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Dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Město Vizovice obdrželo z rozpočtu Zlínského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 7 000 Kč na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vizovice. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s nákupem ochranných pomůcek pro jednotku. V letošním roce se jedná o druhou dotaci, kterou poskytl Zlínský kraj městu na zabezpečení činnosti jednotky
SDH Vizovice.
Bc. Petra Kovářová, JSDH Vizovice

Plán svozu tříděných odpadů na rok 2011
Leden
5. 1. – PET láhve – žluté pytle, 19. 1. – papír – modré pytle
Únor
2. 2. – PET láhve – žluté pytle, 10. 2. – papír – modré pytle
Březen
2. 3. – PET láhve – žluté pytle, 10. 3. – papír – modré pytle
Duben
7. 4. – PET láhve – žluté pytle, 13. 4. – papír – modré pytle
Květen
5. 5. – PET láhve – žluté pytle, 1. 5. – papír – modré pytle
Červen
2. 6. – PET láhve – žluté pytle, 8. 6. – papír – modré pytle
Červenec
14. 7. – PET láhve – žluté pytle, 20. 7. – papír – modré pytle
Srpen
3. 8. – PET láhve – žluté pytle, 11. 8. – papír – modré pytle
Září
1. 9. – PET láhve – žluté pytle, 8. 9. – papír – modré pytle
Říjen
6. 10. – PET láhve – žluté pytle, 12. 10. – papír – modré pytle
Listopad
3. 11. – PET láhve – žluté pytle, 9. 11. – papír – modré pytle
Prosinec
1. 12. – PET láhve – žluté pytle, 7. 12. – papír – modré pytle

Informace z městského úřadu
Oznamujeme občanům, že městský úřad bude v pátek 31. 12.
2010 pro veřejnost uzavřen.
Všem občanům přejeme klidné prožití Vánoc a v roce 2011 hodně
zdraví, pohody, pracovních a životních úspěchů.
Ing. Jaroslav Pavelka, tajemník MěÚ Vizovice

Redakční rada Vizovských novin přeje všem svým dopisovatelům a čtenářům klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů.
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Zprávy z řádného zasedání Zastupitelstva
města Vizovice dne 11. 10. 2010
• bere na vědomí informaci právního odboru o stavu projednání kupní smlouvy s Kroměřížskou investiční s.r.o. a ukládá PRÁVNÍMU ODBORU jednat s Kroměřížskou investiční, s.r.o. o podmínkách smlouvy. TERMÍN: 31. 12. 2010.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 13Z – změna schváleného
rozpočtu roku 2010 dle přílohy č. 1 k zápisu.
• stanovuje pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok 2011 takto: čerpání nekapitálových výdajů čtvrtletně
do výše 25% skutečných nekapitálových výdajů za rok 2010,
čerpání výdajů u schválených investičních akcí podle uzavřených smluv o dílo.
• schvaluje Rozpočtový výhled města Vizovice na období
2011–2013.
• schvaluje poskytnutí finančních darů členům výborů ZMV a komisí RMV. Za činnost v roce 2010 dle přílohy č. 2 k zápisu.
• bere na vědomí zprávu o stavu podílových listů zajištěného podílového fondu PIONEER.
• souhlasí s dohodou o odstoupení od kupní smlouvy o prodeji domu č.p. 416, Masarykovo nám., Vizovice uzavřené s Milanem a Radomírem Kališovými a pověřuje PRÁVNÍ ODBOR
zpracováním této dohody. TERMÍN: 29. 10. 2010.
• schvaluje v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Vizovice“.
• schvaluje smlouvu č. 09036143 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 3 k zápisu.
• bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace a pověřuje STAROSTKU města podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. D/2331/2010/KH.
• schvaluje Stanovy svazku obcí Region Zlínsko dle přílohy č. 4
k zápisu.
• bere na vědomí pořádání kulturní turistické akce „Za posledním puchýřem“ ve dnech 12.–14. 11. 2010.
• bere na vědomí předložené zprávy o činnosti komisí RMV, výborů ZMV, příspěvkových organizací a organizačních složek
Města Vizovice za období 2006–2010.
Mgr. Alena Hanáková, starostka města

Zprávy z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 10. 11. 2010
• ověřilo platnost volby členů zastupitelstva města.
• stanovilo – počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva
na 2. – počet členů rady města na 5.
• schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů
rady města.
• zvolilo starostou Ing. Romana Persuna.
• zvolilo místostarostkou města Bc. Zuzanu Štalmachovou.
• zvolilo za členy rady města Ing. Zbyška Kubíčka, Pavla Pečeňu
a Jana Špaňhela. 
Ing. Roman Persun, starosta města
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Vánoční naděje
Vážení přátelé, usedám k počítači, abych se s vámi podělil
těmito řádky v čase, kdy kolem
sebe pozoruji ustarané a uspěchané lidské tváře. Snad jenom
letmý, kratičký pohled přes okno
do okolních zahrad, kde panuje klid a harmonie, do mého nitra vnáší novou myšlenku pro ztišení a poděkování. Jsme jenom
lidé, kteří si v této moderní době
zvykli více na to, že jsme se naučili více brát, aniž bychom zpětně cokoliv vraceli se slovy pokory,
úcty a díků.
Není na světě jediného člověka, který by mohl s upřímností říci,
že tento letošní rok byl pro něj
stejný, jako ten minulý. Přichází vítězství, ale i pády, radosti i zklamání. To vše patří k životu. Bez

těchto protipólů by život nebyl životem. Ať dolehnou na člověka
jakékoliv zkoušky, tak vždy znamenají jediný cíl: prověřit sebe
sama, naši víru a důvěru. Blíží se
konec roku a s ním konečné bilancování.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych vyjádřil projev svého srdce a poděkování všem.
Možná máte na jazyku otázku,
všem…? Ano, odpovídám všem.
Skutečně všem, protože si to
po právu zaslouží. Byl bych rád,
abyste společně se mnou poděkovali našim rodinám, rodičům,
dětem, blízkým, sousedům, přátelům, ale i nepřátelům i těm, kteří
v minulém volebním období pracovali pro naše město a zasloužili se o blaho nás všech. Abychom

skutečně u těch slov díků nezapomněli na nikoho. Pokud je mezi
čtenáři těchto řádků někdo, kdo
utrpěl křivdu, ať odpustí a společně s námi děkuje. Vždyť, co přísluší člověku, aby byl skutečně člověkem s pravou lidskou tváří a srdcem: „aby miloval, děkoval a dokázal odpouštět“. Jedině tak můžeme hrdě říci – jsem člověk.
Ještě mám před sebou jedno velké poděkování, které bych
rád projevil. Blíží se čas vánoční,
období, které se stává něčím výjimečným, krásným, lidskými slovy nepopsatelným. Období, kdy
můžeme vnímat kolem sebe usměvavé tváře, rozzářené dětské oči
a otevřená lidská srdce. Ptejme se
společně, kdo způsobuje v tomto
čase naši pokoru, větší sounáleži-

tost mezi sebou, mezi člověkem
a Bohem. Ano, je to jméno Ježíš,
které v předvánočním čase bývá
skloňováno v mnoha pádech.
Jméno, které je naší nadějí. Jméno, vyjadřující lásku a odpuštění. Jemu patří poděkování. On je
naší nadějí, světlem. Proto, až budeme všichni usedat ke společnému vánočnímu stolu, rozsvěcovat
svíce, nezapomeňme svým nejbližším vyjádřit projev lásky a uvědomme si, že jsme milováni. Blízkými, ale i možná někým, o kterém ani nevíme.
Proto Vám všem, vážení a milí,
přeji příjemné prožití času adventního a Vánoc a smělý krok do nového roku 2011 s živou nadějí
a světlem v srdci.
Roman Persun, starosta města

Zimní údržba místních komunikací
Zimní období počíná 1. 11.
běžného kalendářního roku
a trvá do 31. 3. následujícího
roku. V tomto období se provádí zimní údržba na komunikacích
zařazených do přílohy č.1 a to
ve zde uvedeném rozsahu a časových lhůtách. Zimní údržbou se
postupně, podle dopravního významu komunikace, zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úsecích silnic.
Pro zimní údržbu je vyčleněna
tato technika:
• traktor ZL-10-99 + závěsná
sněhová radlice –údržba komunikací
• lehký nákladní automobil GAZ
2Z8 62-17 + čelní sněhová
radlice – údržba komunikací
• lehký nákladní automobil Piaggio + rozmetadlo + radlice –
údržba a posyp chodníků
• malotraktor MTB-80 + radlice
– údržba chodníků
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• silniční zametač IFA ZL 46 31 –
dočišťování, zametání posypu
Provádění zimní údržby se zahajuje v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 5cm,
případně i na telefonickou výzvu vedoucích pracovníků Městského úřadu.
Místní komunikace jsou rozděleny podle důležitosti do I. až III.
pořadí.
Sjízdnost komunikací musí být
od zahájení zimní údržby zajištěna v těchto lhůtách :
• I. pořadí do 6 hodin
• II. pořadí do 12 hodin
• III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději
do 48 hodin
Pořadí důležitosti místních komunikací a účelových komunikací I.
až IV. třídy ve Vizovicích:
I. pořadí
• Palackého nám. k MŠ
• Školní + chodníky
• Slušovská + chodníky
• Nádražní + chodníky

• Těchlovská + chodníky
• Krňovská + chodníky
• Růžová
• místní komunikace 3.a 4.třídy
+ chodníky
• Masarykovo nám. + chodníky
• Pardubská + chodníky
• Kopanická + chodníky
• Lázeňská + chodníky
• 3.května + chodníky
II. pořadí
• Tyršova + chodník
• Příkrá
• Pod Habešem
• Jar. Haly + chodníky
• Koráb
• Nábřežní + chodníky
• sídliště Štěpská
• místní komunikace 3.a 4.třídy
+ chodníky
• Zlínská – chodníky
• Prostřední
• Polní + chodníky
• Slunečná
• Nová + chodníky
• Poštovní + chodníky
• Dělnická + chodníky
• Chrastěšov + chodníky

• Říčanská - chodníky
• sídliště 3.května, parkoviště,
účelové komunikace + chodníky
• Sadová
III. Pořadí
• Příčná
• Mlýnská
• Říční
• Dubovsko
• Hodišovská
• Pod Hájem
• Nad stadionem
• Kamenec
• Lipová + chodníky
• Vinohrádek
• Slatinská
• odbočka z Chrastěšovské podél Hodišovské
Rozmístění posypových nádob
Ulice – Těchlovská – 1ks
Chrastěšov - 1ks
sídliště 3.května – 1ks
3.května – 1ks
Masarykovo náměstí – 1ks
J. Haly – 1ks
Ing. Alois Pavlůsek
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Poplatek ze vstupného
Vážení spoluobčané, dne 10. 11. 2010 se s novým vedením radnice rozjela mediální kampaň reagující proti programové myšlence některých politických stran, týkající se změny sazeb poplatků z kulturních akcí. Vzhledem k tomu, že v mediích jsou uváděny sumy, které do současnosti měly plynout do městské pokladny v řádech stovek tisíců, tak vám níže pro informovanost uvádíme skutečné částky.
Nejprve mi však dovolte, abych ocitoval § 6 zák. č. 565/1990 Sb., týkající se stanovení poplatků ze vstupného – cituji:
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
3) Sazba poplatku ze vstupného činí až 20% z úhrnné částky vybraného vstupného. Obec může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.
V uplynulých letech byly v souvislosti s konáním kulturních akcí vybrány následující poplatky:
1. Místní poplatky ze vstupného v letech 2006–2010
Akce

Rok 2007/Kč

Rok 2008/Kč

Rok 2009/Kč

Rok 2010/Kč

Masters of Rock

50.000,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

Trnkobraní

*0,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

Diskotéky v Domě kultury

600,-

0,-

0,-

0,-

Celkem

50.600,-

70.000,-

70.000,-

70.000,-

* poplatek prominut usnesením RMV 10/154/07
Od roku 2003 platí obecně závazná vyhláška č. 3/2003, podle které se poplatek platí buď paušální částkou na základě předem uzavřené dohody s poplatníkem, poplatek je stanoven podle počtu návštěvníků. Pokud akce trvá déle jak jeden den, počty návštěvníků se sčítají. Maximálně je
to 50.000,-Kč nad 20 000 návštěvníků. Pokud nedojde k dohodě, platí se poplatek z úhrnné částky vybraného vstupného. Nad 2 000 návštěvníků je to 10% z vybraného vstupného.
2. Dalším příjmem souvisejícím s pořádáním kulturních akcí jsou pronájmy pozemků města během festi-valu Masters of Rock:
2007

2008

2009

2010

Martin Lutonský

0,-

3.355,-

9.100,-

12.100,-

Milan Křupala

0,-

2.156,-

7.500,-

10.000,-

Ing. Martin Kovář

0,-

15.000,-

0,-

0,-

M. Slavík

0,-

0,-

0,-

10.304,-

Celkem

0,-

20.511,-

16.600,-

32.404,-

3. Fakturace TSmV Pragokoncertu - Masters of Rock:
2007

2008

2009

2010

Skutečné náklady/Kč

69.396,00

79.651,20

95.812,80

73.627,68

Fakturace/Kč

115.660,00

135.433,00

163.615,00

125.952,80

Výše uvedené částky jsou jedinými příjmy do rozpočtu Města Vizovice z pořádaných akcí Trnkobraní a Masters of Rock.
Ing. Roman Persun, starosta města Vizovice

Pokladní hodiny na MěÚ Vizovice v prosinci 2010
Oznamujeme občanům, že pro veřejnost bude pokladna MěÚ otevřena dne 23. 12. 2010 do 12:00 hodin a dne 30. 12. 2010 do 12:00 hod.
Dne 31. 12. 2010 bude pokladna uzavřena. Znovu otevřena bude 3. 1. 2011 v 10:00 hod.

Ing. Ludmila Žalmánková, vedoucí finančního odboru
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 15.–16. 10. 2010
Zastupitelstvo města, Kraj: Zlínský kraj, Okres: Zlín, Obec: Vizovice.
Počet volených
Počet volebních
členů zastupitelstva
obvodů
17

Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

4

4

100,00

3 834

1 882

49,09

1 880

29 075

1

Politické strany dle výsledku
Hlasy

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

abs.

v%

Počet
kandidátů

TOP 09

4 367

15,02

17

29 075,00

15,01

3

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4 489

15,44

17

29 075,00

15,43

3

3

Česká str.sociálně demokrat.

