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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 23. 6. a 12. 7. 2010
Zastupitelstvo města Vizovice se sešlo dne 23. 6. a 12. 7. 2010 na zasedáních, na kterých schválilo rozpočtové opatření č. 9Z, týkající se přesunu mezi jednotlivými kapitolami a odsouhlasení spolufinancování technického vybavení komunitní kompostárny a vzalo na vědomí informaci
o rozpočtových opatřeních rady provedených od 18. 5. do 23. 6. 2010,
týkajících se přijatých dotací na chod knihovny a vytvoření pracovních
míst. Dále schválilo poskytnutí finančního příspěvku souboru valašských
písní a tanců o.s. Vizovjánek na činnost s mládeží v roce 2010 ve výši
30 000 Kč.
Zastupitelé schválili přípravu a realizaci akce „Oprava vnitřních rozvodů a sociálních zařízení v MŠ Vizovice“ do výše použitelných zdrojů
MŠ Vizovice v roce 2010, investorem akce je příspěvková organizace
MŠ Vizovice a souhlasili s dofinancováním této akce formou odložených
splátek v roce 2011 z navýšeného příspěvku MŠ Vizovice.
Ve věcech finančních také schválili Smlouvu o půjčce s Místní akční
skupinou Vizovicko a Slušovicko ve výši 129 tisíc korun a pověřili starostku města jejím podpisem.
V záležitostech dotací byla vzata na vědomí informace k Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na projekt „Vzdělávání v EGon Centru Vizovice“ (elektronizace úřadů…) a bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na naše hasiče a byla pověřena starostka města jejím podpisem. Současně byl schválen podíl města na zabezpečení akceschopnosti JPO II Vizovice ve výši minimálně 20%
z celkové částky poskytované dotace a ve věci rozvoje sociálních služeb
na Vizovicku a Slušovicku byla schválena Smlouva o partnerství.
Ve věci komunitní kompostárny zastupitelé vzali na vědomí informaci o ukončení smlouvy o nájmu budovy ze dne 29. 9. 2009 podepsanou s Vladimírem Hlavou. Ve výše uvedené budově (v areálu bývalého JZD) by město Vizovice uskladnilo technické vybavení kompostárny.
Tímto město Vizovice vyhovělo žádosti o přístupu k pozemku paní Anny
Humpa a jejímu protestu proti výše uvedené smlouvě. Protest byl doručen
zastupitelům města Vizovice dne 23. 6. 2010.
Ve věcech majetkových zastupitelé souhlasili s bezúplatným převodem
stavby zpevnění účelové komunikace na ulici Prostřední a s bezúplatným
převodem pozemku p.č. 2670/25 pod komunikací (IS k RD manželů
Jandlových) do vlastnictví města Vizovice.
Dále souhlasili s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o převodu pozemků od ŘSD ČR kolem komunikace - obchvatu Lhotska v k. ú. Vizovice.
Zamítli žádosti p. Rostislava Malého o prodej pozemku p.č. 5422/1
na Školní ulici (proluka pod Mikulčikovými) a pozemků p.č. 5535 a p.č.
358 na Pardubské ulici (proluka za panem Rybáčkem). O prodej proluky na Pardubské také žádali Martina a Jiří Hábovi a jejich žádost byla
také zamítnuta.
Stejně byla zamítnuta i žádost Martiny a Milana Vrbových o prodej
pozemku p. č. PK 5042 na Janové hoře z důvodu zákazu výstaveb chat.
Ve věci kanalizace města Vizovice zastupitelé pověřili Ing. Miladu
Chudárkovou zadáním zpracování studie nutnosti navýšení kapacity kanalizace na ulici Tyršova.
Ve věci nájmu a prodeje bytu č. 948/4 na sídlišti Štěpská vzali zastupitelé na vědomí právní rozbor ve věci ukončení nájmu a případného
prodeje paní Lence Hamšíkové jenž odložili do 31. 12. 2010 a následně uložili TSMV zpracovat přehled nájemních bytů v bytových domech
ve vlastnictví Města Vizovice s uvedením výše nájmu a nákladů města.
Zastupitelstvo města Vizovice vzalo na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a po doplnění ji vrátilo právnímu odbo-
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ru k dopracování a také schválilo počet 17 členů Zastupitelstva města Vizovice pro volební období 2010-2014.
Ve věci územního plánu zastupitelstvo požaduje zapracovat do návrhu Územního plánu variantu B železničního koridoru (tzn. severní variantu zúžení současného koridoru) a zároveň zapracovat vodní plochu (rybník) na Dubovském potoku v místě dnes plánovaného suchého poldru.
Ve věci starého kina zastupitelé schválili prodej pozemků v lokalitě „starého kina“, a to pozemky s budovami k demolici p.č. st. 1416/3 – bývalé staré kino o rozloze 440m², p.č. st. 1416/2 – pozemek pod trafostanicí o rozloze 66 m² a části pozemků p.č. 139 a p.č. 5416 (po geometrickém zaměření) nutné pro výstavbu polyfunkčního centra za 1 Kč/m² společnosti Kroměřížská investiční, s.r.o. za podmínky, že se kupující zavazuje v rámci realizace svého investičního záměru dobudovat nové dopravní napojení ze silnice I. třídy (tvaru – T) s možností všestranného odbočení, nové veřejné osvětlení na náměstí, přesun a přebudování stávající trafostanice do nové technologie, lávku pro pěší přes Lutoninku, ozelenění území a nový povrch parkovacích stání. Smlouva bude obsahovat odkládací podmínku, že v případě nesplnění všech požadavků města, nenabude
tato smlouva platnosti a prodej nebude uskutečněn. Zastupitelstvo si vyhradilo právo zřízení věcného břemene u pozemků p. č. 5416, p.č. 139 a p.č.
5404, protože jinak je tato záležitost v pravomoci Rady města Vizovice.
Dále v této záležitosti byl pověřen Mgr. Stanislav Florian jednáním se
společností Kroměřížská investiční, s.r.o. věci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci
stavby polyfunkčního centra.
V různém zastupitelé uložili odboru dopravy a silničního hospodářství
zajistit dopravní značení v místě ohrožení sesuvu půdy na ulici Lázeňská.
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

Sdělení Nadace města Vizovice
Nadace města Vizovice upozorňuje zájemce – vysokoškoláky
– na termín podání žádostí o příspěvek na studium.
Termín je 30. 9. 2010.
Podmínky pro podání žádosti: žadatel je trvale hlášen ve Vizovicích,
věk nepřekročil 25 let (může dosáhnout ve studijním roce, pro který o příspěvek žádá), doloží, že úspěšně dokončil poslední semestr
a doloží sociální potřebnost(dokladem o přiznání některé ze sociálních dávek pro rodinu..) Nadace přiznává příspěvek studentům, kteří předloží doklad za ubytování mimo Vizovice.
Žádosti zasílejte na adresu:
Nadace města Vizovice, Masarykovo náměstí 1007,
763 12 Vizovice
Můžete je osobně předat
na Městském úřadě Vizovice paní Ing. Žalmánkové.
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Druhá polovina léta
Měsíc srpen zlomil na polovinu
to úžasné období prázdnin a přivítal nás v jejich druhé části s jasným vzkazem, že léto tím ještě nekončí. Období plné slunce, požárů, letního deště, ale i povodní přesto bude za krátký čas pryč. Pro
někoho pocit neveselý, pro jiného
potěšující.
Období druhé poloviny… Doprovázeny politickými událostmi,
ocitly se letošní letní měsíce uprostřed mezi dvojími volbami – par-

lamentními a komunálními, tak
důležitými pro život nás všech.
Za svou polovinou je rok připomenutí 440. výročí povýšení Vizovic na město. Jsme v polovině času mezi zahájením
a ukončením tradičních festivalů města, v druhé polovině
rekonstrukce budovy mateřské
školy a stejně tak v druhé půli volna před zahájením nového školního roku…
Cestou domů z oblastí ještě tep-

lejších, než jsou v poslední době ty
naše, cítím jako pozitivní zjištění, že
je přece jen lepší tyto země obdivovat při jejich návštěvě, než
v nich žít. Je příjemný letní
večer a nade mnou se otevírá pohled na krásnou srpnovou oblohu nad Vizovicemi. Pokouším se na ní číst dávno
naučené tvary některých souhvězdí a s potěšením ztrácím tak trochu
pojem o čase. Taky jste někdy zažili ten zvláštní pocit, jak se najed-

nou s velikostí a krásou oblohy stávají méně důležité a možná méně
podstatné mnohé naše prožitky?
Jestliže ano, dáte mi za pravdu, že
to zlepšuje náladu a dává pocítit
radost. Pokud však hvězdná srpnová obloha nesplní vaše očekávání,
možná že to dokáží postřehy, zážitky a příběhy v tomto čísle letních
Vizovských novin. Příjemnou druhou polovinu léta vám všem.
Alena Hanáková,
starostka města

Mateřská škola Vizovice před kolaudací

Počátkem měsíce července byly
zahájeny stavební práce na obou
objektech Mateřské školy Vizovice.
Předmětem stavebních úprav projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Vizovice“ jsou výměny starých oken a vchodových
dveří za nová plastová, zateplení
obvodových plášťů budov, stropů

nad posledním podlažím a stropů
nad suterénem.
Mimo stavební úpravy realizované v rámci projektu byly vybudovány také nové kanalizační přípojky
a opraveny sociální zařízení včetně
rozvodů za cca 1,7 mil. Kč.
Veškeré stavební práce probíhají v souladu s časovým harmono-

gramem, kolaudace je tak plánovaná ještě do konce tohoto roku.
Následovat by dále po předání díla dodavatelem měla fyzická kontrola pověřených pracovníků Státního fondu životního prostředí, jako dohlížecího orgánu nad
projektem. V konečné fázi administrace projektu bude zpracová-

no závěrečné vyhodnocení včetně žádosti o platbu k čerpání finanční podpory, která v Rozhodnutí o poskytnutí dotace činí cca
3,3 mil. Kč.
www.europa.eu - portál Evropské
unie. www.opzp.cz - portál Operačního programu Životní prostředí.
Ing. Jana Kubíková

Z Programu prevence kriminality budou osvětleny sportovní plochy
V rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni byla městu
Vizovice schválena dotace investičního charakteru na projekt „Osvětlení sportovních ploch“. Odbor
programového financování Ministerstva vnitra ČR rozhodl o účasti státního rozpočtu na financování
této akce ve výši 360 tis. Kč. Měs-

to Vizovice se bude finančně spolupodílet předpokládanou částkou
cca 190 tisíc Kč.
Konkrétně budou osvětleny
sportovní plochy víceúčelového sportovního hřiště a skateparku za Základní školou Vizovice.
Osvětlovací soustava bude umístěna pomocí asymetrických světlo-

metů na čtyřech stožárech ve výšce
14 m nad hrací plochou. Předpo-

kládaný termín zahájení realizace
díla je plánovaný na začátek měsí-

ce září. Cílem projektu je zpřehlednit problémový prostor případně
odradit potencionální pachatele od páchání protiprávních
činů na osobách či majetku.
Záměrem je současně eliminace sociálně-patologických
jevů na teritoriu města.
Ing. Jana Kubíková

