části
domova mládeže
Na základě investičního záměru schváleného zřizovatelem
- Zlínským krajem, vybudovala
Střední škola oděvní a služeb Vizovice novou část domova mládeže. Rekonstrukcí částí prostor krejčovských dílen a využitím půdních

září/říjen 2010

prostor nad nimi vznikly nové pokoje včetně vybavení a sociálního
zařízení pro 31 žáků školy. Celkové náklady akce dosáhly výše
8 915 tis. Kč.
Slavnostní otevření se uskutečnilo za přítomnosti čelních představitelů Zlínského kraje, zástupců MěÚ Vizovice, zástupců firem
a organizací včetně zaměstnanců
školy ve středu 25. srpna 2010.
Škola i její součásti si oblékají
nový kabát…
„Realizace opatření úspor
energie na SŠ oděvní a služeb
Vizovice“ – je projekt, který byl
škole schválen v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblasti podpory 3.2.1 Realizace
úspor energie.
V rámci projektu se do konce měsíce října 2010 zateplí obvodové konstrukce a střešní pláště u budov školy, tělocvičny a domova mládeže. Současně
bude provedena dovýměna oken
na škole a tělocvičně. Celkové náklady projektu dosáhnou částky
15 057 386 Kč.

Zrekonstruovaná a nová část domova mládeže.

Nová sociální zařízení.
Chystají se stavební úpravy domova mládeže
Domov mládeže byl postaven
v 60. letech minulého století a již
několik let neodpovídá požadované hygienické legislativě.
Schválením investičního záměru
zřizovatelem – Zlínským krajem,
budou od listopadu 2010 do konce května 2011 probíhat stavební
úpravy na domově mládeže, spočívající zejména v rekonstrukci sociálních zařízení, podlah, elektroinstalace a rozvodů ZTI.
Na zrekonstruované prostory
se už teď těší nejen naši žáci, ale
také pracovníci školy!!!
Mgr. Eva Šťastná,
ředitelka školy

Vážení čtenáři Vizovských novin,
přijměte prosím pozvání na:

 REPREZENTAČNÍ PLES
SŠ oděvní a služeb Vizovice
spojený se stužkováním maturantů, který se uskuteční

v pátek 10. prosince 2010 od 20 h,
ve všech prostorách Domu kultury ve Vizovicích.
Součástí programu bude mimo jiné slavnostní předtančení, módní přehlídka, ukázky dekorativního líčení a večerních účesů, barmanská show, výborná hudba k tanci i poslechu, bohatá tombola, pestré občerstvení včetně míchaných nápojů…

Těšíme se na vaši účast!
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Kdo si hraje, nezlobí
lou řadou lanových prvků, by měl
rozvíjet a podporovat nejen dětskou hru, ale také pohybovou motoriku. Jednateli Aktivityparku hotelu Všemina panu Romanu Kořenkovi byla při této příležitosti předána,
jako důkaz přátelství a prohlubující
se spolupráce, velká dřevěná pastelka, kterou vytvořily děti z dětského domova na ul. 3. května.
Právě těmto dětem bude patřit
výtěžek z dobrovolného vstupného letošního prázdninového Letního kina Všemina.

A o co byl mezi dětmi po otevření nového hřiště největší zájem? No
přece o fotografování s maskotem
Aktivityparku, žabákem Froggym,
který je zároveň i patronem Klubu
Všemina. Na diskotéce, která byla
pokračováním zábavného odpoledne, si s žabákem mohl zatancovat každý malý návštěvník.
Loučení s prázdninami bylo ukončeno podvečerním promítáním animovaného filmu „Jak vycvičit draka“.
Zuzana Štalmachová,
DD a ZŠ Vizovice

Pan Roman Kořenek s dárkem od dětí z DD na ul. 3. května.
Poslední prázdninová sobota patřila v Park Hotelu Všemina
všem malým, ale i větším dětem,
které se přišly rozloučit s letošními prázdninami. O zábavný odpolední program s pohádkovými
postavičkami se postarali pedagogičtí pracovníci Dětského domova
a Základní školy Vizovice. Filmovým lesem děti povázela liška Bystrouška s Beruškou, všeumělci Pat
a Mat, Ježibaba z perníkové chaloupky, Jezinky, Čerti, Piráti nebo
také Matrix a další pohádkoví či

filmoví kamarádi. Na jednotlivých
stanovištích děti plnily různě těžké úkoly, za které pak dostávaly
sladké odměny. Přestože počasí nebylo zrovna nejpříznivější, sešlo se v krásném přírodním areálu
Park Hotelu Všemina více než stovka dětí se svými rodiči či prarodiči
a dobrá nálada a pohoda je provázela celým Filmovým lesem.
Součástí tohoto odpoledne
bylo i slavnostní otevření nového
hotelového hřiště. Krásný dřevěný
design, který toto hřiště má i s ce-

Pat a Mat pomáhají při plnění úkolu.

POZVÁNKA
Komise pro občanské záležitosti a Dům kultury Vizovice
Vás zvou na Besedu s důchodci, která se koná

v úterý 9. listopadu 2010 od 15 hodin
ve velkém sále Domu kultury
na vystoupení HARMONIKA DUO Renáta a Josef Pospíšilovi
a s hostem – zpěvákem Karlem Hegnerem.
Možnost zakoupení knihy pana Pospíšila a hudebních nosičů.
Vstupenku je možné rezervovat na tel. matriky MěÚ Vizovice
577 599 172 nebo obstarat osobně v pracovní době úřadu.
Vizovští občané důchodového věku obdrží vstupenku zdarma.
Vstupné 200 Kč pro ostatní zájemce, vstupenku je možné
zajistit v průběhu měsíce října.
Během programu bude zařazena přestávka s občerstvením.

Těšíme se na Vaši účast.
Vizovské noviny 
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Konec léta na zámku…

září/říjen 2010

9
8
2
1
7
3
6
4

5

6
4
1
9
5
8
3
2

7

4

3
5

7
5

7
6

3
8

4
2

1
6

9

2

1

9

8

1

8
6

2
3

9
7

5
9

2
4

6
8

1

4

5

7

3

7
3
6
2
1
9
8
5

4

5

2
9

1
8

4
8

4
3

6
5

7
2
9

7

6

3

i mnohé další z našich předchozích akcí si můžete prohlédnout
na http://www.facebook.com/
npukm
Sezóna 2010 se pomalu uzavírá. My se ale ještě neloučíme. Věřím, že než skončí rok 2010, setkáme se při Betlémech v zámecké kapli a na premiéře Vánoční výstavy andělů, kterou pro vás chystáme na čas Vánoc.
Stále platí výzva, pokud byste
chtěli přidat „svého“ anděla mezi
ty ostatní, kteří se na výstavě sejdou, budeme moc rádi. Samozřejmě vám jej po Vánocích v pořádku vrátíme. Všechny anděly přijímáme na vizovickém zámku po 5. říjnu kdykoli.
Personál vizovického zámku
vám všem přeje krásný podzim!
Jana Pluhařová
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nické veřejnosti hojně využila. Některé recepty z této kuchařské knihy a také fotografie z průběhu
akce najdete na našich stránkách
www.zamek-vizovice.cz.
Předposlední letošní akcí pak
byly tradiční noční prohlídky, připravované už po několikáté
ve spolupráci s recesistickou agenturou Muž a smrt a jejími příznivci.
Během dvou večerů se mohli návštěvníci potkat s řadou postav detektivního příběhu nazvaného Případ zesnulého dědice, na jehož
konci sami hádali rozuzlení. Je příjemné slyšet, že se prohlídky moc
líbily. Připravit a realizovat Noční prohlídky je to to nejnáročnější,
co pro návštěvníky během roku připravujeme, a tak je jejich úspěch
naší největší odměnou.
Fotografie z pátečního večera
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„Je libo polévku chroustovou?”
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kulturního dědictví, známé pod
zkratkou EHD. V rámci těchto
dnů jsou památky otvírány s doplňkovými programy, otvírají se jinak nepřístupné prostory nebo
bývá zvýhodněno vstupné. Program oslavy EHD si opět připravuje každý objekt po svém. Zvolili jsme tedy znovu možnost zkusit něco nového, co tu na vizovickém zámku ještě nebylo. Tak vznikl program s názvem „Je libo polévku chroustovou ?“ aneb Nedělní menu z panské kuchyně. Ze staré kuchařské knihy z roku 1928,
která kdysi patřila kuchařce rodiny Boos – Waldeck, vybrala
a odzkoušela ženská složka zámeckého personálu řadu receptů,
z nichž pak vybrala 6 a ty napekla v množství téměř tisíc kusů, tak,
aby mohly být rozdávány během
prohlídek hlavní trasy a každý příchozí mohl ochutnat alespoň dva
druhy. V dámském salónu totiž
narazili návštěvníci na samotnou
paní hraběnku a její kuchařku se
služebnými, které se měly postarat o slavnostní menu u příležitosti
hraběnčiných narozenin (Mariette
Stillfried provd. Boos-Waldeck,
*12. 9. 1890). A protože hraběnka právě popíjela čaj, poručila
přinést konfekty k zakousnutí také
pro všechny právě příchozí hosty. Služebné pak v závěru prohlídek nabídly zájemcům i recepty
na ony dobroty, které návštěvníci
během prohlídek ochutnali, čehož
především dámská část návštěv-

6

5
7
2
1
4
6
3
9

8

6

8
4

2
3

9
7

4
1

5
3

7
5

6

9

2

8

1

4

7
5

9
1

8
6

3
8

2
9

5
2

4

6

1

7

3

Řešení sudoku ze strany 14.