3 690

12,69

17

29 075,00

12,69

2

4

Nestraníci

3 601

12,39

17

29 075,00

12,38

2

5

SNK-Pro Vizovice

4 733

16,28

17

29 075,00

16,27

3

6

Občanská demokratická strana

5 387

18,53

17

29 075,00

18,52

3

7

ČESKÝ POLITICKÝ STŘED

2 808

9,66

17

29 075,00

9,65

1

číslo

název

1

Zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy

číslo

název

poř.
číslo

tituly, příjmení, jméno

věk

Navrhující
strana

1

TOP 09

4

Mgr. Tichý Hynek

37

TOP 09

BEZPP

433

9,91

1

1

TOP 09

1

Ing. Kubíček Zbyšek

36

TOP 09

TOP 09

384

8,79

2

1

TOP 09

10

Dolanský Miroslav

44

TOP 09

BEZPP

377

8,63

3

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2

Pečeňa Pavel

54

KDU-ČSL

KDU-ČSL

461

10,26

1

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

3

Mgr. Mikulčíková Stanislava

44

KDU-ČSL

BEZPP

385

8,57

2

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

17

Ing. Kořenek Jan

49

KDU-ČSL

BEZPP

373

8,30

3

3

Česká str.sociálně demokrat.

10

Bc. Štalmachová Zuzana

54

ČSSD

BEZPP

459

12,43

1

3

Česká str.sociálně demokrat.

3

Hejda Petr

55

ČSSD

BEZPP

353

9,56

2

4

Nestraníci

1

Ing. Persun Roman

45

Nestran.

BEZPP

470

13,05

1

4

Nestraníci

2

Jaroněk Richard

41

Nestran.

BEZPP

422

11,71

2

5

SNK-Pro Vizovice

7

Mgr. Hanáková Alena

52

„STAN“

BEZPP

443

9,35

1

5

SNK-Pro Vizovice

3

Ing. Srba Rudolf

62

NK

BEZPP

432

9,12

2

5

SNK-Pro Vizovice

2

Bc. Dolanská Silvie

37

NK

BEZPP

361

7,62

3

6

Občanská demokratická strana

2

Divílková Jaroslava

44

ODS

ODS

567

10,52

1

6

Občanská demokratická strana

1

Ing. Burkart Jaroslav

37

ODS

ODS

470

8,72

2

6

Občanská demokratická strana

10

Divílek Petr

47

ODS

ODS

378

7,01

3
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ČESKÝ POLITICKÝ STŘED

3

Špaňhel Jan

28

ČPST

BEZPP

388

13,81

1
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Byl zahájen projekt „Vzdělávání v eGON centru Vizovice“

V rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost byla
městu Vizovice schválena dotace
neinvestičního charakteru na projekt ,,Vzdělávání v eGON centru
Vizovice“. Projekt reaguje na strategii Efektivní veřejná správa a přá-

telské veřejné služby, neboli Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015, kterou
schválila vláda ČR. Jejím cílem je
zajistit koordinovaný a efektivní
způsob zlepšování veřejné správy
a veřejných služeb.

Předmětem
výše
uvedeného
projektu je především školení na nové povinnosti, které zavádí zákon
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, tedy školení
v práci s datovými schránkami, provádění konverze dokumentů, dále
pak ovládání jednotlivých funkcionalit CzechPoint, apod. V rámci

projektu bude zajištěno vzdělávání pro úředníky obcí ze správního
obvodu ORP Vizovice a zaměstnance organizací zřízených či založených Městem Vizovice.
Projekt byl zahájen v září tohoto roku, jeho ukončení je plánováno na srpen roku 2013. Poskytnutá dotace z Evropského sociálního
fondu činí 1,7 mil. Kč, spolufinancování Města Vizovice je ve výši
0,3 mil. Kč. 
Ing. Jana Malá

Technologické centrum Vizovice

Počátkem roku 2010 byla zpracována analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT včetně analýzy požadavků na zajištění služeb
egocentra ORP Vizovice.
Na základě výše uvedených
analýz bylo zjištěno, že Město Vizovice nemá dostatečnou infrastrukturu, která by zajistila především přenos a ukládání dat,
a v současné době nemá ani spi-

sovou službu, která by byla kompatibilní s informačním systémem
datových schránek. Zpracována tedy byla studie proveditelnosti ,,Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Vizovice“ včetně
žádosti o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu (IOP),
číslo výzvy 06.
V listopadu Město Vizovice obdrželo oznámení o přidělení pod-

pory z IOP, která činí 85% z celkových výdajů projektu – cca 6,3
mil. Kč. Následovat budou výběrová řízení na dodávku technologií, spisové služby a realizátora
vnitřní integrace. V rámci realizační fáze dojde k nasazení technologií a k implementaci spisové služby a SW komponentů. Tyto výstupy projektu budou již v roce 2011
zajišťovat služby negarantovaného
úložiště dat, poskytovat hostova-

nou spisovou službu pro příspěvkové organizace vlastní i dalších obcí
v území, i pro samotné obce I. stupně. Realizací projektu bude vytvořeno robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro zpracování potřebných
aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně
velké množství dat. Cílem projektu
je především efektivní elektronický
úřad, který bude schopen nabídnout ostatním obcím v území další
služby, které zjednoduší a zrychlí
výkon veřejné správy.
Ing. Jana Malá

Alkohol je nebezpečnější než heroin i crack, tvrdí nová studie
Na těchto stránkách je citován
článek který zveřejnil denník i.dnes,
ve kterém se s odvoláním na odbornou studii uvádí, že alkohol je téměř
třikrát škodlivější než kokain nebo
tabák. Extáze například dosahuje
jen osminy nebezpečnosti alkoholu. „Nynější systém klasifikace drog
souvisí jen málo s důkazy o jejich
škodlivosti," řekl šéf expertního týmu
profesor David Nutt.
Alkohol a tabák jsou pro dospělé v mnoha zemích legální. Na druhou stranu drogy jako extáze, konopí či LSD, které se na žebříčku
umístily daleko níže, jsou nelegální
a nesou s sebou riziko trestů vězení.
(Zdroj:idnes.cz, 1.11.2010)
V roce 2010 obdržel sociální odbor městského úřadu ve Vizovicích v souladu se zákonem
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č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a dle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, od PČR několik desítek oznámení o požití alkoholu nezletilými, tj. dětmi, které nedovršily věku 18-ti let.
Následovalo předvolání nezletilého spolu s rodiči na sociální odbor, kde byla celá záležitost projednána a na základě vyhodnocení závažnosti problému (dítě mladší 15-ti let, opakované požití alkoholu, vysoká hladina alkoholu, otrava alkoholem, hospitalizace,…),
byla případně doporučena spolupráce dalších odborníků, nebo zahájeno řízení o výchovných opatřeních (dohled nad výchovou). Našli se ale také rodiče, kteří se pozastavovali nad tím, že orgán sociálně-právní ochrany řeší, že jejich

dítko „vypilo jedno pivo“. Problematice požívání alkoholu nezletilými jsme se věnovali rovněž začátkem listopadu 2010 na poradě kurátorů pro děti mládež, kteří působí ve Zlínském kraji, kde bylo metodiky po konzultaci s odborníky
sděleno, že zde neexistuje žádná tolerance vůči alkoholu. Zákon
č. 379/2005 Sb.,o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám mladším
18 let a nepřipouští žádnou výjimku. Pokud tedy nezletilý požije alkohol, byl porušen zákon.
Pro zamyšlení a informaci bych
rád veřejnosti sdělil, že tento zákon stejně tak zakazuje prodávat

tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické cigarety osobám mladším 18 let. Je smutné vidět, jak si mnohé děti pravidelně
ničí své zdraví nikotinem ráno cestou do školy třeba na parkovišti
za prodejnou Albert.
I v roce 2011 budeme v nastaveném trendu pokračovat a všechny
nezletilé, kteří budou přistiženi, že
požili alkohol, budeme zvát spolu
s rodiči k pohovorům a činit patřičná opatření.
Veřejnost bychom chtěli rovněž
informovat, že ve Vizovicích nabízí
psychologické služby a poradenství
klinická psycholožka PhDr. Anna
Černohorská, á má své pracoviště
na Masarykově náměstí 20.
Ing. et Bc.Vladimír Nedbal,
kurátor pro děti a mládež

Vizovské noviny

Školy

6

„Nová Mateřská škola“
V rámci ukončení prací na rekonstrukci MŠ, která probíhala během letních prázdnin jsme byli pozváni 11. 10. 2010 jako zástupci rodičů na „kolaudaci“ do nově
opravené MŠ.
Velmi milé bylo naše přivítání
dětmi ve valašských krojích chlebem a solí.
Tomuto shromáždění byli rovněž přítomni zástupci města a stavební dozor. Dále zástupci firmy
Pozimos, která prováděla veškeré
stavební práce a sponzoři z řad
rodičů.
Měli jsme možnost si prohlédnout nově zrekonstruované budovy s novými okny, sociální zaříze-

ní a veškeré úpravy s tím související. Uvědomili jsme si, co se za tak
krátkou dobu podařilo zvládnout, aby se naše děti mohly opět
po prázdninách vrátit do vkusně
upravené školky.
Poutavý kulturní zážitek nám připravili naši nejmenší v podobě valašských písniček a tanečků.
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat paní ředitelce a celému personálu MŠ za velmi obětavou práci v době veškerých
úprav MŠ.
Zároveň přejeme všem dětem plno krásných dní a zážitků
v „nové školce“.
Mgr. Šárka Benešová

Dolní budova MŠ po rekonstrukci.

Poděkování
Během letošních prázdnin proběhly na Mateřské škole ve Vizovicích dvě náročné akce oprav.
Město Vizovice nechalo v loňském roce zpracovat energetický audit na řešení realizace
úspor. Na základě těchto podkladů zpracovala euromanažerka ing. Kubíková projekt, žádost
o dotace s názvem „Snížení energetické náročnosti objektů MŠ“,
která byla schválena. Tato akce
se prolínala s „Opravou venkovní
a vnitřní kanalizace, vodovodních
přípojek a sociálních zařízení pro
děti na dolní budově“, které byly
v havarijním stavu již několik let.
Zahájení všech prací se začalo rozbíhat až začátkem července, a proto dokončení se
protahovalo až do posledních

dnů prázdnin a některé drobnější úpravy a reklamace do dnešních dnů.
Ve výběr. řízení byla vybrána:
• na venkovní kanalizaci firma
RIS-MONT
• na snížení energetické náročnosti a opravu vnitřní kanalizace a sociálních zařízení firma
POZIMOS
Dále se na těchto akcích podíleli
• stavební dozor ing. Vítězslav Študent
• koordinaci prací měla na starosti
ing. Chudárková
• malířské a natěračské práce firma
p. Karla Lutonského
• úprava okolí Technické služby
s p. Dostálkovou a Kudrnáčem

Horní budova MŠ v průběhu rekonstrukce.
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Všem za jejich práci a pomoc děkuji, zvláště panu Ing. Chytilovi z firmy Pozimos. Bez jeho obětavosti,
spolupráce a pochopení pro náš
čistě ženský kolektiv, by akce nebyly dokončeny. Dík patří i jeho spolupracovníkům.
Co všechno se udělalo za tuto
krátkou dobu? (provoz pro 50
dětí musel být zahájen již 16. 8.
2010 a musela být v provozu i kuchyň)
• v obou budovách výměna oken,
venkovních dveří, zateplení obvodového pláště, zateplení stropů
nad posledním podlažím, stropu
nad suterénem a střechy
• oprava venkovní kanalizace
s napojením do městského řádu
od obou budov
• v kuchyni a ve skladech položeno nové potrubí kanalizace
v hloubce 150cm pod zemí, odvod spodní vody, rozvody vody,
lapač tuků v kotelně. Veškeré prostory jsou vymalovány, natřená
podlaha v kuchyni, skladech, výdejnách potravin, obklady v šatně i WC pracovnic
• v celé dolní budově je položeno
nové potrubí odpadů jak z výdejen
stravy, tak koupelen a WC dětí
• umývárny a WC pro děti jsou

zmodernizovány, mají nové obklady, dlažbu, nová umývadla,
záchody, sprchové kouty
• výdejny stravy, chodby, schodiště byly nově vymalovány, opraven nátěr vstupu do dolní budovy
• přebudování úklidové místnosti
a WC pro zaměstnance v I. patře dolní budovy
Úspěšné dokončení prací bych si
nedovedla představit bez nesmírně
obětavé práce všech pracovnic školy, zejména správních p. Svačinové,
Kaňové, Střítecké, Žédkové, Ševčíkové, které pracovaly „od rána
do večera“.
Chtěla bych také poděkovat
sponzorům, kteří nám pomohli snížit
celkovou finanční zátěž – je to paní
Štěpáníková Veronika, Ing. Burkart
Jaroslav, Ing. Kulhánek Jaroslav,
Kmínek Martin, Chudárek Tomáš,
ing. Pečeňa Evžen, Hanák Rostislav,
Mgr. Koňařík Jiří, Baran Jiří, Horák
Jiří, Červenka Pavel, Ing. Šašinka JiříYaro. Vážím si spolupráce se zřizovatelem, který naší školu vždy podporoval.
Přeji si, aby mateřská škola přinášela pro děti a jejich zaměstnance
jen samé příjemné chvilky a bohaté zážitky.
Hana Úlehlová, ředitelka
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Adventní neděle v galerii Mariette
v předzámčí Vizovického zámku

K Vizovickým předvánočním
tradicím v současné době již patří adventní neděle v galerii Mariette v Předzámčí. Již sedm let
sem chodíme s dětmi o adventních nedělích odpoledne zpívat
vánoční koledy a každoročně
zde prezentujeme své rukodělné
práce.Letos byla první adventní
neděle věnovaná svátku sv.Kateřiny a sv.Ondřeje, druhá svátku sv.
Mikuláše. Na těchto dvou advent-

ních nedělích děti a zpívající hosty
na housle doprovází paní učitelka
ze Základní umělecké školy ve Vizovicích – paní Barbora Konečná se svou kolegyní Kristýnou Víškovou.Třetí adventní neděle byla
věnovaná svátku sv.Lucie a čtvrtá
bude Betlémská. Zpívající v tyto
neděle budou doprovázet hrou
na flétny Alena Obšívačová a Michaela Smetanová.
Svatava Poláchová

Soutěž o Zlatý puk
Velmi pěkného sportovního
výkonu dosáhly naše děti v letošním, již pátem ročníku této soutěže. Konala se letos 27.11.2010
tradičně na hokejovém stadioně
(PSG Aréně) ve Zlíně. Soutěžily
děti ze 6 dětských domovů. Organizátorem této akce byl Dětský domov ve Zlíně na Lazech.