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Zastupitelstvo Zlínského kraje
schválilo dne 16. 6. 2010 poskytnutí neinvestiční účelové dotace
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Vizovice ve výši
150 000 Kč. Členové naší jed-
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notky provádí hašení požárů, záchranné práce při živelních pohro-

mách a jiných mimořádných událostech, plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Jednotka je
zařazena do požárního poplachového plánu kraje a zabezpečuje
výjezd alespoň jednoho družstva

nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu. Poskytnutá dotace
bude využita na zabezpečení připravenosti jednotky k výjezdům.
Petra Kovářová
JPO II Vizovice
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Dobrovolníci pro seniory v Doteku
Dobrovolnické centrum ADRA
Zlín hledá dobrovolníky, kteří mají
zájem pracovat jako společníci seniorů v Doteku ve Vizovicích.
Dotek je zařízení, které se věnuje péči o seniory a chronicky nemocné. Při své práci počítá i s dobrovolnickou činností. „Hlavní náplní práce dobrovolníků bude zpříjemnit volný čas seniorů – povídat
si s nimi, hrát hry, zpívat nebo chodit na procházky“, upřesňuje Pavlína Pejlová z Dobrovolnického centra ADRA Zlín. Dobrovolníci mohou

docházet do tohoto zařízení například jednou za týden nebo podle

svých časových možností. „Není
to náročná práce“, říká Pejlová,

„zvládne ji každý a přináší mnoho dobrého“, dodává. Dobrovolníkem se může stát kdokoli starší 15
let, kdo chce smysluplně prožít svůj
volný čas. Dobrovolnické centrum
ADRA Zlín se postará o proškolení,
proplácení cestovného a pojištění
dobrovolníka. Zájemci o dobrovolnickou činnost mohou kontaktovat
Pavlínu Pejlovou, tel. 731 157 471,
e-mail: dc.zlin@adra.cz nebo paní
Marii Šlahařovou, e-mail: Slaharova.dotek@seznam.cz
Marie Šlahařová DiS.

Příspěvek na péči: kontrola využívání
Příjemce příspěvku na péči má
nejen práva, ale i celou řadu povinností, které vyplývají přímo ze
zákona o sociálních službách.
Prvořadou povinností každého příjemce příspěvku je využívat vyplácený příspěvek pro účely, na které je určen, tedy k úhradě
pomoci, která je mu poskytována.
Neméně důležitou povinností je
ohlašovací povinnost. Příjemce příspěvku, a obdobně i žadatel o příspěvek, je povinen ohlásit písemně
do 8 dnů obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který příspěvek
vyplácí (a kde má o přiznání příspěvku požádáno), datum svého
nástupu k pobytu do zdravotnického zařízení, ve školském zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, nebo nástup do výkonu
vazby nebo trestu odnětí svobody.
V případě, že tuto povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku sám,
pak uvedenou skutečnost ohlásí
do 8 dnů poskytovatel pomoci (tj.
osoba pečující). Trvá-li pobyt v takových zařízeních celý kalendářní
měsíc, výplata příspěvku bude zastavena (a po návratu domů bude
opět obnovena). V případě, že poskytovatel pomoci je s příjemcem
příspěvku umístěn např. v nemocnici nebo v léčebně jako jeho doprovod (a pobyt mu hradí zdravotní pojišťovna), nárok na výplatu pří-
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spěvku zůstane zachován po celou dobu tohoto pobytu. Pokud neohlášením výše uvedených skutečností dojde k přeplatku příspěvku
na péči, je příjemce příspěvku povinen příspěvek vrátit.
8denní ohlašovací povinnost
platí pro příjemce příspěvku také
tehdy, pokud dojde k jakékoliv změně, která by mohla mít vliv
na nárok a výplatu příspěvku, zejména změnu poskytovatele pomoci, ale i úmrtí příjemce dávky
(žadatele o příspěvek).
Zákon o sociálních službách
(resp. jeho novela, platná od srpna 2009) řeší dosti podrobně různé situace, kdy může dojít k úmrtí příjemce příspěvku nebo žadatele o příspěvek. V zásadě platí, že zemře-li příjemce příspěvku
nebo žadatel o příspěvek, nabývá nárok na částky splatné do dne
úmrtí osoba blízká nebo poskytovatel sociálních služeb (např. domovy pro seniory, hospice apod.),
pokud jsou v žádosti o příspěvek
uvedeni jako osoby, které poskytují pomoc.
Nárok na výplatu příspěvku
však nenáleží za kalendářní měsíc,
ve kterém oprávněná osoba zemřela, pokud byla od prvního dne
tohoto měsíce umístěna v nemocnici (v takovém případě se příspěvek
nevyplácí vůbec).

Pracovníci obce s rozšířenou působností, který vyplácí příspěvek
na péči, kontrolují dle zákona o sociálních službách, zda:
• je příspěvek využíván k zajištění pomoci
• je pomoc poskytována osobou
blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo poskytovatelem sociálních služeb
• je pomoc poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek
• způsob poskytované pomoci
a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti (pracovníci mají při kontrole k dispozici seznam úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti, které
dle posudkového lékaře příjemce příspěvku není schopen zajistit si sám a potřebuje pomoc
jiné osoby)
• osoba poskytující pomoc je
sama zdravotně způsobilá
k tomu, aby takovou pomoc poskytovala
• byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena řádná písemná smlouva
Za nezletilé děti pobírá příspěvek jejich zákonný zástupce (zpravidla rodič). Pokud příjemce příspěvku nemůže příspěvek sám přijímat nebo ho nevyužívá k zajištění
pomoci, může obecní úřad ustano-

vit jinou fyzickou osobu jako zvláštního příjemce příspěvku na péči.
Tento zvláštní příjemce je povinen
využívat příspěvek ve prospěch
oprávněné osoby a na její žádost
nebo na žádost obce s rozšířenou
působností je povinen podat písemné vyúčtování příspěvku.
Na závěr je třeba si připomenout, že každý žadatel či příjemce
příspěvku na péči má vůči plátci
příspěvku (tj. vůči státu, který je zastoupen obcí s rozšířenou působností) povinnosti, se kterými je dobré a užitečné se seznámit ihned při
podávání žádosti o příspěvek, aby
se předešlo případným nedorozuměním či potížím v dalším období.
Lze konstatovat, že navzdory různým problémům, které provázely jeho zavedení do legislativy a do běžné denní praxe, a navzdory polemikám v jeho prospěch i neprospěch, se příspěvek
na péči stal, i za poměrně krátkou dobu své existence, velmi významnou součástí českého právního řádu. Jeho prostřednictvím
dává stát svým občanům najevo,
že i zdravotně postižení zde mají
své místo a je veřejně uznána jejich potřeba pomoci a současně je
jim dáno právo, a tím i zodpovědnost, aby se na této pomoci mohli
osobně podílet.
Marie Šlahařová DiS.
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JSVV – Jednotný systém varování a vyrozumění
Od roku 2009, kdy byl v našem městě instalován nový informační systém mohou občané slýchat mimo hlášení rozhlasu i naléhavý tón sirén.
Rozhlas byl napojen na jednotný systém varování a vyrozumění zkráceně JSVV. Tento systém umožňuje včasné varování zaměstnanci města nebo
krajským operačním centrem hasičského záchranného sboru. V tomto dílu
bych Vás rád seznámil s druhy signálů, se kterými se můžete v životě setkat. V dalším dílu se budu věnovat postupu co dělat, když uslyšíte varovný tón sirén.
Na stránkách www.vizovice.eu najdete mj. i zvukovou podobu níže uvedených signálů.

Signál zkouška sirén
Stálý signál po dobu 140 vteřin

Tento signál slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení a vytvoření návyku obyvatelstva na tón sirén. Zkouška sirén bývá prováděna zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 až 12.15 hodin. Signál "Zkouška sirén" je doplněn o verbální informaci č. 1, kterou ohlašuje a ukončuje gong.

Verbální informace č. 3
„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních
rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“
Verbální informace č. 4
„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních
rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“
Verbální informace č. 5
„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem
radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“
Verbální informace č. 6
„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání
Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“

Signál požární poplach
Přerušovaný signál po dobu 60 vteřin napodobuje
troubící tón "HÓ-ŘÍ", "HÓ-ŘÍ"

Verbální informace č. 1
„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

Všeobecná výstraha – Jediný varovný signál
Kolísavý signál po dobu 140 vteřin

Tento signál je určen pro svolání jednotek dobrovolných hasičů a NEVARUJE před nebezpečím.
Signál "Požární poplach" je doplněn o verbální informaci č. 7, kterou
ohlašuje a ukončuje gong.

Od roku 2001 je zaveden na území České republiky jeden varovný signál " VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA " pro varování obyvatelstva při
hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Vyhlašuje se v případě, kdy
může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová
kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná havárie), či
jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na
území celého státu.
Varovný signál "Všeobecná výstraha" je doplňován o verbální informace podle druhu hrozby nebo mimořádné události (č. 2 až 6 podle níže
uvedené tabulky), kterou ohlašuje a ukončuje gong.

Verbální informace č. 7
„Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů,
svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.“
Jiří Žůrek Dis.
referent krizového řízení MěÚ Vizovice
Upozorňujeme,
že na přelomu srpna a září tohoto roku
bude v prostorách kulturního domu otevřena
výstava archivních fotografií a dokumentů
ke kronice města Vizovice
a vernisáž knihy Z Vizovic kolem kontinentu,
která dokumentuje příběh legionáře Josefa Sulíčka

Verbální informace č. 2
„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná
výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“
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z období 1. světové války a vzniku republiky.
Přesný termín bude ještě zveřejněn.
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Informace o změnách na MěÚ ve Vizovicích

– přemístění pracovišť občanských průkazů a pasů ke dni 23. 8. 2010.
Z důvodu zkvalitnění služeb
občanům budou v měsíci srpnu přemístěny odbory právní
a správní. Zastupitelstvo města
Vizovice dne 17. 5. 2010 vzalo na vědomí informaci o záměru přemístění pracovišť správního
a právního odboru usnesením
č. III/79/10. Do přízemí hotelu Lidového domu bude přesunuta poměrně četná a širokou veřejností využívaná agenda občanských průkazů a pasů, čímž
dojde nejenom ke zlepšení dostupnosti zmíněných agend, ale
také ke zlepšení služeb podatelny z hlediska vzájemné zastupitelnosti v rámci odboru. Pracoviště matriky zůstává na původ-
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ním místě. Do prostoru v kulturním domě, vzniklém po odboru správním, bude přemístěn odbor právní, který zajišťuje agendu s nižším počtem klientů předvolávaných zpravidla na konkrétní
termín. Vzhledem
k charakteru projednávaných záležitostí předpokládáme, že toto klidnější prostředí bude
klientům lépe vyhovovat.
Záměr na přestěhování těchto pracovišť vznikl již v dřívější době, čekalo se však na novou legislativu spojenou s vydá-

váním E – občanských průkazů a s tím spojené dodání další fotokabiny. Vzhledem ke stávající ekonomické krizi a velikosti správního obvodu ORP Vizovice se v současné
době nepředpokládá, že do našeho ORP bude dodána další fotokabina.
Náklady spojené
se stěhováním a úpravami nábytku budou hrazeny z rozpočtu na správu.
Výše uvedené stěhování proběhne v týdnu od 16. 8 2010
do 20. 8. 2010, v pondělí 23. 8.