…byl tentokrát mimořádně nabitý doprovodnými akcemi. Tou
první byly Večerní prohlídky, kterými zámek přispěl k letošnímu Vizovickému Trnkobraní. Návštěvníky během nich prováděly zámecké sloužící, které vedle oficiálních
informací o jednotlivých pokojích
a v nich vystavených předmětech
často prozradily i něco pikantního
ze života panstva, „nacházejícího
se tou dobou v maďarských sirkových lázních“.
První zářijová sobota patřila
Hradozámecké noci, kterou letos poprvé vyhlásil Národní památkový ústav. K akci se připojilo téměř čtyřicet památkových objektů s různými náplněmi a nočními programy. Tady ve Vizovicích
jsme se vrhli na muzicírování všemi možnými způsoby. K mimořádně emotivní atmosféře nevšedního večera přispělo šest muzikantů
(klavír, housle, 2 kytary, violoncello a saxofon) a komorní pěvecký
sbor. O půlnoci se losovalo o dva
výherce přenocování na zámku
a jako závěrečný bonbónek jsme
našim hostům připravili popůlnoční hraní u rybníka, které patřilo výhradně saxofonovému sólu. Než
jsme se před jednou hodinou ranní rozešli ke svým domovům, slíbili jsme si, že se příští rok sejdeme
u zámeckého muzicírování znovu.
Mysleli jsme to vážně a už teď se
na to těšíme.
Druhý víkend v září už tradičně připadá na Dny evropského
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Moudrá slova (Rovnost)
„Popel vše srovná – nerovni se rodíme, rovni umíráme.“Seneca
Cicero

„Podstatou rovnosti je spravedlnost.“

„Heslo bratrství nesmí znamenat slepou rovnost, nýbrž vzájemnou
pomoc.“Taine
„Pamatujte, že nemám na mysli rovnost majetku. Za současného stavu lidského intelektu a výroby je to zcela nemožné…
Rovnost, kterou mám na mysli, je rovnost lidských práv.“THEWALL
Po prázdninách a dovolených knihovna připravila v září pro své čtenáře
i nečtenáře literární představení a současně autorské čtení knihy „Boty, botky, botičky“, kterou napsala Mgr. Miroslava Štýbrová, pracovnice zlínského obuvnického muzea.
V rámci oslav 440. výročí povýšení Vizovic na město se knihovna podílela na přípravě výstavy fotografií „Z fotoarchívu kroniky města“ a prezentaci knihy autora Josefa Sulíčka „Z Vizovic kolem kontinentu, příběh legionáře Josefa Sulíčka“.
Stejně jako každý rok, i letos byl vyhlášen Sekcí veřejných knihoven SKIP
Týden knihoven ve dnech 4.–10. října 2010. Letošní ročník je již 14. a koná
se pod názvem „Knihovna pro všechny“. Cílem akce je do knihovny přivést
nejen stálé čtenáře, ale i nečtenáře z řad seniorů, rodičů na mateřské dovolené, handicapovaných osob, lidí z národnostních a jazykových menšin
a všechny, které zajímá literatura a knihy.
Od 1. října 2010 knihovna rozšířila svůj knižní fond o zvukové knihy různých žánrů na CD ve formátu MP3. Velkou výhodou tohoto formátu je skutečnost, že na jedno CD se vejde až 24 hodin záznamu. Tento fond však
slouží výhradně zrakově a jinak zdravotně postiženým osobám.
O všech akcích i novinkách v knihovně si můžete přečíst na našich webových stránkách www.knihovnavizovice.cz.
Pracovníci knihovny

Eduard Peck: Výběr pranostik z Valašska
Léčitelské metody z Valašska.
Na bolačky přikládá se zaječí sádlo, stolařský klih a masť
ze skráně prasečí, na rány
z brantového dobytka nános
potoční. Od opařeniny: chyť
raka, živého utluč, na randlíčku usmaž, přes hadérku přeceď a na opařené přikládej.
Na opuchlinu přilož bílý pučičinec. Kdo se opálí, ať se
honem chytne za líce nebo
za ucho; nedostane pliskýře.
Kdo si do nohy vrazí trn, ať ho
vytáhne a pokouše; nebude mu
noha odbírati.
Koho bolí zuby, nakuřuje se
hadím línem, osím dělem, čunčími kostečkami, husími blan-
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kami z meziprstí, vinným octem, zelinami ze hřbitova, žlutou jetelinkou, kamilkami, verunkou , zajačím zelím a kdoví čím
ještě. Jiní přikládají na líce postrouhaný hubáň, kafr, kousek
hada chyceného před Juřím,
vyplakují ústa modrou skalicí,
pouštějí za zub teplý ocet strkají do něho zázvor, hřebíček,
ba dokonce i hlavičky od sirek.
Má-li dítě osýpky, lijí
do něho kořalu, aby se navrch
vyrazily. Vůbec jest pozorovati, že mnohé matky otravují své
dítky již v nejútlejším mládí kořalkou, aby spaly, neplakaly.
Potom není divu, že je takové
procento neschopných, tupých
a blbých dětí.

„Vskutku majestátní rovnost zákona, který zakazuje bohatým stejně
jako chudým krást chleba a spát pod mostem.“ A. France
„Ať se každý stejným právům těší, ten, kdo svatý jest, i ten, kdo hřeší.“

Jan Pravoslav Koubek
Ruka má jen pět prstů, ale ani ty si nejsou rovny.Abchazské
Kdyby byl každý za starostu, kdo by pak klobouk smekal?Turecké

Praktika
Dlouhá jsou praktika
fyzikálního chemika.
Vložíme glukofruktosovou trnku
do dubového hrnku
nebo vložíme glukofruktosových jablek mísu
do Pascalova lisu.
Po zkoušce namočeným prstem po jazyku
postavíme apatyku.
Nalejeme etanolovou trnku
nebo jablko do měděného hrnku.
Po zkoušce namočeným prstem po jazyku
uskladníme produkt a apatyku.

