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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 17. 5. 2010
Zastupitelé města Vizovice schválili na svém zasedání dne 17. 5. 2010
poskytnutí finančních příspěvků na činnost s mládeží v roce 2010 TJ SOKOL ve výši 14 000 Kč; Klubu českých turistů 12 000 Kč; TOM ČIŽICI
18 000 Kč; ORLU 17 000 Kč; SDH Vizovice 10 000 Kč; SK Vizovice
31 000 Kč; JUNÁKu 31 000 Kč a Centru pro rodinu Vizovice 4 000 Kč;
dále pak na činnost SDH Vizovice 35 000 Kč; ZUŠ pobočka Vizovice
7 000 Kč; DOTEKU Vizovice 200 000 Kč; TJ SOKOL Vizovice na výdaje
spojené s vybudováním a provozem ledové plochy kluziště na hřišti u Sokolovny v zimní sezoně 2009/2010 ve výši 22 879 Kč; VÍTKU Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Středisko Naděje Vizovice 80 000 Kč;
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 4 668 Kč; Regionu
Zlínsko 32 578 Kč; Svazu měst a obcí ČR 13 344,80 Kč; Mikroregionu
Vizovicko 55 956 Kč; Sdružení místních samospráv ČR 5 663 Kč; Sdružení měst a obcí Východní Moravy 2 332 Kč; Energetickému sdružení obcí
jižní Moravy 2 665 Kč a uložili starostce města předložit důvody členství
ve výše uvedených organizacích.
Dále ve věcech finančních schválili rozpočtové opatření č. 6Z, týkající
se přesunů mezi položkami rozpočtu za účelem rozšíření parkovacích míst
u MŠ a zorganizování výběrového řízení na zateplení MŠ a vzali na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 23. 3.
do 17. 5. 2010, týkajících se zřízení přípojek MŠ, změny PD koupaliště
a dotací na výkon soc.právní ochrany dětí, na lesního hospodáře a na parlamentní volby.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet města Vizovice za rok 2009,
který skončil přebytkem 2 653 000 Kč a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Dále schválilo realizaci a dofinancování projektu „Vzdělávání v EGon
Centru Vizovice“ z prostředků města ve výši 15% uznatelných nákladů
(300 000 Kč), z toho 100 000 Kč z rozpočtu roku 2011 a 100 000 Kč
z rozpočtu roku 2010.
Ve věcech majetkových odložilo žádost Lenky Hamšíkové o prodej bytu
na sídlišti Štěpská do 21. 6. 2010 a uložilo právnímu odboru provést právní rozbor možností ukončení pronájmu, popř. možnosti prodeje výše uvedeného bytu.
Také revokovalo (zrušilo) usnesení č. VI/59/09 a VI/60/09 ze dne
25. 5. 2009 ohledně zavážky zeminy na vybraných lokalitách (Těchlov,
Manství, Fischerův žleb) a pověřilo právní odbor dalším jednáním s panem Slezákem o ceně odkoupení pozemku p.č. PK 2626/5 na Manství. Dále schválilo prodej pozemku p. č. 214/1 (174 m2 - zahrádka vedle
pošty) Ing. Petře Kurkové za cenu 69 600 Kč (400 Kč/m2); pozemku p.č.
235/12 (12 m2 – pás za zahrádkou na sídlišti Růžová) Břetislavu Halovi
za cenu 4 800 Kč (400 Kč/m2).
Zastupitelé zamítli žádosti pana Vašáka a Fiedlera o prodej pozemku
p. č. 5350/7 (pozemek kolem lípy na Pardubské před mostem) a odložilo
žádost pana Kováře o směnu pozemků za bytovkami na Říčanské do projednání o uložení stoky.
Zastupitelstvo zamítlo žádost bratrů Kališových o snížení kupní ceny
domu č. p. 416 na Masarykově náměstí a souhlasilo s uzavřením dodatku
č. 2 ke kupní smlouvě k domu č. p. 416 o odložení podání návrhu na vklad
do katastru nemovitostí, přičemž uložilo právnímu odboru vypracovat tento dodatek.
Dále ve věcech majetkových zamítlo žádost pana Böhma o prodej budovy č. p. 26 na Klečůvce a schválilo prodej této budovy včetně pozemku
p. č. 403 obálkovou metodou.
Zastupitelé vzali na vědomí záměr na zpracování projektové dokumen-
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tace na terénní úpravy v lokalitě Manství, pověřili právní odbor a majetkový výbor jednáním s vlastníky pozemků v dané lokalitě za účelem zajištění
souhlasu s provedením terénních úprav na pozemcích v této lokalitě.
V ostatních záležitostech vzali na vědomí informaci o záměru přemístění pracovišť správního a právního odboru; o zájmu budoucích uživatelů lékařského domu a uložilo právnímu odboru aktualizovat Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku.
Zastupitelstvo města Vizovice souhlasilo s udělením ceny města Vizovice
„Osobnost města Vizovice“ paní Boženě Kovářové za celoživotní činnost
v organizaci skautů a junáků a za pedagogickou činnost.
Usnesení ze Zastupitelstva a Rady města Vizovice najdete v plném
znění vždy na internetových stránkách www.vizovice.eu ve velmi krátkém
čase po jejich konání v kapitolách www.vizovice.eu/Místní samospráva/Usnesení.
Ing. Jaroslav Burkart

Voda
Bylo ji víc než bychom si přáli i v těch největších vedrech nadcházejícího léta. Nejprve zavlažovala a plnila studny, napájela koryta potoků, řek, kanálů a příkop. Hledala cesty kudy se dát, když ji bylo koryto úzké. Bublala, proudila, hučela a možná, že i zpívala. Mohli bychom to tak cítit, kdyby nepřešla v burácivý hlas upozorňující všechny a všechno kolem na svou sílu. Byla tady déle než běžná návštěva
bývá. Říká se, že ryba a host třetí den jsou cítit – začínají být na obtíž.
V tomto případě víc než výstižné. Zvedali jsme hlavu k oblakům a vyprošovali jsme její odchod. Voda odnesla co ji stálo v cestě. Lámala
stromy, keře a svou silou se snažila porazit i sílu lidského ducha. Ukrajovala naději a současně oživovala lidskou paměť, která je v případech podobných událostí tak krátká. A pak najednou ustala ve své
síle. Sousedova kočka se opět spokojeně protahovala v trávě, z korun
stromů se rozezněl ptačí koncert a vlaštovky si oddychly, že opět nakrmí svá holátka. Slunce se rozzářilo a páteční den přinesl téměř symbolicky s sebou do Vizovic poselství o síle přátelství, sounáležitosti a harmonii v nás všech v podobě běžců z různých zemí Evropy nesoutěžního štafetového běhu World Harmony Run (Světový běh harmonie),
který spojuje lidi z více než 140 zemí světa.
„Svět je tak dobrý, jak dobří jsou v něm lidé. A když běžíte s pochodní dlouhé kilometry po nejrůznějších zemích světa, vidíte a cítíte, že svět je plný dobrých lidí. Jakmile uděláme jeden krok vstříc
světu kolem sebe, svět udělá dva kroky vtříc nám…“ (z propagačního materiálu). Ano, síla přátelství i sounáležitost pomohla a pomáhá překonávat nesnáze, které se nám staví často do cesty třeba
v podobě velké vody.
Přeji všem čas plný harmonie především v nás samotných.
Alena Hanáková, starostka města

Redakční rada Vizovských novin přeje všem žákům
a studentům krásné prázdniny a načerpání nových sil
pro dobrý start do nového školního roku.
Dospělým, kteří prázdnin využijí k čerpání dovolených
přejeme pěkné počasí, příjemný odpočinek a bohaté zážitky.

Vizovské noviny

Město a městský úřad

2

Výsledky voleb do Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010 ve Vizovicích
číslo

název

celkem

v%

hlasy

26

Občanská demokratická strana

573

23,03

X

15

TOP 09

570

22,91

X

9

Česká strana sociálně demokratická

352

14,15

X

4

Věci veřejné

295

11,86

X

17

Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová

211

8,48

X

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

146

5,87

X

6

Komunistická strana Čech a Moravy

136

5,46

X

20

Strana zelených

57

2,29

X

21

Suverenita – blok Jany Bobošíkové

45

1,8

X

23

Česká pirátská strana

35

1,4

X

24

Dělnická strana sociální spravedlnosti

21

0,84

X

12

Moravané

15

0,6

X

25

Strana svobodných občanů

13

0,52

X

1

OBČANÉ.CZ

8

0,32

X

18

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

7

0,28

X

14

STOP

3

0,12

X

5

Konzervativní strana

0

0

—
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Vizovice rozjíždí přeshraniční projekt „Poznej svého souseda“

Již dlouhou dobu přetrvává potřeba zlepšit současnou nedostatečnou propagaci města Vizovice.
Tento nedostatek se vedení města
rozhodlo řešit prostřednictvím mikroprojektu ,,Poznej svého souseda“ ve spolupráci s příhraničním
partnerem na slovenské straně,
kterým je město Vrbové.

Získané finanční prostředky z Fondu mikroprojektů ve výši
19 975 EUR budou v rámci mikroprojektu použity na technické vybavení Informačního střediska Vizovice a zpracování společných
propagačních materiálů obou
měst (fotobanka, průvodce, webové stránky).

Kromě výše uvedeného způsobu propagace bude každoročně
(po dobu udržitelnosti mikroprojektu – 5let) vždy střídavě na obou
stranách hranice probíhat výstava
společných fotografií. Společná
propagace obou měst bude realizována také na veletrhu cestovního
ruchu – GO-REGIONTOUR, kte-

rý patří svým rozsahem mezi nejvýznamnější a největší veletrh cestovního ruchu se zaměřením na turistiku
v regionech střední Evropy.
Projekt představuje výrazný přínos pro rozvoj česko-slovenského pohraničí – posiluje turistickou
atraktivitu obou měst, což je pozitivní nejen pro zvýšení návštěvnosti a pěstování vzájemných dobrých
vztahů, ale i pro zlepšení zdejší
ekonomické a sociální situace, která je závislá také na příjmech plynoucích z oblasti cestovního ruchu.
Ing. Jana Kubíková

Příspěvek na péči – pomoc státu pro osoby zdravotně postižené
Příspěvek na péči je velmi významným (v jistém smyslu dokonce revolučním) nástrojem pomoci státu pro osoby zdravotně postižené – na rozdíl
od praxe z předcházejících let (kdy se dávky vyplácely osobám či institucím
zajišťujícím péči o zdravotně postižené, nikoliv občanům samotným) získávají příjemci příspěvku možnost, ale i zodpovědnost, rozhodnout se, komu
a v jaké míře budou příspěvek dávat.
Je třeba zdůraznit, že tento příspěvek není příspěvkem zásluhovým (např.
za dožití určitého věku), ale týká se výhradně osob, které kvůli svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu jsou závislé na pomoci jiné osoby.
Základní povinností každého příjemce příspěvku je využívat tento příspěvek
k úhradě péče a pomoci, která je mu poskytována (nejde tedy např. o přilepšení k důchodu či jakési „odškodnění“ za nepříznivý zdravotní stav). Řádné využívání příspěvku následně kontrolují pracovníci obecních úřadů.
Žádost o příspěvek se podává na předepsaném formuláři Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR na místně příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností (řídí se místem trvalého bydliště žadatele), součástí této žádosti musí být oznámení o poskytovateli pomoci, tedy o osobě nebo instituci, která zajišťuje potřebnou péči a pomoc žadateli (poskytovatel také musí
oznámit, jakým způsobem tuto pomoc poskytuje). Péči může poskytovat
buď jen fyzická osoba (blízká či jiná) nebo jen poskytovatel sociálních služeb, nebo může být péče kombinovaná (tzn. že pečuje fyzická osoba i poskytovatel služeb).
Výše příspěvku je odvislá od žadatelova věku (vyšší do 18 let, v prvním
roce života na něj není nárok) a míry jeho závislosti na pomoci jiné osoby.
Výše příspěvku na péči činí:
do 18 let

nad 18 let

I. stupeň lehká

3 000 Kč/měs.