2010 bude s největší pravděpodobností zahájeno vydávání občanských průkazů a cestovních
dokladů již v nových prostorách.
V souvislosti s náročností přestěhování těchto pracovišť bychom chtěli požádat Vás, vážení spoluobčané,
o pochopení a trpělivost. Pokud to bude možné, naplánujte si, prosím, vyřízení Vašich
dokladů mimo týden od 16. 8.
do 20. 8. 2010.
Jakékoliv změny či další informace budou zveřejňovány
na stránkách města www.vizovice.eu.
Ing. Jaroslav Pavelka,
tajemník MěÚ Vizovice.
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Významná událost
Děti umístěné v našem dětském
domově mají spoustu vážných
osobních problémů a jejich i našim
nelehkým úkolem je, aby se s nimi
co nejlépe vyrovnaly a zvládly také
požadavky školní výuky. Příprava
do školy jim zabírá spoustu času
a přitom výsledky velmi často nebývají nejlepší.
Proto letos je mimořádnou událostí v životě našeho dětského domova to, že naše „nejstarší dítě“,

Bohunka Schönbaumová, úspěšné dokončila bakalářské studium
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Na Fakultě humanitních studií studovala obor Sociální pedagogiky.
Těšíme se , že naše účast na její
letošní promoci nebude poslední, protože úspěšně složila přijímací zkoušky a byla přijata na této vysoké škole k magisterskému studiu.
Svatava Poláchová,
Dětský domov

Kdo si hraje, nezlobí

Aby na zlobení dětem moc
času nezbývalo, snažíme se jim
připravovat dostatek činností, které by je vhodně zaměstnávaly
a přinesly jim nová poznání. Díky
řadě přátel našeho dětského domova nemáme o nejrůznější aktivity nouzi.
Na konci školního roku bylo
6 dětí na ozdravném pobytu
ve Španělsku a 1 chlapec v Řecku. Se všemi dětmi jsme se na konci školního roku zúčastnili víkendové akce v Praze se Šárkou Záhrobskou a s Hankou Kynychovou.
Jeli jsme do Prahy na základě
pozvání Šárky Záhrobské. Rádi
jsme se s ní a s některými pracovníky z její sponzorské firmy opět sekali a strávili s nimi příjemnou sobotu. Dopoledne jsme se prošli údolím „Divoké Šárky“. Turistickou vycházku měly děti doplněnou vědomostní soutěží družstev, která se týkala problematiky „Divoké Šárky.“
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Po obědě jsme si vyšli na místní koupaliště. Zde jsme udělali vyhodnocení dopolední soutěže
a potom měly děti možnost se projet na kolech se Šárkou a rekreovat se na koupališti.
V neděli již Šárka musela odjet
na letní trénink, a tak po dohodě

s Hankou Kynychovou jsme strávili nedělní dopoledne v jejím „ Fitku“. Pod jejím vedením jsme absolvovali velmi zajímavé dvouhodinové cvičení s méně známými
cvičebními pomůckami.
Začátek prázdnin již tradičně
probíhá tak, že obě rodinné skupiny “Horňáci a Dolňáci“ odjíždí
na vybrané týdenní pobyty, které
nám nabízí a v maximální míře finančně zajišťuje Delimitační unie
odborových svazů .
Letos byli všichni v Jeseníkách.
„Dolňáci“ na Červenohorském
sedle a „Horňáci“ v penzionu Kaťuša. Po této akci se několik dětí
rozjelo ke svým známým a příbuzným. Další prázdninové aktivity připravujeme vždy pro menší
skupinky dětí, které zrovna v tomto období nemají možnost pobývat mimo DD.

Na programu máme několikadenní poznávací pobyt v Olomouci, 5 dětí se zúčastní prázdninové akce s Hankou Kynychovou
ve Zlenici u Čerčan, 4 děti pojedou na letní tábor do Rajnochovic. Díky „Nadaci Terezy Maxové dětem” se 6 dětí zúčastní letního putovního tábora. Bude zaměřený na poznávání nejrůznějších pamětihodností a zajímavostí některých českých a moravských měst.
Navštíví Mikulov, České Budějovice, Hlubokou, Jindřichův Hradec,Telč, Vysoké Mýto, Jablonné v Podještědí, Liberec, Doksy, Potštejn,
Rychnov nad Kněžnou a Vyškov.
Rekreační a poznávací prázdninový program skončí Trnkobraním
a potom přijdou na řadu již školní starosti.
Svatava Poláchová,
Dětský domov
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Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje

Moudrá slova
(mládí – stáří)
„Mladá generace má pocit,že s ní přichází lepší svět.
Stará generace má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.“

K. Čapek
„Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím,že si hledí uchovat mládí..“

Epikuros
Cicero

„Kdo by měl rád to nestoudné a drzé mládí.“ 

Závěr školního roku byl v knihovně spojený se školáky ze ZŠ Vizovice. Na začátku června knihovnu navštívili všichni prvňáčci a proběhlo tzv. „pasování na čtenáře“. Prvňáčci složili slavnostní slib a dostali
malou odměnu. K slavnostní atmosféře přispěla nejen účast paní starostky, která žáky i s jejich třídními učiteli celým dopolednem prováděla, ale také přítomnost několika rodičů.
Další neméně povedenou akcí bylo vyhlášení soutěže „O nejlepšího čtenáře“ 2. a 4. tříd ZŠ. Z každé třídy vždy tři nejlepší čtenáři obdrželi knižní odměnu a ostatní žáci sladkost.
Poslední akcí před prázdninami byla návštěva žáků 3. třídy v knihovně, kde jsme si povídali o jednotlivých žánrech v literatuře a doporučovali knihy na prázdniny. Tato akce byla pěknou tečkou za celoroční spoluprací se ŽS Vizovice a úspěšným zakončením celého projektu.
O připravovaných akcích a novinkách v knihovně, a to nejen knižních, si můžete přečíst na našich internetových stránkách www.knihovnavizovice.cz

Eduard Peck: Výběr pranostik z Valašska
Něco o léčitelských metodách.
Od běhavky: utrhni na višni hubku, upraž ji a nasolenou sněz. Od ščukavky: zatajiti dech; bouchnouti toho
jistého do zádů, aby se lekl.
Komu se ščukne ráno, toho
vzpomíná smrť; komu se ščukne večer, toho vzpomíná milý(milá), i řekne: „Tu su, pones
můj milý(milá) pusu. Od žízně: pije se vařená syrovátka anebo: shasí se voda devíti žhavými uhlíčky jež čítáme nazpátek a vypije se.
Vyhodí-li se někomu na jazyku břídek, má hádati, kdo
na něho lže. Uhodne-li, vřídek sleze. Kdo nedělá těžko
a náhle něco zdvihá, švihne
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mu v zádech a dostane húsera. Od húsera si pomůže,
když na zádec h zdvihá chlívek s opravděnským húserem.
Koho bolí v krku, ať vypije se
tři hlty lidského moče.
Na bolačky přikládá se
zaječí sádlo, stolařský klih
a masť ze škráně prasečí,
na rány z brantového dobytka
nános potoční. Od opařeniny:
chyť raka,živého utluč, na randlíčku usmaž, přes hadérku
přeceď a na opařené přikládaj. Na opuchlinu přilož bílý
pučičinec. Kdo se opálí, ať se
honem chytne za líce nebo
za ucho; nedostane pliskýře.
Kdo si do nohy vrazí trn, ať
ho vytáhne a pokouše; nebude mu noha odbírati.

„Zatrpklé stáří není nic radostného, zatrpklé mládí je smutnější a
nadto nebezpečnější.Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých.“ 
F. X. Šalda
Swift

„Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.“ 

„I pro ty, kteří už jsou na milování staří, je příjemné poslouchat milostné verše, neboť je nutí myslit na lásku a oni jako by tím omládli.“

Filostratos
„Nikdo není tak stár, aby si nemyslel, že může žít ještě aspoň rok.“

Cicero
Nepohrdneš člověkem v jeho stáří. 

Latinské

Mládí nekoupíš – stáří neprodáš. 

Ruské

Jazykový kútek
Valašský jazyk
enom aj tak samý
je lahodný jazyk
od rožnovského přes vsetínský
po zlínský.
Okořéněný
cito-slovcami
´barane´ a ´trúbo´
chutí v hubě
až jak baraní jazýček popečený v trúbě.

