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číslo 1

městský úřad Finanční odbor informuje
školy 2,7 milionu Kč pro ZŠ Vizovice
kultura Zahájení oslav 750. výročí
ostatní Nové zdravotní středisko
sport Lézt s těmi nejlepšími
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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 13. 12. 2010
Zastupitelstvo města:
• pověřuje zastupitele města Richarda Jaroňka sestavením kontrolního výboru, Ing. Jana Kořenka sestavením ﬁnančního výboru, Pavla
Pečeňu sestavením výboru majetkového a Petra Hejdu sestavením
výboru osadního.
• jmenuje nové členy a předsedy výborů Zastupitelstva města Vizovice
dle přílohy č. 1 k zápisu.
• pověřuje zastupitele města Pavla Pečeňu ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, odborem
stavebního úřadu, ve smyslu § 47, 49 a 53 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a to po dobu celého volebního období.
• stanoví v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva ve výší
500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 12. 2010 a v případě náhradníka od prvního dne měsíce následujícího po vzniku
mandátu člena zastupitelstva.
• stanoví v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města ve výši 1.500
Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 12. 2010.
• stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise rady ve výši 1.200 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od prvního dne měsíce následujícího po zvolení do funkce
předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise rady.
• stanoví v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
• schvaluje použití části výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok
2011 na kulturní a sportovní účely.
• schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 05/2008 o půjčce z Fondu pro
rozvoj bydlení dle přílohy č. 2 k zápisu.
• bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady města
provedených od 12. 10. 2010 do 13. 12. 2010.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 18Z – změna schváleného rozpočtu roku 2010 dle přílohy č. 3 k zápisu.
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 2/2010
o místních poplatcích dle přílohy č. 4 k zápisu.
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 3/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• schvaluje dodatek č. I ke zřizovací listině Technických služeb města
Vizovice, příspěvková organizace, IČ 70886245 ze dne 12. října
2009.
• schvaluje dodatek č. II ke zřizovací listině Základní školy Vizovice,
příspěvková organizace, IČ 49156683 ze dne 15. 9. 2008 ve znění dodatku č. I.
• pověřuje PRÁVNÍ ODBOR jednáním s Lesy ČR, s.p. o směně pozemků dle přílohy č. 5 k zápisu.
• souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.
3205/13 v k.ú. Vizovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
• odkládá projednání návrhu smlouvy s 1. Kroměřížskou s.r.o. do příštího zasedání zastupitelstva.
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• ukládá Ing. Janě Malé euromanažerce města prověřit možnosti získání dotací na revitalizaci prostor za kulturním domem, na demolici
„starého kina“ a úpravu parkoviště za kulturním domem. TERMÍN:
31. 1. 2011.
• ukládá Ing. Janě Malé euromanažerce města prověřit možnosti
získání dotace na přemístění lékařského zařízení v rámci žádosti
o dotaci na „Stavební úpravy a nástavba prostor pro zvýšení kvality a dostupnosti základní zdravotní péče včetně bezbariérových
úprav ve Vizovicích“ do lokality za kulturním domem. TERMÍN: 14.
12. 2010.
• revokuje usnesení č. VI/122/10 ze dne 20. 9. 2010.
• revokuje usnesení č. VII/138/10 ze dne 11. 10. 2010.
• pověřuje zastupitele Ing. Jaroslava Burkarta jednáním s Vladimírem
Hlavou ve věci uzavření smlouvy o pronájmu pozemku pro komunitní kompostárnu Vizovice. TERMÍN: ihned.
• pověřuje TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VIZOVICE jednáním s okolními obcemi ve věci svozu odpadů. TERMÍN: 31. 1. 2011.
• bere na vědomí návrh smlouvy o údržbě pozemků na sídlišti 3.
května Technickými službami města Vizovice.
• souhlasí s dopracováním projektu „Od Abakusu k PC“ Základní
školy Vizovice, příspěvková organizace: souhlasí s projektem, souhlasí s doﬁnancováním, předﬁnancováním a krytím provozní ztráty,
souhlasí se stavebními úpravami.
• souhlasí se záměrem vybudování STK v areálu AG Vizovice a.s.
• ukládá Ing. Jaroslavu Burkartovi protokolárně předat účetní a jiné
doklady za funkční období MAS Vizovicko a Slušovicko. TERMÍN:
do 5 pracovních dnů po valné hromadě.
• zmocňuje starostu Ing. Romana Persuna k zastupování města v MAS
Vizovicko a Slušovicko.
• zmocňuje starostu Ing. Romana Persuna k zastupování města v Mikroregionu Vizovicko.
• pověřuje místostarostku Bc. Zuzanu Štalmachovou zastupováním
města na jednáních svazku obcí Regionu Zlínsko.
Bc. Zuzana Štalmachová, místostarostka