2 000 Kč/měs.

II. stupeň středně těžká

5 000 Kč/měs.

4 000 Kč/měs.

III. stupeň těžká

9 000 Kč/měs.

8 000 Kč/měs.

IV. stupeň úplná

12 000 Kč/měs.

12 000 Kč/měs.

O přiznání příspěvku rozhoduje v tzv. správním řízení obecní úřad s rozšířenou působností, případné odvolání řeší krajský úřad.
Řízení o příspěvku se skládá ze dvou částí: sociálního šetření a posouzení zdravotního stavu žadatele.
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Sociální šetření provádí sociální pracovník obecního úřadu s rozšířenou
působností, a to vždy v přirozeném prostředí žadatele, šetření např. nelze
provést po dobu hospitalizace (řízení o příspěvku se přeruší a šetření je provedeno až po návratu do domácího prostředí). Účelem šetření je posouzení schopnosti žadatele zajistit si péči o svou osobu samostatně (resp. zjištění jeho závislosti na péči jiné osoby) a hodnotí se 36 úkonů stanovených
dle zákona o sociálních službách, z toho 18 úkonů péče o vlastní osobu
(např. podávání a přijímání stravy, zajištění hygieny, chůze, schopnost orientace v přirozeném prostředí, oblékání, obouvání atd.) a 18 úkonů soběstačnosti (tj. zabezpečení chodu domácnosti, obstarávání osobních záležitostí,
schopnost komunikace s okolím atd.). Žadatel je povinen umožnit sociální
šetření, tedy vstup sociálního pracovníka do své domácnosti. Se závěry sociálního šetření má žadatel o příspěvek možnost se seznámit (podepisuje
záznam o provedeném sociálním šetření). Při provádění šetření může být přítomna jiná osoba (osoba blízká, poskytovatel pomoci atd.).
Výsledek sociálního šetření odešle obecní úřad s rozšířenou působností
na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Tamní posudkový lékař si následně vyžádá vyjádření o zdravotním stavu žadatele od jeho praktického lékaře, celkově posoudí zdravotní stav žadatele a poté zašle výsledek posouzení stupně závislosti osoby na péči jiné osoby zpět na obecní
úřad, a to s uvedením přesného výčtu úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti, které žadatel bez pomoci nezvládne. Na základě tohoto posudku vydá obecní úřad s rozšířenou působností rozhodnutí o přiznání (případně nepřiznání) příspěvku na péči. Posouzení stupně závislosti posudkovým
lékařem může (dle zkušeností z praxe) trvat i několik týdnů – obecní úřad
nemá možnost po dobu posuzování zasahovat do kompetence posudkového lékaře. Po dobu posuzování je správní řízení o příspěvek na obecním
úřadu přerušeno tzv. usnesením o přerušení řízení. Po obdržení posudku pokračuje obecní úřad v dalším řízení o příspěvku bez návrhu žadatele. Je-li
příspěvek přiznán, poskytuje se k datu podání žádosti o příspěvek. Dojde-li
u příjemce příspěvku k závažnému zhoršení zdravotního stavu, které vede
k rozšíření nutné pomoci, je možno podat návrh na změnu – zvýšení již vypláceného příspěvku na péči. Postup správního řízení u této žádosti je obdobný jako při žádosti o přiznání příspěvku.
Obecní úřad s rozšířenou působností, který příspěvek na péči přiznal
a také ho vyplácí, provádí následně kontrolu využívání příspěvku.
Marie Šlahařová DiS.
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Povodňové ohrožení města Vizovice
Ve dnech 1.6. a 2. 6. 2010 se
na oblast střední Moravy sneslo až
40 mm/hod. dešťových srážek, což
zapříčinilo prudké zvednutí hladin
místních toků a byly důkladně prověřeny krizové orgány města.
Starosti členům povodňové komise začaly již v 1:42 hod. když
byli informováni varovnou SMS
zprávou ČHMÚ o překročení II.
stupně povodňové aktivity (dále
jen SPA) v hlásném profilu Razov na řece Lutonince. Tato zpráva byla na místě ověřena povodňovou hlídkou, která ihned varovala Krajské operační centrum HZS
Zlínského kraje i obecní úřady níže
po toku. Starostka města vyhlásila
II. SPA – stav pohotovosti.
Průzkumem místních toků byl
zjištěn stálý vzestup všech hladin.
V areálu koupaliště došlo k zatopení brouzdaliště vodou z Čamínského potoku. Spodním vedením voda pronikala i do hlavního bazénu a hrozilo, že zaplaví i objekty přilehlých šaten a sociálního zařízení. Z toho důvodu
vedení povodňové komise pověřilo technické služby města k plnění a distribuci protipovodňových
pytlů v areálu TSMV. O stavbu
potřebné hráze byla požádána
jednotka SDH Vizovice, která již
na místě zasahovala.

V 7:01 hod. povodňová komise
obdržela zprávu o vzestupu hladiny řeky Lutonínka na III. SPA – stav
ohrožení. Starostka města rozhodla
o svolání KŠ města Vizovice. Současně s tím byl vyhlášen III. SPA.
Byla zřízena stálá povodňová
linka na tel. 577 599 199, na kterou se mohli občané dotazovat
na aktuální stav vodních toků, nahlašovat své požadavky na čerpání vody ze sklepů či požadavky na poskytnutí protipovodňových
pytlů. Tato stálá linka je aktivována vždy při svolání krizového štábu
nebo v případě povodní při vyhlášení II. SPA. Ukončuje svoji činnost
po odvolání II. SPA nebo rozhodnutím starostky města.
Pro elektronický písemný kontakt
byl aktivován email:
krizovy.stab@vizovice.eu
Krizový štáb začal ihned po svolání řešit situaci. Od hlídky PČR
byla obdržena informace o vylití
Dubovského potoka na silnici I/49
mezi Vizovicemi a Lhotskem. Nacházela se zde laguna 30x10 m
o hloubce cca 30 cm. Vozovka
byla sjízdná jen se zvýšenou opatrností. Krizový štáb požádal HZS
Zlínského kraje o zajištění průjezdnosti hlavního tahu. Velkou pomocí bylo poskytnutí sil jednotky SDH
Lhotsko, která zajišťovala řízení do-

pravy a stálý monitoring rozvodněného potoku.
Na kontaktní linku byla mj. nahlášena informace o naplavování dřeva v potoku Bratřejovka.
Bylo rozhodnuto o zajištění hlídek
na hlavních mostech jako opatření
proti zablokování průtočnosti. Rovněž bylo rozhodnuto o distribuci
povodňových pytlů pro obyvatelstvo a obce v jeho správním obvodu. Celkem bylo k dispozici 500 ks
dvoukomorových pytlů s tím, že
další by podle aktuálních potřeb
zajistil HZS Zlínského kraje. Jednotka SDH Vizovice již v době
zasedání KŠ zasahovala v počtu
8 osob. tj. ve 2 družstvech. V pl-

ném nasazení stavěli hráze a čerpali vodu ze sklepů na základě
hlášení na stále telefonní lince. Pro
ty členy, kteří byli v akci déle než
5 hodin bylo krizových štábem zajištěno stravování a voda.
Důležitým úkolem krizového štábu je také zpracování průběžných
informací pro občany. Tyto informace jsou vyhlašovány místním rozhlasem a současně také zveřejňovány
na stránkách města. Stálá pracovní skupina byla ve spojení s obcemi ve správním obvodu Města Vizovice a krizovým štábem Zlínského kraje. Zpracovávala a podávala hlášení o aktuálním stavu.
Další zasedání krizového štábu Vizovice proběhlo ve 12 hod.,
kdy byl povodňovými hlídkami
nahlášen stálý pokles na všech
místních tocích. Stálá služba krizového štábu ukončila svou činnost v 15.00 hod..
Město Vizovice by tímto chtělo
poděkovat našim dobrovolným hasičům, zaměstnancům Technických
služeb, městského úřadu a dalším účastníkům povodňové ochrany za obětavý přístup při ochraně
zdraví a majetku občanů Vizovic.
Jiří Žůrek, DiS.
tajemník krizového štábu města

ZŠ nabízí zdarma
5 ks starších skříňových
šicích strojů.
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Poděkování za besedu s policií
V úterý 23. 2. 2010 naši mateřskou školu navštívili příslušníci české policie, prap. Cyril Nevjelík
a nprap. Petr Zrník. Připravili si pro
naše děti velmi zajímavou besedu.
Poutavé vyprávění děti tak zaujalo,
že nespustily z příslušníků oči, sledovaly každý jejich pohyb. Dovedly pojmenovat co příslušníci ke své
práci potřebují. Velmi je zaujala
jejich výzbroj a veškeré vybavení
potřebné k běžnému zásahu. Došlo i k diskuzi , kdy děti kladly připravené otázky, na které dostaly
ihned srozumitelnou a vyčerpávající odpověď. Beseda pokračovala
dále v tom, jak se mají děti chovat
na vozovce, jak mají mít vybavené
a připravené kolo nebo koloběž-

ku. Dětem se dostalo i vhodné doporučení, jak se mají chovat k sobě
navzájem.

Starším dětem byla předvedena
ukázka přímého zásahu při zatýkání zloděje. Na závěr společné-

ho sezení si děti prohlédly základní
výstroj a výzbroj příslušníků policie.
Návštěva v dětech zanechala
hluboké dojmy. Celé odpoledne
se v MŠ o ničem jiném nehovořilo,
jen o této návštěvě.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat oběma příslušníkům Policie České republiky za krásně připravenou besedu. Z besedy bylo
zřetelné, že jim děti předškolního
věku nejsou lhostejné a že mají
zájem o jejich bezpečnost. Pomocí těchto setkání zároveň pomáhají příslušníci předcházet negativním
patologickým jevům, které ohrožují
naši bezpečnost.
Ilona Řepová,
zástupkyně ředitelky MŠ

Indiánská kultura v ZŠ Vizovice
V letošním školním roce jsme v hodinách výtvarné výchovy vytvářeli výrobky s indiánskou tematikou.
Žáci 6.–7. tříd se zaměřili na šamanské masky a šperky. Žáci
8.–9. tříd kreslili totemy a indiánské hlavy. Nejvíce práce dalo vytvořit indiánské šaty.
Látky jsme podle návrhů žáků
barvili i šili. Každý kus byl potom
originálně dozdoben technikou
savení. Tyto modely předvedly

naše žákyně 9. tříd na plese školy 27. 2. 2010.
Nejlepší výtvarné práce byly k vidění od 12. 5. ve výstavních prostorách KD Vizovice.
Současně zde vystavovali své
práce z hodin informatiky i žáci
paní učitelky Hanáčkové.
Keramikou a kresbami přispěli
i žáci ZUŠ Vizovice.
Stanislava Mikulčíková,
učitelka výtvarné výchovy