Tradičními vítězi byly opět děti
z Uherského Ostrohu. Velkým
úspěchem je, že poprvé se mezi
vítěze probojovaly naše děti
a pod vedením tety Lidky Halové se umístily na krásném druhém místě.
Svatava Poláchová,
Dětský domov Chrastěšovská

Moji učitelé
Před šedesáti lety, 1. září
1950, jsem začal školní docházku v zádveřické škole a od stejného data zde byl dvě desetiletí ředitelem vizovický rodák Ladislav Světlík. Pro mě to znamenalo pět let se třemi výbornými učitelkami, přísným panem ředitelem
a ještě přísnějšími pány faráři, Janem Hejdou a vizovickým děkanem Ignácem Bezděkem.
V roce 1950 byla dostavěna
nová vizovická škola a o tři roky
později se otevřela tělocvična.
Tato vzdělávací instituce se stala útočištěm dětí z valašských dědin, chloubou Vizovjanů, vizovickými Hradčany. Měli jsme štěstí,
byl to úl pilných včeliček. Jako ředitel zde tenkrát působil pan Antonín Matyáš, ale vyjmenovat
všechny učitele není dost dobře
možné.
Základní školní docházku jsem
ukončil v roce 1958. Snaha či
povinnost učit se moudrým býti
pokračovala ještě stejnou dobu
na školách dalších. Byl to velký
zástup učitelů snažících se předat nám něco z měšců moudrosti, znalostí, životních i politických postojů. Mezi nimi byli pev-

ní, neovlivnitelní, znalí a stateční,
ale také bouřliváci, plavci plující
oceánem rádobyzalíbení, nastavující plachty svých korábů i haveloky stejnosti po směru vanutí mocných. Statečných a moudrých však bylo mnoho. Na méně
dobré, oportunní ctitele všemožných režimních podob žák zapomene, či se o to alespoň snaží,
ale na výborné stále vzpomíná.
Hluboko v srdci mám zabydleny dva pedagogy, oba žijí ve Vizovicích. Učili mě v letech 1955
až 1958 český jazyk. Paní učitelka Božena Kovářová a pan učitel
Miroslav Zahořák.
Znalost rodného jazyka
a vztah k němu je nejpevnější pilíř, hrad a tvrz snah o další vzdělanost. Bez nich vše darmo. Rád
na Vás vzpomínám, paní Boženko a pane učiteli, a nejsem sám.
A protože jsou Vánoce, vše nejlepší, a abych nezapomněl,
pane učiteli, hodně zdraví k 88.
narozeninám. „Kdo se za svůj jazyk stydí, hoden potupy všech
lidí.“ Tu větu si pamatuji ze školního jazykového rozboru už 55 let.
A nestydím se. Děkujeme, máme
Vás rádi. 
Jan Zetěk

Zábavné odpoledne
Druhý adventní týden ve Všemině patřil nejen Mikulášské družině, ale hlavně dětem. Tak jak
minulý rok, tak i letos, Hotel Všemina ve spolupráci s agenturou
GM5 připravil na sobotu 4. 12.
2010 zábavné mikulášské odpoledne pod názvem "Po nebeských schodech za Mikulášem." Děti se potkaly s Mikulášem, Andělem, sympatickými

listopad/prosinec 2010

čerty a plnily ďábelsky zábavné úkoly. Součástí zábavného
odpoledne bylo předání finančního daru z výtěžku vstupného
Letního kina Všemina Dětskému
domovu na ulici 3. května, statutárním náměstkem hejtmana
ZLínského kraje Liborem Lukášem. Zábavné odpoledne zakončila dětská diskotéka.
Mgr. Šťastná Marcela, teta

Učitelé Božena Kovářová a Miroslav Zahořák při setkání se s svými
bývalými žáky, šedestátníky, ve Vizovicíh v roce 2004. Foto autor.
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Masters of Rock
Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych vás na stránkách Vizovských novin informoval o celé mediální kampani, která byla dne 10.
11. 2010 rozpoutána ze strany organizátora kulturní akce pana Darona z Pragokoncertu. Ten napadl nové vedení radnice „Prohlášením“, že město Vizovice požaduje příliš vysoké odvody z prodeje lístků do městské pokladny.
Ve svém prohlášení pan Daron citoval všechny podnikatelské subjekty nejenom z Vizovic, ale z celého zlínského regionu, které z této
akce profitují. Do té doby Pragokoncert odváděl paušální částku
50.000,-Kč + poplatky za pronájem pozemků, služeb TSMV a případně jednorázovou kulturní akci
pro děti. S touto dosavadní částkou na základě podnětů mnohých občanů nesouhlasili někteří
nově zvolení zastupitelé a vedení
města, kteří požadují vyšší poplatky z této akce, které by měly být
využity k prospěchu všech občanů
města – např.: ve formě opravy komunikací, nebo vybudování bezpečnostních osvětlení apod. Představa byla a je stále taková, že pokud by k dohodě došlo, tak by občané města byli informováni, jaká
částka byla získána a co z ní bude
realizováno. Prospěch z této požadované vyšší částky měli mít jak
občané města, tak všichni budoucí návštěvníci kulturních akcí. Po celou dobu při vyjednávání jsme se
snažili jak panu Daronovi, tak médiím vysvětlit, že za celou dobu konání Masters ve Vizovicích, i když
se tato akce koná na soukromých
pozemcích, se přesto dotýká skutečně všech občanů města.
Vzhledem k tomu, že ostatní
akce tohoto typu probíhají ve velkých městech (Ostrava – 306tis.;
Plzeň 164tis.; Hradec Králové 94.tis. obyvatel) – je společným jmenovatelem těchto měst,
které lze počítat do první desítky co do velikosti, konání těch-
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to akcí pokud možno co nejdále
od osídlení (letiště, amfiteátr, výstaviště). V případě města Vizovice to však neplatí. Ty se řadí až
na 285. místo v pořadí co do velikosti a svým počtem obyvatel
4 611 (k 1.1.2010) patří skutečně k výjimečným. Tímto chci poděkovat všem obyvatelům města,
kteří za ta léta konání této kulturní
akce ve Vizovicích byli tolerantní.
Jako odškodněním jsme společně
s některými nově zvolenými zastupiteli považovali a stále považujeme navýšení poplatku z prodeje vstupného jako určitou satisfakci pro občany tohoto města.
Celá mediální kampaň se však
obrátila proti novému vedení radnice. Přibližně před dvěma roky byla
sepsána petice, která nesouhlasila
s průběhem konání Masters ve Vizovicích, naopak nyní koluje po Vizovicích petice, která má Masters
ve Vizovicích zachovat. Ze strany médií, ředitele Pragokoncertu,
podnikatelských subjektů a účastníků Masters samotných, je vedení
města vyčítáno, že chtějí připravit
město o propagaci a zisky. Není
to pravda. Všude v mediích jsme
prezentovali a opět opakuji, že
snahou vedení města je zachovat
konání festivalu ve Vizovicích, ale
za nových, lepších finančních podmínek pro obyvatele města.
Vážení občané, dovolte mi,
abych vám sdělil důležité informace a prohlášení pana Darona
z Pragokoncertu, které dle mého
názoru znamenají odpověď a zároveň klíč k celé kauze.
Pan Daron mi při neformálním jednání dne 13. 11. 2010
sdělil, že se mu jako potencionální nové místo konání Masters
jeví Otrokovice.
Dovolte mi nyní citovat:
iDnes.cz/Zlínský kraj ze dne
27. 11. 2010
V hře jsou Otrokovice, Holešov
i Kunovice.

Fanoušci metalu se ale nemusejí
bát, že by skončil samotný festival
Masters of Rock. Daron chce už
příští týden začít jednat s vedením
Otrokovic o tom, že by se následující ročník konal na tamním letišti. Nejde o neprověřené prostory,
protože před třemi lety tady koncertovala skupina Kabát.
"Má to své výhody. Město je
dopravní uzel a prostor letiště je
mnohem větší než ve Vizovicích,"
řekl šéf Pragokoncertu.
Vedení otrokovické radnice zatím nechce o případném konání
festivalu v jejich městě spekulovat.
"Žádnou oficiální žádost jsme nedostali, takže se nemáme k čemu
vyjadřovat," uvedl otrokovický
místostarosta Milan Plesar.
Další možností pro konání festivalu je podle Darona i Holešov,
případně Kunovice.
Skutečnost je však taková, že
z prohlášení pana Darona, jak ze
13. 11. 2010, tak z 27. 11. 2010
jasně vyplývá, že místo konání
Masters of rock ve Vizovicích je
pro organizátora, tedy Pragokoncert, již v současné době nevyhovující, ne tedy z důvodu poplatků,
ale prostoru. Pokud mi byla sdělena tato informace již dne 13.
11. 2010, že místní obslužnost in-

frastruktury v Otrokovicích je nesrovnatelně lepší co do příjezdu
z dálnice od Kroměříže, dále vnitrostátní a zároveň mezinárodní
železniční sítí probíhající Otrokovicemi a v neposlední řadě velikostí plochy letiště, tak jasně hovoří jednoznačnou odpovědí – cílem Pragokoncertu nejsou již Vizovice, ale lokalita, která je infrastrukturou podstatně výhodnější.
Závěrem si dovolím zakončit
tento článek citací pana Darona na: www.mastersofrock.cz/
www/
- Kvůli zájmu fanoušků o setrvání ve Vizovicích počkáme na rozhodnutí zastupitelstva Vizovic, ale
pokud se nám ukáže do té doby
varianta pořádat festival v Otrokovicích jako lepší, výhodnější a hlavně stabilnější varianta,
může se stát, že k hlasování ve Vizovicích ani nemusí docházet
a zvolíme Otrokovice jako nové
místo pro konání festivalu.
Mým osobním názorem tedy
je, že pan Daron svedl mediální kampaň na nové vedení radnice a poplatky, aby takto odpoutal pozornost od své osoby, která
je přesvědčena o tom, že MOR
je již pro Vizovice kapacitně nevyhovující.
Roman Persun, starosta
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Svatojakubská poutní cesta (aneb Španělsko trochu jinak)
V pátek 19. 11. 2010 uspořádal Dům kultury – informační středisko ve spolupráci s Městskou
knihovnou J. Čižmáře prezentaci o putování po Svatojakubské
poutní cestě do Santiaga de Compostela, která se konala v prostorách Domu kultury – v informačním
středisku.
Cesta do španělského Santiaga de Compostela byla uctívána po celá století jako křesťanská pouť. Tato poutní cesta skrývá mnohá tajemství a dozajista
má svou osobitou energii. V roce
1993 byly všechny poutní trasy vedoucí do Santiaga zařazeny mezi památky UNESCO. Kaž-

dá cesta žije celoročním ruchem.
Jedná se o různé dlouhé pěší poutě, z nichž třeba Francouzská cesta měří 800 km. Na tuto nevšední pouť se vydávají lidé z celého
světa. Pouť se dá absolvovat nejen
pěšky, ale i na kole nebo na koni.
Touto prezentací nás provázela paní Mgr. Milada Macků
a pan doc. Ing. František Hruška,
Ph.D., kteří absolvovali tuto poutní
cestu letos v létě. Podle jejich vyprávění poznali nejkrásnější kouty
Španělska s mnoha historickými
památkami a krásnou přírodou.
Na druhé straně poznali i to, jak
náročná je tato poutní cesta. Každý den museli velmi brzy vstávat,

aby se vydali na cestu a vyhnuli
se tak velkému horku během dne.
Samozřejmě bylo velmi důležité
mít dostatek tekutin, dobré ponožky i boty a navíc také i náhradní
obuv. Dále jsme se mohli dozvědět, že ubytování poskytují různé turistické ubytovny a kláštery.
Poutník se zde může ubytovat jen
pokud má pas poutníka tzv. credencial. Do něj poutník po cestě dostává razítka, která potvrzují jeho putování. Credencial slouží také k vystavení „ Certifikátu
poutníka“ na závěr vykonané cesty. Podmínkou je, že poutník musí
ujít alespoň 100 km pěšky nebo
200km na kole.

Výklad byl velmi zajímavý a poučný. Touto prezentací byl dán
důraz na člověka 21. století, který poznává netradičně cizí kraje.
Prezentace byla zpestřením pátečního deštivého odpoledne a myslím si, že byla pro všechny zúčastněné přínosem.
Více informací můžete získat
na www.fhruska.estranky.cz a případné dotazy Vám zodpoví paní
Mgr. Milada Macků na emailu:
Milada.Macku@seznam.cz
Buen camino, peregrinos.
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně spokojenosti a dobré zdraví v roce 2011 Vám přejí
pracovníci Domu kultury.

Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje
V letošním roce si Městská
knihovna Josefa Čižmáře ve Vizovicích připomíná 145. výročí založení Čtenářského spolku (1865). Toto
datum můžeme považovat za začátek knihovnictví ve Vizovicích,
přestože první zmínka o knihovně
je v městské kronice uvedena až
roku 1920. Zakladatelem čtenářského spolku byl notář Karel Michelský, kaplan František Tauber
a stolář Josef Lutonský.
V roce 1905 se spolek rozpadl
a jeho knihovní fond byl i se čtenáři převeden na tělocvičnou jednotu Sokol. Po sedmnáctiletém působení při organizaci Sokol město Vizovice předplácí pro čtenáře poprvé denní tisk a tím čtenářský spolek
dostává základy městské knihovny.
Ve vedení spolku i knihovny se střídali dobrovolníci, kterým pomáhala knihovní rada.
Protože však touha po čtení obyvatel Vizovic byla velká, fungovaly
i soukromé půjčovny knih v místních
firmách:
Firma R.Macháček – knihkupectví a papírnictví, zal. 1928, knižní
fond obsahoval knihy všech literárních žánrů a obsahoval na 5 000
svazků. Knížky se půjčovaly místnímu obyvatelstvu dle platného knihovního řádu.
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Firma Reklam – B.Kaluža – obchodní dům a knihtiskárna. V této
firmě vznikl „Zábavný a čtenářský
kroužek zaměstnanců firmy Reklam
a jejich přátel ve Vizovicích“. Také
tento spolek měl svůj vlastní knihovní i půjčovní řád.
V roce 1966 se knihovní spolek
profesionalizuje a vedení knihovny se ujímá profesionální knihovník,
knižní fond se upravuje podle celostátně vydaných směrnic pro profesionální knihovny. Od 1.1.1967 se
z Městské knihovny Vizovice stává i knihovna středisková pro 8 místních knihoven z okolních obcí: Bratřejov, Chrastešov, Lhotsko, Lutonina,
Raková, Ublo, Zádveřice. V roce
1980 byl knižní fond knihovny
Chrastešov převezen do Městské
knihovny Vizovice a včleněn do jejích stávajícího fondu.
V roce 1996 byl v knihovně zaveden automatizovaný systém výpůjček (AVS) a o tři roky později
v roce 1999 byl nahrazen systémem novým Kp-sys. V roce 2000
se knihovna přemisťuje do nových
prostor v budově předzámčí a současně se začíná prezentovat na internetu i se svým knihovním fondem.
(www.knihovnavizovice.cz).
V roce 2002 je zrušen okresní
systém veřejných knihoven a Měst-

ská knihovna přechází pod svého
nového zřizovatele Město Vizovice. Současně s ní jsou převedeny
i místní knihovny obcí Bratřejov, Lhotsko, Lutonina, Jasenná, Ublo a Zádveřice – Raková pod jednotlivé
obecní úřady.
Dne 1. 1. 2004 je knihovna slavnostně pojmenována podle významného rodáka, spisovatele, lékárníka čestného občana města Vizovic pana Mgr. Josefa Čižmáře.
V současné době se knihovna

zaměřuje nejen na knižní fond, ale
pořádá mnoho akcí typu literárních
večerů a besed pro děti i dospělé,
knihovnické tvůrčí dílničky a setkání
s knihami.. O všech akcích se můžete dočíst na našich webových stránkách www.knihovnavizovice.cz.
Všem našim čtenářům i nečtenářům přejeme pěkné vánoce
a do nového roku 2011 hodně
zdraví a spoustu pohody při čtení nových knih.
pracovníci knihovny