Vidět

To see a world
in a grain of sand and
a heaven in a wild flower,
hold infinity in the palm
of your hand and
eternity in an hour.
(William Blake)
Na zrnko písku
co na celý svět se dívat a
za ráj mít květ kopretiny,
neuchopitelné ve své dlani
pevně svírat a
nekonečné vtěsnat do vteřiny…
Metúd Bačovský
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Letošní koncertní sezona skončila
Gajdoši Brno uzavřeli 43.sezonu zámeckých koncertů.Jejich vystoupení bylo „třešničkou na dortu“ letošní sezony. Ale i ostatní koncerty
měly vysokou úroveň a to jak po stránce interpretační - např. vystoupení světoznámé houslistky Schizuky Ischikawy nebo rodinná záležitost Jiřího Hoška a jeho dcery Dominiky,kteří náš cyklus zahajovali.Setkali jsme se s mladými umělci houslistou Michalem Sedláčkem a klavíristou Maximem Averkievem, který ho doprovázel a cembalistkou Martou Němcovou, jejíž program byl pro prostory našeho zámku jako napsaný. Velmi zajímavé bylo i vystoupení mladých umělců „Duo Teres“
a to Lucie Kopsové – housle a Tomáše Honěka – kytara.Velmi úspěšný
byl i soubor Trio cantabile, jehož motem bylo „Humor v hudbě“ ve složení Ludmila Vernerová – soprán, Václav Kunt – flétna a Lydie Hartelová – harfa. Všichni umělci dávají v zápisech v naší kronice na vědomí, jak byli spokojeni s prostředím, ale i s návštěvníky koncertů. Snad jenom pár ukázek:
„Děkujeme za milé přijetí, krásnou atmosféru a báječné publikum.
Gajdoši Brno“.“ Moc ráda jsem se po 25 letech vrátila do Vizovic.
Měli jsme velký zážitek v krásném prostředí.Schizuka Ischikawa, Kvita Bilynská.“ „Na zámku vše velmi milé,zdraví TRIO CANTABILE.Děkujeme báječnému publiku za přijetí“ „Ďakujem Vám za velmi peknú
atmosféru a krásné prostredie.“Duo Teres. „S poděkováním za krásné prostředí a úžasné publikum“ Marta Němcová. „Je radost hrát
pro tak početné a neuvěřitelně vstřícné publikum.Velmi děkujeme“ Michal Sedláček, Maxim Averkiev. „Milé setkání s nadšeným publikem
se skladbami pro 2 violoncella. Díky za pozvání.S přáním krásné sezony 2010,kterou zahajujeme v úctě Vaši dvorní violoncellisté Jiří Hošek, Dominika Hošková.“
Rádi bychom znali i názory těch, jimž je naše snaha určena. Názory našich příznivců účastníků koncertů. Uvítali bychom návrhy na pozvání umělců, o které máte zájem ( v rámci našich finančních možností), případně další náměty (organizace koncertů apod.). V příští sezoně bychom chtěli uspořádat po každém koncertu velmi jednoduchou anketu o tom, jak se vám koncert líbil. Třeba tím, že každý účastník dostane
malý lísteček, který při odchodu vloží do připravené krabičky (podle toho,jak se mu program líbil nebo nelíbil).
V současné době začínáme připravovat koncertní sezonu pro příští rok 2011. Náš výběr je částečně limitován podmínkami Českého hudebního fondu , který je naším významným sponzorem. Zařazeni budou jeden až dva umělci, uvedení na listině mladých. Pokud sledujete
radio Vltava nebo ČT 2, určitě jste některého z nich viděli(či slyšeli) .Bývají zpravidla účastníky národních nebo mezinárodních soutěží. Dále
by měly být zařazeny dva soubory(dua tria, nebo kvarteta) jeden známý a významný interpret a na některém koncertu by měla zaznít skladba soudobého autora. My se kromě těchto podmínek snažíme zařadit jeden vokální (pěvecký) koncert a koncert-instrumentální zajímavost.
Jako instrumentální zajímavost jsme zvažovali vystoupení Jana Rokyty
ml.(cimbál) a jeho ženy(Panova flétna), které nám navrhli naši stálí návštěvníci z Jasenné. Uvažujeme o pozvání Barbary Willi, cembalistky,
která má k našemu KPH zvláštní vztah, která u nás vystoupila před 17
lety s nebývalým úspěchem. Nyní je profesorkou na brněnské JAMU.
Předpokládáme, že by nepřijela sama,ale s některým se svých studentů,
nebo blízkých umělců. Další koncerty jsou v jednání, ale snad vše v termínu stihneme..
Na závěr je nutné poděkovat všem, kteří se na úspěchu našich koncertů podíleli. Dům kultury, paní Jiřina Trlicová s dohodnutými umělci
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Soubor Gajdoši Brno.
uzavírá smlouvy o termínech, honorářích, cestovních nákladech apod.
a zajišťuje finanční propojení s MěÚ Vizovice.
Dále je nutné poděkovat těm, kteří zajišťují občerstvení na koncertech paní Marušce Vitmanové a panu Klejchovi. Velké poděkování patří panu Ježovi, který zajišťuje přípravu sálu pro koncert - počínaje odklizením historického nábytku po přichystání židlí a uvedení sálu do původního stavu tak, aby tam příští den, v sobotu mohly probíhat svatební obřady.
Zásluhy o zdárný průběh koncertů má i paní Zuzana Štalmachová,která vítá umělce i účastníky, zajišťuje květinové dary i jejich předání po vystoupení.
Velký dík patří i našim sponzorům, kteří se buď finančně, nebo materiálně podílejí na našem koncertním cyklu. Jsou to:
• Nadace Český hudební fond Praha
• VIZOCARGO s.r.o.
• NEREZ – Luděk Polčák
• RUDOLF JELÍNEK a.s.
• PODHÁJÍ s.r.o. Lutonina
• ROSTRA s.r.o.
• VALENDIN spol.s.r.o.
• MUDr. Vladimíra Kubíčková
• MUDr. Dagmar Zavřelová
• Štěpský dvůr, Magda Šmídová
• Květinářství – Strelicie – Vizovice Šárka Mikuláštíková
• PharmDr. Jarmila Oreská, lékárna Jižní svahy Zlín
• PharmDr. Bohumil Hanák, lékárna Mediacentrum Vsetín
A teď už zbývá jen popřát všem našim příznivcům, členům kruhu přátel hudby ve Vizovicích hodně pohody, ať se spolu ve zdraví setkáme
na prvním jarním koncertu ve snad už vyhřátých prostorách reprezentačního sálu vizovického zámku.
jhr
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Kronika 1960
Přetiskujeme z městské kroniky úryvky z dějin města před padesáti roky tehdy z pera kronikáře Gustava Imrýška. Přepis respektuje
staré pravopisné zvyklosti originálu.
Počasí
Ani v září se počasí příliš nevydařilo. Převážně bylo počasí nestálé, zamáčené a deštivé.Slunných dní bylo jen 12, denní teploty se pohybovaly od +13ºC do + 19ºC, jen ve dnech 17.9. – 19.9. vystoupily teploty nad 20ºC (+22ºC až +24ºC). Od 26. 9. bylo již hodně chladno (+11ºaž +13º). Celkově možno říci, že letošní jaro i léto
bylo chladné a vlhké. V říjnu bylo převážně zamračeno s občasnými
dešti. Ranní teploty se pohybovaly mezi 7ºC až 20ºC.
Kino
Kino promítá zde filmy kromě pondělka každý den, v neděli dvakrát. Sál kina je v budově hotelu Lidový dům na náměstí
Rudé armády.
Významné události
Dne 16. 1. 1960 bylo vyhlášeno usnesení vlády o nové územní organizaci Československé republiky. Území ČSR se dělí na 10 krajů
a 108 okresů kromě území hlavního města Prahy.
Vizovice patří do Jihomoravského kraje. Vsetín patří do Severomoravského kraje. Hranice mezi oběma kraji probíhá na Sirákově, takže
Jasenná je v Jihomoravském kraji a Liptál je v Severomoravském kraji.
Podobně obec Bratřejov patří k Jihomoravskému kraji, kdežto Pozděchov je v kraji Severomoravském.
V červenci byla přijata nová ústava Československé republiky. Přijetím nové ústavy mění se název státu na „Československá socialistická republika“.
Dne 19. 8. 1960 vypustili v SSSR druhý kosmický koráb o váze
4600 kg na oběžnou dráhu kolem Země ve výši 320 km. Ve speciální kabině byli umístěni 2 psi Strelka a Bělka a jiní živočichové, krysy, hmyz, ale i semena rostlin, řasy, bakterie a rostliny. 20. 8. 1960
se kabina vrátila zpět na určené místo, přičemž všechna zvířata byla
zcela zdráva. Sestup kosmické lodě se zvířaty byl proveden na impuls se Země po 18 obězích kosmické lodi kolem Země. Ponejprv
v historii se podařilo dostat živé tvory, kteří podnikli let do vesmíru,
zpět na Zem. Tento pokus je tedy dalším stupněm přípravy k pronikání do vesmíru. Není už daleká doba, kdy tuto cestu nastoupí člověk!
Dne 4. 11. přijela do Vizovic vládní a kulturní delegace ze Sjednocené arabské republiky (SAR). Večer o 19 hodině přijeli hosté
v pěti velkých osobních automobilech Tatra 603 a v 2 dalších luxusních autech do hotelu ve Vizovicích, aby se zde zúčastnili pobesedování a pohoštění. Podávala se smažená drůbež, smažené ryby,
jemné pečivo, víno. Přitom hrála muzika Valašského krúžku z Vizovic
a zpívali sóloví zpěváci Valašského krúžku manželé Hálovi, Zdeňka Halová a jiní.
V pondělí 14. 11. navštívil naši školu armád. generál Ludvík Svoboda. Poněvadž bylo deštivé počasí, shromáždilo se žactvo k uvítání
ve školní tělocvičně. Za žactvo uvítal gen. Svobodu jadrným, nebojácným proslovem pionýr – předseda skupinové pionýrské rady Aleš
Hába, žák 7. A třídy.
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Večer se konala beseda gen. Svobody s vizovskými občany. Sál
kina nestačil zdaleka pojmout všechny účastníky, pak velký zástup
se ubíral nahoru do školy. Ve školním sále vyslechli občané přednášku gen. Svobody s napjatou pozorností. Gen. Svoboda mluvil velmi
zajímavě a zasvěceně o osudových chvílích našeho národa za mnichovského diktátu, o okupaci a zejména o osvobozovacích bojích
RA a čsl. armádního sboru v SSSR. Mluvil otevřeně, podrobil rozboru a kritice politiku tehdejší vlády a presidenta Dr. Eduarda Beneše a osob jemu blízkých. Vyložil, jak v době mnichovských jednání si
president republiky vyžádal ultimatum od západních mocností o vydání československého pohraničí nacistickému Německu.
Gen. Svoboda říkal, že silně opevněné pohraničí nemělo být vydáno Německu, že nedotknutelnost a celistvost měla být hájena
i za cenu obětí, neboť pak za okupace bezbranný národ stejně musel přinášet těžké oběti za podmínek horších.
V roce 1938 jsme byli dobře vyzbrojeni, SSSR nám nabízel pomoc, kterou president Dr. Beneš odmítl.
Zmínil se i o tom, že po osvobození mu bylo Dr. E.Benešem vytýkáno, že ztráty na životech čs. vojáků byly příliš velké. Gen. Svoboda pozval proto presidenta republiky Dr. E Beneše a vládu k prohlídce dukelského bojiště, aby získali představu o tom, jaký to byl boj.
Dr. Ed. Beneš se prý již na okraji dukelského bojiště nervově zhroutil
a další cestu po bojišti odmítl. Země rozrytá dělostřelbou, bombami
a minami tak, že „nezůstal kámen na kameni“ mluvila zřetelnou řečí.
Pak mluvil o současné politické situaci: „Máme v SSSR nejlepšího
přítele a obránce. Můžeme se na SSSR , na jeho vědu a techniku
plně spolehnout.“ Po přednášce následovala diskuse. Občané, kteří
vyslechli přednášku s napjatou pozorností, dotazovali se gen. Svobody na detaily a problémy.
Dne 1. 12. 1960 byla v SSSR vypuštěna 3. kosmická loď, jejíž
váha byla 4 563 kg. V kabině kosmické lodi byli dva psi, hmyz, rostliny. Stav psů byl sledován vědci se Země. Doba oběhu kosmické lodi
kolem Země je 88,6 minuty. Oběžná dráha je eliptická, nejmenší
vzdálenost od Země (perigeum) je 187 km, největší vzdálenost (apogeum) je 265 km. Dne 2. prosince zanikla 2. kosmická loď, jakmile se
na oběžné dráze dostala do hustých vrstev atmosféry.
Spolky
Veškerou kulturní činnost v našem městě řídí a koordinuje Osvětová beseda, jejímž správcem je Jan Imrýšek, učitel. Spolkovou činnost
vyvíjí zde Československý svaz mládeže (ČSM), Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP), TJ Sokol, Československý Červený
kříž, Výbor žen (VŽ), Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), požárníci a lidová myslivecká společnost. Místní skupina ČSM pořádala v červenci pro svých 16 členů 14denní zájezd do polského Štětína. Náklady byly účastníkům hrazeny z výtěžku brigád, které členové odpracovali v lesních pracích, na stavbě kravína, při loupání kůry
na Chrastěšově aj.