Vážení čtenáři,
s novým ročníkem Vizovských novin se vám tímto představuje i nová
redakční rada. Členy rady zůstali Ing. Josef Hradil a Mgr. Jiří Ludvíček, novými členy se stali Ing. Lenka Balková, Richard Jaroněk a Jiří
Madzia.
Budeme vás nadále informovat zejména o chodu města a životu
v něm a v regionu. Nebráníme se přitom kritičtějšímu pohledu na problematiku věcí. Vítány jsou nové náměty a spolupráce z řad veřejnosti.
Noviny budou vydávány a distribuovány jako dosud, ve dvouměsíční periodě do všech novinových schránek ve městě. Pokud nesouhlasíte s doručováním letákových zásilek, budou vám noviny k dispozici v podatelně Městského úřadu.
Na spolupráci se za redakční radu těší
Jiří Madzia, šéfredaktor
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Dny roku 2011
Téměř dva měsíce letošního
roku jsou již za námi a za tuto
dobu se v životech každého
z nás jistě mnoho událo. Narodili se noví občánci našeho
města, naopak nás opustili ti,
kteří byli našimi spoluobčany,
blízkými… a zůstanou v našich
srdcích a vzpomínkách. Tyto
dny roku 2011 oproti těm minulým nejsou nějak výjimečnými.
Kolotoč života se točí možná
rychleji, než bychom chtěli,
s vědomím, že je potřeba pracovat, ale i odpočívat. Od ka-

ždodenního shonu a starostí
nás na chvíli dokáže odpoutat
setkání s rodinou, přáteli, sousedy, protože se nacházíme
v čase, který je vyvrcholením sezóny tradičních plesů, akademií
a různých kulturních akcí.
Na mém vůbec prvním setkání se seniory jsem si uvědomil, jak vzácné je komunikovat
s těmito lidmi až téměř o dvě
generace staršími a s pokorou
přijímat jejich dotazy, názory
a podněty směřovanými na adresu města Vizovice. Z tohoto

příjemného večera jsem nabyl
pocitu, ale zároveň i přesvědčení, že naše spoluobčany nadmíru zajímá dění ve Vizovicích,
že nejsou lhostejní, naopak
ptají se, jaké krůčky budou provedeny k rozvoji našeho města.
Dotazů, co město hodlá v letošním roce udělat, bylo skutečně
mnoho. Celosvětová krize však
jasně dává najevo, že s úspornými opatřeními bude třeba
počítat i ve Vizovicích. Jsme
ve fázi, kdy se zpracovává rozpočet města, kdy bude potřeba

provést mnohá, lidově řečeno
nepopulární opatření, týkající
se škrtů v rozpočtu. Přitom bychom si všichni přáli, aby bylo
možné vyjít všem vstříc a naplnit
jejich požadavky. Letošní rok
je rovněž významný v tom, že
naše město společně s okolními
obcemi vstoupilo do oslav 750.
výročí první zmínky o své existenci.
Vážení spoluobčané, přeji
vám všem poklidnou atmosféru
v každodenním putování.
Roman Persun, starosta města