Poradna pro seniory
Krajská rada Zlínského kraje Svazu důchodců ČR
poskytuje poradenství seniorům v řešení
sociálních, finančních, majetkových a právních problémů.
"Důležité je především poradenství ohledně finančních záležitostí,
například půjček a ůvěrů"
uvedl předseda krajské rady svazu Rudolf Dočkálek.
Poradna na Lorencově ulici 3791 ve Zlíně je otevřena
každý čtvrtek od 9 do 12 hodin.
Více informací na tel. čísle 577 011 528.
E-mail: sder.zlinskykraj@seznam.cz
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Adam a Eva
24. prosinec roku 2010 připadne na pátek.
Adam s Evou budou opět slavit kalendářní svátek.
Vedle gauče budou pohozeny ležet
Evina Ježíškova zástěra
a Adamovy Ježíškovy papuče.
Na gauči se zapovězeného ovoce
budou opět konzumovat náruče.
Starý zákon se Nového zákona
bude opět držet
jako nově zapouštěné bečky
staré obruče…

Chrastěšov a Sevastopol
Pila černá ovečka maličká
vodu z chrastešovského potůčka.
Do veliké černé už dospěla
tak jak i voda z chrastěšovského potůčka
do Černého moře už dospěla.
V Černém moři plují veliké sevastopolské
bojové lodě
po maličké chrastěšovské
mírné vodě…

Uzené a šunkafleky
Uvažujíce o rozdílu
mezi uzeným a šunkafleky
pohybujeme se
ve srovnatelných dimenzích kdesi
jako u rozdílu
mezi přírodním hedvábím
a textilní materiálovou směsí
na vojenské deky…

Kmocháček
sú strýček
co jako diťa
ke křtu nésli si ťa.
Valašský kmocháček
vladislav.jurcak@jubilejniznamky.czech
sú strýček rozmilí.
Valašsko celé na rukách najradši by nosili.
Metúd Bačovský

Vizovské noviny 
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Rozhovor s evangelickým farářem Jiřím Malým
K iniciativě nové čerstvé organizace místní skupiny České
křesťanské akademie založené
v roce 2009 v prostředí města Vizovice na otázky Jiřího Ludvíčka
odpovídá pan farář Jiří Malý.
Má vůbec Česká křesťanská akademie v této době
a v této sekularizované společnosti smysl?
Předně je nutno říci, že to bylo
samo křesťanství a přeneseně též
odkaz řeckého filosofického myšlení, jež se svým způsobem spolupodílely na vzniku a vývoji sekularizovaného evropského státu. Stačí si pozorně přečíst Ježíšovo tzv.
kázání na hoře (evangelium podle Matouše 5-7 kapitola), a je
nám zřejmé, že se náboženství začíná stávat přísně individuální záležitostí, jež každého jednotlivce
povolává do svobody i odpovědnosti vlastního rozhodování.
A potom se domnívám, že
v každé historické etapě se její
současníci dívají na svoji dobu
jako na poněkud morálně pokleslou či přímo dekadentní. Ale není
zde pro nás jiné možnosti, než
se učit čelit výzvám této přítomné
doby. Neboť žádné nostalgické
ohlížení nazpět a stesk po zašlých
časech ještě nikomu nepomohly.
Zajisté všichni velice dobře vnímáme rozdíl chování ve společnosti oproti tomu, než jaké bylo
před takovými třiceti lety. Ale to
je hlavně dáno tím, že každá totalita spolu se svobodou jednotlivce částečně potlačuje i mnohé protispolečenské a kriminální
jevy. My jsme však před dvaceti
lety vykročili na cestu k demokracii a zatím po ní nadále společně
jdeme i všelijak klopýtáme. Demokracii se musíme všichni teprve učit žít, budovat i ochraňovat
její hodnoty.
No a právě ČKA coby občanská iniciativa se může na takovéto výchově rozmanitým způso-
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bem spolupodílet. Ať již v oblasti
kultury, politiky či ekonomie. Jako
nezávislé sdružení občanů je otevřena nejenom křesťanům všech
církví, ale i lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních
hodnot ve společnosti. Ovšem ne
jako ti, kdo již „vědí“, jak to má
všechno správně být, ale kdo se
snaží společně vzdělávat, nacházet možná východiska a třeba též
pojmenovávat obecné přehmaty
či nedostatky.
Z koho se toto uskupení skládá a jakou má organizační
strukturu?
Krátce po listopadu 1989
vzniklo v Praze občanské sdružení, které navázalo na práci podzemních teologických a filosofických kroužků z doby předchozí. U jeho zrodu stálo mnoho významných osobností, jež dnes
působí v různých sférách kultury
a vědy, v církvích, ve státní správě i na scéně politické. Jedná
se o nestátní, neziskové a nadstranické sdružení, které funguje z členských příspěvků a darů.
Ve všech oblastech své činnosti spolupracuje ČKA s řadou zahraničních partnerů. Nejvyšším řídícím orgánem ČKA je akademický výbor, jenž sestává z členů prezidia ČKA a představitelů odborných sekcí a místních skupin. Akademický výbor zasedá nejméně
dvakrát do roka. Mezi zasedáními akademického výboru je ČKA
řízena prezidiem. Česká křesťanská akademie má více než 1800
individuálních členů sdružených
v 77 místních skupinách.
Jak vlastně vznikla Místní
skupina ve Vizovicích a jaké
jsou její cíle?
Místní skupina ČKA ve Vizovicích byla založena z podnětu
několika občanů, kteří jsou členy
farního sboru Českobratrské círk-

ve evangelické. V prosinci 2009
jsme byli akademickým výborem
ČKA přijati coby 77. místní skupina, jež je řízena tříčlenným prozatímním výborem. Od té doby se
k nám přidali další dva členové.
Rádi bychom během každého kalendářního roku uspořádali v našem městě čtyři až pět zajímavých
přednáškových večerů a jedno hudební vystoupení. Nabídka lektorů spolupracujících s ČKA je velice zajímavá a pestrá. Bude tedy
tímto způsobem možné pozvat
do Vizovic takové osobnosti, které
by přeci jenom asi těžko k nám jinak přijeli. Tím bude zároveň zaručena jistá rozmanitost, aktuálnost
i kvalita přednáškových témat, které se chystáme tímto způsobem
uskutečňovat.
Jak hodnotíte první rok své
činnosti?
Domnívám se, že se nám podařilo docela dobře začít, byť se
zatím stále mnohému učíme. První přednáškový večer se uskutečnil v úterý 25. května a hostem
zde byl P. František Lízna SJ, který vyprávěl rozmanité postřehy ze
svého života coby kněze, pastoračního pracovníka i poutníka napříč Evropou. Tohoto úvodního večera se zúčastnila více jak stovka

posluchačů. No a nedávno, v úterý 21. září, jsme zde přivítali velice vzácného a milého hosta, profesora Jana Sokola, který se pokusil uchopit téma svobody a jejího
současného vnímání i uskutečňování. Tomuto vysoce aktuálnímu tématu pozorně naslouchalo asi 90
návštěvníků. Z obou těchto večerů
máme velikou radost a jsme potěšeni hojnou účastí. Díky dobrovolným příspěvkům návštěvníků je vůbec možné přednášky uskutečňovat. Náklady na uspořádání jednoho takového večera se pohybují
v rozmezí dvou až třech tisíc korun
(cestovní náklady přednášejících,
tisk plakátů, drobné občerstvení,
pronájem prostor apod.). A ještě v úterý 26. října jsme zde přivítali violistu Karla Plocka z Brna,
který přijel s poslechovým programem „Známé i zapomenuté osobnosti vážné hudby“. Takže na první rok činnosti to snad není vůbec
špatné. Navíc stále rovněž doufáme, že k nám do Vizovic na pozvání zavítá s přednáškou i prezident
ČKA, známá osobnost, profesor
Tomáš Halík.
Děkuji za čtenáře VN za čas
a rozhovor a přeji této nové místní skupině hodně zaujatých posluchačů.
Jiří Ludvíček
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Příliš mnoho dohadů okolo Masteru of Rock
Poslední týdny zvedlo vlnu diskusí a dohadů téma - hudební festival Master of Rock (MoR). Uměle rozvířená kauza ředitele Pragokoncertu Darona zaútočila na zastupitele města Vizovic všemi dostupnými zbraněmi - od osobního
vystoupení na ustavujícím zastupitelstvu, využití regionálního tisku,
diskusí na vlastních webových stranách či internetových portálech.
Snahou bylo jediné. Vnutit příznivcům myšlenku, že Vizovice tuto
akci nechtějí! A zde je první zásadní rozkol v celé 'hloupé' přestřelce. Nikdy nebylo řečeno či
napsáno, že někdo ze zastupitelů
MoR nechce. Aspoň se tak veřejně na žádném jednání nikdo nevyjádřil. Žádná taková touha po zrušení nebyla napsána ani ve Vizovické vrbě či jiném psaném či elektronickém médiu.
To, co pravděpodobně nadzvedlo pana Darona ze židle, byl
návrh možné diskuse o navýšení částky z ceny lístků, kterou pořadatelé odvádějí městu. Jen pro
všeobecnou informovanost, město Vizovice se od počátku konání této akce spokojilo s paušální
částkou 50.000 Kč. Snahou nové
rady, která zasedala 25. listopadu 2010 (které se účastnil i ředitel
Pragokoncertu Daron), bylo navýšení provize. Z navrhovaných 10 %
z ceny lístků rada ustoupila na 1%
z ceny lístků, ale i s takovou částkou pan Daron radikálně nesouhlasil. Jen na vysvětlenou: nejlevnější cena lístku se pohybuje okolo 700 Kč (provize městu 7 Kč),
nejdražší lístek přibližně 1.500 Kč
(provize městu 15 Kč).
Ve veřejném listu předaném jednotlivě členům zastupitelstva dne
10. listopadu 2010 pan Daron reaguje na požadavek navýšení poplatku těmito slovy: "Je aktem diskriminace jednoho druhu podnikání vůči ostatním akcím," a dále uvádí: "Masters of Rock přináší propagaci a prestiž nevyčíslitelné hodnoty pro Vizovice." Dále pan Daron odhaduje, že turisté ve Vizovi-
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cích a Zlínském kraji utratí 30-40
mil. Kč (dokonce prý 45 mil Kč).
Dopis obsahuje i výčet, kam peníze ve Vizovicích plynou a koho
tak festival podporuje. Počínaje restauračními zařízeními, prodejnami s potravinami, fotbalovým klubem, městským úřadem, technickými službami, benzínovými pumpami až po majitele pozemků a výčet končí samotným ziskem zámku.
Nedalo mi to a chtěl jsem zjistit skutečnou částku, kterou vizovičtí podnikatele utrží a jak moc jsou
jednotlivci na MoRu závislí. Oslovil jsem téměř 35 podnikatelů a jiných subjektů, kteří mají či mohou
mít s touto akcí cokoliv společného. Do uzávěrky Vizovských novin
jsem ještě neobešel úplně všechny a do 13. prosince 2010 (schůze zastupitelstva) budu mít snad již
přesnou částku. Nyní pracuji přibližně se 70 % zodpovězených
otázek a udaných zisků a ztrát.
Z čehož, jistě usoudíte, se již dá
korektně usuzovat.
Nebudu
úmyslně
jmenovat všechny zúčastněné subjekty, abych je nijak nepoškozoval a neodhaloval jejich rozpočty. Ano, je pravdou, že největší zisky mají restaurační zařízení a je to samozřejmě velmi přirozené. Čistý příjem je přibližně ve výši 1.100.000 Kč. Počínaje navýšením zisku od 8.000 Kč
až po 300.000 Kč. Všechna
čest. Horší již to však je s prodejnami potravin. O ziscích se mluvit ani nemůže, naopak o zvýšených mzdách za více pracovních
sil a nákladech na ochranky proti nenechavým lapkům. Navíc potraviny tratí na běžném a pravidelném prodeji, který je určen obyvatelům Vizovic, kteří v drtivé většině
město opouští a ve svých obchodech tak nenakupují. Zkáze podléhající potraviny končí poté v pomyslném koši. Nevycházím z vlastních úvah, ale ze statistik a čísel
největšího našeho obchodu.
Prodejci textilu hlásí ztrátu
na jednom obchodě přes MoR