Tak zápis do kroniky z roku 1960 končí. V příštích číslech se
budeme seznamovat s dějinami Vizovic v souvislosti s výročími jejich povýšením na město a první písemné zmínky v historických
materiálech.
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K oslavám 440. výročí povýšení Vizovic na město
ry dlouho ukrývané v černých krabicích spatřily světlo světa. Současní organizátoři jen tiše, ale po mnoha diskuzích vybírali.
Jen srovnání mezi fotografiemi
staršími je vedly k zamyšlení, jak
pozdější direktivní dějiny vycházely i ve výběru fotografií překvapivě
ploše. Snad někdy ještě po čase
najdou svou publikaci fotografie
Prvních májů, Průvodů a Oslav.
Návštěvníci vidí měnící se tvář
města, obrazy katastrof i budování,
i když pod zorným úhlem času ne
všechno se muselo vždy podařit.

Z vernisáže výstavy 3. 9. 2010 v KD Vizovice.
Dne 28. října 1918 se ráno lidé
probudili jako poddaní rakouského císaře, večer už byli občané
Československé republiky. Nebylo mrtvých ani zraněných, nebylo
rozbito jediné okno. To bylo v Praze. Téhož dne však ve francouzské
Teronu ještě umírali českoslovenští
legionáři. Naplnila se slova profesora Masaryka: „ Nebát se obětí. Zadarmo a bez našeho přičinění, nám samostatnost nikdo nedá..“
(Úvod filmového dokumentu
„Zač jsme bojovali“)
Den 3. září 2010 byl vzdáleně
podobný onomu památnému 28.
říjnu 1918. Zatím co od 17.00 hod.
probíhala, za doprovodu hudby,
ve vestibulu Domu kultury vernisáž
fotografií „Z fotoarchívu kroniky
města“, o patro níž se již připravoval literární večer. Cimbálová muzika Juráš dohrála a první hosté začínají přicházet. Vše bedlivě sledují
dva vojáci, kteří dnes přátelsky drží
vartu. Před 90 lety by na sebe mířili zbraněmi – jeden v rakouské uniformě, druhý v ruské.
„Národ bez paměti přestává
být národem. A tak ji nyní pracně
skládáme ze střípků a drobných
stop, které ještě zbyly.“
Jeden takový střípek nám byl
předložen. Knížka „Z Vizovic kolem světa“ je někdy až neuvěřitelný „Příběh legionáře Josefa Sulíč-
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ka“. Je psána prostým jazykem, který v sobě ale má něco magického.
Dokáže laskavě přenést přes hrůzy
války, pohladit humorem a s přesností pedagoga předložit fakta. Vybrané části v podání Jany Pluhařové, Petra Stloukala, a Pavla Ťoukálka toto vše naznačily. Barvitost osudů vizovického legionáře pak svými písněmi podbarvilo sourozenecké duo bratrů Milana a Jiřího Přívarových.
Na závěr byl promítnut dokument režiséra Pavla Háši: Devět kapitol ze starého dějepisu. Ten nabídl pohled na válečné události se
syrovostí původních dokumentů,
kořeněnou sarkastickým komentářem Miloše Kopeckého. Jaký div,
že tento dokument skončil v trezoru, protože v rodném listu má rok
narození 1969.
Z pohledu kronikáře
Začátkem září a tedy školního
roku se konala vernisáž dlouholetého fotoarchivu městské kroniky. Jednak udivila zejména samotné současné uspořadatele svou rozmanitostí a bohatostí, neboť ne všechno se mohlo vejít na předpokládanou možnou plochu k prezentaci,
takže autoři výstavy měli nejen problém s tématy jednotlivých oborů.
Nakonec fotoarchiv kdysi uspořádal odborník na slovo vzatý. Kronikář Gustav Imrýšek. Takže zábě-

I dnešní aktivity pochopitelně prověří čas. Bylo by jen dobré, kdyby
současné a nedávné záběry ocenil spíše plusovými než zápornými znaménky. Tímto způsobem si
vlastně každá doba staví zrcadlo.
Když už jsem zmínil ten začátek
školního roku, patrně dějiny města
nejsou tím pravým lákadlem, neboť
se výstavy zúčastnila pouze ZŠ
praktická. Snad bude větší zájem
při příští výstavě, která si bere téma
z oblasti zbraní.
pracovníci DK Vizovice
a Jiří Ludvíček