Všeho „dokvasu“ – Jiří Severin – Literární večer
V životě lidském je mnoho průvodců, kteří s člověkem jdou od narození až do jeho smrti. Jedním
z nich je čas. Průvodce nejvzácnější, nedostatkový a nejcennější. Člověku ho stále někde kousek chybí.
V mládí s ním plýtvá a ve stáří odměřuje jako na lékárnických vahách.
Však také naši předci rádi říkávali
ono magické: „ Všeho do času….“
Další průvodce životem člověka
je pálenka, víno či pivo – tedy obecně vzato alkohol. Pravda, od narození sice nepijeme, ale narození je
hojně zapito, aby se nemoci odplavily. Pak nás provází po celý život tu
více, tu méně – dle nátury každého.
A v čase našeho skonu, naši pozůs-
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talí zapíjí žal, či jen zavzpomínají…
V našem kraji mluvme o pálence
a to né ledajaké, ale o slivovici. Pálenka vonná, hřejivá, kulatá. Tak o ní
mluví zkušený konzument a mnohdy jí skládá poklony větší než své
vlastní milence. Právo pálit slivovici
měli Portáši a kvůli své službě byli
do určitého množství osvobozeni
od daně. Postupem času se z tohoto privilegia stal folklór, který je osobitý svojí vůní, tajemností a mnohdy
i zdravotními následky. A těch historek, kterých se u dobrého moku napovídá.
Po těchto stopách se vydal autor Jiří Severin a ve své nové knize
„Všeho dokvasu“, se pokusil zmapo-

vat historii pálenic, pálenky a všeho
co k tom patří. V poslední den měsíce dubna, kdy povětřím létaly čarodějnice, poskytla kavárna kulturního domu příjemný úkryt
před těmito nekalými
živly. Zde se povídalo, četlo a zpívalo v atmosféře téměř domácké a starosta z Jasenné,
dokonce nabídl i tekuté
„švestičky z vlastní zahrádky“.
Ti kdo si našli kousek času a přišli, nelitovali. Odcházeli domů
tu s novou knihou, tu
s úsměvem na tváři, pro-

tože jim zůstala v hlavě veselá historka. Hold všeho do času platí stejně jako na podzim všeho do kvasu.
pracovníci DK Vizovice
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Fleretmánie
Fleretmánie, tak takový název
vymysleli pořadatelé a zároveň fanoušci vizovické kapely Fleret, kterých je v Česku, ale i na Slovensku
dost. A právě pro ně uspořádali
7. května ve vizovickém kulturáku koncert, nebo spíše párty. Protože se fandové znají zřejmě jenom přes internet, tak to byl dobrý nápad a příležitost k vzájemné-

mu poznání. Takže pozvání od kapelníka Z. Hrachového jsem jenom
lehce zvažoval a nedalo se odmítnout. Sice jsem podstatně zvýšil věkový průměr účastníků, ale
v tom množství se to ztratilo a nakonec Fleret přece hraje pro všechny a bez rozdílu věku.
Jarmila Šuláková byla tentokrát
omluvena, protože kapela se chys-

tala na další koncertní turné. Šuláková, tento klenot české lidové písně, vzhledem ke svému věku a počtu živých koncertních vystoupení
nemá u nás obdoby a zřejmě nejen u nás. Takže jakápak omluva.
Jako moderátora si pořadatelé pozvali bývalou hvězdu televize Nova Slávka Bouru. Ten
svou roli zvládl na výbornou, stejně jako obě doprovodné skupiny
Pozdní sběr a I.C.Q. Příjemně překvapil také písničkář René Souček.
Zkrátka, když se sejde taková parta lidí, kteří umí bavit a chtějí bavit,
není co řešit. Bylo také zřejmé, že
k dobré náladě účastníků přispěla
také ochutnávka produktů firmy Jelínek přímo od zdroje a dobře fungující bufet přímo při akci.
Když moderátor těsně před
koncertem vyzvídal odkud přítomní přijeli a nakonec přišlo i na domácí, trochu stydlivě jsme s drotá-

rem Pavlem zdvíhali ruku, byla nás
v sále zřetelná menšina.
Samotný koncert odehráli Flereťáci ve velké formě a nakonec
je nadšení fanoušci ani nechtěli
pustit z jeviště. Poprvé se ve Vizovicích představil nový člen kapely slovenský baskytarista Maroš
Abrahám.
Původně jsem chtěl napsat nejlepší slovenský, ale abych neměl
problémy, píši nejlepší baskytarista Slovák působící u nás a je
to! Na samotný závěr koncertu
si dokonce dovolil „střihnout“ folkovou písničku manažer Fleretu
a s úspěchem.
Takže už se těšíme na další vystoupení, které bude už brzy, a to
9. července v Zádveřicích pod širým nebem. A tak nezbývá, než si
přát, jenom pěkné počasí, o vše
ostatní bude určitě postaráno.
František Kladníček

K akci „Noc kostelů“ se přidaly i Vizovice
V pátek 28. 5. 2010 se uskutečnila akce „Noc kostelů“, při
které se otevřely široké veřejnosti v celé republice stovky kostelů
(v naší Olomoucké diecézi to bylo
64 kostelů). Kromě možnosti vstoupit do kostela za účelem jeho pouhé prohlídky mimo bohoslužby nabízely farnosti pestrý program
na celý večer.
U nás (stejně jako v dalších místech) převzala záštitu nad touto
akcí naše starostka paní Mgr. Alena Hanáková. Z jejího proslovu
k přítomným při zahájení „Netradičního vystoupení místní cimbálové muziky Vizovský Juráš pod vedením uměleckého vedoucího Dalibora Bambucha“ (jak je uvedeno
v programu) citujeme:
Jsou chvíle, kdy hledáme místo,
kde bychom odpočinuli po práci,
potěšili duši a zklidnili mysl. Jak samozřejmé se zdálo být před lety
většině lidí vstoupit do kostela, oddat se tichu místa a hloubce modlitby. Nechat se oslovit krásou architektury, výtvarným uměním, kte-
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ré se v kostelech vždy nacházelo a pohladit atmosférou duchovního místa, stoletími umocněnou.
Chodíme po cestách a míjíme lidi
i místa. Míjíme modlitebny, kapličky i kostely. Mnozí by rádi vstoupili, ale cesty, po kterých se naučili
kráčet, je do těchto míst nezavedly a oni se vstoupit často obávají.
V Noci kostelů se neotvírají jen vrata do těchto duchovních míst pro
všechny, kteří bez rozdílu vyznání
vstoupit chtějí, ale věřím, že se otvírají i srdce lidí.
Možná i proto se zrodila NOC
KOSTELŮ, která vznikla před
pěti lety v Rakousku. Jeden farář
ve Vídni nechal večer otevřený
kostel, rozsvítil svíčky, pustil hudbu
a po chvíli se začali trousit kolemjdoucí. Ukázalo se že osvětlený
kostel má své kouzlo… Přeji Vám
všem, abyste se do svých domovů
vraceli potěšeni kulturním programem i setkáním s historií kostela,
který tvořil a tvoří dominantu města
Vizovice. Bylo mi velkou ctí převzít
záštitu nad touto akcí….“

Ti, kdo této možnosti využili, určitě nelitovali. Náš kostel si prohlédlo více jak 400 návštěvníků, velký
zájem byl také o výstup na ochoz
kostelní věže, při kterém se nabízel
netradiční výhled na naše město
v noci. Pod věží kostela byly instalovány panely s dokumentovanou
historií naší farnosti a možnost zakoupení publikace o naší farnosti. V průběhu večera komentovala
prohlídku kostela paní Mgr. Miroslava Šonová a naše mládež předvedla „Scénické podání každodenního ukřižování Pána za naše
hříchy“ a půlhodinku písní – „Mládež chválí Pána“. Paní Marie Poláchová – varhanice z Bratřejova - obohatila program známými
i neznámými melodiemi na varhany. O občerstvení návštěvníků bylo
dobře postaráno, každý se mohl
před prohlídkou kostela a věže
nebo po ní posilnit chleby s výbornými pomazánkami, které po celý
večer připravovaly „neviditelné
ruce“ na faře. Pro návštěvníky byla
příležitost navštívit také modliteb-

nu evangelické farnosti, která sousedí s katolickou farou. Po celý večer byli přítomni oba naši duchovní – Mons.Jan Kutáč, farář a kaplan P.Jindřich Peřina, který byl hlavním organizátorem akce. Během
večera se objevila i řada mladých,
z nichž se někteří přiznali, že jsou
v našem kostele opravdu poprvé.
Na závěr je třeba vyslovit poděkování všem, kdo se o důstojný průběh této akce postarali, ale
také všem návštěvníkům, kteří svou
účastí tuto akci podpořili.
Václav Lednický
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Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje

Bačovské květy
Vzpomínka
Byl první máj. Byl lásky a svátku práce čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas. Do průvodu zas
ČTK, TASS a místní ROZ hlas.

Barvy

Hračky na výletě v knihovně a nejen o nich. Knihovna uspořádala výstavku hraček, se kterými si hráli naši rodiče i prarodiče. Výstavka byla původně zamýšlena jako překvapení pro děti z mateřské školy z Bratřejova,
které přijely na plánovaný výlet do Vizovic. Nakonec se setkala s velkým zájmem a obdivem malých i dospělých čtenářů. Věty jako „S tím jsem si přece
hrával taky“, „ Je dobře, že je ještě někdo tak opatruje“, „Krásně jsme si zavzpomínali“, děkujeme “ byly častým slovním doprovodem při shlédnutí vystavených starých panenek, kočárků, pokojíčků i autíček. Ale nejen hračky
bavily naše čtenáře.
Dne 30. dubna proběhlo v prostorách kavárny kulturního domu vyprávění se spisovatelem Jiřím Severinem a autorské čtení z jeho nové knihy „Všeho dokvasu“. Celé vtipné povídání bylo doplněno filmem „Jak vypít trnku“
a hudbou Kašavští ogaři a Heligónské duo.
V rámci oslavy 65. výročí osvobození města Vizovice se v knihovně zpívalo, recitovalo i četlo a to vše bylo doplněno výstavkou dosud nezveřejněných fotografií z doby osvobození. Potěšilo nás, že na výstavku zavítali
i lidé, kteří nejsou našimi čtenáři a do knihovny běžně nechodí.
I nadále pokračovala spolupráce knihovny a ZŠ v podobě projektu „Region Vizovice“, kdy jednou ze zastávek na putování po Vizovicích se žáci
6. tříd zastavili i v knihovně, kde si poslechli povídání o vzniku města Vizovic a na závěr museli odpovídat na otázky, které si s sebou přinesli ze školy.
Druhého června se zakončil úspěšný společný projekt mezi mateřskou
školkou a knihovnou s názvem“V knihovně si čteme rádi, s knihami jsme kamarádi“. Děti v rámci projektu navštívily knihovnu celkem čtyřikrát a vždy
si poslechy pěknou pohádku. A protože projekt byl vytvořen v rámci akce
„Celé česko čte dětem“, děti si z knihovny odnesly napsanou básničku, kterou se do dalšího setkání měly naučit doma s rodiči. Tímto děkujeme paní
Mikulčíkové, která dětem předčítala, za její krásný mluvený projev i umění
předškolní děti zaujmout mluveným slovem. Všechny děti za odměnu dostaly bonbóny a diplom absolventa tohoto projektu.
Dne 28.května se malí i velcí čtenáři i nečtenáři vydali na vycházku
do přírody na Janovu horu. Cílem bylo opékání špekáčků a čtení vizovských pověstí, vše bylo doplněno soutěžemi pro děti i dospělé na vítěze čekaly sladké odměny. Celá akce se vydařila nejen díky hojné účasti, ale také
nám přálo počasí.
Velké díky patří také našim sponzorům, jmenovitě manželům Adamcovým za vytvoření drátěných odměn pro děti a lékárně Milosrdných bratří
PharmDr. Hanákovi za poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení
knižních odměn pro výše uvedené akce.
O veškerém dění a akcích v knihovně doplněné fotografiemi i o knižních
novinkách ve fondu si můžete přečíst na internetu www.knihovnavizovice.cz.
Všem našim dětským i dospělým čtenářům i ostatním nečtenářům přejeme
krásnou a hlavně prosluněnou dovolenou i prázdniny.
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Položili pamětní EU desku.
S šedým nápisem v černém lesku…
U tmavě zelených tují, světle zelených nových stromů,
žlutěoranžovorůžových, jako nových, domů,
a to sídlišti Růžová k tomu! Nevím nevím…
Aby někdo nepřemaloval smutně působící desku ve Vizovicích,
pod Novou ulicí, v krásném parku zbudovaném draze.
Naveselo, jak recesista David Černý onehdá ten tank
v matičce Praze…
Metúd Bačovský

Moudrá slova
(mluvení – mlčení)
„Nemluv příliš a vypravuj jen, co jsi viděl.“

Ptahhotep

„Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho.“

Demokritos

„Proto máme dvě uši a jedna ústa, abychom více poslouchali a méně
mluvili.“ 
Zenon
Konfucius

„Šlechetný se nežene do řečí, ale do práce.“

„Jako je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak naopak
přízemní duchové mají talent mluvit mnoho a neříci nic.“

Rochefoucauld
„ Je to bída,když někdo nemá dosti ducha, aby mluvil smysluplně, ani
dosti soudnosti, aby mlčel.“
La Bryére
„S většinou lidí raději souhlasím, než bych jim naslouchal.“

Ch-L de Montesquieu
„Umět mluvit není o nic větší ctnost než umět přestat.“
„Kdo mluví co chce, uslyší co nechce.“
„Kdybys mlčel, zůstal bys filosofem.“

Seneca st.