5.000 Kč, na druhém ale zisk
ve stejné výši. Tato čísla neuvádím jako zásadní fakt k nějaké argumentaci, ale spíše jako ukázku
k pousmání, že ne pro každého
prodejce je akce zlatým dolem.
Technické služby po zaplacení všech mezd, nákladů za úklid
a poplatků ze skládek 'zbohatnou' o 49.500 Kč (rok 2009).
Město Vizovice vybere za stánky umístěné na pozemcích města
poplatky za pronájem od 4.500 5.500 Kč! Nikoliv za jeden stánek
či pronajaté místo. Částka je celkový zisk města z jedné akce!
Navýšení zisku benzinové stanice z pohonných hmot je nulové, na potravinách přibližně
30.000 Kč.
Nakonec zmiňovaný zámek
ve Vizovicích. Během konání festivalu se zvýší návštěvnost zámku
o 170 návštěvníků.
Je nutností nezapomenout
na pouliční prodej, pronájem pozemků, stanová městečka a parkoviště. Přibližný zisk Vizovjanů je v celkovém součtu okolo
900–950.000 Kč. Zde je nutno
podotknout, že většina stánkařů,
jak v areálu či ulicích města, nejsou vizovičtí podnikatelé a i když
věřím, že dokáží vydělat a přeji
jim to, utržené peníze ale nekonči
ve Vizovicích. Tito stánkaři po akci
žel mizí a zdanění pak provádějí
ve svých městech.
V neposlední řadě zůstává zisk
firmy R. Jelínek, který mi nebyl
do uzávěrky tohoto čísla znám.
Závěrem. Skutečná čísla byla
uvedena a pozorný čtenář si může
udělat přehledný odhad profitu
podnikatelských subjektů, města
a technických služeb. Určitě je pro
mnohé nezanedbatelný a možná
i rozhodující. V žádném případě
návštěvníci zde ani v okolí neutratí 30-40 mil. Kč. Určitě z akce profitují hoteliéři celého okresu, taxi
služby a jiná zařízení, ale dovolte
mi malou, možná sobeckou úvahu
se špetkou patriotství. To by nás až
tak nemuselo zajímat. Jsme Vizov-

jani a celá akce se po dobu konání každého z nás velmi těsně týká.
Někdo rozbije na zahradě stánek
s pivem, jiný z Vizovic raději uteče. Každý by našel spoustu argumentů pro a proti. O tom ale celá
kauza není.
Jak jsem uvedl na začátku, požadovali jsme po organizátorech
větší provizi z lístků. Nikoliv milióny, ale mezi zastupiteli jsme odhadovali možnou částku 200
- 250.000 Kč. Žádná sláva, ale
byli bychom spokojeni. Za to už
nějaký ten metr chodníku postavíme. Pořadatel s touto částkou
radikálně nesouhlasí a jak uvedl
v MF Dnes, přišel by tak doslova
o svůj zisk (?!).
Masters of Rock samozřejmě
bude. Tedy v případě, že pan Daron jej sám nepřesune na jiné místo, například Plzeň či Otrokovice, o kterých uvažuje více jak tři
roky. Nyní se mu jen do krámu hodil fakt, že Vizovice chtěly víc z lístku a argument pro možný odchod
byl na světě.
To, že nezískáme víc, s tím se
taktéž smíříme. Ale byl bych rád,
aby nepadaly ze strany pořadatelů závratné sumy končící ve Vizovicích a okolí a slova typu, že
se jedná o jedinou (pořádnou)
kulturní akci s prestiží nevyčíslitelné hodnoty.
Vážení pořadatelé několikrát
zmiňované akce. Věřte či nevěřte,
MoR má ve Vizovicích více odpůrců než příznivců. Cíl navýšení poplatků byl jednoduše tristní. Říct lidem, kteří tuto akci nenávidí, přináší jim utrpení na duši a v nemalé
řadě i poškození osobního majetku, poslouchejte, vydržte to a zatněte zuby, protože jakmile obdržíme čtvrt miliónu z lístků, postavíme například sto metrů chodníku. Ty peníze nezmizí v rozpočtu
obce na jiné výdaje, ale cíleně se
fyzicky vydají na viditelné zvelebení města. Aby každý občan mohl
říct: "Tak, zrovna si vykračujeme
po chodníku, který máme z Masteru!".
Richard Jaroněk
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Rozpis bohoslužeb ČCE Vizovice
Advent:
neděle 28.11. služby Boží na první neděli adventní
s vysluhováním sv. večeře Páně v 8.45 hod
neděle 5. 12. služby Boží na druhou neděli adventní v 8.45 hod
neděle 12. 12. služby Boží na třetí neděli adventní v 8.45 hod
neděle 19. 12. služby Boží s dětskou vánoční hrou v 8.45 hod
Vánoce:
pátek 24. 12. služby Boží na Štědrý den v 15.00 hod
sobota 25. 12. služby Boží s vysluhováním sv. večeře Páně v 8.45 hod
neděle 26. 12. služby Boží na druhý svátek vánoční v 8.45 hod
Konec roku a nový rok:
pátek 31. 12. služby Boží na závěr občanského roku v 16.00 hod
neděle 2. 1. služby Boží novoroční
s vysluhováním sv. večeře Páně v 8.45 hod

Předvánoční příležitost
ke svátosti smíření ve Vizovicích
V sobotu 11. 12. od 16.00–17.30 hod.
(Mons. Jan Kutáč, P. Arnošt Červinka)

Narození
Jan Zmrzlík
Rodiče. Jan Zmrzlík a Lenka roz. Šťastová
Petr Bambuch
Rodiče: Miroslav Bambuch a Dagmar roz. Boušková
Martin Fusek
Rodiče: Dalibor Fusek a Michaela roz. Jančíková
Valentina Jaroňková
Rodiče: Richard Jaroněk a Eva Kalendová
Robert Pritchard
Rodiče: Glenn Johnston Pritchard a Andrea roz. Gruntová
Jan Řezáč
Rodiče: Marek Řezáč a Ivona roz. Kunovská
Tomáš Jurygáček
Rodiče: Michal Jurygáček a Zuzana roz. Hlavičková
Klára Kučerová
Rodiče: Daniel Kučera a Hana Kalendová
Tatiana Marková
Rodiče: Martin Marek a Pavla Mokrá
Petra Nevjelíková
Rodiče: Petr Nevjelík a Pavla Neuvirtová

Ve čtvrtek 16. 12. od 16.00–17.30 hod.
(Mons. Jan Kutáč, P. Jindřich Peřina)

Úmrtí

Drahomíra Kutějová, Slušovská 308, 90 let
Karel Sláčík, Chrastěšov 48, 65 let
Božena Vitmanová, Štěpská 951, 89 let
Marie Michalíková, Koráb 1122, 64 let
Alois Daňa, Tyršova 678, 78 let
Alois Lukačík, Lázeňská 751, 77 let
Ludmila Cigošová, Chrastěšovská 1003, 63 let

V pátek 17. 12. od 16.00–17.30 hod.
(Mons. Jan Kutáč, P. Arnošt Červinka)
V sobotu 18. 12. od 15.00–17.30 hod.
(Mons. Jan Kutáč, 2x cizí zpovědník)

Sňatky

Otevření kostela během vánočních svátků
Sobota 25. 12. od 14–18 hod.
Pobožnost u jesliček a svátostné požehnání ve 14.30 hod.
Neděle 26. 12. od 14–18 hod.
Koncert VIZOVSKÉHO JURÁŠE v 16 hod.
Bohoslužby ve vánočním období
Vizovice

Bratřejov

Jasenná

Pátek 24. 12.

15.00 h, 22.00 h

22.00 h

20.00 h

Sobota 25. 12.

8.30 h, 11.00 h

9.45 h

8.00 h

Neděle 26. 12.

8.30 h, 11.00 h

9.30 h

8.00 h

Pátek 31. 12.

15.30 h

16.00 h

16.00 h

Sobota 1. 1.

8.30 h, 11.00 h

10.30 h

8.00 h
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Společenská kronika
září – říjen

Kateřina Zbořilová a Martin Batrla, oba Vizovice
Marcela Manďáková a Josef Bobal, Vizovice
Ivana Duroňová a Josef Kocourek, Vizovice
Jana Bláhová a Aleš Kovář, Vizovice
Zuzana Dvorská a Jiří Láčík, Vizovice
Jana Bláhová a Dušan Střítecký, oba Vizovice
Adéla Holíková a Radoslav Světlík, Vizovice
Kateřina Dvořáčková a Rudolf Ševců, oba Vizovice
Lenka Hejtmánková, Vizovice a Pavel Wojcik
Iveta Plecová a Dušan Jančík, oba Vizovice
Lenka Malovcová a Petr Macík, oba Vizovice
Marie Krutílková a Rudolf Macháček, oba 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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Skauting – Junák – Vizovice
Tento článek by mohl představovat nový seriál obsahující dějiny vizovických společenských organizací v minulosti, ale je nutno
si počkat, jaké stanovisko představí nové zastupitelstvo a vedení města po volbách v listopadu
v roce 2010. Bude se měnit i redakce Vizovských novin.
Je to článek, který také připomíná udělení ceny Osobnost města Vizovice paní učitelce Boženě
Kovářové v srpnu 2010 za dlouholetou činnost ve skautské organizaci a práci ve školství.
Pokud jsem se pro městskou
kroniku pokoušel z junácké kroniky zachytit to nejdůležitější, držel
jsem se také vzpomínek vizovických skautů. Nejprve tedy události a jména těch, kteří tuto dobu
zachytili ve svých zápiscích.
První seznamovací schůzka se
konala v Lidovém domě ve Vizovicích 16. července 1945. První
klubovnou byl neobydlený dům
pana Weinsteina čp. 337, který
byl určen k demolici. Během roku
získali Junáci další klubovnu v bývalé židovské modlitebně na Pardubské ulici. Objevují se tu jména a někdy jejich jména junácká Rudolf Jordán (Tuleň) Miroslav Jordán (Rys), RNDr. Jan Pásek, Milan Kaluža (Bobr), Miluše
Dohnalová – Rychlíková, Božena
Popílková – Kovářová, jejíž otec

byl dříve v organizaci Junák činný v jiném městě. Dále se objevují jména Libor Vasilčenko, Adolf
Rada a bratři Stöhrové.
Slibový oheň se konal v lesíku Žebráčku U tří smrčků dne
22. srpna 1945. Koncem roku
byl získán člen Antonín Kotzman,
který vlastnil loutkovou scénu, která pak byla využívána v junácké
činnosti.
Pak k 1. lednu byla organizace Junáka zaregistrována s těmito funkcionáři: vedoucí okrsku
Dr. Jan Pásek, zástupce Antonín
Kotzman, vedocí střediska Miloslav Jordán, zástupce Rudolf Jordán, oddíl Junáků Milan Kaluža,
oddíly skautek Miluše Dohnalová a Marie Lutonská. Božena Popílková (Kovářová) v roce 1947
získala bronzový Junácký kříž
„Za vlast 1939 – 45“ a v roce
1947 byla pověřena vedením
oblasti jako zástupkyně oblastní
velitelky ve Zlíně. Další pověření určuje Boženu Popílkovou vedením okrsku a je ze dne 9. října 1947.
Pak ale přišel vítězný Únor
1948 a první likvidace činnosti
Junáka v dějinách státu.
Nové oživení činnosti nastalo
v roce 1968. Přítomní jsou „staří známí“, ale již o generaci starší a zkušenější: Božena Kovářová za svobodna Popílková, Rudolf Jordán, Z. Dohnal, M. Kalu-

Eduard Peck: Výběr pranostik z Valašska
Jak se na Valašsku léčilo.
Na „študirované dochtory“
chudobný lid dosud mnoho nedrží – snad proto, že nemá čím
platiti – a tak pomáhá si každý sám, jak umí a jak mu dobří
lidé poradí. Útěchou jest mu, že
od smrti není léku.
Děti trpívají také na hlísty.Hlísty se bouří, když „měsíc roste“.
Užívati se dává od hlíst, když
„měsíc schodí“. Z hustého terpentýnu,z režné mouky a kolo-
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maze udělá se těsto a přiloží se
na břicho.Na druhý den se „flastřík“ sdělá a tu na něm znáti, „jak
ho ty hlísty cecaly“. Vyjde-li hlísta
z dítěte, usuší se a utře se na prášek a dá se mu s vodou užíti. Má
li dospělý člověk hlísty, ať “žváše“z rána chlebovou kůrečku, nehltaje slin, a napije se vína.Hlísty
se opijou a vyjdou.Každý člověk
má prý v sobě „matku hlístu“, velikou a chlupatou. Vyjde-li ta z člověka, musí umříti.

ža. M. Kalužová, ale i nová jména M. Vávra, Z. Soural, B. Macháčková. A dále se zde objevuje jméno ředitele školy Jana Klesly, který ze své funkce znamenal pro Junáka velkou podporu.
Br. Jordán byl pověřen zastupováním vizovického střediska. Objevila se nová jména. Br. Glűck
a Pala. Na schůzích se připravoval tábor, řešila se registrace,
kroje, stany. Dne 17. –19. srpna
1968 probíhal tábor vizovických
skautů u Pozděchova a byl plánován slibový oheň, ten byl stanoven na 8. 8. 1968.
Dne 21. srpna 1968 došlo
k napadení Československa vojsky „spřátelených armád“. Pak
jsou ještě registrovány dva tábory katastru obce Všemina Pod Papradnou.

A už jen dva zápisy o předání
protokolů Střediska Junák ve Vizovicích Okresní revizní komisi SSM
(Socialistického svazu mládeže)
OV Gottwaldov.
Ale po čase v nových společenských poměrech zaznamenáváme nové založení datované dnem 12. ledna 1990. Junák
se nevzdává. V jeho vývěsných
skříňkách můžeme sledovat junáckou výchovnou činnost. Ustavující listina přítomných obsahovala 26 podpisů a schválené
stanovy potvrdil nový Svaz skautů a skautek, okresní rada dnem
1. 3. 1990. Došlo k obměně vedoucích představitelů z důvodů
nemocí a úmrtí, ale organizace
přes společenské změny funguje
dál. A to už je další historie.
Jiří Ludvíček

Moudrá slova
(Z publikace „Laskavé slovo na každý den“)
Vzácné jsou časy, kdy si můžeš myslet co chceš a říkat, co si myslíš.

Tacitus
Nemůžu uvěřit tomu, že Bůh hraje s vesmírem kostky.  Einstein
Velkoměstskému člověku je vlastně jedno, jestli ještě zítra budou
na světě včely, rorýsi nebo ještěrky.
Carl Amery
Prožívej každý den tak, jako by to byl tvůj poslední.

neznámý autor
Pomozte mi prosím vystoupit nahoru. K tomu, abych sestoupil už
pomoci potřebovat nebudu.

Sir Thomas More (výrok pronesl r. 1535 na popravišti)
Hledáš mne? Sedím vedle tebe. Naše ramena se dotýkají. Kabir
Bolavé oko je viditelné. Bolavé srdce nikoli.  arabské přísloví
Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. 

Seneca

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.