Výroční nástěnný kalendář Vizovic
Nakladatelství „Lípa“ ve Vizovicích si Vám tímto dovoluje nabídnout nově vydaný výroční nástěnný kalendář Vizovic. Tento kalendář jsme připravili při příležitosti 750. výročí první písemné zmínky
o městě Vizovice.
Fotografiemi chceme oživit vzpomínky dříve narozených a zároveň je co nejvěrohodněji přiblížit těm mladším. Přáli bychom si, aby
se kalendář stal jakousi historickou připomínkou města, jejího území,
lidu a života před sto lety.
Domníváme se, že by se kalendář mohl pro Vás stát vhodným dárkem trvalé hodnoty. 
Ludmila Velcerová
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Dokončena rekonstrukce ČOV Vizovice
Pro společné čištění odpadních vod z města Vizovic a výhledově pro
připojení obcí Jasenná, Lutonina a Ublo je v současnosti dokončena rekonstrukce mechanicko-biologické Čistírny odpadních vod Vizovice. Její kapacita se tak zvýšila až na plánovaných 8 tisíc ekvivalentních obyvatel. Čistírna je ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s. a v provozování společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Poněvadž ČOV byla dlouhodobě schopna odstraňovat pouze organické znečištění, bylo rozhodnuto
o její celkové rekonstrukci, která začala v listopadu 2009. Investorem stavby jsou VaK Zlín, a.s. a cena investice byla 40 mil Kč (bez DPH).
Cílem rekonstrukce je: zvýšení ochrany recipientu Lutoninka, zvýšení
technické a technologické úrovně ČOV (odstranění dusíku a fosforu) a snížení spotřeby elektrické energie. V maximální míře jsou využívány stávající stavební objekty, upouští se od oběhové aktivace, kterou nahrazuje systémem s postupným tokem pracujícím v režimu denitrifikace-nitrifikace. Dle
současné legislativy je v rámci rekonstrukce ČOV navržena nejlepší dostupná technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod.
Konkrétně pro tuto velikostní kategorii ČOV se jedná o nízko zatěžovanou

aktivaci se stabilní nitrifikací a simultánním srážením fosforu včetně bubnového mikrosíta, jakožto terciálního stupně čištění odpadních vod.
Zrekonstruovány byly: vstupní čerpací stanice, aktivační linky, čerpací
stanice kalu, lapák písku, uskladňovací nádrže kalu, dosazovací nádrže,
mechanické předčištění a objekt měření dešťových odpadních vod. Dále
pak provozní budova, venkovní osvětlení, vozovky, chodníky a schodiště.
Nově byla zbudována tato zařízení: chemické srážení fosforu s propojením do nového řídícího systému ČOV, mikrosítový bubnový filtr, měření vyčištěných odpadních vod a vírový separátor.
Uvedení do trvalého provozu se předpokládá koncem roku 2010. První
provedené rozbory odpadních vod ukazují, že účinnost čištění je vynikající
a budou splněny všechny stanovené cíle rekonstrukce.
Nositelem projektu a investorem rekonstrukce ČOV Vizovice jsou Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., celkové investiční náklady dosahují 40 mil Kč
a vlastní rekonstrukci prováděla firma SMO a.s., dodavatelem technologické části byla firma Kunst spol. s r. o. Hranice) a projektantem byl CENTROPROJEKT a.s.

Chile (a R. JELINEK L.A.) po „terremotu“
Heslo: terremoto–hýbající se země.
Základní údaje:
• datum: 27. 2. 2010
• čas: cca 3:35 ráno
• trvání: 3 minuty
• 8,8° Richterovy stupnice
• 5. nejsilnější v historii
• Epicentrum Cobquecura
Zemětřesení je jedním z přírodních úkazů, které stávající
stav vědy a techniky neumí předpovídat. Proto i letošní velmi silné zemětřesení překvapilo Chilany (včetně nás) v časné sobotní
ráno o posledním prázdninovém
víkendu.
Do historie se zapsalo jako
5. nejsilnější mezi měřenými zemětřeseními a vedle zemětřesení v roce 1939 a v roce 1960 je
považováno za 3. největší v rámci Chile. Zemětřesení zasáhlo
celé tzv. centrální údolí. Zemětřesení bylo mimořádné svojí intenzitou a délkou trvání. Epicentrum se nacházelo u pobřežního městečka Cobquecura, které
je vzdušnou čarou vzdálené cca
70 km od města Chillán a cca
50 km od obce Quillón, kde sídlí
naše výrobní společnost. Následná přílivová vlna zasáhla a poničila přístavní města Concepci-
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ón, Coronel a letoviska Dichato, Tomé, Pichilemu a další. Některá přímořská městečka přestala existovat.
Chile je zemí s vysokou seismickou aktivitou a díky historickým
„zkušenostem“ s předchozími zemětřeseními má přizpůsobenou
stavební legislativu. Letošní silné
zemětřesení proto zasáhlo a poničilo zejména historická města
v centrálním údolí, která byla vystavěna ještě z nepálených cihel
(„adobe“). Centrální části měst
Cucricó a Talca byly prakticky
srovnány se zemí. Otřesy země
se též projevily tam, kde buď investor, nebo stavební firma „šetřily“ a nedodržely předepsané stavební postupy.
Jak říkají Chilané „gracias díos“
jsme ani my, ani zaměstnanci naší
společnosti neutrpěli žádné zdravotní újmy. Z tohoto pohledu byla
nejvážnější situace na pobřeží Pacifiku, kde tsunami způsobila větší škody a ztráty na životech, než
vlastní zemětřesení. Úvodní šok
a bezmocnost byly brzy vystřídány obavou o stav majetku a zejména snahou o zajištění energie (tudíž komunikace), pohonných hmot (tedy mobility) a potravin. Úvodní nákupní panika po několika dnech opadla a nejvíce

omezujícím byl nedostatek elektrické energie. Vzhledem k obavám některých municipalit z rabování byl v nejpostiženějších oblastech vyhlášen noční zákaz vycházení. Toto opatření bylo použito poprvé od konce vojenské diktatury generála Pinocheta a jeho
uplatnění podtrhuje vážnost situace po zemětřesení.
Výrobní závod v obci Quillón
byl poškozen málo, neutrpěl žádné fatální újmy. Veškerá poškození byla opravitelná. Realizaci
oprav komplikoval absolutní nedostatek odborných pracovníků
a do jisté míry též materiálů, nicméně vše se nám podařilo zajistit
a realizovat. Na rozdíl od mnoha vinařů, kterým praskly nebo
se zhroutily tanky, naše nerezové
zásobníky odolaly „statečně“ přírodním silám a čeká je generální
revize po skončení sezóny. Plné
tanky díky otřesům poskakovaly
na místě a částečně vybíjely betonové podloží, prázdné odskákaly až 30 cm ze svých původních pozic. Veškeré skladovací
tanky projdou důkladnou kontrolou, v případě potřeby budou
opraveny. Sídlo naší společnosti ve městě Chillán zaznamenalo pouze drobné škody a rozbité předměty.

Přímou materiální škodou, kterou naše společnost utrpěla, byla
ztráta a zkažení hrušek, ať již přímým pádem plných obalů nebo
především ochromením provozu
firmy v důsledku přerušení dodávek elektrické energie. Již vykoupené a naskladněné hrušky během několika horkých dnů velmi rychle dozrály a přezrály, takže jejich další použití pro výrobu
hruškového destilátu nebylo možné. Po zdokumentování situace
musely být zlikvidovány a vyvezeny jako odpad. Celkové ztráty ovoce v důsledku zemětřesení
a růst poptávky po něm se v krátké době projevily i na makroekonomické úrovni růstem cen veškerého ovoce (nejvíce vinných hroznů).
Po obnovení provozu naše společnost zahájila standardní výrobu
a až do současné doby pokračuje ve výkupu a zpracování hrušek. Stálá přítomnost na trhu a dostatek finančních prostředků nám
umožňují zajišťovat výkup a dodávky hrušek od našich partnerů.
Závěrečný „účet“ budeme moct
spočítat až po skončení výkupu
ovoce. Naší snahou je samozřejmě zajistit ovoce v množství odpovídajícím letošnímu plánu výroby.
Martin Déva, Chillán
(červenec 2010)
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Kapr jako prase…
Na další společnou výpravu
jsme se připravovali s přesností atomových inženýrů již někdy od začátku prázdnin. Termín jsme si stanovili na 4. až 10. září 2010 na Tovačovských jezerech v lokalitě Annín III. Člun, bivak, spacáky, termoprádlo, pruty atd. Už jsme se nemohli dočkat, až opět nahodíme
pruty a budeme moci zdolat nějakého pěkně stavěného kapřího krasavce.V sobotu jsme chytli dva kapry okolo 60 cm. V neděli 5. září zavážíme pruty 150 metrů od břehu do hloubky 9 metrů, kde jsme
měli tyčovou bojku. Nástrahou byla
3 cm kulička – boilies. V 15 hodin
přišel záběr a podle tahu ryby jsme
okamžitě vypluli za ní. Po 30 minutách úporného boje se pod hladinou objevil obří kapr, kterého jsme
okamžitě podebrali podběrákem.
Po úspěšném zdolání jsme zamířili na břeh, kde jsme kapra zvážili