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 26. 1. 2011
• Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 26. 1.
2011 následující usnesení:
• schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice na I. pololetí 2011 dle přílohy č. 1 k zápisu.
• bere na vědomí informaci o stavu projektu „Zdravotní středisko
Vizovice“.
• bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření rady č. 19R.
• schvaluje smlouvu o půjčce s Místní akční skupinou Vizovicko
a Slušovicko, o.s. dle přílohy č. 2 k zápisu a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
• schvaluje žádost č.j. MUVIZ 1063/2011 MAS Vizovicko a Slušovicko, o. s. o prominutí penále.
• souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s Jednotou, spotřebním družstvem ve Zlíně, o převodu části pozemku p. č. st. 425
v k.ú. Vizovice.
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. st. 1337/3
a p. č. st. 1336/4 v k.ú. Vizovice.
• souhlasí s prodejem pozemku p. č. 2634/22 v k.ú. Vizovice manželům Liboru a Jitce Rychlíkovým za cenu 65.600 Kč.
• souhlasí se směnou pozemku p. č. 3209/9 část „a“ za pozemek
p. č. PK 3207/1, oba v k.ú. Vizovice, s Ludmilou Chvatíkovou.
• zamítá žádost č.j. MUVIZ 1584/2011 H+M Zlín a.s. o dodatek
ke smlouvě ze dne 16. 10. 2009.
• souhlasí s bezúplatným převodem pozemků dle přílohy č. 3 k zápisu od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
• souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku p. č. 5404
v k.ú. Vizovice.
• souhlasí s bezúplatným převodem pozemků dle přílohy č. 4 k zápisu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
• souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod části pozemku p. č.
EN 5109 v k.ú. Vizovice od Pozemkového fondu ČR.
• souhlasí s realizací investiční akce „Úspory energií budov města
Vizovice – Radnice“ v roce 2011.
• schvaluje spolufinancování investiční akce „Úspory energií budov
města Vizovice – Radnice“ ve výši nezpůsobilých výdajů a 10%
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způsobilých výdajů z rozpočtu města Vizovice na rok 2011.
• schvaluje financování investiční akce „Úspory energií budov města
Vizovice – Radnice“ formou dodavatelského úvěru dle přílohy č.
5 k zápisu.
• schvaluje žádost o dotaci na projekt „Sportovní vybavení“ včetně
vyčlenění vlastních zdrojů na zajištění realizace projektu v min. výši
10% celkových nákladů projektu.
• bere na vědomí informaci o doporučení zařadit akci „Doplnění kanalizace města Vizovice“ a „Doplnění veřejného vodovodu města
Vizovice“ do investičního plánu pro rok 2011.
• revokuje usnesení zastupitelstva č. VI/128/10 ze dne 20. 9.
2010.
• souhlasí s přemístěním lékařského zařízení v rámci žádosti o dotaci na „Stavební úpravy a nástavba prostor pro zvýšení kvality a dostupnosti základní zdravotní péče včetně bezbariérových úprav
ve Vizovicích“ do lokality za kulturním domem.
• schvaluje a ukládá starostovi města, aby oznámil SFŽP ČR, že
Město Vizovice nemůže splnit podmínky dotačního titulu „Komunitní kompostárna“ dle rozhodnutí č. 09044284 – SFŽP, neboť
nesplní:
a) objem zpracovaného odpadu,
b) nemá vhodný pozemek pro vybudování komunitní kompostárny.
S ohledem na tyto skutečnosti nechť SFŽP rozhodne, zda dotace
bude Městu Vizovice poskytnuta. TERMÍN: 31. 1. 2011.
• schvaluje a ukládá starostovi města, aby oznámil SFŽP ČR, že Město
Vizovice nemůže splnit podmínky dotačního titulu: „Rozšíření separace ve městě Vizovice“ dle rozhodnutí č. 10075434 – SFŽP, neboť
nesplní:
a) objem zpracovaného odpadu,
b) nemá vhodný pozemek pro vybudování.
S ohledem na tyto skutečnosti nechť SFŽP rozhodne, zda dotace
bude Městu Vizovice poskytnuta. TERMÍN: 31. 1. 2011.
• bere na vědomí Plán práce ﬁnančního výboru Zastupitelstva města
Vizovice na rok 2011 dle přílohy č. 6 k zápisu.
Bc. Zuzana Štalmachová, místostarostka
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Kodex Vizovských novin (Pravidla pro zveřejňování příspěvků)
Vizovské noviny vydává Rada
města a Městský úřad ve Vizovicích. Jednotlivá čísla připravuje
redakční rada, jmenovaná Radou
města, které je redakční rada
za svou činnost odpovědná. Redakční rada pracuje bez nároku
na honorář.
Vizovské noviny jsou vydávány
ve dvouměsíční periodě pro občany města zdarma. Distribuovány jsou Českou poštou do všech
novinových schránek domácností
vyjma těch s upozorněním o nedoručování letákových zásilek.
Dotčeným občanům jsou noviny
k dispozici v podatelně Městského úřadu.
Vizovské noviny jsou v plném
znění zveřejněny také na webových stránkách města www.vizovice.eu.
Vydávání periodického tisku
upravuje zákon č. 46/2000 Sb.
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, zkráceně tiskový zákon. Tento zákon stanoví, že za obsah periodického
tisku odpovídá vydavatel. Ten má
právo rozhodnout o jeho obsahu.