Hádanky
Jaký je rozdíl mezi baranem a vlkem?
(Žádný. Baranovi ani vlkovi nevěř.)
Jaký rozdíl je mezi baranem a bačů?
(Veliký. Baran vlka nechytí. Bača chytí vlka jedna dvě.)
Metúd Bačovský
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Příběhy z počátků republiky – Vladislav Rychlík
Za války
Pan Fajfr byl podnikavý člověk,
měl dva bratry a všecky chtěl usadit
po válce ve Vizovicích. Jeden měl
mít pálenici, druhý sokolovnu a třetí kostelecké lázně. Všechno spravoval, zedníci měli práci, zvlášť stavitel Fojtík všecko za gořalu. Fajtr měl
z čeho pálit, dostával celé cisterny
vína červeného z Francie, to mělo
30% grádů – bylo hrozně užralé
a chlapi to pili a nosili v puténkách,
když přišlo a potom byli furt užralí.
Pálil také načerno, Němcům dával
celé demižóny a hostiny byly stále.
Tak mu všechno prošlo, ani do války nemusel. Já jsem v Kostelci maloval tři vily, takže dluh, co jsme měli
na dům, těch 6 000 jsme v Raiffeizence zalatili po částkách, ještě
štěstí, že mně to vzali.
To bylo roku 1943. 11. ledna
1944 jsme ještě doma slavili mé
50. narozeniny. To jsme ještě sehnali moráka, i Světlíkovi u nás byli, pití
taky bylo. Pak nastaly špatné časy.
Já jsem byl koncem dubna ve Zlíně
na operaci žaludečního vředu, taktakže mě z toho dostali – potřeboval jsem krev. Přijelo tehdy asi dvacet chlapů, fotbalistů, co chtěli mně
dát krev, ale jenom Tonda Kolínků
měl tu skupinu a dával mně z těla
do těla, a tak mě zachránili. Z rodiny od nikoho mně krev nepasovala.
Pobyl jsem v nemocnici šest týdnů,
nebylo tam místa. Také byl Zlín bombardován, museli nás, pacienty, nosit do krytů. Dělat jsem nemohl nic,
jídlo bylo špatné doma, tak mě sestra, co byla kuchařkou, u pana děkana v Hustopeči na faře vzala na zotavenou. Potřeboval jsem klid. Tam
jsem pobyl asi dva měsíce a vrátil
se domů. Byli doma sice chlapci,
ale špatně hospodařili, materiál vypotřebovali. Já jsem stále něco měl
za kořalku, co jsem sehnal a nebylo
co jíst. A práce také nebylo, válka
se blížila ke konci, Němci prohrávali
a také u Fajfra se přestalo dělat. Ani
nevím, jak jsme tu zimu prožili. Manželka musela více dělat na poli. Vlaďa byl doma z Německa na černo,
nedostali jsme lístky na něho. Tondu
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nasadili lokálně na Vsetín do zbrojovky, pak ho dali do dolů do Ostravy. Odtamtud utekl, když ho chtěli zavřít, všecko prádlo tam nechal,
lístky na něho nebyly.
Ještě musím dodat, že dcera Anička si vzala Mertu Štěpána
v roce 1942. Bydlila u nás v podkrovní světničce. 20. února měla
svatbu v rozestavěné dílně, kterou
jsme během války postavili. Také
Štěpa se jí narodil 5. 11. u nás v Lázeňské. Když byl letecký souboj
pod Vřesovicemi, nosil ho na rukou a ukazoval mu čurilumurilu.
Anička se v tu dobu přestěhovala
do Chrastěšovské, kde se narodila
Marcela v roce 1945.
Tak jsme se dočkali osvobození 3.května 1945. Já jsem při první
schůzi na sokolovně vstoupil do strany i s manželkou. Doufali jsme v lepší život v socialismu. Za první buržoasní republiky to nebylo k vydržení.
Ještě lepší to bylo za Hitlera. Začala práce, nebylo však materiálu. Poslední dny války byly krušné. Němci ustupovali, měli nástrahy na silnicích, ale Rusové přišli horama od Luhačovic, zaskočili jich, museli ustupovat na Slušovice. Zlín byl už obsazen, takže tady se už nebojovalo, jen most od Zádveřic vyhodili
do povětří. Partyzáni to nestačili zachránit, tady se málo osvědčili, zato
po osvobození jich bylo plno.
A po válce
Rusové přišli večer 3. května
a ráno na náměstí byl už tábor lidu,
kde mluvil ruský velitel. Rozuměli
jsem mu, nemusel to žádný překládat. Bylo velké jásání, vše se objímalo a také jsme si oddechli. Za to
přisluhovači Němců – vlajkaři – dostali své. Také hoteliér Vávra byl
podřezán.
Druhý den byl průvod do parku
k hrobu padlých. Tam bylo oběšeno pět benderovců a ještě zastřeleni a hozeni za plot, když měl jít průvod. Bylo to v parku. Několik Rusů
také padlo při osvobození, byli pochováni s poctami v parku. Vlajkaři kopali hroby, později byli pocho-

váni na hřbitově, kde jdou dosud
a každý rok jsou jim dávány pocty.
Potom začala práce ve straně. Bylo nás zprvu asi jen padesát komunistů – bouralo se, brigády na polích – vše záviselo na nás.
Také dekorace na plese a karafiáty naše manželky dělaly všechno
u nás a dělali jsme to rádi. Aj dětské hřiště s houpačkami a vodotryskem jsme udělali, a tak jsme prací
získávali občany, takže nás komunistů přibývalo a ve volbách jsme
potom byli silnou stranou.
To už se vydělávalo a lépe se
žilo. Asi v roce 1950 byla výzva
ke vstupu do komunálu.Začalo to
v živnostech. Já jsem musel jít příkladem,vstoupil jsem také. Dostal jsem
zaplaceno všechno náčiní i vzorky, tehdy byl ředitel Polášek a ten
mě držel. Já jsem se chtěl se ženou
přestěhovat do Bruntálu, kde byla
vdaná dcera Anička a měla mnoho
dětí a potřebovala naši pomoc. Byt
jsem měl u nich a práci jsme dostali.
Já jsem vzal údržbáře v nápojovém
průmyslu, tam jsem měl moc práce
a byl platný i ve straně. Na 1. května jsme měli na našem závodě
po všechny ty roky nejpěknější výzdobu. Také jsem dělal tryznu a nápise, když zemřel Stalin. Brzo na to
Gottwaldovi, který zemřel po něm.
Plat tam byl slušný, zvlášť když jsem

dělal v úkole. Vedle mojí dílny byla
stolářská dílna, byl tam dobrý kamarád Jahoda, ten mě dělal konstrukce na dekorace, jenomže brzo
zemřel – mladý ještě – a já potom
dělal sklenářskou práci. Sklil jsem
okna i řezal velké skla, to jsem se
naučil. Také zprvu jsem měli příděl
piva 3 litry denně, to jsem si mohl
brát domů. Pití tam bylo dost i vinné
sklepy – já jsem měl všude přístup
–maloval jsem v bytech – Vojtasa se jmenoval vedoucí vína. Také
s bednáři měli jsme dobrou partu –
Sokol – Šebestík a Barva – ti měli
stále naraženou půlku piva, přikrytou hadrou a sklenicí. Když byla
chuť, tož se pilo, ovšem nikdo nebýl
ožralý. To se nesmělo a také, jsme
měli rozum. Také slivovice se pálila i rum byl na skladě – tam bylo
prostě vše.
Ještě se musím vrátit mezi rok
1945 - 50 do Vizovic. Nevím přesně datum, kdy se vdávala Miluška, ta si vzala Dohnala, svatbu měli
v hotelu. Také tam byl na svatbě
P. Bednařík, na což si vzpomínám .
Pak se oženil Vlaďa – ten měl svatbu v Lázeňské v nové dílně, bral si
Mařenku Opletalovou z Kudlova.
Také se oženil Tonda, také jemu
jsme dělali svatbu po roce…
To je konec zachovaného
zbytku rukopisu

Proč
Proč roste australskéj ovci vlna?
Aby byli Australané zámožní.
Proč roste valašskéj ovci vlna?
Aby chytří valaši mohli vymýšlat, co s ňú.
Proč v Australii néní králičí mor?
Aby bylo králíků moc.
Kdyby náhodú aj králíkom začala růst vlna…
Proč je na Valašsku králičí mor?
Aby bylo králíků málo.
Kdyby králíkům náhodou začla růst vlna…
Zas až tak chytří Valaši nejzme.
Metúd Bačovský
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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.
Muzeum
Vlastivědné muzeum ve Vizovicích, jež je pobočkou Oblastního
muzea v Gottwaldově, zcela ustrnulo. Sbírky, jež byly v dřívějších dobách bývalým Muzejním spolkem shromažďovány, nejsou dále rozšiřovány, ani v instalační činnosti se nepokračuje.Za rok 1959 navštívilo zdejší zámek a muzeum 22 383 osob. Dne 2. prosince 1959 bylo
jednáno se zástupci místního národního výboru a zástupcem KNV,
památkovým inspektorem Jaroslavem Petrů o rozšíření obrazové galerie v zámku, jež má stát. památková péče v programu. To však znamená, že muzejní sbírky bude nutno umístit v předzámčí, které bude
opraveno.
O stavbě nové zdi u parku nebylo dosaženo dohody. Zástupce
KNV však trvali na svém požadavku, aby park nebyl ohrazován vysokou zdí, ale kovanou mříží v barokním stylu na nízké podezdívce.
Činnost OB
Z bohaté činnosti osvětové besedy uvedu nejdříve přednáškovou
činnost: Dne 10. 1. se konala přednáška Dr. Karáska: Tajemství lidského mozku. Přednáška se konala za účasti 40 osob velmi spokojených, neboť přednáška byla velmi zajímavá. Pak zde přednášela
MUDr. Soyková na téma „Lékař hovoří k ženám“. 26. 2. byla zde
přednáška Dr. Trepka z Gottwaldova „O společenském chování“.
14. 3. 1960 pořádal SČSP ve školním sále přednášku s. J. Stavjaníka „O Sovětské Gruzii“. Účast na zajímavé přednášce byla však
bohužel malá, jen studenti a 4 učitelé. 19. 5. byla agitačním střediskem pořádána v předzámčí přednáška M. Vignatiové z Gottwaldova na téma „Naše nová vesnice v literatuře“, jíž se zúčastnilo celkem
30 posluchačů. Dne 30. 5. 1960 konala se v knihovně v předzámčí
přednáška spisovatele Svatopluka Turka „O batismu“. Na této přednášce byli přítomni jen studenti a jen několik dospělých, většinou to
byli úředníci a důchodci.
Divadelní činnost byla letos v našem městě slabá. Jenom divadelní
odbor Sokola sehrál divadelní hru Petra Karvaše ve dnech 7. 5. 1960
a 8. 5. 1960 za režírování vizov. občana Zdeňka Sulíčka. Vstupné
bylo 7 Kčs a 6 Kčs. Představení byla úspěšná.
Dne 26. 3. 1960 konal se ve Vizovicích koncert Symfonického orchestru z Gottwaldova. Na programu byl výběr z díla P. I. Čajkovského. Návštěva koncertu byla dobrá, byla zajištěna osobním pozváním
po domech, které prováděly členky Výboru žen a ČSSP (Československosovětského přátelství).
V sobotu 16. 7. 1960 v 19 hod. byl pořádán na zámeckém nádvoří koncert Filharmonie pracujících z Gottwaldova a přednesena tato
díla: F. Liszt, Uherská rapsodie č. 6, Ant. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr, Johanes Brahms: Uherské tance op. 17 – 21. Dirigoval Eduard Fischer. Vstupné 5 Kčs, účast obecenstva byla dobrá, posluchači byli s programem i provedením spokojeni.
Dne 25. 4. konala se beseda ve školním sále se spisovatelem Ladisl. Mňačkem laureátem státní ceny. Ladislav Mňačko, autor knihy
„Smrt si říka Engelchen“, hovořil o svém díle a o partyzánském odboji v našem kraji a na Ploštině za minulé světové války. Beseda přilákala četné posluchače a byla velmi zajímavá. Spisovatel Ladislav
Mňačko realisticky vylíčil pohnuté doby 1944 – 1945 za bojů proti okupantům i obětavosti obyvatel našich dědin a pasek. Lad. Mňač-
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ko si pak prohlédl v doprovodu kronikáře i oddělení odboje v našem
muzeu s velkým zájmem. Slovy díků a uznání ocenil píli a záslužnou
práci členů bývalého muzejního spolku, kteří tu shromáždili množství
předmětů a dokumentů z doby okupace, které mají dnes už značný
význam historický.
Výstavy
Dne 10. 1. 1960 byla ve škole zahájena výstava obrazů akad. malíře Jana Kobzáně. O životě a díle valašského umělce promluvil kronikář Gustav Imrýšek. Zahájení výstavy se zúčastnilo 20 osob. Kromě žactva naší školy a jednotlivých návštěvníků navštívily výstavu i zaměstnankyně ze Svedrupu hromadně.
Dne 18. 12. 1960 byla ve škole pořádána výstava obrazů akad.
malíře Karla Hofmana za umělcovy přítomnosti. O životě a díle umělce promluvil Dr. M. Plánka, ředitel oblast. Galerie z Gottwaldova.
Vernisáže se zúčastnilo 20 osob.
Balet
Dne 16. 6. konalo se představení baletní školy Osvětové besedy ve Vizovicích pro žactvo. Balet O. Nedbala „Pohádka o Honzovi“ byl vizovské veřejnosti předveden za řízení učitelky baletní školy
M. Kroupové z Gottwaldova. Představení bylo velmi zdařilé a ukázalo, že mezi vizov. dětmi je řada talentovaných dětí. Dne 18. 6. 1960
bylo baletní představení opakováno pro dospělé.
Veřejné oslavy
Dne 7. 11. se konaly oslavy Velké říjnové socialistické revoluce.
Ráno ve školním rozhlase bylo žákům předvedeno rozhlasové pásmo o VŘSR. V 16 hodin nastoupili žáci za studeného počasí k slavnostnímu uvítání štafet z okolních obcí. Tyto štafety byly pak společně
odeslány v autě do Gottwaldova. Před budovou MNV se děti seřadily po obou stranách ulice se svými učiteli, aby byly přítomny příjezdu a odjezdu štafet. Avšak kromě žactva bylo tu přítomno jen několik
zástupců z místních podniků – a to ani ne ze všech. Neustálý rachot
a hučení aut, autobusů a motocyklů velmi rušil projevy zástupců MNV
v městském rozhlase, že nebylo nic slyšet. V době od 16 hod. do 18
hod. je totiž na ulicích zvláště silná frekvence, neboť pracující ze zlínských závodů jsou odváženi autobusy domů.
Taneční zábavy
Plesová sezóna začala letos 9. 1. 1960 plesem ČČK. (Českosl. Červeného kříže). Účast občanů byla malá. Ani sokolský ples
16. 1. 1960 nebyl na tom lépe. 30. 1. 1960 konal se ples SRPŠ.
Vstupné 7 Kčs. 13. 2. 1960 pořádal ples v sokolovně SČSP, 20. 2.
1960 konal se ples pracujících, 27. 2. byl pořádán karneval TJ Sokol.
28. 2. 1960 pořádal Sokol pro děti Dětský karneval, hojně navštívený dětmi s rodiči.
Tělovýchovné akce
Dne 27. 3. byl ve školní tělocvičně pořádán celostátní přebor dorostenek v umělecké gymnastice. Dne 23. 6. 1960 byla v Praze zahájena II. celostátní spartakiáda vystoupením žactva. Z Vizovic se zúčastnilo II.CS celkem 65 žáků. Žactvo po 3 dny vystupovalo se svými tělocvičnými skladbami na Strahovském stadionu a sklidilo zasloužený úspěch. Celý národ sledoval jejich vystoupení buď v rozhlase
nebo v televizi.
Pokračování (Významné události)
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Zveme vás na akce do vizovického zámku
21. 8. 2010 – VEČERNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Večerní prohlídky trasy A, začátky ve 20 h, 20.30 h, 21 h a 21.30 h.
Jednotné vstupné 80 Kč/os.
Nabízíme vám prohlídky zámku ve večerních hodinách za doprovodu
zdejšího personálu, neboť hraběcí rodina se bude tou dobou nacházet
na letním pobytu v maďarských sirnatých lázních, a tak pověří služebnictvo, aby se o návštěvníky postaralo. Dost možná se dozvíte víc, než jen
suché údaje o vystavených předmětech. Služebnictvo vždy mělo v panské službě na veškeré dění v rodině vlastní pohled a úsudek ...
4. 9. 2010 – ZÁMECKÁ NOC
Začátek ve 22.00 h, ukončení nejpozději v 01.00 h.
Jednotné vstupné 80 Kč, počet míst je omezen!
Zveme vás na večer plný volné hudební produkce, improvizace, slova
a emocí!
Doporučujeme pohodlné oblečení (posezení na polštářích, židlích a kobercích). Drobné akustické či dechové nástroje vítány.