Publius Terentius Afer
Boethius

„Už se mi stalo, že mě promluvení mrzelo, ale nikdy mne nemrzelo,že
jsem mlčel.“
Xenokrates
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Příběhy z počátků republiky – Vladislav Rychlík
pokračování z minulého čísla
Koncem května byla naše ofenzíva do severní Itálie přes Tyroly – naši dobyli první pozice.
Střílely tam i naše nejtěžší hmoždíře, 42 cm náboj, byl jsem blízko, když pálili a dělaly hrozné
díry 15 m trychtýry. Tam jsem dostal krumpáčem do pusy při kopání zákopů, měl jsem rozbitý pysk
a tři zuby vyražené. To mně v polní nemocnici spravili a počátkem
června byla naše brigáda odvolána a jelo se na ruskou frontu,
kde probíhala Brusilova ofenzíva. Tu naši a němečtí vojáci zastavili po několika těžkých bojích.
Tam jsem byl raněný při spojování drátěných překážek před štelunky. Dostal jsem kulku přes ruku
do srdce do kapsy, prostřelila fotočky i dopisy, zvrtla se ale přes límec, a vylítla ven a já zůstal celý.
Při obvazu ve štelunkách povídal
lajtnant, že to je tausenguldenšus
a poslal mě nazad.
Dostal jsem se do nemocnice do Lvova, kde jsem byl 6 týdnů, rána se dobře hojila a dostal
jsem se opět k 7. kumpanii, ale už
tam bylo hodně jiných lidí, polovic jich bylo zajato. Tam jsme zůstali přes podzim, fronta se nehýbala a dělali jsme důkladné zákopy, aby tam mohli naši zimu
přečkat, chystalo se na dlouhou válku. Tam jsem dostal také
bronzovů medaili za statečnost.
Podrobnosti o bojích najdou se
v mém zápisníku. Psal jsem si deník, prozatím nevím, kde je, mám
zatím jen kousek.
V listopadu jsme jeli vlakem
zase na italskou frontu k Terstu,
ve Feltre jsme měli sídlo. Po týdenní cestě jsme byli celí zavšivení – dali nás vykoupat a šaty
do entlansunku vypálit a prádlo
nové, tak na chvíli byl klid od vší.
Tam kolem San Danielu naše
setnina pracovala na zákopech
a na svátky vánoční jsem dostal
první dovolenou. Za osmnáct měsíců jsem uviděl zase Vizovice.Potěšil jsem se zase s rodiči a souro-
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zenci – lásku jsem už neměl – ani
jsem se s ní nesetkal. Jen jsem se
dověděl, jaký život vede, a to nemohlo vést k dobrým koncům. Pro
mě byla ztracena.
Po Novém roce jsem odjel
opět na frontu, ke své kumpanii.
Během roku 1917 zažil jsem devátou ofenzívu italskou. Bylo to
ve velikonoční svátky. Pět dnů
bombardovali naše štelunky taliáni. Bylo to v samém ohni a kouři.
Naše setnina byla ve druhých zákopech a nesměli jsme pustit Maďary, kteří byli právě v prvních zákopech, zpět. Začali utíkat sice,
ale viděl jsem, jak náš hejtman
sám z revolveru zastřelil tři Maďary, takže museli ostatní zpět. Také
jsme měli rozkaz střílet, ale nám
vojákům bylo jich líto. Také mezi
nás padaly granáty, ale jen hlína
nás zasypávala. Sám jsem dostal
do zad pořádný kámen. V noci
posílali naše rezervy do první linie – byl to masakr, ale neustoupilo se . Trvalo to pět dnů. V těch
místech dva roky trvaly boje a stále se bylo na místě. Ta fronta se
jmenoval na Soči. V létě naši udělali ofenzívu a úspěšnou. Od Tyrol, kde byli Němci, prorazili frontu a obkličovali celou frontu, takže Italové museli ustupovat, ba
utíkat, aby nebyli obklíčeni. Celá
fronta šla dopředu, galoší utíkali až k Piavě. Všecek materiál – děla těžké, vše tam zůstalo,
hlavně potraviny a těch tam bylo
spousta, sýrů celé skladiště. My
jsme šli na Gyorici. Strašný pohled ve dne všude mrtvoly a kostry z lidí, cáry po chrástech, koně
zdechlé, vše to smrdělo, dva roky
se tam nepochovávalo A na cestě byli samí potkáni. Když jsme
pochodovali, museli jsme do toho
kopat, aby uhli.
Ve vesnici Salgána jsme nocovali – neusnul jsem. Zamotal
jsem se do celty a potkáni lozili
po mně. Co bylo od jídla, všechno sežrali, i z chlebníku, ačkoliv
jsme to věšeli na trámy a hřeby
ve zdi. A což takové v samé Gyo-

rici. Na stolech v bytech talíře neumyty, kastrole, hrůza podívat.
Ve sklepoch, všude samí potkáni.
Obchody byly plné zboží. Vojáci, co tam přišli první, házeli krabice ze štepařů, přebírali a pošlapali vše, zvlášť v hračkářském krámě panenky, kytice svatební. Přišli druzí vojáci, zas přehazovali.
Já přišel do drogerie, kde byla
spousta krásných štetek a štětců drahých. Nabral jsem si, co
jsem mohl, ale stejně jsem z toho
nic neměl Nedostal jsem domů
nic. Poslal jsem sice po kamarádovi Kantorovi, který jel na ortáb (urláb) do Karlovic u Vsetína,
ale neodevzdal ho našim, jak slí-

bil. Od té doby jsem ho neviděl.
Zkrátka nemělo cenu něco brát,
když jsme to nemohli s sebou nosit. Měli jsem vojenské výzbroje
dost. Jen mašle hedvábné jsem
později dovezl sestře.
Při tom průlomu do Itálie navštívil frontu nový císař Karel. Mával nám z auta a hned nato auto
vjelo do cesty, přes kterou tekla
voda, bylo jí tam asi půl metra.
Auto ostalo trčet v té vodě. Noviny psaly, že se císař topil, že ho
museli zachránit. Není divu, byl
namazaný a v kožuchoch i s generálama, kteří byli s ním, museli
jich vytáhnout.
pokračování v dalším čísle

Nevyměníš – nepojedeš
Řidičské průkazy vydané
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu
je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu
(viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.).
Jste držitelem některého ze zde uvedených řidičských průkazů?
Podejte žádost o výměnu co nejdříve!
Co musím mít s sebou?
Platný doklad totožnosti (občanský proůkaz, pas),
jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5cm, řidičský průkaz,
kterému končí platnost.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena
od správního poplatku.
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
(podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu).
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti
(popř. do 5 pracovních dnů
po úhradě správního poplatku 500 Kč).
Další informace získáte na internetových stránkách
www.vymentesiridicak.cz
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Kronika 1960
Přetiskujeme z městské kroniky úryvky z dějin města před padesáti roky tehdy z pera kronikáře Gustava Imrýška. Přepis respektuje staré pravopisné zvyklosti originálu.
Průmysl
Podnik komunálních služeb poskytuje služby obyvatelstvu
ve 20 různých oborech (opravna aut, elektroinstalace, zámečnictví a klempířství, radioopravna, sklenářství, studnařství, knihařství, oděvní služba, dopravní služba, holičství, kadeřnictví a kosmetika, informační středisko CIS, půjčovna „Svatka“ (půjčuje nádobí ke svatbám), prádelna, sběrna chemické čistírny, zahradnictví,
deštnikářství a brusičství, pohřební služba a čištění města).
Slovácké konzervárny a lihovary n.p. Uherské hradiště, závod
02 Vizovice vyváží své výrobky do 46 států celého světa, a to
PlumBrendy ( slivovice 45%, slivovice 5letá 50%, slivovice kosher
50%),Barrack (meruňkovice 42%), Kirsch (třešňovice 45%), Jupiter
Brandy (borovička 40 %).
V cihelně je zaměstnáno 52 zaměstnanců. Stavba skladiště léčiv Medika má být provedena nákladem 12 milionů Kčs.
Valašské dřevařské závody n.p. Vizovice vyrábí pérové kolíčky na prádlo, ramínka na šaty, dětské stolky, dětské židličky, skládací sušáky a vyváží do Indie, Austrálie, Britské Guayany, Cypru, Eritreje, Francie, Ghany, Havajských ostrovů, Holandska, Islandu, Jordánska, Jamaiky, Malajska, Nicaragui, Nigérie, Ohňové
země, Panamy, Peru, Súdánu, SSSR, Venezuely, Záp. Německa.
Pro naše spotřebitele v ČSR vyrábějí prkénka na krájení masa, prkénka na zeleninu, války na těsto, desky na válení těsta, ramínka na šaty.
Ve Valašských dřevařských závodech č.2 (za Říčanskou ulicí v bývalé Šakalíkově pálenici) je zaměstnáno 51 zaměstnanců z Vizovic a okolí. V závodě se vyrábějí hlavně kolíčky na prádlo, a to plných 56% z celé výroby. Vyrábějí se hlavně do zahraničí, zejména do Anglie.
Dne 24. dubna 1960 bylo zavedeno v maloobchodě nové snížení cen průmyslového a potravinářského zboží s účinností od 24.
4. 1960.
Poměry kulturní: Škola
V tomto roce bylo v naší škole celkem 1 080 žáků. Dne 28.
března byl slaven Den učitelů tím způsobem, že všichni učitelé
z okresu Gottwaldovského se shromáždili v Domě umění v Gottwaldově, kde k nim promluvil arm. generál Ludvík Svoboda.
Po slavnosti v Gottwaldově přijel generál Svoboda do Vizovic,
prohlédnout si zdejší školu. Pobesedoval s učiteli a pak pokračoval v další cestě do Žiliny.
Žáci naší střední školy sehráli pohádkovou hru „Zlatá kachna“
pro žactvo i pro dospělé, vždy s úspěchem. Také učitelé jedenáctiletky sehráli ve dnech 9.a 10. dubna komedii s hudbou a zpěvy
“Šeříkový sad“. Prvního představení se zúčastnilo 350 osob a druhého 200 osob.
V rámci oslav 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou
byly ve škole pořádány besedy žáků s příslušníky SPB (Svazu protifašistických bojovníků) v nichž vyprávěli o boji našeho lidu proti okupantům.
…
Školní rok 1960 – 61 byl zahájen slavnostněji než jiná léta. Letošní zahájení školního roku obsahovalo totiž jeden nebývalý pr-
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vek: Letos totiž ponejprv v historii našeho školství dostali žáci knihy a pomůcky ve škole zdarma, takže rodiče nemuseli žákům nic
kupovat. Při příchodu do třídy měl už každý žák na svém stole
připraveny učebnice, sešity a jiné pomůcky. Školní budovy byly
uvedeny do náležitého pořádku, třídy i chodby byly vyzdobeny.
Do školy bylo 1. září zapsáno celkem 1 126 z nichž 140 bylo
ještě začátkem školního roku na chmelové brigádě. Sklízeli chmel
jako jiná léta na chmelnicích v Drahomyšli u Žatce. Do 1. třídy nastoupilo celkem 61 žáků, do pěti šestých tříd 212 žáků, do devátých závěrečných tříd 72 žáků a do výběrové deváté třídy 40
žáků. Letošní školní rok je totiž ještě přechodným rokem stejně jako
loňský, neboť se postupně přechází z osmileté školní docházky
na devítiletou školní docházku.
…
Slavnostního zahájení školního roku 1960/61 zúčastnili se zástupci politického a veřejného života a hovořili k žákům o tom,
za jakých hmotných podmínek oni chodili do školy. Tím, že letos
žáci dostali učebnice a všechny školní potřeby úplně zdarma,
ušetří rodiče našich žáků celkem asi 183 000 Kč. To znamená,
že každý žák dostane učebnice a pomůcky v průměrné hodnotě 162 Kč. Pionýři a svazáci se zavázali, že budou učebnice šetřit, aby po nich je mohli i další žáci užívat. Každá učebnice má
být při normálním opotřebování pět let v užívání a pak se vyřadí.
…
Nutno konstatovat, že se v dnešní době po učitelích žádá
mnoho práce nejen ve škole, ale i mimo školu, ve veřejném životě. Zapojení učitele do veřejné práce se považuje za samozřejmost a povinnost. Ve Vizovicích je značná část učitelů velkou měrou účastna na veřejném dění. Jim jsou nakládány úkoly zejména
v oboru kulturní činnosti v městě. Poměr části naší rodičovské veřejnosti k učiteli není zde příliš dobrý. Rodiče často v přemrštěné lásce ke svým dětem zavírají oči před jejich nedostatky, nebo je ani
nevidí, neboť jim na výchovu dětí nezbývá času, což jistě správné není. Snadno se pak stane, že v pokárání od učitele vidí rodiče spíše křivdu na dítěti. O učiteli a o škole pak doma mnohdy nemluví dobře a autorita učitele se pak podkopává a kázeň žáků
se uvolňuje. Výchova je problém složitý. Práce učitelova je z velké části zápas s dětskou nedokonalostí, zaviněnou nedostečnou
nebo špatnou výchovou v rodině. Část veřejnosti však zachovává ke škole i k učitelům pěkný poměr a pomáhají škole ve Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). S dobře vychovanými žáky nejsou problémy, avšak žáci s povahovými vadami a nedostatky, se
špatnou rodinnou výchovou, vyžadují se strany učitele velké pedagogické obratnosti, rozhledu, zkušenosti a taktu. Na vytváření poměru veřejnosti k učitelům má však podstatný vliv i rozrušená současná doba.
…
Počasí
Květen byl z počátku drsný, ranní mrazy -3ºC. V polovině měsíce května bylo teplo, jinak celý měsíc byl chladný až drsný a přitom suchý. Slabé deštíky byly jen 20/5, 22/5, 23/5, a 25/5.
První polovina června se vyznačovala již teplejším počasím, s teplotami kolem +20 ºC. 14. 6. po bouřce nastalo ochlazení na +14
ºC a pak už nastalo nestálé, deštivé a chladné počasí až do konce měsíce.
Pokračování (Muzeum a osvětová beseda)
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65. výročí osvobození města Vizovice
V letošním roce si celý svět připomněl konce snad nejbolestivější epochy výročí lidských dějin,
konce 2. světové války. Celý svět
si připomněl nekonečných šest
let válečných hrůz, těžko uvěřitelné miliony oběti války, lidi umučené v koncentračních táborech.
K tragickým událostem patří také
rok 1941, kdy gestapo odvleklo
do koncentračních táborů činovníky a členy vizovického Sokola,
odkud se již většina nevrátila.
Vizovjané však také aktivně bojovali proti okupaci.Mají své hrdiny
domácího odboje, mají své padlé
v řadách zahraničních vojsk, letce
v Británii, kteří položili své životy