Redakční rada předkládá
následující „Kodex Vizovských
novin“
I. Vizovské noviny jsou principiálně apolitické, nepodléhající
vlivu žádné politické strany, hnutí
nebo uskupení. Věnují se zejména chodu města a životu v něm
a v regionu.
II. V tiráži na poslední straně
každého vydání Vizovských novin
je uveden termín uzávěrky pro podání příspěvků do příštího vydání.
Při nedodržení termínu uzávěrky
nebude příspěvek zveřejněn.
III. Příspěvky lze doručit zásadně v elektronické podobě (na CD,
USB ﬂash disku nebo e-mailem)
na adresu Městského úřadu ve Vizovicích nebo na e-mailovou adresu šéfredaktora/šéfredaktorky
uvedenou v tiráži na poslední straně každého vydání Vizovských
novin. Příspěvky musí být zpracovány v běžném textovém formátu
(.doc, .rtf, .pdf). Fotograﬁe a další
doprovodné graﬁcké materiály
musí být zpracovány v běžném
graﬁckém formátu (.jpg, .tiff, .gif)
jako samostatné soubory.

IV. Každý příspěvek musí být
podepsán jménem a příjmením
autora, autor také musí redakci
uvést svoji adresu či název a sídlo
organizace, za niž příspěvek posílá. V případě, že nebude prokázána důvěryhodnost elektronické
adresy, nebude se redakční rada
příspěvkem zabývat. Anonymy nebudou zveřejňovány.
V. Všechny zaslané příspěvky
posuzuje redakční rada, která si
vyhrazuje právo na krácení, stylistickou a gramatickou úpravu.
Zásadní úpravy provádí se souhlasem autora. Zveřejnění příspěvku
může rada odsunout do některého
z následujících vydání zejména
s ohledem na aktuálnost ostatních
příspěvků.
VI. Redakční rada si vyhrazuje právo rozhodnutí o zveřejnění
příspěvku. V případě rozdílných
názorů redakční rada o zveřejnění
konkrétního příspěvku hlasuje, v případě rovnosti hlasů je rozhodující
hlas šéfredaktora/šéfredaktorky.
VII. Na zveřejnění příspěvku
není právní nárok. Příspěvky jsou
zveřejňovány bezplatně.

VIII. Za správnost a věcnost
údajů v externím příspěvku odpovídá pouze jeho autor, nikoliv
vydavatel. Autor nese veškeré
občanskoprávní a trestněprávní
důsledky svého příspěvku. Redakční rada může označit příspěvek, který nevyjadřuje stanovisko redakce.
IX. Příspěvky vykazující znaky
komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako příspěvky, mohou
být přispěvatelem objednány
ke zveřejnění jako inzerce. Kritické příspěvky musí být konstruktivní, důvodné, slušné a srozumitelné, bez osobních útoků
a invektiv. Takové příspěvky musí
být redakci dodány s dostatečným předstihem, aby redakce
mohla dát prostor pro vyjádření
kritizovanému subjektu.
X. Příspěvky nesmí odporovat
dobrým mravům a zákonům České republiky. Vizovské noviny nejsou místem pro řešení občanskoprávních sporů. Nerespektování
těchto pravidel bude mít za následek nezveřejnění příspěvků.
Jiří Madzia, šéfredaktor

První půlrok projektu „Komunitní plán sociálních služeb“
Město Vizovice získalo ﬁnanční
podporu z Evropského sociálního fondu na projekt Komunitního
plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku. Do projektu
je zapojeno kromě Vizovic 15
obcí, partnerem se stalo město
Slušovice a neziskové organizace, poskytující sociální služby
regionu. Jsou jimi Naděje o.s.,
Dotek o.p.s. a Občanské sdružení
Onyx. Slavnostní zahájení projektu se uskutečnilo 28. června v kavárně kulturního domu ve Vizovicích. Vedení města v čele s paní
starostkou pozvalo všech 15
starostů obcí mikroregionů. Veřejnosti představila projekt starostka
města Vizovice. Vlastní realizace
projektu byla zahájena v červ-
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nu 2010. Na prvním pracovním
setkání bylo ustanoveno pět pracovních skupin. Pracovní skupina
děti a mládež, pracovní skupina
rodiny s dětmi, pracovní skupina
senioři, pracovní skupina zdravotně postižení a pracovní skupina
drogově závislí. Každou pracovní skupinu vede manažer, jehož
úkolem je řídit jednání pracovní
skupiny, shromažďovat podněty
a komunikovat s projektovou manažerkou. Za prvního půl roku se
pracovní skupiny pravidelně měsíčně setkávají, s výjimkou srpna.
Pracovní skupiny jsou otevřené,
kdokoliv z občanů může na setkání přijít a zúčastnit se diskuze.
Nejvíce je zastoupena pracovní skupina seniorů, kteří jsou také