Slosování vstupenek o přenocování na zámku pro 2x2 osoby (jen
pro vážné zájemce, konkrétní termín bude dohodnut na místě!)
12. 9. 2010
„Je libo Polévku chroustovou?" aneb Nedělní menu z panské kuchyně
Na zámku ve Vizovicích se před dvanácti lety našla kuchařská kniha
z roku 1928, podle které zdejší kuchařka vařila pro hraběcí rodinu. Rozhodli jsme se, že některé z více než sedmi set receptů vyzkoušíme, a ty
nejlepší připravíme i pro vás, naše návštěvníky. Budete je moci ochutnat
právě 12. září!
Pro zájemce budou vybrané recepty připraveny také v tištěné podobě,
abyste je mohli vyzkoušet i doma.
Cena prohlídek v běžné výši (viz. ceník).
17. a 18. 9. 2010, začátek 19.30 h – NOČNÍ PROHLÍDKY
Předprodej vstupenek od 1. 9. v pokladně zámku.
Jednotné vstupné 100 Kč/os.
Jana Pluhařová, kastelánka

Folklórní a dechový festival

Sobota 21. sprna 2010, pódium za domem kultury – Vstup zdarma
Vizovice Léta páně 1570 (před
440 lety), byly povýšeny císařem
Svaté říše římské, králem Českým,
králem Maďarským a Srbským
a knížetem Rakouským Maxmiliánem II. Habsburským na město, přičemž jim bylo uděleno právo konat
dvakrát do roka jarmarky.
10.00 –13.00
Vizovjánek – soubor valašských
písní a tanců zpracovává národopisný materiál, tance, písně a zvyky z Vizovic a širokého okolí. Vizovjánek doprovází cimbálová muzika
Vizovský Jurášek.

Dětský folklorní soubor Ovečky – od svého založení navazuje
na dlouholetou práci „dospělého“
souboru Bača. Děti ve svých programových pásmech systematicky zpracovávají oblast meziříčska

Vizovské noviny 

a rožnovska, přičemž je velký důraz
kladen na čistotu a tradiční věrnost
národopisnému dědictví.

Soubor Klobučan – se zabývá
převážně oblastí Valašskoklobucka - figurální tance, cechovní tance
o papučářích a súkenících, klobucká točená a stará uherská. Vystupuje v typickém "závršském" kroji - bílé
a hřebíčkové sukno.

13.00
Pěvecké sdružení VOCALLICA – Je jich pět a jsou ze Štember-

ka. O svoji radost ze zpívání se dělí
s lidmi, kteří je poslouchají.

14.00 – 17.00
Orchestr „Markopoulo Wind
Band“ – Hudebníci orchestru pochází ze širšího okolí města. Markopoulo v okrsku Attica (poblíž Aténského letiště.). Dechový orchestr
Markopoulo se podílí na všech ceremoniálech a manifestacích pořádaných městem Markopoulo.

Litevský studentský soubor SŰDUONĖLĖ – se zabývá zvyky

z oblasti zvané Südova, jejímž centrem je město Marijampole. Udržují a předvádí národní umění, tradice
a zvyky na kulturních vystoupeních
a výchovných koncertech v místních
školách, v zemi i v zahraničí.

Móri fúvószenei egyesület –
Na začátku pracovali v rámcích hudební školy. Spolupráce s hudební
školou poskytuje novou generaci vysoce kvalifikovaných hudebníků. Jejich cílem je udržovat, podporovat
a pokračovat v kultuře a muzice německé menšiny.

Dům kultury Vizovice
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TRNKOBRANÍ 2010
Předposlední víkend prázdnin bude patřit 43. ročníku Vizovického Trnkobraní. Ve dnech 20. – 22. srpna 2010 bude Vizovicím vládnout multižánrový festival s bohatým doprovodným programem. Na hlavní scéně tradičně vystoupí celá řada výborných muzikantů. Páteční program rozzáří
hvězdy jako Chinaski, Nightwork, Desmod nebo populární písničkář Tomáš Klus a večer vyvrcholí největší taneční zábavou oblíbených Kosovců,
které letos doprovodí oblíbený komik RUDA Z OSTRAVY a jeho kapela
THE LIBIDO. Navíc vás na tancovačku zveme za zvýhodněné zábavové vstupné 100 Kč! Tento vstup platí již od 23.00 hod, takže jako bonus
stihnete ještě vystoupení NIGHTWORK!
V sobotním programu vynikají kapely J.A.R., Visací zámek, Gipsy CZ
nebo Mňága & Žďorp.
V neděli přijďte povzbudit šampiony na tradiční soutěž v pojídání
švestkových knedlíků, také se můžete těšit na Michala Hrůzu s kapelou
nebo Terezu Černochovou. Kapela, která nemůže na festivalu chybět, je
vizovická skupina Fleret s nezapomenutelným hlasem Jarmily Šulákové.
Festival poctí účastí i Bolek Polívka, který odhalí svoji sochu z dílny slovenského akademického řezbáře Cyrila Kocúrka. V neděli je celodenní program nově za pouhých 100 Kč a děti do 12 let zcela zdarma.
Všechny Vizovjany zve RUDOLF JELÍNEK.
Více informací naleznete na webových stránkách www.trnkobrani.cz
PROGRAM TRNKOBRANÍ
Pátek 20. srpna 2010
CHINASKI, NIGHTWORK, DESMOD, TOMÁŠ KLUS, XINDL X, THE
CELL, NEJVĚTŠÍ TANEČNÍ ZÁBAVA: KOSOVCI + RUDA Z OSTRAVY
a THE LIBIDO, T4, ELEKTROŠROTBAND NADORAZ, KISS SHOW
Sobota 21. srpna 2010
J. A.R., MIRO ŠMAJDA, VISACÍ ZÁMEK, GIPSY CZ, MŇÁGA &
ŽĎORP, PETR BENDE, LUCIE REDLOVÁ A GARDE, ČANKIŠOU, MCH
BAND, CHARLIE STRAIGHT, TOMÁŠ KOČKO, TRAKTOR, LE PNEUMATIQ, EVOLUTION DEJA VU, POWER 5, SECOND END, PANTTANEČNÍ ZÁBAVA – STREET 69, SEMIFINALISTÉ SOUTĚŽE RGM
LIVE SPACE, KISS SHOW
Neděle 22. srpna 2010
MICHAL HRŮZA & KAPELA HRŮZY, SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY BOLKA POLÍVKY, SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ ŠVESTKOVÝCH KNEDLÍKŮ, FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ, NO HEROES, TEREZA ČERNOCHOVÁ, F-DUR JAZZ BAND, BIG BAND HOLEŠOV, SEMIFINALISTÉ
SOUTĚŽE RGM LIVE SPACE, JACKYE