Viktor Štalmach se svým mimořádným úlovkem.

a změřili. Váha 20,28 kg s délkou
88 cm – tedy kapr jako prase. Hlavní porybný po zvážení prohlásil, že
se na Tovačovských jezerech kapr
nad 20 kg nikdy v historii neulovil.
Šťastným rybářem se stal Bc. Viktor
Štalmach. Ani ostatní účastníci naší
výpravy Pavel Matějka ml. a Jakub
Kuttelwascher nevyšli na prázdno.
Kapři přes 10 kg a dokonce jeden
kus délky 89 cm a váhy 13,50 kg.
A tak, jak to u sportovních rybářů
bývá, to co se uloví se zase pustí. I stalo se. Pro zajímavost uvádíme, že přesně za týden se při rybářských závodech Capr maratón
Tovačov 2010 ulovil kapr o váze
„jen“ 17,88 kg a délky 87 cm. Šťastným rybářem byl francouz Ing. Pascal Grillot. Petrův zdar!
Rybáři z Vizovic
Matějka Pavel ml.,
Kuttelwascher Jakub
a Bc. Štalmach Viktor

Nová výsadba
Po letech údržby a všestranné
péče o firemní sady na Těchlově v systému integrované produkce, citlivé k životnímu prostředí
a místnímu ekosystému, nám naše
stromky začínají přinášet úrodu.
Jak již bylo zmíněno dříve, první sklizeň jsme realizovali v roce
2008 a z tohoto ročníku již byla
připravena Vizovická slivovice.
Po velmi příjemné a povzbudivé loňské sezóně, kdy nám
naše sady daly 125 tun kvalitního ovoce, jsme se rozhodli pro

využití také dalších firemních pozemků na Těchlově k převedení z kultury trvalých travních porostů na švestkový sad. Na podzim plánujeme osadit přibližně 5
ha osvědčenými odrůdami Gabrovská a Valjevka. K první z nich
bude z důvodu vyšších požadavků na cizosprašnost a kvalitnější opylení v menší míře přidána
i odrůda Stanley. Jako v předešlých letech i nyní se bude jednat
o čtvrtkmeny zapěstované na myrobalámové podnoži, která svými

vlastnostmi a zejména mohutným
kořenovým systémem nejlépe splňuje náročné požadavky valašské přírody.
V rámci založení nových sadů
bude požádáno o dotaci z národních zdrojů, titul Mze 1.R.b. –
Podpora restrukturalizace ovoc-

ných sadů. V případě příznivých
podmínek dosáhne společnost
RUDOLF JELÍNEK a.s. v letošním roce téměř 50 ha výsadeb,
na kterých bude produkováno
kvalitní ovoce, navíc s prestižní
ochrannou známkou SISPO.
Pavel Hurta

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou předposlední číslo Vizovských novin
tohoto roku.
Před několika dny jste svými hlasy rozhodli o novém složení
zastupitelstva našeho města. Věřím, že jste zvolili ty, kteří povedou Vizovice nadcházející čtyři roky k jeho rozvoji a prosperitě.
Za uplynulé volební období bych vám všem-jednotlivcům, organizacím či spolkům chtěla jménem celé redakční rady poděkovat za spolupráci, které si velmi vážíme.
Zuzana Štalmachová

Nabízím doučování
Předměty: Matematika, Chemie, Fyzika
Rozsah: Základní, střední a vysoká škola
Kontakt: Ing. Petr Hruzík, Tel.: 734 600 202
Švestkový sad na Těchlově.
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Společenská kronika
červenec – srpen
Narození
Eliška Kovářová
Rodiče: Martin Kovář a Lucie roz. Kutějová
Gabriela Grácová
Rodiče: Ivan Grác a Lenka roz. Řiháková
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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 7.
Obtížnost: S − snadné, O − obtížné, N − nejobtížnější
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5

Rudolf Ilek
Rodiče: Rudolf Ilek a Eva Walková

6

Magdalena Navrátilová
Rodiče. Eduard Navrátil a Jana roz. Výchopňová
Adam Špaňhel
Rodiče: Karel Špaňhel a Michaela roz. Arnoštová

Sňatky červenec - srpen
Lenka Nevjelíková, Vizovice a Patrik Alán
Hana Bělíčková a Tomáš Fráňa, oba Vizovice
Radana Nováková, Vizovice a Roman Kroutil
Zuzana Kuchařová a Michal Veselý, Vizovice
Vážení čtenáři, v rubrice společenská kronika zveřejňujeme
významné životní události, které se týkají obyvatel Vizovic.
Pokud jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodu nezveřejňovat tyto
informace týkající se vás osobně, nebo vašich blízkých, obraťte
se, prosím, na tel. číslo 577 599 170, 724 180 008,
lenka.balkova@mestovizovice.cz.
Vaše přání budeme respektovat.
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Úmrtí
Miroslav Bělíček, Chrastěšovské Paseky 542, 61 let
Stanislav Mikulka, A. Háby 549, 81 let
Františka Prčíková, Lázeňská 309, 90 let
František Hába, Štěpská 400, 96 let
Bronislava Křížová, Mlýnská 487, 49 let
Lubomír Tvrdý, A. Háby 837, 79 let
Jarmila Voříšková, Lázeňská 702, 88 let
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4

2

Michaela Kopečná
Rodiče: Jan Kopečný a Hana roz. Hábová

8

5
2

9
9

Ema Kovaříková
Rodiče: Jaromír Kovařík a Jana roz. Havlová

8
1

Lukáš a Partik Bambuchovi
Rodiče: Tomáš Bambuch a Květa roz. Vlková

Petr Kalenda
Rodiče: Peter Kalenda a Vladimíra roz. Garguláková

4

9

Martin Kotůlek
Rodiče: Josef Kotůlek a Eva roz. Vysoudilová
Terezie Táborská
Rodiče: Vojtěch Táborský a Veronika roz. Petrůjová
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Barum Czech Rally Zlín 2010
ší nervy v závěrečných zkouškách, kdy se jezdci mezi sebou na předních postech přetahovali o vteřinky.
Nejlepším českým pilotem se nakonec stal Pavel Valoušek, který
za podpory svých fanoušků dokonale využil znalosti místních tratí. Důležitou roli sehrály také stovky jeho přátel na rychlostních zkouškách, kteří
jej informovali o aktuálních podmínkách z každé RZ. Takto získané informace byly zásadní např. pro výběr vhodného typu pneumatik. Pro Pavla
Valouška bylo třetí místo nejlepším výsledkem na zlínské soutěži.
„Musím poděkovat týmu za skvěle připravené auto a pořadatelům
za dokonale zvládnutou soutěž. Fantastičtí byli diváci kolem tratí, kteří
nás hnali dopředu, i když jim pršelo za krk,“ mluvil v superlativech Valoušek, kterému umístění výrazně pomohlo v domácím šampionátu, v němž
vede před Václavem Pechem.
Díky třem vozům na stupních vítězů si Škoda s předstihem zajistila prvenství v hodnocení značek v seriálu IRC. 
Jakub Marcoň
Pavel Valoušek – Zdeněk Hrůza.
Závod Barum Czech Rally Zlín se konal v termínu od 27. do 29. 8.
2010. Započítával se jak do šampionátu Intercontinental Rally Challenge (IRC), tak do Mistrovství Evropy s koeficientem 20 a do Mezinárodního Mistrovství České republiky v rally. O atraktivnosti tohoto podniku
svědčí i vysoká návštěvnost a to přes 250 tisíc diváků.
Program rally začínal už ve čtvrtek večer technickou a administrativní
přejímkou ve sportovní hale ve Zlíně.
Testovací rychlostní zkouška (shakedown) odstartovala v pátek
v 8 hodin ráno. Zde si posádky mohly otestovat své vozy před startem závodu.
V 17 hodin pak následoval slavnostní start na náměstí Míru. První posádka vyrazila do rychlostní zkoušky (RZ) číslo 1 v ulicích Zlína ve 21
hodin. Na této RZ bylo mnoho diváků a úžasná atmosféra.
Po celou dobu závodu bylo nevlídné počasí a neustále se měnily
podmínky na tratích RZ.
Nejlépe se s těmito okolnostmi popasovala belgická posádka Freddy Loix a Fréderic Miclott, která si po dvou letech zopakovala pocity vítězů Barum Czech Rally Zlín. Tentokrát s vozem Škoda Fabia S2000
vjeli jako první na cílovou rampu a za potlesku nadšených diváků oslavili triumf a velký úspěch značky Škoda. Druhá skončila tovární posádka
Škoda Motorsport týmu Juho Hänninen a Mikko Markkula. Jako třetí se
umístilo domácí duo Pavel Valoušek se Zdeňkem Hrůzou.
Tak velký úspěch v Barum Czech Rally zaznamenala značka Škoda
naposled před osmadvaceti lety, kdy vyhrál Ladislav Křeček.
Freddy Loix byl v cíli šťastný z výhry, ale nezapomněl vyzdvihnout kvalitu protivníků.
Dle jeho spolujezdce Fréderica Miclotteho rozhodly nakonec pevněj-