nejvíce aktivní s náměty na potřeby, které by jim zpříjemnily život.
V pracovní skupině zdravotně
postižených jsou velmi aktivní dvě
maminky, které pečují o své blízké.
Co se nám již povedlo? V jednotlivých pracovních skupinách
jsme zpracovali SWOT analýzy
cílových skupin. Na základě těchto analýz se v současné době
diskutuje o slabých stránkách,
které budou sloužit jako podněty
k návrhům projektových záměrů
na zlepšení a případné rozšíření
sociálních služeb v mikroregionech. Byly vytvořeny dotazníky
pro jednotlivé cílové skupiny, které
byly distribuovány do všech obcí
zapojených do procesu plánování sociálních služeb. Při této velmi

náročné dotazníkové akci patří
dík všem občanům, kteří dotazník
vyplnili. Návratnost dotazníků je
nadprůměrná. Nyní čeká velká
práce manažery pracovních skupin a projektovou manažerku,
kteří musí všechny dotazníky zpracovat a vyhodnotit.
Abych nepsala jen o práci
a papírech. Před Vánocemi se
nám povedlo vánoční setkání
všech pracovních skupin, které
bylo i s ochutnávkou vánočního
cukroví. Kdo máte zájem více se
dozvědět o projektu přijďte na setkání pracovních skupin, informace
jsou zveřejněny na internetových
stránkách města Vizovice.
Ludvíčková Eva,
manažerka řídící skupiny
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MěÚ Vizovice – ﬁnanční odbor informuje
Zastupitelstvo města Vizovice na svém zasedání 13. 12. 2010 schválilo novou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2010 o místních poplatcích
a obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2011.
Místní poplatek ze psů na rok 2011 zůstává stejný jako v roce 2010,
tj.: 60 Kč za psa, který je chován v k.ú. Chrastěšov, 180 Kč za psa, který
je chován v k.ú. Vizovice v rodinném domě, 540 Kč za psa, který je chován v k.ú. Vizovice v bytovém domě.
Za druhého a každého dalšího psa se poplatky zvyšují o 1/3. Úlevy
a osvobození od poplatku rovněž zůstávají stejné. Poplatek platí držitel
psa. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2011.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 480 Kč
za osobu s trvalým pobytem ve městě Vizovice nebo za osobu, který
má na území města ve vlastnictví chatu, sloužící k individuální rekreaci.

Splatnost poplatku je do 31. 3. 2011, případně ve dvou stejných splátkách do 31. 3. a 30. 9. 2011.
Ve vyhlášce č. 2/2010 o místních poplatcích dochází k několika změnám u sazeb poplatků.
Týká se poplatku za užívání veřejného prostranství, kde se změnila
sazba za umístění prodejního zařízení na tržišti na 5 Kč/m2/den, při
přímém prodeji z auta na 2 Kč/m2/den a mimo tržiště na 10 Kč/m2/
den a sazba za umístění stavebního zařízení a skládek, kde činí poplatek 2 Kč za/m2/den.
U poplatku ze vstupného se změnila paušální částka poplatku podle
počtu návštěvníků takto:
• do 3 000 návštěvníků se poplatek neplatí
• 3001–15000 činí poplatek 20 000 Kč
• 15001 a výše činí poplatek 100 000 Kč.
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 a 3/2010 jsou vyvěšeny
na stránkách města www.vizovice.eu.

Ukončení přeshraničního projektu „Poznej svého souseda”

Ke konci ledna letošního roku
byla ukončena realizace přeshraničního projektu ,,Poznej svého
souseda“ ﬁnancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013, Fond
Mikroprojektů.
Prostřednictvím projektu se podařilo odstranit bariéry v rozvoji

přeshraničních kontaktů a zlepšit
propagaci Města Vizovice a jeho
příhraničního slovenského partnera
- Města Vrbové.
Mezi tři základní výstupy projektu
zaměřeného na podporu cestovního ruchu patří společný propagační
materiál (průvodce města Vizovice
a Vrbové volně k dostání v informačním středisku Města Vizovice), spo-