v operacích proti německému fašismu daleko od domova.
Přestože známe historická fakta, těžko si dokážeme my, co
jsme válku neprožili, představit,
co v té době lidé prožívali. A nedokážeme ani pocítit radost, kterou pro tehdejší obyvatele města
znamenala znovu nabytá svoboda. Nechceme a ani nemůžeme
připustit, aby nastupující generace zapomněla na historii.
Květinami, které počátkem května jsme položili na pietní místa
v našem městě, chceme vzdát ještě hold konkrétním lidem, kteří během válečných let umírali, ať už
v uniformách, ve vězeňských mun-

důrech nebo v civilních šatech.
A vzkázat jim, že nezapomínáme.
Vzpomínková akce ve městě
3. května, ke které se přidaly děti
v krojích Vizovjánku, připomněla
pokládání věnce u pamětní desky
na budově Sokolovny. Na ní je též
jméno legionáře Josefa Sulíčka,
který prošel také první světovou
válkou a zemřel ve věznicích války
druhé. Zanechal zajímavý rukopisný příběh, který je dnes v soukromých rukou.
Celá vzpomínková akce počala na místním hřbitově, zahájil ji zpěvem hymny pěvecký sbor
Křížkovský. Potom svým projevem starostka mgr. Alena Haná-

ková připomněla utrpení občanů z Vizovic i okolních obcí. Pietní akt ukončil opět pěvecký
sbor Křížkovský. Všichni účastníci přešli do vizovické knihovny, kde byla zahájena výstavka
s názvem „Před 65 léty“ Účastníci odešli ještě k pomníku plk. Jaroslava Haly a k pamětní desce
na budově sokolovny. Celý pietní akt doprovázeli vizovičtí skauti,
kteří za nepříznivého počasí stáli čestnou stráž u pomníku a pamětní desky na budově sokolovny, kde po malém občerstvení
akce skončila.
Anna Krocová, TJ Sokol
a Jiří Ludvíček, kronikář města

Tribuna na areálu mládeže v likvidaci
Už hodně vody uběhlo v Lutonince i Bratřejůvce od dob, kdy
se na areálu mládeže konalo poslední Trnkobraní. Od té doby
se mnohé změnilo k nepoznání.
Místo betonové plochy, po které se denodenně proháněly děti
na kolech, s míčem nebo tenisovou raketou tu vyrostlo víceúčelové hřiště, které využívají v dopoledních hodinách žáci ZŠ a odpoledne pak „začínající“ fotbalisté nebo jiné děti, mající zájem
o sport.
Před tribunou se podařilo vybudoval Skatepark, zejména
pro starší mládež, milující jízdu
na skateboardu, s příchutí alespoň trošky adrenalinu.
Velké změny se „bohužel“ dočkala po letech smysluplného využití i tribuna s pódiem a kulturním zázemím pro umělce, kterých se tu vystřídalo bezpočet.

Naše „zlatá mládež“ ji využívala ke svým schůzkám a různé zá-

bavě, která s kulturou neměla ale
opravdu vůbec nic společného.

Foto: Renata Mládenková.

Vše, co se dalo rozbít, bylo rozbito, vše, co se dalo zdemolovat,
bylo zdemolováno! Nakonec
o tom by vám mohli povídat lidé,
kteří bydlí v těsném sousedství.
Ilustační foto dokumentuje zdemolování této stavby zcela pravdivě.
Technické služby se během
měsíce dubna a května pokusily stavbu demontovat, aby se někomu něco nestalo. Podle předběžných informací by celá dřevěná stavba měla být zlikvidována do začátku letních prázdnin.
Kam se pak dá její železná konstrukce, zatím není definitivně rozhodnuto.
V každém případě tak naše“zlatá mládež“ přijde o svoji
„klubovnu“, kde se mohla nerušeně scházet. Konečně! Technické
služby díky!
Zuzana Štalmachová

Středisko Naděje Vizovice
Místem, kde mohou vizovické
děti a mládež najít bezpečný prostor pro své volnočasové aktivity, je
už 7 let nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež, Středisko Naděje
Vizovice. Díky podpoře Zlínského
kraje i v letošním roce mají pracov-
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níci střediska možnost připravit pro
30 dětí mladších 15 let sportovní
turnaje ve stolním tenise a fotbalu,
výtvarné a keramické dílny a také

čtyři celodenní outdoorové aktivity. V květnu jsme se vydali na hrady Helfštýn a Lukov, na letní prázdniny chystáme výšlap do okolí Vizovic a cyklovýlet.
Význam projektu spočívá především v ochraně dětí před sociálně

patologickými jevy, možnost včasného podchycení nevhodných sociálních návyků, bezpečnost dětí
a posilování schopnosti užitečně trávit volný čas.
Bc. Kateřina Pivoňková,
ředitelka Naděje o.s.
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Demence – epidemie našeho století
Chování blízkého člověka se
pozvolna stává nesrozumitelné. Ten aktivní člověk, který dokázal řídit celou rodinu neustále
něco hledá, na všechno zapomíná, neumí samostatně vyřešit ani
ty nejjednodušší problémy, neví
kolik je hodin, není schopen najít cestu domů, přestává poznávat své přátele a posléze i své
nejbližší. Nezvládá základní sebepéči. Přivádí lidi kolem sebe
na pokraj zoufalství, když jim
stále znovu klade tutéž otázku. Dostane se nám informace,
že zvláštní chování člena rodiny
způsobuje demence. Nemoc,
která znamená ztrátu paměti –
mozek přestane fungovat. Čím
dál paměť mizí, tím víc připomíná myšlení člověka s demencí
myšlení malého dítěte a vše co
je s tím spojeno. Jeho prožitky
jsou ovládány tématy, jež byla
pro něj důležitá v minulých obdobích jeho života. Hledá místo kde se narodil, svůj rodný
dům, rodiče. Člověka postiženého demencí čeká postupný úpadek a nemoc je tak destruktivní,
že v její poslední fázi se stěží podobá člověku, jímž byl na jejím

začátku. V poslední fázi nemoci
nemůže už ani chodit, jenom sedět až v určitém okamžiku ani to
už není možné, přestává mluvit.
Jak demence nezadržitelně postupuje, je citlivější na to, jak se
k němu chovají druzí. Je pro něj
důležitější vztah s lidmi, kteří ho
obklopují.
Alzheimerovu nemoc, nejčastější formu demence, má v Evropě šest milionu lidí a další stále přibývají. U lidí nad 85 let
trpí demencí každý čtvrtý člověk. Zvyšující se střední délka
života má za následek prudký
nárůst počtu pacientů s demencí. V Západní Evropě se snaží
na epidemii tohoto století připravit. Vědí, že dnešní třicátníci jsou
ti budoucí „dementní lidé“, o které se nebude mít kdo starat. Česko nemá vypracovaný plán, jak
o tyto lidi pečovat. Když se má
dělat péče skutečně kvalitně, levné to není. Nemoc vyžaduje celostní a multidisciplinární přístup
zřejmě ještě více než jiná onemocnění.
Systém je však byrokratický,
svazuje poskytovatelům ruce
a ošetřovatelský personál je

špatně placený. Demence je závažný a dlouhotrvající problém
pro pacienty a jejich rodiny. Většina péče se odehrává v rodinném prostředí a je zajišťována
rodinnými příslušníky, kteří potřebují pomoc a další služby a podporu, aby mohli tuto náročnou
roli co nejdéle vykonávat. Pro
zajištění uspokojivé kvality života pacientů s demencí i jejich rodinných příslušníků je třeba, aby
existoval systém kvalitních a vzájemně navazujících zdravotnických a sociálních služeb.
Dotek, o.p.s. poskytuje terénní a pobytové služby. Obrací se
na nás stále víc rodin, jež si nevědí rady s blízkým trpícím demencí. Volné místo však málokdy
máme. Nemoc si nevybírá postihuje chudé i bohaté a slavné.
Lidé jsou často poprvé konfrontování s tím, že peníze jim v tuto
chvíli na nic nejsou, protože neexistuje systém péče, který by jim
pomohl. Nabízíme našim klientům péči na vysoké profesionální
a lidské úrovni v prostředí simulujícím domácí atmosféru. Podařilo
se nám získat významnou finanční částku z Evropského sociální-

ho fondu na vzdělávání našich
pracovníků. Víme tedy jak na to.
Rádi bychom umožnili péči všem
potřebným především z našeho
regionu. Kapacita našeho zařízení nám to však neumožňuje.
Vylíčila jsem situaci a příznaky nemoci možná až moc naturalisticky, ale naprosto pravdivě.
Mimo jiné také proto, abychom
společným silným hlasem dali
najevo příslušným institucím, že
rozvoj sociálních služeb v našem
mikroregionu je nezbytný, protože kromě Dotek, o.p.s. je nikdo
jiný neposkytuje. Na vybavení zařízení ošetřovatelskými pomůckami získáváme finanční prostředky z grantů, fondů a nadací. Nemalou finanční částkou přispívají také naši dárci. Dary se
stávají nedílnou součástí rozpočtů mnoha firem. Některé z nich
si vybrali právě Dotek, o.p.s pro
kvalitně odvedenou péči. Děkujeme i za naše klienty. Děkujeme za důvěru všem, kteří se nám
svěřili do péče. Stále pracujeme
na tom, abychom si tuto důvěru
zasloužili.
Radomíra Pečeňová
Dotek, o.p.s.