Viktor Hugo
Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy. Einstein
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Výročí 200 let od narození MUDr. Celestýna Opitze

V úterý 16. listopadu se uskutečnil
v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích
koncert cimbálové muziky Réva. Zařadil se tak do série koncertů uspořádaných ve všech původních sídlech
řádu Milosrdných bratří. Tyto koncerty měly připomenout lékaře a řeholníka, od jehož narození uplynulo koncem února 200 let. Celestýn
Opitz se stal jednou z nejvýznamnějších postav světového lékařství
díky operaci, kterou provedl 6. února 1847. Tato operace, která byla
jako první na evropském kontinentu
provedena v narkóze, tak umožnila

vznik nového oboru anesteziologie,
díky kterému dnes mohou být po celém světě každý den bezbolestně
operováni tisíce pacientů.
Celestýn Opitz se narodil 25.
února 1810 v Hermsdorfu u Broumova. Po absolvování humanistického gymnázia v Brně se rozhodl pro vstup do řádu Milosrdných
bratří v Pražském konventu na Františku, kde také roku 1833 složil věčné sliby. Od počátku jeho působení v nemocnici se nechával fascinovat lékařskou vědou. Toužil vystudovat medicínu a stát se lékařem. V prvních letech jeho života mezi Milosrdnými bratry působil především v řádové nemocnici ve Valticích, později ve Vídni a dále pak v Budapešti.
Poté se vrátil do Prahy, kde se nechal
zapsat na Karlovu Univerzitu na studium chirurgie. Roku 1841 zde získal
titul magistr a odešel do Nemocnice
Milosrdných bratří v Novém Městě
nad Metují. Do Prahy se opět vrátil
roku 1845. O dva roky později se
pokusil o první operaci v narkóze. Ta
se podařila a přinesla tak nemocnici Na Františku ohromný věhlas. Už
dlouho před tím se Opitz zajímal
o to, jak pacientům ulehčit v boles-

Sbírka pro potřebné
Téměř každým rokem pořádá
Diakonie Broumov prostřednictvím
naší farnosti sbírku pro potřebné.
Proto se ve dnech 25. a 26. října 2010 šatna a tělocvična na orlovně proměnily ve sběrné místo,
kam nejen farníci, ale i občané Vizovic a okolí vozili šatstvo, lůžkoviny, nádobí a sportovní a hygienické potřeby, které již nevyužívali. Jsou lidé, kteří darované věci
ocení. Naložený kamion putoval
do Zlína, kde se zboží překládalo do vagonu a České dráhy jej
dopravily do Diakonie Broumov.
Zde obětavé pracovnice zboží
přetřídí a poslouží jak lidem v tuzemsku postižených povodněmi – Chrastavě a Hrádku nad Ni-
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sou, tak i v zahraničí – Afghánistánu, Pákistánu a Kosovu.
Než se zboží dostane na místo určení, pětkrát se překládá. Proto prosíme dárce, aby příště darované zboží řádně zabalili a zavázali. Toto není možné řešit až při
předávání. Jsme rádi, že jsou mezi
námi lidé s dobrým a upřímným
srdcem, kteří mají zájem pomoci potřebným. Phil Bosmans říká:
„Jedno procento pomoci je víc
než sto procent soucitu.“
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, Jednotě Orla za bezplatné zapůjčení místností na orlovně a srdečně děkujeme také
Mons. Janu Kutáčovi za finanční
příspěvek.
Marie Bačová

ti, kterou při operacích zažívali. Jediným možným způsobem totiž do té
doby bylo omámit je velkými dávkami alkoholu, což pochopitelně nepřinášelo znatelnější účinek. Navíc
se chirurgie musela omezit pouze
na amputaci končetin, protože například do dutiny břišní se žádný lékař při vědomí pacienta neodvažoval zasáhnout.
Po tomto úspěchu mu Vídeňská
univerzita nabídla doktorská studia
chirurgie, která přijal. Odjel do Vídně a pokračoval tam jak ve studiích,
tak v prosazování operací v narkóze. Roku 1849 mu byl císařem propůjčen zlatý kříž za zásluhy. Byl promován na doktora medicíny. O tři
roky později po návratu do Čech
byl jmenován převorem pražského
konventu. O další čtyři roky později se stal provinciálem nad 20 konventy tehdejší rakousko-české provincie. V roce 1866 mu byl udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa I. Ještě
téhož roku v prosinci ve Vídni zemřel.
Od první operace v narkoze provedl bratr Opitz do své smrti ještě
186 operací v narkóze pomocí jednoduché skleněné baňky, v níž byla
látka nasáklá éterem. V jeho myš-

lence bezbolestné operace pokračoval celý vývoj moderní medicíny.
Anesteziologie otevřela nové možnosti celé lékařské vědě a chirurgii
především.
Účastníky koncertu přivítal provinciál řádu Milosrdných bratří bratr Martin Macek, který krátce pohovořil o životě a díle bratra Celestýna Opitze. Poté promluvila ředitelka Nemocnice Mil. bratří ve Vizovicích MUDr. Zdislava Tělupilová
pár slov o bolesti, kterou se snažil
bratr C. Opitz tišit u svých pacientů při operaci a kterou může pomáhat nést a tišit u svých nejbližších každý z nás. Nemusí se jednat vždy jen
o bolest fyzickou, ale i psychickou
a duševní, která nás může sužovat
víc než bolest těla. Mírní se též lidskou blízkostí projevenou soucitem,
porozuměním a láskou.
Bratr Celestýn Opitz může být příkladem nám všem, jak být svým nejbližším doma v rodině, na pracovišti i ve společnosti bratrem - sestrou
- a pomáhat jim nést jejich těžkosti
a trápení. Adventní doba, ve které se
nacházíme i blížící se vánoce nám
v tom mohou být inspirací i pomocí.
MUDr. Zdislava Tělupilová

Zákaznické centrum bude přes svátky
uzavřeno, ale provozy drží pohotovost
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. si dovoluje oznámit svým
zákazníkům, že ve dnech od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010 včetně, budou uzavřena Zákaznická centra společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ve Zlíně a Valašských Kloboukách. Výjimku tvoří středa 29. prosince 2010, kdy budou centra pro zákazníky otevřena od 8 do 17 hodin.
Přes svátky bude i nadále k dispozici bezplatná linka 800 100 063,
kde mohou zákazníci hlásit případné poruchy a havárie 24 hodin denně.
Provozy jako jsou úpravny vody a čistírny odpadních vod fungují v třísměnném provozu po celý rok. Pracovníci z rozvodu vody i kanalizací drží celé
svátky pohotovost, a tak se občané nemusejí bát, že by v případě havárie zůstali bez pomoci. V pohotovosti budou lidé, vozidla i těžká technika.
„Vodohospodáři drží pohotovost celé svátky, v případě poruchy,
naši pracovníci zastaví unikající vodu i během svátků v průměru do jedné hodiny po nahlášení havárie. Ve většině případů pak poruchu odstraní ještě téhož dne,“ potvrdila tisková mluvčí s tím, že pokud přerušení dodávky vody potrvá déle, budou cisterny s pitnou vodou i během
svátků samozřejmostí.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
přeje všem svým odběratelům klidné svátky a šťastný nový rok.
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Lesní singulární společnost ve Vizovicích je tu již 150 let
Dějiny lesa popsané ing Josefem
Kalábem v roce 1922.
Majetek
Celkový majetek singulární společnosti ve Vizovicích obnáší 605 ha
43 a 59 m2
Z toho :
• Les – 599ha 82 a 80m2
• Role – 2ha 48a 10m2
• Luka – 44a 38m2
• Pastviny – 2ha 68a 31m2
Vlastnictví
Právo vlastnictví na tento majetek
skládajícím ze 4 částí: 1. Nerozdílná hora, 2. Háj, 3. Hodišov, 4. Čertoria nabyla singulární společnost
na základě porovnání ze dne 13.
prosince 1860 čís. 32232 učiněného mezi statkem barona Filipa Stillfrieda, usedlými měsťany a obcí Vizovicemi, o němž sepsána byla listina dne 7. prosince 1864 čís. 2642,
jednající o popsání hranic a ohraničení dne 9. a 10. června 1863 pro-

vedeného a zanešeno právo vlastnické do pozemkových knih a zemských desek.
Služebnosti
Na části Nerozdílná hora zanesené v pozemkové knize ve vložce 1164, dle výše jmenované listiny mimo 207 dílů měšťanských, též
právo 4 dílů společnost zámečníků
a kovářů ve Vizovicích.
Dále vázne na této části „Nerozdílná hora“ na základě protokolu
ohledně založení nové pozemkové knihy pro obec Vizovice dne 20.
června 1884 uzavřeného, pak porovnání ze dne 13. prosince 1890
č. 34232 právo služebnosti, pro
domkaře pozůstávající v bezplatném potahování suchého dříví a sbírání listu na stlaní, jak v odstavci 7.
lit. č. zmíněného porovnání ustanoveno jest.
Rozdělení
Rozdělení lesa provedeno tak,

by přizpůsobovalo se pokud možno nejvíce terénu, t.j. hranice jednotlivých oddělení tvoří potoky a hřebeny pohoří. Umělé pozůstává ze
4 hospodárnic. Celý majetek rozdělen jest na 15 oddělení.
Správa
Správu lesa obstarává lesní výbor, volený každé 3 roky valnou
hromadou celé lesní singulární společnosti.
Společnost řídí se stanovami
schválenými c. k. okresním hejtmanstvím v Holešově ze dne 14. února
1887, čís. 2001
Ing. Josef Kaláb, lesní rada
Další dějinný vývoj, kterým singulární společnost prošla, bylo zakoupení v roce 1930 tzv. „Přídělu“, který se nachází v katastru obce Loučka. V roce 1950 JUDr. Albert Bervid zastupoval vizovické spoluvlastníky u Správního soudu v Bratislavě, proti napadení rozhodnutí minis-

terstva zemědělství, kde spoluvlastnický majetek zůstává ve vlastnictví spoluvlastníků a není zlikvidován
jako velkostatek.
Rok 1959 končí činnost Lesní singulární společnosti ve Vizovicích
a majetkem disponují státní lesy.
Rok 1993 obnovení činnosti Lesní
singulární společnosti ve Vizovicích.
Rok 2000 připraveny pro schválení nové součastné stanovy, které
jsou platné do dnešních dnů.
V součastné době Lesní singulární společnost ve Vizovicích obhospodařuje cca 630 ha lesní půdy
a pastvin a luk. Vlastní honitbu, kterou pronajímá mysliveckému sdružení ve Vizovicích. Celkový počet spoluvlastníků je 278. Při vzniku v roce
1860 bylo spoluvlastníků 207
a spoluvlastnický podíl byl součásti čísla popisného, neboť v tu dobu
platilo gruntovní právo.
Ing. Jiří Kalenda,
předseda Lesní singulární
společnosti ve Vizovicích

Požární závod všestrannosti
stvo dostalo diplom a spoustu
sladkých dobrot. Také bylo zajištěno občerstvení, každé dítko
si po závodě upeklo špekáček
a teplý čaj přišel také vhod. Dětem se sportovně strávené odpoledne moc líbilo.
Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kteří se účastnili a pomohli nám závod zorganizovat. Velké poděkování patří

Dne 6. 11. 2010 proběhl v našem městě nultý ročník dětské požární všestrannosti.
Své dovednosti a znalosti si
přijely vyzkoušet také sbor SDH
Ublo s jedním družstvem mladších žáků a sbor SDH Slavičín
s jedním družstvem starších žáků.
SDH Vizovice měl dvě družstva, starší a mladší žáky.
Všem mladým hasičům se závod líbil, šli do něho s velkým bojovným duchem. Tak, jak je to po-
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třeba u každého sportu. Trať, kterou závodníci absolvovali, obsahovala disciplíny z požární hry
PLAMEN. Děti měly za úkol určovat topografické značky a azimut, střílet ze vzduchovky, znát
základy první pomoci, určování
vhodných a nevhodných hasiv,
a také prokazovaly zručnost chůzí na chůdách. Všechna družstva
doběhla do cíle s velkým nadšením. Všichni účastníci dopadli výborně. Za odměnu každé druž-

paní Kratinové za to, že se o nás
o všechny starala, chystala občerstvení a nápoje. Za všechny
členy moc děkuji.
Velký podíl na připravě také
měl sbor SDH Slavičín. Moc děkujeme a už se těšíme na další ročník, který se bude konat
na jaře ve Slavičíně.
Věra Lutonská,
vedoucí mládeže SDH Vizovice

Tříkrálová sbírka 2011
Tříkráloví koledníci se objeví opět po roce u vašich dveří v sobotu 8.ledna 2011, aby
svou dobrovolnou a bezplatnou službou získali od štědrých dárců příspěvky do zapečetěných pokladniček se znakem České katolické charity,
které budou sloužit pro podporu projektů pro lidi v nouzi.
Tato humanitární akce patří

již tradičně k akcím s širokým
ohlasem celé naší veřejnosti
a zejména Morava dává všem
dobrý příklad solidarity s těmi
nejpotřebnějšími.
Kdo by koledníky nestihl,
může přispět do pokladničky
v kostele sv.Vavřince následující neděli, případně donést svůj
příspěvek na římskokatolickou
faru. Ing. Václav Lednický
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Práce laboratoře v Nemocnici Milosrdných bratří
Sedmnáct let existuje v obnovené Nemocnici Milosrdných bratří
ve Vizovicích její laboratoř. Zpočátku pracovala jen pro pacienty
nemocnice, v současnosti pokrývá
celé základní spektrum v oblasti
biochemie a hematologie i pro vizovské praktické, dětské a odborné lékaře. Za tuto dobu prošla trnitou cestu měnícím se zdravotnickým systémem - cestu lemovanou
novými zákonnými předpisy, přístroji, metodami, stále přítomnými
dohadovacími řízeními s pojišťovnami a přicházejícím i odcházejícím personálem.
Současná medicína sama sebe
charakterizuje jako medicínu založenou na důkazech (angl. evidence based medicine). To znamená, že uznávané léčebné postupy mají statisticky prokazatelný vliv
na zlepšení zdraví pacienta. Laboratorní medicína k ní nepochybně
patří – popisuje stav chorobných
změn i postupné uzdravování.
Za posledních 30 – 40 let se podílela na obrovském rozvoji v poznávání biologické a biochemické
podstaty dějů v lidském organismu. K velkému rozvoji došlo i v přístrojovém vybavení laboratoří. Nároky na vzdělání pracovníků laboratoří byly vždy vysoké a předpokládá se, že se budou stále seznamovat s novými postupy i přístroji.
Není to práce pro lidi bez vnitřní
kázně, bez pocitu zodpovědnosti za vydaný výsledek, protože ten
může ovlivnit léčbu pacienta. Tím
chci říct, že si práce svých kolegyň
velmi vážím.
Vizovští občané se s námi nejčastěji setkají při řešení svých zdravotních problémů, kdy je lékař
odešle na odběr do nemocniční
ambulance nebo přímo do naší
laboratoře. Správně odebraný
vzorek je základem přesného výsledku. Doporučení lékaře k lačnění před odběrem rozumný pacient respektuje. Často se zapomíná na to, že při lačnění se mají
přijímat tekutiny (voda, neslazený
čaj), ne žíznit celou dobu. Je lépe
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se dvakrát zeptat, než se přičinit
o zavádějící výsledek. Na hodně otázek je možné najít odpověď
i na internetu – na adrese www.
labtestsonline.cz si může veřejnost
najít informace k jednotlivým laboratorním metodám – k jejich indikaci, přípravě pacienta k odběru
i významu získaných výsledků. Administrativa zdravotních pojišťoven
při vykazování čerpání zdravotnických úkonů u lékaře nebo v laboratoři je velmi složitá, musí ze zákona splňovat mnoho formalit a pacient někdy může zdánlivě zbytečně putovat mezi ošetřujícím lékařem a laboratoří.
Laboratoř se ve své práci řídí
množstvím zákonných předpisů.
Nejdůležitějším je účast v systému kontroly kvality organizovaném autorizovanou společností, kde 2 x ročně stanovujeme neznámé vzorky u všech metod, které provádíme a musíme
je stanovit s předepsanou přesností. Tím je též zajištěno sjednocení výsledků všech laboratoří. O účasti v kontrole svědčí certifikáty, které vidíte v čekárně laboratoře.
Velkou výhodou existence laboratoře ve městě je možnost
okamžitého zpracování odběru u pacienta s akutními problémy. Odpadá tak nutnost cestování do Zlína při řešení náhlých
zdravotních problémů. To ocení hlavně maminky s malými dětmi a naši starší, hůře pohybliví spoluobčané. Existence laboratoře je též nezbytnou podmínkou pro chod naší malé diabetologické ambulance. K doplnění spektra naší práce patří i spolupráce s vizovským veterinárním
lékařem MVDr. Mazurkem, protože v současné době veterinární medicína laboratoř ke své práci potřebuje.
Pokud lékař žádá stanovení,
které laboratoř neprovádí a provádí se ve specialisovaných laboratořích, zajistíme odběr a dodání vzorků za předepsaných