Ohýbaj ma mamko, dokud su já Janko...
Tato lidová moudrost je lety prověřená a pokud se v rodině a společnosti uplatňuje, jistě nedochází k tomu, čehož jsme svědky denně
v médiích, ale bohužel i ve svém okolí.
To, co sledujeme, většinu nás pobuřuje a vyvolává (zejména u seniorů) obavy z agresivity mladistvých namířené proti nim a všem, kteří
si dovolí nějakým způsobem zasáhnout. A tak přihlížíme (nebo i přehlížíme), jak party puberťáků ničí majetek, jak promění hřiště a trávník v jedno smetiště, kde bezostyšně vykonávají i tělesnou potřebu. To
vše je doprovázeno hlučnými projevy plných vulgarismů. Kouří a popíjejí nejen za bílého dne, ale hlavně po setmění a obtěžují ostatní
obyvatele.
Svoji identitu skrývají za kapucemi naraženými hluboko do čela.
A tak se ptáme: Ví vůbec rodiče, kde se jejich děti pohybují a hlavně
jakým způsobem tráví svůj volný čas? Jak je možné, že děti školou povinné se poflakují po večerech? Neselhala zde výchova? Když děti
nedělají nic smysluplného, dělají neplechu.
Dnešní děti se mají po materiální stránce velmi dobře - vše se jim
koupí. Ovšem rodiče by si měli uvědomit, že zdraví, lásku a zejména
čas nekoupí. Čas, kdy mohou utvářet a ovlivňovat charakter svého dítěte. Děti dnes nejsou vedeny ani k úctě k seniorům... Zato však, jak
rodiče, tak děti velmi dobře znají svá práva, ohrazují se demokracií,
ale nechápou, že mají také nějaké povinnosti.
Jak se asi zapojí v budoucnu do pracovního procesu dítě, které nerespektuje pravidla, řád, neuznává autoritu rodičů, vychovatelů, mistra... Děti potřebují vzory, zejména v rodině. Jsme však my, dospělí vždy svým chováním a přístupem svým dětem vzorem? Na Slovensku mají přísloví: "Na výchovu dieťaťa je potreba celéj dediny." Co
vy na to? 
Rakovi

POZVÁNKA
Komise pro občanské záležitosti a Dům kultury Vizovice
Vás zvou na vystoupení:
HARMONIKA DUO Renáta a Josef Pospíšilovi
a s hostem – zpěvákem Karlem Hegnerem

v úterý 9. listopadu 2010 od 15 hodin
ve velkém sále Domu kultury
Možnost zakoupení knihy pana Pospíšila a hudebních nosičů.
Vstupenku je možné rezervovat na tel. matriky MěÚ Vizovice
577 599 172 nebo obstarat osobně v pracovní době úřadu.
Vizovští občané důchodového věku obdrží vstupenku zdarma.
/cena vstupenky zahrnuje malé občerstvení, vstupenku je možné
zajistit v průběhu měsíce října/.

Těšíme se na Vaši účast.
červenec/srpen 2010
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Společenská kronika
květen – červen

ŠKOLNÍ POTŘEBY
PAPÍR – HRAČKY

Narození

Vám nabízejí
široký sortiment zboží:

Hana Kovářová
Rodiče: Martin a Anna roz. Hlavová
Ester Vaclachová
Rodiče: Petr a Olga Kratinová
Matěj Ševců
Rodiče: Rudolf a Kateřina Dvořáčková
Tobiáš Švancara
Rodiče: Marek a Martina roz. Lukaštíková
Kateřina Gerychová
Rodiče: Petr a Iveta Suchá
Martina Žůrková
Rodiče: Štěpán a Dita roz. Stupňáková
Anita Zýková
Rodiče:Miroslav a Pavlína Zálešáková

Úmrtí
Josef Kocourek, Těchlovská 548, 87 let
Antonín Kalinec, Říčanská 336, 59 let
Františka Dyjáková, Pardubská 1194, 90 let

Sňatky květen – červen
Tomáš Bambuch, Vizovice a Květa Vlková
Martin Pacoň, Vizovice a Martina Hromadová
Juraj Horňák a Martina Goldbachová, Vizovice
Martin Cholasta a Jana Zatloukalová, oba Vizovice
Jan Šťastný a Pavla Kusáková, Vizovice
Josef Kuvik a Iveta Karičková, 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.

Blahopřání
Minulý měsíc oslavil významné životní jubileum bývalý šéfredaktor Vizovských novin Ing. Emil Pechal. Srdečně blahopřejeme a do dalšího života přejeme pevné zdraví, pohodu a nadhled nad drobnostmi běžného života. Redakce VN
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sešity, boxy,
obaly, pastelky,
pravítka, tužky,
skicáky, pera,
pouzdra,
peněženky,
pytlíky na přezůvky,
barvy, kružítka,
fixy, školní kufříky,
školní ubrusy,
plastelíny,
křídy, lepící pásky,
lepidla,
krepové papíry,
záznamové knihy,
psací podložky,
značkové i neznačkové zboží.
Dále velký výběr hraček,
papírenského zboží,
obalového materiálu
a mnoho dalšího.
Otevřeno
Po–Pá: 7.30–11.30 h, 12.00–17.00 h
So: 8.30–11.30 h
Zveme vás k nákupu – Náměstí TGM
1. patro nad prodejnou Koruna (dříve Enfin)

Nabízím doučování!
Předměty: Matematika, Chemie, Fyzika
Rozsah: Základní, střední a vysoká škola
Kontakt: Ing. Petr Hruzík
Tel.: 724 725 872

červenec/srpen 2010
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100 let od narození paní učitelky Boženy Poláškové (1910-2009)
Narodila se 31. července 1910
v Kyselovicích na Hané. Po vystudování Učitelského ústavu v Kroměříži nastoupila v roce 1930
do svého prvního místa v Újezdě
u Vizovic. Od roku 1933 působila až do června 1956 v Národní škole v Zádveřicích a následně pak deset let v Základní škole
ve Vizovicích.
V roce 1931 se provdala
za učitele Ignáce Poláška a v Zádveřicích se jim narodily dvě děti,
synové Jiří a Miroslav. Manželství trvalo necelých dvanáct let.
Ignác Polášek, velitel zdejší větve Obrany národa, zemřel v roce
1943 v koncentračním táboře.
Po manželově zatčení byla mladá učitelka ihned propuštěna ze
zaměstnání a domek jí nacisté zabavili. Navzdory nepřízni osudu
vychovala sama oba syny.
Práci ve školství se věnovala téměř čtyřicet let a její žáci na ni
rádi vzpomínají. Velmi obětavě
pracovala i mimo školu, hlavně
v Sokole v Zádveřicích jako náčelnice a vzdělavatelka, vedla
žačky, dorostenky i ženy. S dětmi
i dospělými hrála ochotnická divadelní představení.

Nechejme paní učitelku zavzpomínat prostřednictvím následujících řádků:
„V zádveřickém Sokole jsme
začali působit v roce 1936...
Manžel Ignác Polášek se narodil roku 1908 v Dřevohosticích
u Holešova a po absolvování
Učitelského ústavu v Příboře působil na školách v Trnavě, Kostelci u Holešova, Kostelci – Štípě a v Újezdě u Vizovic. Po našem příchodu na zádveřickou
školu v roce 1933 obdržel 1. září
1934 definitivu.
K jeho zatčení došlo přímo
ve třídě 10. října 1940 a k témuž datu byl suspendován. Naši
chlapci, staršímu Jirkovi bylo šest
let a mladšímu Mirkovi šest měsíců, tátu už nikdy neviděli. Soud
probíhal v Breslau, podařilo se mi
získat propustku a manžela navštívit. Pomáhala mi Hela Bocková,
jejímž rodným jazykem byla němčina. Odsoudili ho na osm let.
Ve vězení byl velmi podvyživen. Hovořit se při setkání skoro
nedalo, avšak sdělil mi, a potvrdili mi to také jeho čeští spoluvězni,
že jej a Obranu národa na Zádveřicku prozradil při výslechu člo-

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

Cíl projektu:
Zvýšení adaptibility pracovníků a konkurenceschopnosti firmy
prostřednictvím vzdělávání v oblasti odborných znalostí
a kompetencí pracovníků všech úrovní.
Zahájení projektu: červen 2010, Ukončení projektu: květen 2012

červenec/srpen 2010

věk ze sousední obce. Později
jsem manželovi posílala české Lidové noviny, snědl vždy jejich nepotištěné okraje, takový měl hlad.
Zemřel na následky práce s olovem a také důsledky podvýživy
16. června 1943 v Kasselu. Místní evangelický farář mi po mužově smrti odepsal, že ho pochovával, a sdělil mi číslo hrobu.“
V květnu 1946 udělil prezident
republiky Ignáci Poláškovi za zásluhy v boji za osvobození Československé republiky z nepřátelského obsazení „Československý
válečný kříž 1939 IN MEMORIAM“. Dekret ministerstva národní obrany podepsal v Praze 23.
května 1946 generál Ludvík Svoboda a vyznamenání bylo paní
Boženě Poláškové slavnostně
předáno 28. října 1946 ve Vizovicích při odhalení pamětní desky obětem odboje. Zemská školní
rada v Brně jmenovala dopisem
ze dne 19. listopadu 1947 Ignáce Poláška řídícím učitelem obecné školy in memoriam s účinností
od 1. června 1943.
V roce 1969 odešli oba synové do zahraničí a o domek znovu přišla, mohla v něm však zů-

stat. Paní učitelka Božena Polášková pokračovala vytrvale v roli
cvičitelky taky v padesátých a šedesátých letech. Své dívky a ženy
neopustila, ba nacvičovala s nimi
dokonce Českou besedu ještě
v roce 1991, kdy už měla „osmdesátku“ za sebou.
I přes ctihodný věk se zapojovala do společenského života
v obci i v klubu důchodců ve Zlíně. V Zádveřicích bydlela do roku
2008 a mívala radost z návštěv
obou synů, žíjících na americkém
kontinentu. Byla váženou osobou,
nezbytnou pozornost i pomoc jí
ochotně poskytovali sousedé.
Poté bydlela v penzionu ve Vizovicích a naposled v domově seniorů ve Zlíně. Zde také zemřela
7. prosince 2009 ve věku 99 let,
čtyř měsíců a jednoho týdne.
Přátelé, známí i kolegové
z profese, kteří si jí velmi vážili za neohrožené vlastenecké
a politické postoje, se s ní rozloučili 14. prosince 2009 v zádveřickém kostele.
Mgr. Svatava Kučíková
Použity citace z knihy Jana Zeťka Osudy valašské obce, připravené k vydání v roce 2011.