Informace matriky
Vážení občané, vážení čtenáři, dovolte, abychom vás seznámili
s jednou z aktivit matriky.
Hodně vzácnou záležitostí a ne tak častou je složení státoobčanského slibu do rukou tajemníka úřadu s rozšířenou působností, což je
podmínkou k nabytí státního občanství České republiky.
Dovolte, abychom Vám představili paní Máriu Sýkorovou, bývalou
občanku Slovenské republiky, které Ministersvo vnitra České republiky
udělilo na její žádost státní občanství České republiky.
Dne 10. května 2010 v 8.00 hod. ráno v obřadní síni Městského
úřadu ve Vizovicích za účasti rodinných příslušníků složila výše jmenovaná státoobčanský slib do rukou tajemníka úřadu Ing. Jaroslava Pavelky.
Po podpisu nezbytných dokumentů obdržela z jeho rukou Listinu
o udělení státního občanství.
Paní Sýkorové blahopřejeme.
Díky dokumentu tohoto aktu dáme i vám čtenářům možnost nahlédnout u této příležitosti do naší obřadní síně.
Dana Smetanová, matrikářka
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Pes – nejvěrnější přítel člověka
„Na vymezených veřejných prostranstvích je držitel psa povinen mít
psa upevněného na vodítku, a pohybují-li se v blízkosti psa cizí lidé,
musí opatřit psa i náhubkem; toto
ustanovení se nevztahuje na služební psy při výkonu služby.
Psi pohybující se volně bez dozoru na veřejných prostranstvích mohou být považováni za toulavé psy
ve smyslu zvláštního právního předpisu a mohou být odchyceni.“
Tolik druhý a třetí článek Obecně závazné vyhlášky města Vizovice č. 4 z roku 2001 o veřejném pořádku a podobné znění má i čtvrtý článek Obecně závazné vyhlášky Města Vizovice
č. 2/2002 týkající se hřbitova, který přístup psů na pohřebiště zakazuje. Přesto i téměř deset let od vydání obou vyhlášek se najdou občané města, kteří svým chováním
oba dokumenty naprosto ignorují
a svým chováním tak dávají najevo
svůj postoj k ostatním obyvatelům,
kteří pro ně zřejmě neznamenají víc
než vzduch. Jak jinak si vysvětlit tuto
směs arogance, sobectví a přehlížení oprávněných požadavků ostatních lidí na prostředí, ve kterém žijí.
Zřejmě nemá cenu se rozepisovat o charakteru lidí, kteří vyhodí
psa na ulici a ponechají ho svému
osudu, zrovna tak jako o majitelích
psů, kteří se sice o svého psa starají, dokonce jej pravidelně venčí, ale
pramálo už se starají o to, co se stane s tím, co jejich pejsek po sobě
zanechá v trávě nebo na chodníku.
Oni sami se považují za slušné lidi,
kteří pravidelně státu odvádí daně
a z těch daní jsou přece hrazeny
náklady na provoz technických služeb, které se tím pádem musí postarat jak o opuštěné psy, tak o jejich
exkrementy. Navíc přece platí městu poplatek vyplývající z vlastnictví
psa. Záměrně pominu otázku toho,
jak se placení poplatku za vlastnictví psa obchází jeho nahlášením
na adresu s nižším poplatkem i skutečnost, že tato platba je i jakousi
daní za to, že to, co je pro jednoho člověka radostí, může být pro ji-
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ného člověka zátěží. Svým způsobem mají tito lidé pravdu. Hlavním
úkolem technických služeb je údržba čistoty ve městě.
Tato pravda platí ovšem jen do té
doby, než se podíváme kolik finančních prostředků mají technické služby k dispozici a co všechno za ně
musí zajistit. A můžeme být i konkrétní a podívat se na to, jak by to vypadalo, kdyby byli všichni majitelé
psů stejně zodpovědní. Takže jak
náklady na úklid psích exkrementů
a odchyt zaběhnutých pejsků ovlivňují úroveň údržby čistoty a vybavenosti města?
Pro úklid psích exkrementů jsme
byli nuceni pořídit uliční vysavač
v ceně přibližně sedmdesát tisíc
Kč. Jenom pro ilustraci, za stejné
peníze by bylo možné pořídit jedno skromněji vybavené dětské hřiště anebo deset laviček. Ale tím náklady na úklid psích exkrementů ani
zdaleka nekončí. Ve městě bylo nutné zřídit stojany s koši a sáčky určenými speciálně pro tento účel. Celková investice přibližně dvacet tisíc
Kč. Každý rok zaplatíme o něco
málo víc než dva tisíce Kč za nákup náhradních sáčků a roční náklady na provoz vysavače psích exkrementů je možné vyčíslit částkou přibližně devadesát tisíc Kč, která zahrnuje mzdu pracovníka provádějícího úklid, pohonné hmoty a náhradní díly pro vysavač. Takže celkový náklad představuje přibližně
stoosmdesát tisíc a i když odečteme
nákup vysavače a stojanů se sáčky jako jednorázovou investici, stále zbývá zhruba devadesát tisíc Kč.
Kromě úklidu psích exkrementů
musíme počítat i s odchytem a ustájením zatoulaných psů. V tomto případě se jenom náklady za krmivo v posledních pěti letech pohybují v rozmezí od dvaceti do padesáti tisíc Kč. Náklady na vyškolení odborně způsobilého pracovníka představuji částku dvaceti tisíc
Kč, ale ze všeho nejdřív bylo nutné
vystavět kotce, do kterých je možné
psy umístit, což je investice ve výši
padesáti tisíc Kč. A samozřejmě ne-

smíme zapomenout na roční provozní náklady spojené s odchytem
zatoulaných psů v podobě mzdy
pověřeného pracovníka, nákladů
za pohonné hmoty vozidla s nímž
jsou zatoulaní psi svážení a poplatky za veterinární vyšetření odchyceného psa, které představují částku zhruba šedesáti tisíc Kč. Vozidlo
muselo být samozřejmě upraveno
tak, aby vyhovovalo zákonným normám což se odrazilo v částce přibližně dvaceti tisíc Kč a bylo nutné nakoupit i předepsané vybavení pro odchyt psů v ceně deseti tisíc
Kč. Celkem hezkých dvěstadeset tisíc Kč, z čehož jenom provozní náklady činí přibližně stodeset tisíc Kč.
Když všechno shrneme, tak roční
provozní náklady spojené s úklidem
psích exkrementů a odchytem psů
představují částku přibližně dvěsta
tisíc Kč, investice do potřebných zařízení pak dalších stodevadesát tisíc
Kč. Celkem třistadevadesát tisíc Kč.
Za tuto částku už by bylo možné
obnovit povrch místní komunikace
například v Tyršově ulici, anebo vystavět nový chodník ve Školní ulici.
Kromě těchto peněz, které samozřejmě v rozpočtu technických služeb chybí na údržbu města je nut-

né ještě připočíst pracovníky, kteří jsou vázaní na práce spojené
s péčí o odchycené psy a úklidem
psích exkrementů na ulicích města
a tím pádem chybí třeba při sečení trávy. Nemluvě o tom, že ani není
v možnostech technických služeb
držet v pracovní pohotovosti pracovníky pro odchyt psů celých čtyřiadvacet hodin. Volně pobíhajících
psů totiž v našem městě v poslední době hodně přibylo a není výjimkou, že pracovník pověřený odchytem je často odvoláván z domova třeba i v nočních hodinách, aniž
by za tuto práci přesčas dostal zaplaceno.
Z pohledu ředitele technických
služeb se jedná v případě oněch třistadevadesáti tisíc Kč vynaložených
na úklid psích exkrementů a odchyt psů o škodu zaviněnou konkrétními osobami, které by za svou
bezohlednost vůči ostatním spoluobčanům měly také zaplatit. Není
na čase zahrnout do obecních vyhlášek také sankce a po lidech, kteří svým chováním tuto škodu zaviní,
požadovat také úhradu v plné výši?
Přinejmenším v případě odchytu zatoulaných psů by to bylo na místě.
Ing. Alois Pavlůsek

Letní kino Všemina,
aneb jak pomoci dětem
Po loňské úspěšné akci, Park hotel Všemina a jeho partneři pod
záštitou Zlínského kraje, se rozhodli opět uspořádat letní kino na Všemině. Důvodem vzniku letního kina byla idea, že tento projekt se stane
součástí letních kulturních akcí v regionu Zlínského kraje a na základě
dobrovolného vstupného se podpoří finančně Dětský domov a Základní škola ve Vizovicích. Díky finančnímu daru ve výši 30 000 Kč,
který byl slavnostně předán této instituci na Mikulášském dni, se rozhodli pořadatelé opět zorganizovat letní kino ve stejném duchu.
Slavnostní otevření letního kina proběhne 15. 7. 2010 ve 21:30
hod. filmem Souboj Titánu. Promítat se bude každý čtvrtek, pátek, sobota a to po celou dobu letních prázdnin. Přijďte podpořit drobným
příspěvkem děti z Dětského domova a Základní školy ve Vizovicích
v souladu s heslem sbírky „pro šťastné oči děti“.

Letní kino maringotka parkhotel Všemina

Červenec – srpen 2010
březen/duben 2010
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Společenská kronika
březen – duben
Narození
Jakub Kučera

Termíny svozu tříděných
a nebezpečných odpadů
Počínaje dnem 1. 7. 2010 přebírají Technické služby ve Vizovicích svoz tříděného odpadu po společnosti Marius Pedersen a.s.,
který bude prováděn v těchto termínech:

Rodiče: Richard a Martina roz. Novotná
Natálie Holá
Rodiče: Jiří a Lucie roz. Slámová

Červenec
12. 7. – PET láhve – žluté pytle, 15. 7. - papír – modré pytle

Jakub Duroň

Srpen

Rodiče: Kateřina Duroňová

4. 8. – PET láhve – žluté pytle, 12. 8. – papír– modré pytle

Michal Fojtů
Rodiče: Tomáš a Pavla roz. Moravcová

Září
1. 9. – PET láhve – žluté pytle, 9. 9. – papír– modré pytle

Rozálie Maláčová
Říjen

Rodiče: Jaroslav a Iveta Járová
Kristián Jan Kalinec
Rodiče: Marek a Markéta roz. Valášková
Irini Josefína Pšenčíková

7. 10. – PET láhve – žluté pytle, 13. 10. – papír –- modré pytle
Listopad
4. 11. – PET láhve – žluté pytle, 10. 11. – papír – modré pytle

Rodiče: Josef a Ioanna Kollia
Prosinec

Úmrtí
Lenka Chmelařová, Chrastěšov 50, 63 let

2. 12. – PET láhve – žluté pytle, 8. 12. – papír– modré pytle
I nadále mají občané města Vizovice možnost vyzvednout si

Vlasta Trlicová, Nádražní 427, 80 let

potřebné pytle v provozovně Technických služeb města Vizovice

Libuše Šťastná, Růžová 999, 80 let

a nově je zavedena možnost nákupu černých pytlů určených pro

Ladislav Lednický, Chrastěšovká 826, 79 let

sběr komunálních odpadu.