podmínek. Laboratoř pracuje
i pro ošetřující lékaře vizovských
občanů, kteří sídlí ve Zlíně. Jeden z nich, MUDr. M.Šindlář, endokrinolog, říká: V praxi jsem si
ověřil, že u metod, které potřebuji u svých pacientů a které se
provádí ve Vizovicích, dostávám
spolehlivé výsledky. Možnost odběru a zpracování vzorků ve Vizovicích je pro pacienta výhodou.“
V některých životních situacích
(dloudobý pobyt v zahraničí, velké hypotéky a j.) a po rozumné
úvaze může být vhodné zaplatit
si profilové stanovení základních
laboratorních parametrů ve vztahu ke zdraví jednotlivých tělesných orgánů, například :
• Ledvinná vyšetření – moč, urea,
kreatinin
• Jaterní testy – bilirubin, ALT, AST,
GMT
• Cukrovka – glykemie, glykovaný hemoglobin
• Lipidový metabolismus - cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL
cholesterol
• Hematologické onemocnění –
krevní obraz, železo
• Štítná žláza – TSH
Ceny jednotlivých metod se pohybují mezi 20–30 Kč, u TSH je
to 180 Kč.
Laboratoř dále nabízí možnost
stanovení nejrozšířenějších návykových látek – marihuany, perviti-

nu a extáze. Dospívající organismus je náchylnější ke vzniku závislosti na návykové látce – čím dříve se dítě setká s drogou, tím snáze se závislost vyvine. Anonymní
testování může přispět k vyjasnění
problému v době, kdy je dítě ještě
uprostřed rodiny a má širší zázemí, které mu v této obtížné situaci
může pomoci nejúčinněji. Stanovení se provádí v moči, kde je delší doba záchytu požité látky. Jedno stanovení stojí 70 Kč.
Tento malý přehled naší práce
má veřejnosti ukázat, že laboratoř
se snaží být dobře fungujícím pracovištěm ve vztahu k potřebám nemocnice i obyvatel našeho malého regionu.
RNDr. Milada Špendlíková,
vedoucí laboratoře
Ráda přidávám pod článek s informacemi o naší laboratoři poděkování všem jejím pracovnicím
za pečlivou a dobře odvedenou
práci..
Všem pacientům, spolupracovníkům nemocnice, zdravým i nemocným občanům našeho města i okolí přeji radostné, pokojné
a požehnané prožití vánočních
svátků, pevné zdraví – nebo rychlé uzdravování – v roce 2011 spolu s Božím požehnáním pro každý
den všední i sváteční.
MUDr. Zdislava Tělupilová,
ředitelka nemocnice

Plesy na Sokolovně
v plesové sezóně v roce 2011
• Plesovou sezónu zahajuje 15. ledna Myslivecké sdružení Vizovice.
• 22. ledna bude Valašský bál - pořadatel Portáš
• 29. ledna budou mít ples Skauti
• 20. února (neděle) dětský karneval
• 5. března bude tradiční Školní ples
• 12. března si zatančíte na Chrastěšovském plese
• 19. března bude mít ples R. Jelínek
• Dne 5. února jste zváni na automobilovou soutěž Ve stopě Valašské zimy. Start a cíl Sokolovna.
• Oddíl volejbalu zve na tradiční Štěpánskou zábavu 26. 12. K tanci hraje skupina Kolík.
Anna Krocová
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Po roce opět v Bzenci
V roce 2009 jsme se se dvěma účastníky zkušebně zúčastnili ZZVJ
ve slováckém Bzenci.
Protože nás toto jezdecké středisko nadchlo svým pojetím, opět jsme
se vypravili 28. 10. 2010 na absolvování ZZVJ (základní zkouška výcviku jezdce), tentokrát se třemi adepty. Jmenovitě Valerie Pektorová, Monika Esterková – studentky ZŠ Vizovice a Michaela Horáková, členky TJ
Horymír Vizovice.

Jako celek byly zkoušky velmi zdařilé a přivedly do závodního jezdectví 21adeptů s úřední licencí.
Z výše uvedeného je patrné, že jezdecký klub Horymír patří mezi ty, kteří v praxi uskutečňují pravidlo, že v období střídání generací je důsledná
péče o mládež jedinou správnou cestou!
Jan Binek

Zkouška je jednodenní s návazností na jednotlivé disciplíny a to v následujícím pořadí:
1) Předvádění koně před komisí
2) Drezurní úloha na obdélníku 20x40m
3) Skokový parkur ZM dle plánku
4) Teoretická zkouška formou testu z 90 možných otázek
Celkově uspělo 21 jezdců a naši tři reprezentovali celou jednu sedminu. Podzimní počasí sice přálo, ale po ránu bylo slunce zubaté a tráva se
hojně stříbřila jinovatkou. Účastníci zpočátku připomínali rampouchy, ale
zkouškové napětí a nutná péče o koně je brzy rozehřály.
Vzhledem k mládí uchazečů postupovala komise vlídně, i když v rámci
předpisů spravedlivě a nikoliv benevolentně.

Za posledním puchýřem
V posledním čísle Vizovských
novin jsme oznámili veřejnosti, co
chystáme a zmínili jsme se i o programu celostátní turistické akce
39. ročníku „ Za posledním puchýřem“, kterou chceme ve Vizovicích
uskutečnit. Nyní chceme vyhodnotit plnění našeho slibu.
Vkrádá se otázka, zda potřebuje vizovický turista ke svému turistickému životu megaakci, jakou je
Puchýř?
V zásadě nepotřebuje. Doposud jsme žili tak, že každým rokem jsme byli o něco lepší, měli
jsme stále více akcí s lákavým
programem.
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Vizovický turista podle našeho
programu činnosti čerpá pro své
zdraví radost z pohybu přiměřeného jeho věku a vědomosti o naší
krásné vlasti a okolí Vizovic.
Poznávání vytváří jeho vztah
nejen k Moravě a České republice, ale i k městu, kde žije a má
své přátele.
Organizovat megaakci Za posledním puchýřem jsme se odhodlali proto, abychom přispěli k oslavám 440. výročí povýšení Vizovic
na město králem Maxmiliánem.
Chopili jsme se příležitosti, která se
nabídla k propagaci města v celostátním i zahraničním měřítku.

Bylo to veliké sousto a ještě
dnes máme co dělat s jeho strávením. Na podařenou akci navazují povinnnosti k oznámení do tisku, na internetové stránky a k pokračování v prosazování některých
požadavků, které jsme zde vznesli nejen v kuloárech, ale i před veřejností na zástupce senátu, vedení KČT i na vládu ČR.
Je na místě, abych zde poděkoval všem organizátorům, kteří se
přihlásili a několik dnů a nocí věnovali náročné práci s lidmi, udrželi úsměv na tváři i v kritických okamžicích. Ve skutečnosti to nebyly
jen čtyři dny, ve kterých se odehrávala akce, ale mnoho času v období celého roku příprav. Stanovení tras, jejich doznačení, vytvoření map a propagačního materiálu, příprava internetových stránek,
jednání s potencionálními sponzory a splnění potřebných legislativních formalit ke konání akce včetně zvládnutí procesu přihlašování
účastníků.
Turisté ve Vizovicích se letitou
účastí na plánovaných akcích mezi
sebou poznávají a vytváří dobré
klubovní a sousedské vztahy, ale
při této akci se ukázal opravdový

vztah k městu, sousedům a kamarádům. Všichni pracovali s chutí a bez
nároků na odměnu.
Samotná akce přinesla podnikatelům závislým na turistickém ruchu
přinejmenším povzbuzení v práci a někteří z nich to dali najevo.
Jako příklad dám firmu R. Jelínek,
která dala padesátiprocentní slevu
na prohlídku Distillery Landu, slevu
dala i sklárna , zapojili se Sokoli,
Orli a velice musím vyzvednout hasiče, kteří nejen , že se starali o ubytování v prostoru zbrojnice, ale připravili interaktivní program výstavy
techniky na nádraží.
Paní Šmídová, majitelka Štěpského dvora , kde se kromě jiného
vařil punč pro turisty, se nám svěřila, že přišlo tolik zájemců jako při
Trnkobraní. To nás velice těší.
Žáci ZŠ pod vedením pana
učitele Bambucha předvedli překrásné taneční a hudební vystoupení v Revice, kde bylo zahájeno
EURORANDO prvním odběrem
vody z turistického pramene, které
se bude opakovat z vod po celé
Evropě a vyvrcholí ve Španělské
Sevile v r. 2011. Této cti dosáhly
Vizovice důvěrou, kterou si získaly vybudováním turistického pra-
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mene a naučné stezky Vizovické
prameny. Na počest tohoto aktu
zde byly zasazeny tři lípy, které
dodal p. Sedlář.
Večerní program Vandrbálu
s hudbou p. Bambucha a vynikající taneční hudbou p. Kovaříka ze
Všeminy ukázal veřejnosti, že turisté nejsou životem unavení penzisté, jak si to mnozí občané myslí,
ale sportovci, tanečníci a milovníci našeho fokloru.
To se nakonec znovu ukázalo při vystoupení Fleretu s paní
Jarmilou Šulákovou, která chytila
za srdce nejen vynikajícím zpěvem ale i moudrým slovem turisty
z Moravy i ze vzdálených koutů
západních a severních Čech, Slovenska a Polska.
Sama mimo jiné řekla v dialogu s obecenstvem, že tak vnímavé
posluchače ještě neměla.
To všechno by se nemohlo
uskutečnit, kdybychom na svoji stranu nezískali paní starostku
Mgr. Alenu Hanákovou , Radu
města a hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka.
Poprvé v dějinách přijel
na puchýř mimořádný parní vlak
z Olomouce, o což se zasloužil
ředitel Zlínské dráhy ČD Ing. Lud-

vík Urban. Vlak přivítal městský
rozhlas, který několikát v průběhu
akce vítal příchozí turisty. Zaslechl
jsem od procházejících turistů, že
to ještě na puchýři nebylo. Silniční
vláček kroužil po Vizovicích pro radost dětem i dospělým.
Musím pochválit také spolupráci s Policií ČR. Nejen že svojí přítomností na všech „choulostivých“ místech přispěla k tomu že
nedošlo k žádnému incidentu, ale
velice přispěla ke koloritu města
a celé akce projíždějícími policisty na koních.
Nemohli jste přehlédnout všudepřítomného pana Geržu s praporem našeho puchýře.
Posledního puchýře ve Vizovicích se zúčastnilo 1300 turistů. Z toho počtu 750 turistů bylo
ubytováno ve Vizovicích a ve Zlíně. Rozhlednu na Doubravě navštívilo 477 platících účastníků.
Největší zájem byl o túru z Lidečka do Vizovic po hřebenech Vizovických hor (22 km). Několik turistů zvládlo i padesátikilometrovou túru Vizovice – Vsetín – Seninka – Vizovice.
Veliký zájem byl i o novou turistickou trasu ze Seninky s prohlídkou prvního Valašského muzea

motocyklů, rozhledny na Vartovně a Fojtství v Jasenné. Deset autobusů vozilo turisty až na Bunč
s túrou na rozhlednu Brdo, na Hostýn a Lukov s túrou na Králky,
na Brumovský hrad, Ploštinu a Vysoké Pole s prohlídkou nově upraveného turistického areálu v obci
a u vodních kaplí.
Další mimořádný tentokrát motorový vlak odvezl na závěr turisty do Zlína k prohlídce výstavy vykopávek z Klášťova ve zlínském muzeu a prohlídce Baťovy
architektury.
Při příležitosti této mimořádné
akce se vyškolilo 30 turistů z Vizovic na vedoucí pěší turistiky
a získalo hodně zkušeností z organizační práce v turistice, takže
se budu moci co nejdříve chystat
k předání funkce předsedy mladším bez obav o další budoucnost
našeho turistického odboru, který
má již 250 členů.
Pan Kudláček ze Zádveřic
a paní akademická malířka Zigálová vytvořili kuriozní největší turistické razítko, na jehož linorytové
raznici je znak KČT. Razítko poputuje na jaře příštího roku s turistickým zájezdem do Turistického muzea v Bechyni.