Filmový les ve Všemině,

poslední promítaní letního kina
aneb sladká tečka za letními prázdninami!
Poslední srpnový víkend mohou všechny děti zavzpomínat jak prožily letošní letní prázdniny. Park Hotel Všemina, ve spolupráci s Dětským domovem a Základní školou ve Vizovicích, připravili pro naše
nejmenší rozloučení s prázdninami v podobě zábavného odpoledne ve Všemině.
V sobotu 28. 8. 2010 od 15.00 hodin se děti mohou těšit na filmový les se známými postavičkami, které mají pro děti připraveny zábavné úkoly. Za každý splněný úkol budou děti odměněny sladkou odměnou. Program bude pokračovat dětskou diskotékou a promítáním
animovaného filmu „Jak vycvičit draka“, jímž se pro tento rok loučí Letní kino Všemina se svými diváky, kteří po celou dobu prázdnin podporovali Dětský domov a Základní školu ve Vizovicích. V rámci tohoto odpoledne bude slavnostně otevřeno nové hotelového hřiště, které bude přístupné nejen ubytovaným hostům, ale i široké veřejnosti.
Kolektiv Park Hotelu Všemina
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Nové služby vodáren usnadňují život
Stále více lidí má dnes doma
počítač a přístup k internetu a jeho
službám a stále více z nich chce
komunikovat se svými dodavateli moderně a efektivně. Nechodit například s každou složenkou na poštu nebo vyřizovat své
záležitosti s vodou na zákaznickém centru ve městě. Společnost
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
(dále jen MOVO), která je členem
skupiny Veolia Voda, jim jde s nabídkou nových elektronických zákaznických služeb vstříc.
Patří mezi ně například osobní
zákaznický účet, dostupný na webových stránkách MOVO na adrese www.smv.cz. Ten zákazníkům
umožní nejen nepřetržitý přístup
k informacím, ale zejména pak
kontrolu jejich výdajů. Kdo má informace, lépe si dokáže svou spotřebu vody, ale i vynaložené náklady na její zajištění řídit, rozhodovat se jak uspořit apod. Osob-

ní účet je naprosto zabezpečený před zneužitím, přístupný jen
pro osoby, které jeho majitel určí.
Zákazníci tak mají přehled nejen
o své spotřebě vody, ale o všech
svých fakturách, odečtech vodoměru ve svém odběrném místě,
stejně jako o možnosti nahlásit
změnu smluvních údajů, výši placených záloh, nebo možnosti doručit samoodečet vodoměru atd.
Další novinkou jsou
elektronické faktury
pro zákazníky. Faktura je zasílána na uvedenou elektronickou adresu jako příloha emailové zprávy ve formátu PDF.
Doporučuje se hradit tyto faktury buď přímým inkasem z účtu zákazníka nebo jednotlivým příkazem k úhradě. O aktivaci této služby je možné požádat na zákaz-

nické lince 800 100 063 nebo emailem na zc@smv.cz stejně jako
osobně přímo v zákaznických centrech MOVO v Olomouci, Prostějově, Uničově, Valšských Kloboukách a Zlíně.
MOVO zavedla také nový způsob platby za vodu, a to přes terminály SAZKY, které jsou u čerpacích stanic, v nákupních centrech,
prodejnách tabáku apod. Tam
stačí pouze předložit čárový
kód, umístěný v příloze faktury
a částku v hotovosti zaplatit. Výhodou této služby je pouze 15korunový poplatek, který nezávisí
na výši úhrady.
O haváriích na mobilu
Zákaznická linka společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. funguje 24 hodin denně 7

dní v týdnu a její operátoři poskytují veškeré informace, které se týkají dodávek vody a odvádění
a čištění odpadní vody. Po telefonu je možno se také zaregistrovat
k zasílání informací prostřednictvím
SMS zpráv.
MOVO zdarma rozesílá důležité informace například o dodávkách vody, haváriích, odstávkách
vody včetně předpokládaného
termínu ukončení odstávky a další.
K této nové službě se již na Moravě přihlásilo více než 2800 zákazníků a bylo jim od roku 2006
rozesláno na 60 tisíc zpráv. Kromě upozorňování na odstávky
a havárie lze tímto způsobem získat také informace o cenách, změnách provozní doby zákaznického centra a jiné. Registraci je možné provést na www.voda-info.cz,
na tel. 800 100 063 nebo zaslat SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112.

Občanské sdružení Janova Hora informuje
Občanské sdružení Janova Hora Vizovice bylo založeno za účelem
zlepšování životních podmínek pro bydlení, a to nejen na nově vzniklém sídlišti Janova Hora.

Občanské sdružení bylo zaregistrováno 21. prosince 2009 a bylo
založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružují se v něm zastánci
a ochránci životního prostředí, lidé, kteří chtějí vyvíjet aktivitu vedoucí
k vytvoření prostředí, ve kterém se nám bude spolu dobře žít.
K dalším cílům patří:
• péče o území obce
• podpora volnočasových aktivit pro děti
• budování hřišť pro děti předškolního a školního věku
• vysazování a ochrana zeleně
• tvorba bezpečného prostředí z hlediska dopravy
• lepší podmínky pro pěší i cyklisty
Vítáme všechny nové obyvatele Janovy Hory a přejeme všem hezký
vstup do nového bydlení. Zapojte se také a staňte se členy sdružení. Uvítáme nové nápady a připomínky.
Dne 26. června 2010 jsme uspořádali na Janové hoře Dětský den. Pro
děti bylo připraveno 15 zajímavých stanovišť a závěrečná odměna. Počasí i nálada byly výborné, nechyběla hudba, ale to nejlepší děti teprve čekalo… Nafukovací skákací hrad! Všechny děti se nadšeně vrhly do skákání.
Pěkný den jsme zakončili příjemných posezením u táborového ohně.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a uspořádání akce.
Velký dík patří také sponzorům. Věříme, že se dětský den líbil a těšíme
se na další ročník.
Na našich internetových stránkách www.janovahoravizovice.cz se
můžete podívat na fotky.
Veronika Horáková, Předseda výboru OSJHV
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Spuštěn projekt vzdělávání zaměstnanců Dotek, o.p.s.

Dne 1. 6. 2010 byl spuštěn projekt Rozvoj zaměstnanců o.p.s. Dotek, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Obecně prospěšné společnosti Dotek se podařilo získat prostředky v celkové výši 607 251,60 Kč. Realizace
projektu je naplánovaná na dobu
dvou let a celý projekt končí
31. 5. 2012. Obecným cílem
projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Do-

tek, o.p.s. Tohoto cíle by mělo být
dosaženo úspěšným absolvováním vzdělávacích kurzů vybranými pracovníky Dotek, o.p.s.
Projekt má tři klíčové aktivity:
1. Vzdělávání zaměstnanců
v práci s klienty zařízení. Tato aktivita si klade za cíl zajistit vzdělání zaměstnanců Dotek, o.p.s. tak,
aby byli schopni v maximální míře
poskytovat důstojnou péči svým
klientům s hlavním důrazem na jejich potřeby. Cílem vzdělávacího kurzu je zvýšit úroveň komuni-

kačních dovedností s lidmi postižených Alzheimerovou chorobou,
zvýšit psychosociální dovednosti zaměstnanců a zdokonalit základní techniky práce s klientem.
2. Kurzy bazální stimulace.
Tato aktivita si klade za cíl vyškolit více zaměstnanců v konceptu bazální stimulace, který Dotek, o.p.s., jako jediné certifikované pracoviště ve Zlínském kraji, nabízí svým klientům. Základním principem konceptu bazální
stimulace je zprostředkovat člověku vjemy z vlastního těla a stimula-

cí vnímání organismu mu umožnit
lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci.
3. Rekvalifikační kurz "Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče". Jedná se o doškolení
zaměstnanců, kterým tento kurz
chybí.
„Tento projekt je financován
z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“
Lukáš Pečeňa

Vizovické zámecké kulturní léto
Letošní, již 43. sezonu Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise
Háby zahájil violoncellový koncert Dominiky a Jiřího Hoškových, otce
a dcery. Jiří Hošek je docentem HAMU, kde přednáší a připravuje nové
umělce ve hře na tento nástroj. Dominika po absolvování HAMU pokračuje ve studiu, v současné době na stáži v Izraeli. Více o úrovni koncertu netřeba zmiňovat. Snad jen tolik, že docent Hošek pojal koncert pedagogicky, důkladně uvedl a vysvětlil skladby, které hráli, a tak koncert
skončil asi o půl jedenácté.
Dalším koncertem bylo vystoupení mladých umělců – na housle zahrál
Michal Sedláček za klavírní spolupráce Maxima Averkieva. Přednesli
skladby F.Schuberta, E.Griega, J.Suka a M.Ravela. Oba umělci jsou absolventy hudebních soutěží, ze kterých si odnesli ceny.
Třetí koncert byl pojat jako instrumentální zajímavost. Přivítali jsme
cembalistku Martu Němcovou, mladou umělkyni,která pokračuje

Dominika Hošková a Jiří Hošek.
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ve studiu hry na tento nástroj a z hudebních soutěží si odnáší významná ocenění. Krásný nástroj i přednesené skladby doplnily atmosféru
prostředí zámeckého sálu.
Také Duoteres zahrálo skladby, které patří do krásného barokního
prostředí našeho zámku. Instrumentální složení housle – kytara nám
velmi dobře umožnilo vychutnat si i skladby autorů 20. století. Je nám
líto malé účasti na tomto koncertu, ale o to větší radost máme z potěšení těch, kteří přišli.
V další části sezony vás můžeme pozvat už jen na takovou třešničku na dortu letošní sezony, jakou bude vystoupení souboru GAJDOŠI BRNO. Přesto,že název souboru vyhlíží „folklorně“, hrají GAJDOŠI BRNO muziku středověku, baroka, romantismu, ale určitě si budete
moci vychutnat i folklor.
Na závěr ještě poděkování našim sponzorům, kteří naši koncertní sezonu podpořili.
Jsou to:
Nadace Český hudební fond Praha
VIZOCARGO s.r.o.
NEREZ – Luděk Polčák
RUDOLF JELÍNEK a.s.
PODHÁJÍ s.r.o. Lutonina
ROSTRA s.r.o.
VALENDIN, spol.s.r.o.
MUDr. Vladimíra Kubíčková
MUDr. Dagmar Zavřelová
Štěpský dvůr, Magda Šmídová
Květinářství – STRELICIE – VIZOVICE Šárka Mikuláštíková
PharmDr. Jarmila Oreská, Lékárna Jižní svahy Zlín
PharmDr. Bohumil Hanák, Lékárna Mediacentrum Vsetín
jhr
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Taková "normální" fotbalová rodinka
Fotbal to je hra, ta nejkrásnější
na světě, jak pro hráče, tak pro miliony fanoušků na celé planetě.
Fotbal se hraje ve velkých městech na obrovských stadionech,
ale také v zapadlých vískách, kde
je možná jedinou „kulturou“ nebo
zábavou. Kromě jiného má fotbal
také kouzlo v tom, že třeba na nejvyšší úrovni vidíme docela nudný
zápas (jde o velké peníze) a v nejnižších třídách se povede utkání,
které nás nadchne.
Pravidelným návštěvníkům fotbalových utkání se říká fanoušci
a ti se ještě dělí na pasivní a ty,
kteří o sobě dávají hlasitě vědět.
Zdá se ale, že těch hlasitých ubývá, sice dovedeme každou zdařilou akci ocenit uznalým potles-

kem, ale když se nedaří, je to horší. Nemohu nevzpomnět nezapomenutelného a svérázného fandu
Vizovic, pana Láčíka, který v 80ti

letech dokázal mužstvo hlasitě
povzbudit. Bohužel už pěkných
pár let není mezi námi, takže jenom vzpomínáme.