Konečné pořadí Barum Czech Rally Zlín 2010
1. Freddy Loix–Fréderic Miclotte (B, Škoda Fabia S2000) 2:31:31,0 hod
2. Juho Hänninen–Mikko Markkula (F, Škoda Fabia S2000) + 25,0 s
3. Pavel Valoušek jr.–Zdeněk Hrůza (CZ, Škoda Fabia S2000) + 1:20,2 min
4. Kris Meeke–Paul Nagle (GB/IRL, Peugeot 207 S2000) + 1:57,6 min
5. Andreas Mikkelsen–Ola Floene (N, Ford Fiesta S2000) + 2:33,9 min
6. Václav Pech jr.–Petr Uhel (CZ, Mitsubishi Lancer EVO IX) + 3:07,4 min
7. Guy Wilks–Phil Pugh (GB, Škoda Fabia S2000) + 3:41,1 min
8. Jaromír Tarabus–Daniel Trunkát (CZ, Ford Fiesta S2000) + 5:18,0 min
9. Tomáš Kostka–Vít Houšť (CZ, Škoda Fabia S2000) + 6:13,1 min
10. Bryan Bouffier–Xavier Panseri (F, Peugeot 207 S2000) + 6:52,2 min

Vojtěch Štajf – Marcela Dolečková.

Co je nového v RC autech a to nejen ve Vizovicích
Vážení a milí, po dvouměsíční
pauze jsem opět zde, abych vám
popsal, co se děje a co je nového v RC autech a to nejen ve Vizovicích.
Nejžhavější novinkou je, že
Marek Schiller z Mor. Třebové,
ještě letos v zimě jezdící za Vi-
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zovice 1:18, získal juniorský titul
mistra Evropy v buggynách 1:6.
Gratujeme! Mezi seniory skončil celkově osmý. Tato Evropa se
jela v rakouském Fehringu.
Na přelomu července a srpna se na slavkovském autodromu
jelo též ME formulí a touring cary

(okruhové vozy) v měř. 1:5. Pro
vaši představu formule má délku něco málo přes metr, TC-éčko 800-900 mm, všechny modely pohání benzínový motor o obsahu 26 ccm. Zde je výkon motoru už kolem 8 koní. A jak to dopadlo? Z našich Martin Bayer

2. místo – 2,8 sekundy za vítězem ve formulích a v TC kategorii jeho brácha Aleš 5.místo a tím
získal i juniorského mistra Evropy.
Škoda jen, že jeho brácha Martin pro tech. závadu nenastoupil. Pro finále měl vyjeto TQ. Zde
ještě musím upozornit, že na ar-
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Sport
cslavkov. cz je spousta fotografií
a videí. Určitě stojí za to je shlédnout.
Jinak letní sezóna s počasím
nám závodníkům moc nepřeje,
ale snažíme se odjet alespoň co
se dá.
První vlaštovkou ve Vizovicích
je mladý Vojtěch Dobeš, který si
pořídil elektru 1:10 se speciálním
podvozkem FT-03 pro závody
Rallye (karosérie Subaru 2008).
Dokonce už má odjetý okruhový
závod v Otrokovicích, a byl jsem
mile překvapený jeho výkonem.
Je dobré, že se nezalekl a bez
nějakého velkého tréninku jel
dvě kategorie a sbíral zkušenosti! Rozdíl mezi rallyovým a okruhovým podvozkem je ve světlé
výšce podvozku. Okruhový podvozek ji má nižší, ale podvozek

na rallye se dá zase snížit a v kategorii hobby, ve které Vojta jel,
to nemá až tak podstatný vliv.
V posledním článku jsem se
zmiňoval o cenách podvozků
a nakousnul jsem i téma Formule. Čekal jsem, že se někdo z vás
ozve a že bychom zvolili kategorii, kterou by si mohl pořídit každý
druhý z vás – Hobby 4wd nebo
Formule 2wd. Nikdo neměl zájem. Já osobně jsem zvolil Formuli 1:10. Proč? Ježdění s 2wd
pohonem je rozhodně zajímavější a formule jezdí na širokých gumách.
Další věci jsou závody, kde
se formule jezdí. V zimě to bude
Holešov. Rozměr koberce 37 x
20 metrů a 9 pořádaných závodů. Kategorie Hobby se pojede v zimě v nedalekých Žele-
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chovicích – 6 závodů na koberci o rozměrech 32 x 16 metrů.
Navíc se zde pojedou i Formule!
Obě kategorie jsou nové a pro
široký okruh lidí a hlavně k tomu
nepotřebujete žádnou drahou
techniku. Pro vás, kteří ještě váháte s koupí takovéhoto modelu,
mám příjemnou informaci. Mám
totiž navíc nějaké regulátory otáček, dvě nabíječky, nějaké motory, které vám mohu zdarma půjčit
nebo levně odprodat.
Zimní sezóna se neobejde bez
závodů osmnáctin (1:18) v Pozděchově. Pojede se tradičně 7
závodů a věřte, že to nebude
nic nudného. Kategorie Open,
kat. 4wd motor 280 + LiPo baterie 2S (7,4V) a 2wd motor 280
LiPo baterie 2S 7,4V. Pro letošek
i já pojedu 2wd či-li zadokolky!

Začínáme v sobotu 9. října. Kdo
by chtěl zkusit závodnické štěstí,
pro toho mám k dispozici jeden
kompletní podvozek 1:18. Termíny závodů najdete na našich inter.stránkách.
Když už jsem nakousl moji Formuli (1:10), mohu vám říci, že
s ním mám odjety čtyři závody, je
s ní pohodové ježdění. Takovýto
model je vhodný i pro vás.
Dne 25. září se v Otrokovicích
na místním autodromu odjel závěrečný šestý díl zlínského seriálu HIT. Proběhlo i vyhodnocení
celého letního seriálu. Kategorii
2wd Ecco jsem při slabší konkurenci vyhrál a s touto dvoukolkou
jsem nastupovat mezi čtyřkolkami
v kategorii Hobby. Ujezdil jsem
celkově třetí místo.
Fanán Stodola

Letos se již konal 25. ročník Memoriálu Luďka Dintery
Turnaj se nesl v duchu malého jubilea, tradičně se startovalo ve 4 kategoriích.
V registrovaných ženách zvítězila Helena Žemlíková, která ve finále
porazila Adrianu Hálovou, třetí příčku obsadila Barča Hálová.
V neregistrovaných ženách se po utkáních ve skupině dostaly do finá-