Nakonec musím i touto cestou poděkovat za účast panu
předsedovi KČT PhDR. Stráskému, paní místopředkyni senátu
PaedDr. Gajdůškové a panu
Ing. Havelkovi, prezidentu Evropské asociace turizmu, kterým se
akce líbila a věříme, že budou
nadále pomáhat rozvoji turistiky
v našem kraji.
Nakonec podle projevů vnímavých turistů, kteří se s námi loučili a podle dopisů, které nám zaslali, jsme poznali, že jsme udělali hodně nejen pro slávu města
a kraje, ale i pro turisty, kteří přijeli do Vizovic.
O celé akci byl natočen videofilm, o který se postaral Ing. Alan
Vítek, s využitím fotodokumentů dalších členů našeho odboru.
Všichni zúčastnění členové našeho odboru se vzdali autorských
práv na pořízené fotografie, znak
akce, grafiky na turistických známkách, odznacích a kuriozní razítko ve pospěch propagace Vizovic
a Valašska.
Díky všem, kteří se zúčastnili
a všem, kteří nezištně pomáhali.
Šťastné cesty!
Ing. Miloslav Vítek,
předseda KČT Vizovice

Nové kategorie v RC autech
Jsem tu opět, abych vám přiblížil dvě nově vzniklé kategorie, jak
já říkám „kategorie pro nemajetné“ a tím i kategorie pro úplné začátečníky.
První a zcela nová kategorie
HOBBY spočívá v jednoduchosti
podvozku. V převážné většině se
jedná o podvozek Tamiya TT-01E,
který koupíte komplet celý i s vysílačkou pouze za cca 4000 Kč.
Zde se jedná o pohon 4WD, či-li
pohon všech čtyř kol. V pravidlech
je předepsaný stejnosměrný el. motor , který je součástí modelu, žádný jiný. Takže všichni mají zcela stejné podmínky a záleží, kdo
udělá méně chyb při řízení modelu. Další nespornou výhodou je to,
že na tomto modelu celkem nic nenastavujete – žádnou geometrii.
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Vše je pevně dané již z výroby! Jen
převody se dají měnit, takže občas
zkontrolujete dotažení šroubu a dobíjíte baterie. Další výhoda je ta, že
náhrad.díly se dají běžně koupit.
Obutí se používá ojeté, které Vám
dají závodníci za „pakatel, někdy
i zadarmo“ z jiných kategorií (Stocky a Superstocky). Na nějakou přechodnou dobu vám mohu zapůjčit
rychlonabíječky a i nějakou tu závodní baterii.
Druhá kategorie jsou FORMULE
1:10. Pohon 2WD či-li zadokolky
jak my říkáme, a je trochu náročnější na řízení, ale i zde se to dá zvládnout. Model v „rozsypu“ si musíte
poskládat podle obrázkového manuálu sami. Cena této stavebnice
je od 3000 Kč výše. Zde si musíte ještě pořídit RC soupravu v ceně

od 1800. Tak jak jsem říkal v hobby kategorii, mohu vám pro začátek na přechodnou dobu zapůjčit
jak regulátor, tak i baterii a samozřejmě i el.motor, který pro změnu
není ve stavebnici a v pravidlech je
povolený jakýkoliv. Pouze baterie
jsou omezeny na 7,4Voltu. V zimě
v tělocvičně si vystačíte s jedním párem gum, které jsou ve stavebnici.
Jsou velice kvalitní.
Pořídil jsem si takovouto formuli
a nelituji toho. Je do dobrá zábava!
Závody hobíků a formulí se v zimě
jedou v Želechovicích a v Holešově. Takže dvakrát do měsíce závodíte. Je to málo? Můžete si zajet
do Fr.Místku, Rychvaldu , Hrotovic
a pak dál do Čech. Pro zbláznění
je těch závodů až až!!
Další závody jsou závody elek-

tor 1:18 v Pozděchově. Vy, kteří se
možná rozhodujete, co pro vašeho
kluka pořídit, je tady jedinečná kategorie. Nezabere doma mnoho
místa, je jednoduchá na údržbu.
Snad jako první RC auto na seznámení pro tyto závody by mohla postačit čínská Nanda NRX 18. Komplet i s vysílačkou stojí 2200 Kč.
Musíte si dokoupit pouze 8 ks tužkových baterií do vysílačky. Dá se
s ní závodit, ale na vítězství to není.
Spíše se s ní naučíte zvládat to vaše
závodění. K nahlédnutí je na www.
funnycars.cz a jsou tam i náhradní díly! Po čase se rozhodnete, co
pořídit dalšího, kterým směrem byste se měli či chtěli ubírat! Přeji vám
tu správnou volbu a jsem vám k dispozici svými radami a zkušenostmi.
Fanán Stodola
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Oprava střechy na budově Sokolovny
V letošním roce proběhla další
etapa opravy střešní krytiny a latí
na budově Sokolovny. Všichni mají
v živé paměti, jak ještě v létě vypadala východní část střechy, kdy krytina byla jako z papíru a každý větší vítr odnesl několik tašek a nadzvedl hřebenáče. Všichni jsme měli
starost, jak to dopadne se střechou
dál a jak přežije zimu. Oddechli
jsme si, když v měsíci srpnu přišel
dopis ze Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z Programu regenerace městských

památkových zón. Proto bylo možné v měsíci říjnu provést opravu
střechy za finanční spoluúčasti Zlínského kraje a města Vizovice.
Jelikož střecha má ještě malé
stříšky, bude je nutné také opravit, což si vyžádá opět nemalé
finanční prostředky. Věříme, že
i v příštím roce nám Zlínský kraj
poskytne účelovou dotaci na dokončení opravy. Po dokončení
oprav střechy je dále možné uvažovat o opravě fasády.
Anna Krocová

Bilancování tenisové sezóny 2010

V letošním roce přihlásil tenisový oddíl do soutěží 4 celky.
Z toho jeden dospělých a tři žákovská družstva.
Naše „áčko“, které mělo
na soupisce 14 hráčů a hráček,
obsadilo 5. místo z 8 účastníků.
Škoda, že z objektivních příčin
nešlo hrát vždy v nejsilnější sestavě, jinak mohlo skončit v horní polovině tabulky. Na druhé
straně si zase zahrálo více tenistů. V týmu je pozitivní atmosféra
a s posílením o jednoho hráče
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se pro příští sezónu rýsuje celek, který by mohl jít výkonnostně nahoru. Skvělou sezónu měl
lídr týmu David Pechal, vedoucím byl Víťa Špaňhel.
Výsledky:
• Strání – Vizovice 2:7
• Vizovice – Bzenec 7:2
• Vizovice – Vnorovy 9:0
• Univerzita Zlín – Vizovice 9:0
• Vizovice – Malenovice 4:5
• Květná – Vizovice 6:3
• Vizovice – Holešov 2:7
Tedy 3 vítězství a 4 porážky.

Pořadí:
1. Univerzita Zlín, 2. Holešov,
3. Malenovice, 4. Květná, 5.
Vizovice, 6. Bzenec, 7. Strání,
8. Vnorovy
V mládežnických kategoriích
se naši žáci, kterých je v oddíle 25, zúčastnili soutěží v minitenisu, baby tenisu a mladších
žácích (smíšené družstvo). První dvě jsou odvětví pro nejmladší
děti. Ze zlínského regionu obsadily všechny kategorie jen oddíly Zlína a Vizovic. To je velmi potěšitelné, neboť i oddíly s výbornými podmínkami jako Otrokovice, Napajedla, Slavičín či Luhačovice všechny soutěže neobsadily. Trenérsky se na růstu našich
hráček a hráčů podílejí především David Pechal, Aleš Kundera, Jan Zicha, Petr Hala a část sezóny i Martin Lutonský. Jmenovaným děkujeme za čas a úsilí, které věnují nejmladším reprezentantům našeho oddílu.
V kategorii minitenisu, ve které startují 6-7letí, jsme se umístili na 4. místě. V družstvu vynikali
především Veronika Halová a Ivo
Mudrák.
V baby tenisu pro 8-9 leté jsme
obsadili 3. místo a oporami celku byli Petra Horáková, Štěpán Tichý a Marek Rada.
Mladší žáci se umístili na 5.
místě krajské soutěže a nutno vy-

zdvihnout výkony Denisy Čižmářové a Kláry Dobiášové. Zejména prvně jmenovaná ukázala
pěkné výkony a zápal v tréninku.
Mimo soutěž družstev dosáhli naši mladí tenisté vynikajících
výsledků na řadě turnajů jednotlivců. Popřejme mladým hráčkám a hráčům, aby jim vydržela
chuť do hry a jejich úspěchy byly
v příští sezóně ještě lepší než letos. Hodně trpělivosti a pevné
nervy přejeme také jejich realizačnímu týmu.
Konec sezóny patřil tradičnímu turnaji ve čtyřhrách – Burčák
cupu. Přihlásilo se 10 párů a ve finále porazila dvojice Pšenčík-Novák pár Václavek-Petr Hala 6:1.
Třetí příčku získali Olga Dobiášová s Davidem Pechalem a čtvrtí
skončili sourozenci Vrbovi.
Závěrem bychom se chtěli
omluvit firmě Funny sport, která
byla hlavním sponzorem letního
turnaje Memoriálu Luďka Dintery,
jejíž jméno se našim pochybením neobjevilo na seznamu jeho
sponzorů. Vedení firmy se tímto
omlouváme a věříme, že toto nedopatření neovlivní naše dobré
vztahy do budoucna.
Všem čtenářům Vizovských novin přejeme klidné a krásné vánoce a hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2011.
Za TO Mgr. Miloš Novák

listopad/prosinec 2010

Inzerce

21

Policie informuje
Vážení a milí spoluobčané,
tak jako každý rok, tak i tento se
nezadržitelně blíží ke svému konci, což bývá většinou i období
bilancování a hodnocení uplynulého roku. Proto i já bych zde
chtěl nejprve zhodnotit uplynulý rok z pohledu našeho obvodního oddělení. Na OOP Vizovice se od začátku letošního roku
do 29.11.2010 policisté zabývali 198 trestnými činy, 1265 přestupky a řešili dalších 791 případů, ve kterých bylo rozhodnuto,
že se nejedná o žádné protiprávní jednání. Mezi těmito čísly je evidováno 84 případů, kdy řidiči řídili motorová vozidla pod vlivem alkoholu, 7 případů kdy řídili motorová vozidla pod vlivem omamné
nebo psychotropní látky, 30 případů, které vykazovaly znaky domácího násilí a do policejní cely
museli zasahující policisté eskortovat v letošním roce zatím celkem
16 lidí. Objasněnost všech trestných činů naším obvodním oddělením činí 45,28 %.
Konec roku a s tím spojené Vánoce, slavení Silvestrovského večera a další druhy zábav, přitahují kapsáře a různé zloděje. Proto
bychom chtěli na tuto problematiku upozornit. Policisté každoročně v tomto období evidují nárůst
kapesních krádeží. Snadnou kořistí v předvánočním shonu jsou pro
kapsáře lidé, kteří nevěnují pozornost svým věcem a nesledují, co
se kolem nich děje. K takovým nejrizikovějším místům patří vánoční trhy, obchody, hypermarkety, parkoviště a zastávky MHD.
Prostě místa, kde dochází k větší koncentraci občanů. Zlodějům
stačí pár vteřin, aby z nákupního
košíku odcizili kabelku nebo z ní
jen vyndali peněženku a následně se ztratili v davu. S pachateli
majetkové trestné činnosti se policisté setkávají v průběhu celého
roku. Lze však předpokládat, že
nyní využijí velké koncentrace lidí,
celkového shonu, nervozity, nepozornosti a neopatrnosti lidí.
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Vzhledem k tomu, že této trestné činnosti se ze strany Policie ČR
obtížně čelí, obracím se na občany s výzvou, aby věnovali svým
věcem, kapsám u oděvů, batohům a jiným zavazadlům větší
pozornost a nedávali tak příležitost zlodějům, aby je okrádali. Jistě se mnou budete souhlasit, že
prevence je levnější než náprava
způsobených následků. Dost často kapsáři využívají tlačenice při
nástupu do dopravních prostředků. Kapsáři používají ke své práci různé předměty, kterými částečně překrývají svoje počínání. Jedná se hlavě o volně přehozené
šály či šátky kolem krku, rozepnuté bundy či kabáty, u mužů jsou
to větší tašky křížem přes rameno, noviny nebo přehozené bundy přes ruku. Větší počet krádeží je zaznamenán také v nákupních centrech a obchodních domech. Nejvíce jsou zde evidovány krádeže kabelek, tašek z nákupních vozíků. Kupující si prohlíží zboží, odvrací se od vozíku,
nebo jej i při výběru zboží opustí.
Tohoto, byť i chvilkového okamžiku, opět využívají nepoctivci a kupující okrádají.
Další skupinou poškozených,
na kterých jsou páchány krádeže, jsou senioři. Pachatelé si oběť
vytipují před bankovními ústavy a později pod předem sehranou legendou dojde k provedení kapesní krádeže přímo na ulici nebo v bytě poškozených.
Někdy se však pachatelé uchýlí
i k menšímu násilí, neboť senioři
nejsou schopni větší obrany. Znamená to, že dotyčné osobě snadno z ruky vytrhnou peněženku, kabelku, nebo tašku.
Mnohdy se vloupají i do prostorů vozidel na parkovištích, kde si
lup vyhlédnou odložený na sedadle. Scénář takovýchto trestných
činů by mohli policisté do protokolů zapisovat přes „kopírák“. Zloděj
odcizí svůj předmět zájmu v nestřeženém okamžiku a během nepatrné chvilky bez povšimnutí zmizí.

Aby se předešlo popsaným případů, doporučil bych mimo jiné také
několik zásadních rad bezpečného chování:
Buďte ostražití, když jdete
od bankomatu, či z peněžního
ústavu. Zloději si své oběti typují často právě zde. Nezapisujte
k platební kartě PIN kód.
Větší finanční hotovost nevystavujte na odiv, toto pravidlo dodržujte i v případě cenných věcí.
Peněženku nenechávejte navrchu kabelky nebo nákupní tašky,
nenoste ji v průhledných taškách.
Nenechávejte kabelku nebo
peněženku při nakupování bez
dozoru – toto pravidlo platí zejména při nákupu s pojízdními košíky.
Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu
na břiše. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete provedení krádeže. V případě, že nesete zavazadla a balíčky, mějte

kabelku mezi tělem a těmito předměty. Nevhodná jsou zavazadla
umístěná na zádech.
Muži, vše důležité noste v náprsních kapsách, nikoli zadních
kapsách u kalhot.
Vánoce jsou považovány
za svátky klidu a pohody, ale
pro policisty na OOP Vizovice se v jejich činnosti nic nemění. I v době štědrovečerní večeře
stejně tak, jako tomu bylo po celý
letošní rok a bude i v roce příštím, budou policisté připraveni
poskytnout svým spoluobčanům
potřebnou pomoc. Přeji vám, aby
této pomoci bylo v závěru letošního roku potřeba co nejméně
a jménem všech policistů sloužících na zdejším obvodním oddělení bych vám ještě rád popřál
klidné a spokojené prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení
do nového roku.
nstržm. Milan Staněk
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Informace o provozu komínů
Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským zaáchranným sborem Zlínského kraje a Krajským
úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou
cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů (spalinové cesty).
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 - o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývaÅL účinnosti dnem 1. ledna 2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení je
mimo jiné uvedeno, že každý si musí počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv
nedocházelo ke vniku požáru.
Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo
ke vzniku požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá,
kapalná a plynná paliva musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.
Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou,
která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví,
a která je zároveň – revizním technikem komínů.
• n ebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
• n ově pak revizním technikem spalinových cest

KURZY ANGLIČTINY
bez dojíždění PŘÍMO ve Vizovicích

Revize spalinové cesty se provádí:
a) p
 řed uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření
na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá
osoba písemnou zprávu („Revizní zpráva spalinové cesty“).
Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“).
Čistění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou,
která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Jaroslav Machýček, předseda SRTK-Zlínského kraje
Ing. Dana Potěšilová, ředitelka odboru prevence HZS ZK
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• Kurzy pro dospělé v odpoledních
a večerních hodinách
• Kurzy pro žáky ZŠ jako příprava na střední školu
Přihlásit se můžete okamžitě
telefonicky na čísle 724 174 427
e-mailem na friendlyenglish@centrum.cz
Více informací na www.vizovice.wz.cz
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Seriál − Vizovice v proměnách času

Vizovice, Valašský šenk, 1940, vydal Bedřich Kaluža, ze soukromé sbírky zapůjčil Jiří Madzia.

Vizovice, Valašský šenk, září 2010, foto Radek Mládenka.
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