Helena Pšenčíková, Lázeňská 1065, 55 let
Jindřiška Ulmanová, A. Háby 911, 66 let

Sňatky březen a duben
Přemysl Kopečný a Jana Vítková, oba Vizovice
Libor Valníček a Helena Klejchová, oba Vizovice
Oldřich Elšík a Stanislava Burešová, oba Vizovice
Petr Ježek, Vizovice a Renáta Mikušková
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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Eduard Peck: Výběr pranostik z Vizovicka
Jak se na Valašsku léčilo.
Od kašlu vaří se ovesná sláma na kousky pořezaná tak
dlouho, až je odvar červený
jak pivo; potom se pije.
Když někoho pchá v prsoch,
přikládají mu na ně teplou kůži
ze zabité kočky a králíka nebo
modrý pijavý papír, potřený
medem a pokapaný lojovou
svíčkou.
Komu hnijů plúca, má píti
psí sádlo anebo „zelnicu“.
Tato zvláště se doporučuje.
Jeden člověk byl „nemocný
na plíca“. Lékař , který k němu

chodil, už nevěděl, jaký lék by
mu dal na uzdravenou, i řekl
mu, nač má chuť , to aby
jedl a pil.Nemocný pravil, že
má chuť na zelnicu. „Tak pijte zelnicu!“ řekl lékař a vícekrát k němu nešel..Nemocný
pil zelnicu a po troše okříval,
okříval, až načisto okříl; i šel
se poděkovati lékaři za dobrou radu.Lékař se tomu velice
podivil, zamkl světnici a milého člověka zabil.Přesvědčil
se, že narostly plíce v novotě.
Nestalo se mu za to nic, že to
bylo na zkušenou.
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RC auta po zimní sezóně jezdí dál!!
Zimní sezóna RC aut v měřítku
1:18 se jela už jako šestá v pořadí, jelo se jako obvykle sedm závodů. Zmíním se pouze o závodnících, kteří jezdí za RC auta Vizovice o.s.
Kategorie Open – bez omezení – v této kategorii jelo celkem 23 závodníků. Fanánek Stodola 4. místo, Martin Kratochvíl
5. místo, Filip Pykal 6. místo. Kategorie Stock – motor 180/5
článků NiMH (6V) nejrozšířenější kategorie: Jirka Hrabec 8. místo, Martin Kratochvíl 9. místo. Tito
dva mají odjety pouze poslední čtyři závody, takže se máme
v příští sezóně na co těšit. A já
Fanán Stodola12. místo. Tuto nejoblíbenější kategorii odjelo celkem 33 závodníků.
Kategorie 2WD motor 300/4
články NiMH (4,8V) – Zde jel
za Vizovice pouze Jirka Hrabec
a obsadil třetí místo z celkového
počtu 11 závodníků.
Celého VI. ročníku ZVK (Závodů ve Valašském království) se
zúčastnilo 67 závodníků. Máme
nejvyšší účast závodníků na závod, jinde nedosahují ani 50%.
Všem závodníkům jedoucím
za Vizovice gratuluji!
Vrcholem letošní sezóny byla
naše účast na II. ročníku mistrovství republiky 1:18 na zámku
v Polné u Jihlavy. Přihlášeno bylo
51 závodníků, za Vizovice jsme
startovali tři závodníci. Kategorie
Open – tuto kategorii jelo 19 závodníků. Fanánek Stodola 8. místo, Filip Pykal 13. místo a celkově obsadil 4. místo ve starších žácích (12-17 let). Kategorie Stock
– motor Mig 280/LiPo baterie
7,4V (2S). Fanán Stodola 20.
místo z celkového počtu 26 závodníků
Kategorii 2WD – motor Mig
280/LiPo baterie 7,4V (2S) jsme
neobsadili, i když jsme jedno
auto měli s sebou!
Na adrese www.stody.rajce.
net jsou fotografie ze závodů
v Polné.
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A aby toho v zimě nebylo málo, tak jsme jezdili závody v tělocvičně v Želechovicích.
Modely v měřítku 1:10 2WD –
uvedu výsledky závodníků jezdících za Vizovice. 1:10 2WD
(zadní náhon) – jelo se 7 závodů a dva nejhorší se škrtaly. Jirka
Hrabec 3. místo – odjel 7 závodů, 8. místo Fanán Stodola – odjel pět závodů, 12. místo Fanánek Stodola – odjel čtyři závody.
Mimo to, abychom si na závodech zajezdili, tak jsme se přihlašovali s našimi(zadohraby)
do Stock kategorie mezi čtyřkolky. Moje umístění – jedenácté
místo z 27 závodníků – a to jsem
odjel pouze čtyři závody. Tuto
kategorii bude jezdit i náš Fany.
V těchto štocích jezdil i Martin Kratochvíl se svojí čtyřkolkou
(střídavý motor 17,5z/LiPo 7,4V)
a získal celkově třetí místo. Zde
ho musím opět pochválit!
Na závodech v Želechovicích
bývá velká účast závodníků 90
až 100. Pro nás je dobré to, že
jsou blízko Vizovic a dají se tu jet
i dvě kategorie (ta druhá za 50
Kč). Poslední závod ve štocích
jel i náš Fany a probojoval se
do „A“ finále a tam mezi čtyřkolkami se svým „zadohrabem“ vybojoval šesté místo!
A co nového?
V kategorii 1:18 micro přecházíme na jiný typ baterií a tím i jiné
el. motory. Z tohoto důvodu zanikla kategorie dvoukolek 300motor/4 články NiMH (Nikl metal
hydrydové) a do těchto podvozků (2WD) přijde motor Mig 280
a LiPobaterie 7,4V (2S). Kategorie Stock 4WD motor Mig 280
a LiPo (lithiumpolymerové) baterie
7,4V (2S) – či-li zde zanikly motory 180 a pět článků NiMH (6V).
(Zde jen pro zajímavost mohu říci,
že auta 2WD jsou rychlejší než
4WD s tímto samým pohonem).
Většinou si je závodníci staví nebo
upravují sami. Překvapily Vás názvy baterií?! Nelekejte se, máte je
vesměs ve Vašich mobilech o po-

lovičním napětí (3,7V-1S). Kategorie Open jede beze změn.
Letošní letní sezónu 1:10 2wd
pojedeme závody v Otrokovicích, popř. Val.Meziříčí a Fr.Místku a naše osmnáctiny máme
přihlášené na Určice Cup (okres
Prostějov), kde se jede pět závodů na soukromé dráze.
Terénní závody se spalovacími
motory pro letošní sezónu vynecháváme!
Jistě Vás zajímá, co stojí takové RC auto. Tak tedy:
Měřítko 1:18 cca 12000 Kč
a více. Toto je komplet nejnižší
cena včetně nabíječky LiPo baterií a vysílačky pracující na frekvenci 2,4GHz. Zde již nejste na žádném na závodech závislí a nemusíte nic dokupovat, jen občas obutí.
O trochu větší auta 1:10 4WD
– tzv. kategorie Hobby stojí 3000–5000 Kč včetně vysílače pracujícím v pásnu 27 MHz.
Zde si budete muset ještě dokoupit: nabíječku a nabíjecí kablíky cca 2000 Kč, baterii do auta
cca 800 Kč, 8x nabíjecí tužkové
baterie do vysílače cca 400 Kč
a jedny závodní gumy cca max.
800 Kč. Celková suma s i Hobby
autem 7000–8000 Kč.

Můžete jet na závody a opět
nejste na nikom závislí. S tímto 1:10 autem už můžete jezdit a trénovat na asfaltovém hřišti. Prakticky je nastavené již z továrny a je nenáročné na údržbu
a seřizování! Můžete se s ním zúčastnit závodů ve Stock-ové kategorii třeba v Otrokovicích. Určitě v této kategorii nevyhrajete,
ale zajezdíte si a určitě nebudete
poslední. Já tam jezdím taky a to
s dvoukolkou
RC auta jsou velkým přínosem
pro Vaše dítka, budou o trochu
výš na technické úrovni, pokud
se budou zabývat RC auty. Vy
zase budete muset „oželet“ pohodlí a teplo domova a cca 2x
do měsíce a budete muset svým
ratolestem dělat mechaniky a dozor na závodech.
Věřte mi, že i méně zruční tatínkové se to naučili a zcela propadli RC autům.
Anebo že by se ve Vizovicích
začaly jezdit formule 1:10!? Ty vyjdou taktéž na cca 7500 a když
si přidáte 2500 Kč, máte jistý komfort ve formě programovatelného
regulátoru a o dvě třídy výš RC
soupravu. To je ten komfort!
Fanán Stodola
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Florbalový turnaj rodin
V sobotu 1. května 2010 se uskutečnil v tělocvičně základní školy
ve Vizovicích třetí ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin Floorball Quinta Cup. Letos nad tímto turnajem převzal záštitu úspěšný hokejový brankář Jiří Králík, který na závěr turnaje přijel pozdravit účastníky a předal vítězům ceny.
Do turnaje se přihlásilo 6 týmů. Zastoupeny byly rodiny z různých koutů naší diecéze (Zábřeh, Šternberk,
Charváty, Ústí - Hranice, Uherský
Brod), ale dorazila i rodina z diecéze Ostrava - Opava (Soběšovice). Rodiny se utkaly systémem
„každý s každým“. Do tohoto turnaje se mohly přihlásit všechny kato-

lické rodiny, které mají minimálně tři
děti školou povinné. Rodiče s dětmi
společně vytvořili pětičlenná družstva. Nelítostné boje začaly v devět hodin. Na palubovce se rodiny
snažily nalézt taktiku, která by vedla k překonání soupeřů. Během dne
se ukázalo, že to není vždy jednoduchý úkol. Bylo vidět, že rodiny
touží po celkovém vítězství a dokážou spojit síly při cestě za dobrým
umístěním. Po krásném boji a obětavém výkonu nakonec loňské první místo těsně obhájila rodina Šinclova z Rovenska (farnost Zábřeh)
a kromě krásných cen si odvezla
domů i putovní pohár.
Kaplan P. Jindřich Peřina

XVIII. IMPROMAT Rallysprint Kopná Vizovice 2010

Foto: Marcoň Jakub.
V sobotu 15. května se v okolí Vizovic a Podkopné Lhoty pořádal
osmnáctý ročník nejpopulárnějšího
domácího rallysprintu Kopná. Závod byl součástí ECOSUN Mistrovství České republiky v rally 2010, K4
Poháru České republiky v rally, Mistrovství České republiky juniorů, Poháru mládeže a Dámského poháru v rally.
Rallysprint tvořilo 8 rychlostních
zkoušek, tzv. RZ, na čtyřech úsecích.
Startovalo se v sobotu v 9 hodin
ráno před Městským úřadem ve Vizovicích. Cíl byl na témže místě těsně před 16. hodinou. Ve Vizovicích
se konal start poprvé, předchozí ročníky začínaly ve Slušovicích se zázemím na dostihové dráze. Na samotný start se přišlo podívat velké množství lidí, což svědčí o zájmu místních
obyvatel o motoristický sport. Největšími favority rallysprintu byli Roman Kresta na voze Peugeot 207
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S2000 a Jaromír Tarabus s Fordem
Fiesta S2000.
Novinkou v letošním harmonogramu byla legendární RZ Barák, známá z amatérského závodu „Ve stopě Valašské zimy“,
na které byla spousta divácky zajímavých míst, např. „U Partizána“,
nebo sjezd z kopce serií zatáček
do obce Loučka. Poté tradiční úseky, „Raková“, „Kopná“ a další nový
úsek z názvem „Kameňák.“ RZ „Raková“ se pravidelně objevuje také
v harmonogramu nejpopulárnější
motoristické akce ve Zlínském kraji, kterou bezesporu Barum Czech
rally Zlín je. Já osobně jsem byl
„u Křížku“ nad obcí Raková, kde
bylo hned několik atraktivních průjezdů. Po projetí poloviny startovního pole jsem se přemístil do Trnavy na rozcestí. V ostrém odbočení
vlevo, na kostkách kolem autobusové točny, posádky předváděly zajímavé průjezdy „bokem“, které byly
odměněny ovacemi diváků .
Podle očekávání jel na vedoucí
pozici ještě před 7. RZ Jaromír Tarabus následován Romanem Krestou. Vinou defektu pneumatiky však
J. Tarabus přišel o možnost obhájit
loňské vítězství. V cíli závodu nakonec ztratil na vítěze Romana Krestu 32,9 s.