Helena Žemlíková, David Pechal, Petra Pilčíková, Marek Čižmář.
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le Petra Pilčíková a Staňka Zátopková. Prvně jmenovaná zvítězila 6:3,
6:1 a obhájila vítězství z loňska. Semifinalistkami byly Olga Dobiášová
a Magda Hálová.
V registrovaných mužích se ze skupin probojovali k finálovému utkání David Pechal a Milan Vrba, které skončilo výsledkem 6:2, 3:6, 6:3 pro Davida
Pechala. V semifinále byli ještě pánové Štekl a Vilím.
V kategorii „neregistrovaných“ hráčů se přihlásil rekordní počet 31 tenistů.
Slovo neregistrovaných je v uvozovkách proto, že se s oblibou do této kategorie hlásí bývalí hráči, jejichž registrace je „promlčena“ a tak není divu, že
finále je pak v jejich režii. Škoda, že nemají vůli a odvahu se postavit tváří
v tvář registrovaným mužům, neboť herně i zkušenostmi mají k této kategorii
mnohem blíž. Dost utkání je pak znehodnoceno rozdílnou výkoností hráčů,
zvláště v prvních kolech. I přesto jsme viděli mnoho pěkných zápasů , konkrétně osmifinálové utkání Kristl – Mikulič patřilo k ozdobám turnaje jak svou
kvalitou, tak i dramatičností. Ve finále porazil Marek Čižmář Zdenka Churého 6:3, 5:7, 3:0 scr. Semifinalisty byli Roman Kristl a Pavel Mojžíš.
Turnaj byl ukončen posledním setem v tenisové klubovně.
Závěrem patří poděkování řediteli turnaje Davidu Dinterovi za organizační zabezpečení této populární akce a také sponzorům, kteří se postarali
o ceny a zajištění pitného režimu a doplňování kalorií.
Byli to:
• Milan Křupala-řezivo
• hospoda u Slunce Vizovice
• Patrik Zlín
• Restaurace Sokolovna
• Lesko-velkoobchod nápojů
• Štěpský dvůr
• Vizopol s.r.o.
• Pivovar Krombacher
a pánové P. Kubina, Gregůrek, Machač, Řepa, Fusek, Dintera a Churý.
TO Vizovice
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Policie informuje
Vážení a milí spoluobčané,
v dnešním příspěvku do Vizovských novin bych úvodem ještě
zmínil a zhodnotil poslední dvě
srpnové akce, tedy Vizovické Trnkobraní a Barum Rally. K zajištění bezpečnosti a pořádku během Vizovického Trnkobraní bylo
nasazeno sto padesát policistů.
Podle pořadatelů navštívilo festival od pátku do neděle asi osmnáct tisíc návštěvníků. Bohužel
během festivalu došlo k tragédii,
když vlak srazil na trati mezi Zlínem a Vizovicemi dvacetiletého
muže, který seděl v kolejišti. Jednalo se o návštěvníka Trnkobraní, který se vracel domů do Zádveřic. Muž utrpěl velmi vážná
poranění.
Během festivalu v areálu R. Jelínka zadrželi naši policisté dva
muže, kteří se vloupali do prodejního stánku s lihovinami. Muži vypáčili okenici výdejního okna stánku. Uvnitř pak z příruční pokladny
odcizili čtyři sta padesát korun.
Policisté dvaadvacetiletého a třicetiletého muže chytili při činu.
Za trestný čin krádeže jim hrozí až dva roky vězení. V souvislosti s Trnkobraním jsme evidovali celkem šedesát tři nových případů, z toho dva trestné činy, čtyřicet šest přestupků a patnáct jiných
oznámení. Většina přestupků se tý-

kala dopravy. Jedenáct řidičů řídilo vozidlo pod vlivem alkoholu. Dva muži a jedna žena byli eskortováni v silně podnapilém stavu do kroměřížské protialkoholní
záchytné stanice a ve třech případech jsme zjistili podání alkoholu
osobě mladší osmnácti let.
V souvislosti s Barum Rally jsme
neměli hlášeny žádné závažné
trestné činy. Také drobných krádeží bylo jen minimum. Během Barum Rally bylo evidováno 30 řidičů, kteří překročili rychlost v obci,
z toho se jednalo o 10 závodníků.
Počasí již několik týdnů avizuje příchod podzimních měsíců.
Účastníci silničního provozu se
ráno na svých cestách setkávají s mlhami, námrazami a dalšími
projevy typickými právě pro podzim. Řidiči, chodci i další účastníci
provozu by se měli proto připravit
na úskalí, která je mohou na cestách překvapit.
Je třeba počítat s proměnlivostí
povětrnostních podmínek, námrazou způsobenou přízemními mrazíky, sníženou viditelností podmíněnou kratšími dny, ale i častými
mlhami. S tím vším musejí účastníci
silničního provozu počítat. A proto
je nutné, aby řidiči, víc než kdy jindy s ohledem na viditelnost, věnovali maximální pozornost dodržování bezpečné vzdálenosti mezi

vozidly a minimalizovali tak riziko
zbytečných srážek. Zejména pro
řidiče motorových vozidel nastává období, kdy může na vozovce překvapit cyklista na neosvětleném jízdním kole nebo ,,neviditelný“ chodec.
Právě s ohledem na tragické
následky, které jsou velmi často
důsledkem srážky nemotorizovaného účastníka provozu s motorovým vozidlem, je velmi důležité, aby chodci a cyklisté nevyráželi do provozu bez dostatečného osvětlení. Pro cyklisty to znamená funkční předepsané osvětlení a uškodit nemůže ani světlé
oblečení doplněné například reflexními prvky. Oblečení s reflexními prvky je určitě velmi vhodné i pro děti, které mnohdy chodí do školy či ze školních družin již za šera. Proto bych rodičům doporučil, aby na tuto skutečnost mysleli již při výběru oblečení a školních věcí pro svoje
ratolesti, jako může být například
aktovka s reflexními body, či bunda a kalhoty s našitými reflexními prvky.
Dále bych chtěl upozornit ty
spoluobčany, kteří vlastní nějakou
chatu, aby se v podzimních měsících, kdy rekreační chaty bývají
jen zřídka užívány, postarali o zabezpečení svých objektů. Není

v našich silách, abychom uhlídali všechny rekreační a zahradní
chaty, i když naši policisté budou
provádět pravidelné a velmi časté kontroly těchto objektů. Tato starost zůstává především na majiteli.
V první řadě je nutné nenechávat
v chatách cennější věci (zejména
elektroniku, nářadí atd.). Vhodná
by byla i instalace mechanických
zábranných prostředků, jako jsou
bezpečnostní zámky, uzamykatelné okenice nebo mříže. V této
souvislosti bych vás požádal o to,
aby jste si všímali cizích a podezřelých osob, které by se pohybovaly v okolí chat a toto oznámili na OO PČR Vizovice, tel.:
+420 974 662 604, případně
na linku 158.
Vzhledem k blížícímu se konci
letošního roku ještě připomenu, že
řidiči, kteří jsou držiteli řidičských
průkazů vydaných od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000 jsou
povinni vyměnit tato oprávnění
nejpozději do 31. prosince 2010.
Po uplynutí doby stanovené pro
jejich výměnu pozbývají tyto řidičské průkazy platnost.
Na závěr mého příspěvku
bych vám chtěl popřát hodně sil
a optimismu při zvládání každodenních starostí a strastí v závěru
letošního roku.
nstržm. Milan Staněk

Oznámení o poskytnutí dotace z Evropského státního fondu
Společnost Rostra s.r.o.
Říčanská 989, Vizovice 763 12,
získala z Evropského státního fondu a ze Státního rozpočtu finanční dotaci na vzdělávací projekt.

Cíl projektu:
Zvýšení adaptibility pracovníků a konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím
vzdělávání v oblasti odborných znalostí a kompetencí pracovníků všech úrovní.
Zahájení projektu: červen 2010, Ukončení projektu: květen 2012
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CARSERVIS–Vizovice,
HUSIČKA–ŠKARKA
Mechanické práce
• Opravy vozů všech značek- příprava a zajištění STK+EMISÍ

• Klimatizace - plnění + kompletní vyčistění klimatizačního systému
• Pneuservis – prodej pneu, litých a plechových kol, plnění pneumixem
• Geometrie náprav vozidel na optickém zařízení firmy Beisbarth

Karosářské práce
• Opravy havarovaných vozidel pro všechny pojišťovny

Autolakovna
• Vodou ředitelné barvy STANDOX

Autovrakoviště
• Zprostředkování ekologické likvidace autovraků – odvoz ZDARMA

Tel.: 603 276 896, 603 276 886, 577 452 864,
Říčanská, 1050 Vizovice
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Seriál − Vizovice v proměnách času

Vizovice, Lapešova vila, konec 30. let, vydal Bedřich Kaluža, ze soukromé sbírky zapůjčil Jiří Madzia.

Vizovice, září 2010, foto Radek Mládenka.
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