Ale možná se blýská na lepší časy! Fotbalové Vizovice se
mohou pochlubit velkou raritou,
mají nejmladší, nejvěrnější a zřejmě asi nejhlučnější fanoušky v širokém okolí. Jsou to shodou okolností děti šéfa vizovického fotbalu
a jeho manželka, také velká fanynka. Všude, kam je rodiče za vizovickými fotbalisty dovezou, vzbuzují pozornost a zahanbují domácí fanoušky. Příčinou pokročilého věku, jsem už trochu nahluchlý, ale tu trubku, buben a fanatické
povzbuzování ve Štítné, jako bych
slyšel ještě dnes!
Takže, když teď oslavujeme postup do vyšší třídy, je to také zásluha našich malých fandů. Děcka děkujeme!
František Kladníček

Záliba, koníček, nebo spíše vášeň
Sběratelství je záliba, nebo se
tomu také říká koníček. Sbírají se
různé věci jako například pohlednice, plakáty, nálepky, viněty a podobně. Sbírají se ale také známky,
staré nebo nové jubilejní mince. Tak
toto už je o něčem jiném a také se
v tom točí hodně peněz.
Jsou ale také lidé, které zajímá
historie a sbírají dobové fotografie,
listiny, reklamy nebo plakáty. Samozřejmě tito musí o těchto věcech
něco vědět, takže je to jakási věda
a studium. Prozradím, že ve Vizovicích žije jeden takový vášnivý sběratel. Když jsem vloni na setkání důchodců viděl jenom část jeho sbírky,
tak to jsem tedy hleděl. A tak mě napadlo, že by to mohlo zajímat více
Vizovjanů zvláště starších. A protože se jedná přes fotbal o velice
dobrého známého, dovolím si mu
v rozhovoru tykat. No vidíte, málem
bych ho zapomněl představit, takže
pan Karel Ševčík.
Karle jak jsi vlastně k této zálibě přišel?
V dětství jsem sbíral jenom známky a pohledy, teď jsem to pouze
,,oprášil“ a začal znova. A hlavně
proto, že můj ,,kůň“ fotbal je již delší
dobu příliš zkorumpovaný a přesta-
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lo mě bavit být součástí této nesmyslné mašinérie.
Tvoje práce potřebuje spoustu
znalostí z čeho vlastně vycházíš?
Člověk, pokud se vážně začne zajímat o sběratelství, musí
mít zpočátku představu co chce,
ale i tak si párkrát ,,nabije hubu“.
A vzápětí po takových zkušenostech na burzách je již kovaný sběratel. Ale vážně, chce to pár neúspěchů a pak je člověk opatrnější.
Nejlepší je dobře vyměnit a pak
draho koupit. Tam se získají ty nejcennější znalosti jak zboží, tak
charakteru kolegů. Velké znalosti
a vědomosti získávám od starších
spoluobčanů, s nimiž velmi často
a rád komunikuji.

Určitě to všechno zabere spoustu času, jak to všechno zvládáš?
Dříve jsem se věnoval kopané
a té jsem věnoval moře času. Sběratelství je mnohem výhodnější, dělám
to po večerech, kdykoliv se uvolní
chvilka a dělám to hlavně rád.
Sbíráš ještě něco jiného kromě
uvedených věcí?
Sbírám hlavně pohledy, místopis
Vizovic a zlínských okolních vesnic
a městeček. Také mě zajímá období 1. světové války a vše okolo
Rakouska-Uherska. Moje doména
je císař František Josef, císařská armáda, loďstvo a také vojenská vyznamenání. Z té doby vlastním také
velké množství knih různých žánrů.
Hodně materiálů mám také po již

zemřelé tetě, která mě v mých zájmech obdivuhodně podporovala
a velice mi fandila v mé činnosti sběratelské.
Je pravda, že hodláš vydat nějaké publikace?
Ano, něco se rýsuje. V brzké
době vydáme ve spolupráci s paní
Velcerovou kalendář. Město slaví
v roce 2011 kulatiny, tak je k tomu
příležitost. Nakladatelství Lípa také
vydá při této příležitosti knihu o Vizovicích a zde bych chtěl být nápomocen svými materiály z mé
sbírky. Každým rokem mám několik besed s důchodci na různá témata a snad se podaří i větší výstava v kulturním domě.
František Kladníček

Vizovice, Masarykovo náměstí, 1930, vydal Bedřich Kaluža, zapůjčil Jiří Madzia.

červenec/srpen 2010

Inzerce

17

CARSERVIS–Vizovice, HUSIČKA–ŠKARKA
Mechanické práce
• Opravy vozů všech značek- příprava a zajištění STK+EMISÍ • Klimatizace - plnění + kompletní vyčistění klimatizačního systému
• Pneuservis – prodej pneu, litých a plechových kol, plnění pneumixem
• Geometrie náprav vozidel na optickém zařízení firmy Beisbarth

Karosářské práce
• Opravy havarovaných vozidel pro všechny pojišťovny

Autolakovna
• Vodou ředitelné barvy STANDOX

Autovrakoviště
• zprostředkování ekologické likvidace autovraků – odvoz ZDARMA

Tel.: 603 276 896, 603 276 886, 577 452 864, Říčanská, 1050 Vizovice
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Policie informuje
Vážení a milí spoluobčané,
v dnešním příspěvku do Vizovských novin bych vás chtěl
na úvod nejprve informovat
o důležité změně, která se udála na našem obvodním oddělení. Tou změnou je, že k 1. 7. byl
na naše obvodní oddělení ve Vizovicích ustanoven nový vedoucí a tím je npor. Mgr. Roman Jakubů, který před tím působil u kriminální policie a vyšetřování ve Vsetíně a ještě jako řadový policista sloužil v letech
1999–2001
i na zdejším oddělení
ve Vizovicích. Zástupcem na obvodním oddělení zůstává i nadále npor.
Bc. Alois Hofschneider.
Nedávno skončil osmý ročník
jednoho z největších rockových
open air festivalů v České republice Masters of Rock 2010 a nyní
nezbývá, než zhodnotit jeho průběh i z pohledu Policie ČR. Letošního ročníku rockového festivalu se zúčastnilo něco přes třicet tisíc lidí, a proto bylo nasazeno
do akce přibližně šest desítek policistů ve dne a šest desítek v noci,
což je sto dvacet policistů na den
a je nutno dodat, že masivní nasazení policistů se stejně jako vloni, tak i letos osvědčilo. Policisté
byli nasazeni v rámci opatření již
od úterý, kdy začali najíždět první
účastníci, až do úplného rozjezdu
návštěvníků v pondělí.
V rámci opatření během Maters of Rock jsme zastavili celkem tři desítky podnapilých řidičů.
Ve srovnání s loňským rokem je to
podstatné navýšení. Tradiční návštěvníci již vědí, že policisté lemují silnice a každému zastavenému
řidiči dávají „dýchat“. Navíc každoročně nabízíme řidičům, aby si
přišli udělat preventivně dechovou
zkoušku, při které mohou zjistit,
zda už nejsou pod vlivem alkoholu. Tu každoročně využijí desítky
návštěvníků. Přesto hodně z nich
usedlo za volant pod vlivem alko-
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holu. Policisté za celou dobu provedli několik set dechových zkoušek. Průměrná naměřená hodnota mezi řidiči byla přibližně 0,67
promile alkoholu v dechu.
Většina přestupků a trestných
činů se týkala dopravy a krádeží. Těch jsme zaznamenali asi dvě
desítky. Nejčastější obětí zlodějů
byli lidé spící na lavičkách nebo
v otevřených stanech. Zloději jim
z kapes brali peníze i mobilní telefony za asi třicet tisíc korun. O nejvíce peněz přišla žena,
která si neuzamkla
karavan, do kterého
si vzala tržbu za prodej piva ve výši 150 tisíc
korun. Celkem se škody pohybovaly kolem dvou set tisíc korun.
Řešíme také případ loupežného přepadení, ke kterému došlo
v noci na neděli. Sedmadvacetiletého muže pachatel napadl pěstmi a vzal mu ledvinku s peněženkou a mobilem. Setkali jsme se
také s tím, že zloději spícím rockerům rozřezali kapsy a vzali všechny peníze. Ze stanů se nejčastěji ztrácely telefony, mobily a mp3
přehrávače. Přestože jsme návštěvníky upozorňovali na možný
pohyb zlodějů, lidé si v opuštěných stanech nechávali i cennosti.
Celkově lze konstatovat, že se
tak mimořádně náročnou akci, kterou festival Masters of Rock bezesporu je, podařilo úspěšně zvládnout. Také bych chtěl ocenit velkou dávku porozumění a shovívavosti, kterou během této akce
projevili všichni vizovičtí občané
a poděkovat všem obyvatelům
města za trpělivost a pochopení
všech opatření, které tuto akci doprovázely.
Ještě zmíním, že prázdniny pomalu končí a to znamená, že děti
opět usednou do školních lavic.
Zcela novou zkušenost zažijí prvňáčci. Je potřeba si toto uvědomit – buď jako rodič, nebo jako
řidič vozidla. Děti jsou po prázdninách roztěkané, je velmi těžké

udržet jejich pozornost. Tato skutečnost se může – bohužel negativně – projevit v chování v silničním provozu. Udělejte maximum
pro bezpečnost dětí!
Školáky je potřeba s určitou
časovou rezervou začít připravovat na každodenní cestu do školy a zpět. Rodiče by měli s menšími dětmi opětovně, nejlépe několikrát, projít trasu do školy a upozornit je na případná nebezpečí
– nepřecházet mimo vyznačený
přechod. U prvňáků je doprovod
do školy samozřejmostí, doprovod je vhodný samozřejmě i pro
děti z nižších ročníků.
Rodiče, mějte na paměti, že
právě vy jdete svým dětem příkladem. Určitě není vhodné sáhodlouze poučovat ratolest o zásadách bezpečného přecházení
přes vozovku a po rozloučení se
s dítětem zkrátit si cestu od školy
mimo přechod.
Řidiči pozor! Jak jsem zmínil,
děti jsou po prázdninách roztěkané. Navíc, nejsou schopny správně odhadnout například vzdálenost vozidla blížícího se k přechodu, po kterém chtějí právě přejít.
Můžou třeba i vběhnout na přechod pro chodce „na červenou“
na křižovatce řízené světelnými
signály. O krácení si cesty mimo
přechod při dobíhání autobusu,
ve kterém jsou spolužáci a všichni
prostě musí jet stejným spojem, nemluvě. Někdy je taky navíc po-

třeba riskovat a přelézt zábradlí
na zastávce…
Řidiči by měli mít uvedené skutečnosti na paměti a přizpůsobit
rychlost jízdy. Sundat nohu z plynu je vhodné zejména v blízkosti
škol a dalších školních zařízení (jídelny, školní hřiště).
Na závěr bych už jen všem
popřál krásné prožití posledních
prázdninových dnů a dovolených
a těm školou povinným úspěšné
a radostné vykročení do jejich nového školního roku.
nstržm. Milan Staněk,
npor. Mgr. Roman Jakubů

tichá
vzpomínka

Dne 15. 8. 2010 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka
pana Karla Tinky.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

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
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Seriál − Vizovice v proměnách času

Vizovice, Koupaliště, 1926, Rudolf Macháček, zapůjčil Jiří Madzia.

Vizovice, Koupaliště, červenec 2010, foto Radek Mládenka.
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