Na třetím místě skončila polská
posádka Grzegorz Grzyb, Premyslaw Zawada na voze Škoda
Fabia S2000, Polák je pravidelným účastníkem „Kopné.“ Na čtvrtém místě skončil dosavadní lídr rallysprintového šampionátu Roman
Odložilík (Škoda Fabia S2000),
na pátém místě dojel Jaroslav Orsák
na voze Mitsubishi Lancer EVO IX ,
také další příčky v první desítce obsadili jezdci z našeho kraje.Ve startovní listině se objevily i tři vozy kategorie WRC, ovšem ani jeden nedokončil.
Ve dvoukolkách a skupině A zvítězil Jan Dohnal (Suzuki Swift
S1600), který zajel vydařený zá-

vod. Za ním skončil, se ztrátou
39,5 sekundy Antonín Novák (Citroën C2 S1600), na třetím místě
pak dojel Václav Dunovský (Suzuki
Ignis S1600), který právě u „Křížku“ nad Rakovou byl příliš rychlý
a toto levé odbočení probrzdil, naštěstí bez výletu mimo trať.
V hodnocení K4 Poháru České republiky v rally byl nejrychlejší Petr Šimurda na voze Opel Kadett Coupé
a na druhém místě dokončili Jakub
Král se Zbyňkem Hrabcem (Škoda
Felicia Kit Car). Do cíle letošního
osmnáctého ročníku IMPROMAT
Rallysprint Kopná dojelo 72 soutěžních posádek ze 106 startujících.
Marcoň Jakub

XVIII. IMPROMAT Rallysprint Kopná Vizovice 2010
Konečné pořadí v cíli soutěže (po 8. rychlostní zkoušce):
1. Kresta, Kašpárek (Peugeot 207 S2000) 44:30,9 min
2. Tarabus, Trunkát (Ford Fiesta S2000) + 32.9 s
3. Grzyb, Zawada (PL, Škoda Fabia S2000) + 1:08,4 min
4. R. Odložilík, P. Odložilík (Škoda Fabia S2000) + 1:21,4 min
5. Orsák, Vajík (Mitsubishi Lancer EVO IX) + 1:26,8 min
6. M. Jakeš, T. Jakeš (Mitsubishi Lancer EVO IX) + 2:23,6 min
7. Vlček, Švajda (Mitsubishi Lancer EVO IX) + 2:37,6 min
8. Jelínek, Kotěna (Mitsubishi Lancer EVO IX) + 2:59,1 min
9. Bujáček, J. Král (Mitsubishi Lancer VO IX) + 3:18,6 min
10.Trnovec, Staněk (Mitsubishi Lancer EVO IX) + 3:28,6 min
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Policie informuje
Vážení a milí spoluobčané,
opět se blíží doba prázdnin
a s tím spojené období letních festivalů a zábav. Vizovice po roce opět
přivítají návštěvníky festivalu Masters of Rock 2010, tradičního Vizovického Trnkobraní a koncem měsíce srpna Barum Rallye. Všechny tyto
akce, ale zejména pak Masters of
Rock, který se bude konat od čtvrtka 15. 7. do neděle 18. 7. 2010, budou vyžadovat maximální nasazení
sil zdejšího oddělení. A proto bych
vás chtěl požádat o trpělivost a zejména pak o součinnost, neboť bez
vaší pomoci se v mnoha případech
neobejdeme. Ty z vás, kteří nejsou
fanoušky rockové hudby a máte
obavy o bezpečnost ve městě,
bych chtěl ubezpečit, že dodržování pořádku a bezpečnosti ve městě
během konání festivalů bude mimo
pořadatelské služby a našeho obvodního oddělení zajišťovat denně
několik desítek policistů, a to kriminální policie, která se bude pohybovat v civilním oblečení, příslušníků cizinecké, dopravní a pořádkové policie a na pomoc přijedou i studenti holešovské policejní školy a samozřejmě bude využita i nejmodernější technika jako termovize a dalekohledy s nočním viděním.
Po celou dobu budeme tedy permanetně dohlížet na dopravu a veřejný pořádek, namátkově kontrolovat řidiče, jestli nejezdí pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových
látek, řešit případné komplikace
a také pravidelně procházet stanová městečka. Naším cílem je zajistit
bezpečný průběh akce, klid a veřejný pořádek a eliminovat trestnou činnost na minimum.
Dále bych se chtěl zmínit o nápadu trestné činnosti v teritoriu města
Vizovice, kdy od začátku letošního
roku do konce měsíce května bylo
na území města Vizovice spácháno
21 trestných činů. V současné době
mají na tomto nápadu největší podíl
majetkové trestné činy a trestné činy
v dopravě (řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, kdy hladina alkoholu v krvi je vyšší než 1
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promile). V měsíci květnu bylo několik takových případů. Prvnímu řidiči
byla naměřena hodnota 2,75 promile alkoholu v dechu, poté, co řidič byl převezen k odběru krve a lékařskému vyšetření a následně mu
byla zakázána další jízda, opět
usedl do svého vozu a chtěl pokračovat v jízdě. Když ho hlídka zastavila po několika minutách podruhé, tak jej již převezla do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži. O několik dní později hlídka policie kontrolovala jiného řidiče, tomu
byla naměřena hodnota 1,81 promile alkoholu v dechu, kdy byl také
vyzván k lékařskému vyšetření a odběru krve, kterému se podrobil. Tento samý řidič byl zastaven hlídkou
o den později, kdy u něj byla zjištěna hodnota tentokrát již 2,75 promile alkoholu v dechu, kdy opět byl
vyzván k odběru krve a lékařskému vyšetření. Jenom během měsíce
května byla u třech řidičů naměřena hodnota přes dvě promile alkoholu v dechu!!
Na tomto místě si dovolím vyzdvihnout ještě skvělou práci našich policistů. V obci Dešná se dvojice pachatelů po půlnoci vloupala do rekonstruovaného domu, kdy
vnikli do podkroví tohoto domu, kde
odcizili různé věci. Oba pachatele,
včetně většiny odcizených věcí, policisté z našeho obvodního oddělení dopadli do šesti hodin od doby,
co se to stalo.
Od začátku letošního roku také
probíhaly na celém území, které má
na starosti OOP Vizovice, pravidelné kontroly na dodržování zákona
číslo 379/2005 Sb., který pojednává o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Tyto kontroly probíhaly o víkendech a převážně se týkaly různých
pohostinství, zábav a diskoték. Během letošního roku bylo zjištěno 46
případů, kdy došlo k podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, což je poměrně vysoký
a zarážející počet. V jednom případě se jednalo dokonce o oso-

bu, která ještě nedovršila ani 15 let
a oddávala se konzumaci alkoholu v restauračním zařízení. V těchto kontrolách budeme pokračovat
i nadále a během prázdninových
měsíců se tyto kontroly ještě zintenzivní a budou probíhat i v jiné než
víkendové dny. Ještě bych připomenul, že není jenom přestupkem podávání alkoholických nápojům oso-

bám mladším 18 let, ale rovněž
také podávání těchto nápojům již
podnapilým osobám.
Na závěr mi dovolte, abych jménem všech policistů zdejšího obvodního oddělení vám všem popřál
co nejklidněji strávenou dovolenou
a abyste si odpočinuli od každodeních stresů a starostí.
nstržn. Milan Staněk

autoškola šimek
Provozovny: Zlín, Vizovice pro skupiny B a B+A
• Nová autoškola se zkušenými instruktory
• Nový, individuelní a kvalitní přístup
• Nové zaváděcí ceny
• Novinka – 2 jízdy navíc zdarma
• Nové učební pomůcky v ceně
tel.: 603 778 600, e-mail: simek.franta@seznam.cz
www.autoskolasimek.cz

Agentura Fleretmusic uvádí

IV. Rocková noc pod hvězdami
v areálu fotbalového hřiště
v Zádveřicích v pátek 9. července od 19 hodin.

Fleret & J. Šuláková
Laura a její tygři
Kolík
Pozdní sběr
Guláš z kotla, grilované speciality, zabijačka, lahůdky z udírny, točit
budeme Svijany, Bernard, Radegast. Prvních 100 příchozích obdrží panáka Jelinkovej trnkovej grátis, možnost parkování a stanování
zdarma, moderátor večera: Ilja Kučera mladší.

Předprodej:
Vizovice – Papírnictví Pavelka, tel.: 577 452 752
Masna Zádveřice, tel.: 604 516 922,
Zlín – videopůjčovna u Velkého kina, tel.: 577 437 008
Cena v předprodeji: 140 Kč. Cena na místě: 180 Kč

www.fleretmusic.cz
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BYTOVÝ TEXTIL –POLÁŠEK
Zveme vás do nově otevřené prodejny bytového textilu,
kterou najdete na Masarykově nám. (ROHLÍK).
Nabízíme široký sortiment bytových doplnků
včetně šití záclon a voálů na míru.
Dále také:
• prostěradla (froté, žerzej – 31 barev, certif. kvality)
• ložní povlečení (polášek, matějovský)
• bavlna, krep, bavlna de luxe, krep de luxe, flanel, bavlněný satén
• ručníky,osušky,utěrky – český výrobce nebo námi dovezené
• spodní prádlo (pánské, dámské, dětské)
• pyžama, župany atd.
• punčochové zboží – i dětské
• peřiny pro alergiky – kuličková výpln
• ponožky se zdravotním lemem+pro diabetiky
• potřeby pro švadleny (nitě, zipy, jehly, …)
• ortopedické matrace – český výrobce
• koberce – výběr podle vzorků (zajištujeme dovoz až do domu)

Prodejní doba: PO–PÁ 8–17, SOBOTA 8–11
Telefon na prodejnu: 739 425 811

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

NEBOJTE SE
VYBARVIT

CARSERVIS–Vizovice
HUSIČKA–ŠKARKA
Mechanické práce
• Opravy vozů všech značek- příprava
a zajištění STK+EMISÍ
• Klimatizace - plnění + kompletní vyčistění
klimatizačního systému
• Pneuservis – prodej pneu, litých a plechových kol,
plnění pneumixem
• Geometrie náprav vozidel
na optickém zařízení firmy Beisbarth
Karosářské práce
• Opravy havarovaných vozidel pro všechny pojišťovny
Autolakovna
• Vodou ředitelné barvy STANDOX
Autovrakoviště
• zprostředkování ekologické likvidace autovraků
– odvoz ZDARMA
tel.: 603 276 896, 603 276 886, 577 452 864,
Říčanská, 1050 Vizovice

Navštivte NOVÉ

ve Vizovicích
Po - Pá: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Masarykovo nám.144, budova Fotoateliéru
Tiskové a kopírovací služby
- černý a barevný digitální tisk (různé druhy
papíru, kartonů, samolepek, folií, potisk obálek ...)
Práce na PC
- grafické návrhy (vizitky, letáky, plakáty)
- skenování dokumentů
- vypálení dat
Vazby
- kroužková, lepená, termovazba
- plastový nebo kovový hřbet
Laminování
- matné, lesklé
Další služby
- snášení a skládání, bigování, řezání, děrování,
lepení do bloku, číslování (dokladů, vstupenek ...)
tel.: 733 523 296

studio@trendfoto.cz

březen/duben 2010

www.trendfoto.cz
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Seriál − Vizovice v proměnách času

Masarykovo náměstí, Vizovice, 1929, vydal Bedřich Kaluža, zapůjčil Jiří Madzia.

Masarykovo náměstí, Vizovice, březen 2010, foto Radek Mládenka.
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