lečné webové stránky (www.vizovice-vrbove.eu) a společná výstava
fotograﬁí, která bude realizovaná
každoročně vždy střídavě na obou
stranách hranice po dobu udržitelnosti projektu (v loňském roce byla
realizována na české straně).
Přínosem projektu je přeshraniční
integrace a posílení dlouhodobých
forem spolupráce Města Vizovice

a Vrbové. Upevněné partnerství
obou měst aktivitami podporující
účinnější a efektivnější propagaci
bude využito pro posílení trvalé
přeshraniční spolupráce.
Ing. Jana Malá
„Tento mikroprojekt je spoluﬁnancován Evropskou unií z prostředků
fondu mikroprojektů spravovaného
regionem Bílé Karpaty.“

Zpráva o činnosti jednotky SDH Vizovice za rok 2010
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Vizovice zabezpečovala
v roce 2010 plnění úkolů na úseku požární ochrany pod vedením
velitele jednotky Vladimíra Holého a 18 členů. V průběhu roku hasiči absolvovali pravidelnou odbornou přípravu, povinná školení,
zdravotní prohlídky, údržbu svěřené techniky, kdy u zásahových
vozů byla v loňském roce realizována rovněž technická kontrola.
Na základě zařazení jednotky
v Požárním poplachovém plánu
Zlínského kraje byli naši hasiči
vyslání k 28 zásahům. Nejvíce zásahů bylo u požárů, které
dominovaly v červenci. Každý
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zásah znamená pro hasiče získání nových poznatků a zároveň
prověří připravenost jednotky.
Velké zkušenosti získali hasiči při
zásahu u požáru ve ﬁrmě Deza
Otrokovice v září loňského roku,
kde byl dokonce vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Jednalo se
o náročný zásah, který si vyžádal
nasazení 23 jednotek PO. Tato
mimořádná událost přinesla řadu
důležitých poznatků nejen zasahujícím členům naší jednotky, ale
i všem zúčastěným složkám.
Připravenost hasičů prověřily
v minulém roce rovněž povodně,
které byly způsobeny dlouhotrvajícími přívalovými dešti. Práce ha-

sičů byla následně oceněna hejtmanem Zlínského kraje. Jednotka
SDH Vizovice obdržela z rukou
hejtmana pamětní list jako výraz
uznání a poděkování za mimořádné úsilí při záchranných a likvidačních pracích při povodních
2010.
Kromě činností spojených
se záchranou zdraví, majetku
a osob se členové jednotky podílejí společně se Sborem dobrovolných hasičů Vizovice na přípravě
a výchově mladé generace. Jednou z aktivit byla prohlídka hasičské zbrojnice a prezentace práce
hasičů dětem, které se účastnily
ve Vizovicích letního tábora pod

názvem „Mladý záchranář”. Odměnou hasičům byly rozesmáté
dětské tváře. Za jejich úsilí, vytrvalost a odvahu jim patří velký dík.
Bc. Petra Kovářová,
JPO Vizovice
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2,7 milionu Kč pro ZŠ Vizovice
V květnu 2010 vyhlásilo MŠMT
výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání
na základních školách, známou
také pod názvem EU peníze školám. Tato výzva je realizována
v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a jejím cílem je zjednodušit mimopražským základním
školám získávání evropských dotací.
Mezi priority patří podpora
rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků,
matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační
gramotnosti, ﬁnanční gramotnosti
a podpora inkluzívního vzdělávání.
Rozhodli jsme se této příležitosti
využít. Sestavili jsme pracovní tým,
stanovili priority školy, vytvořili

projektový záměr. Pomocí šablon
jsme napsali projekt, který byl
schválen a před Vánocemi jsme
obdrželi dárek – rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žáci i učitelé se
mohou těšit na moderní vybavení

učeben – dataprojektory, interaktivní tabule, počítače… Tento
projekt však s sebou nepřináší jen
samou radost, ale také spoustu
práce pro učitele. Využívání moderní techniky musí být prezento-

váno a podloženo výstupy. Přesto
jsme rádi, že jsme na evropské peníze dosáhli, jistě budou pro školu
přínosem.
Mgr. Radmila Koncerová,
ředitelka ZŠ Vizovice

„Nová“ škola šedesátiletá!
V září roku 2010 se horní budova
Základní školy Vizovice dočkala vý-

znamného výročí – 60 let od svého
otevření. Jak oslavit toto jubileum?

I vy můžete inzerovat
Cena inzerce je 6 Kč/cm2.
Noviny vycházení jako dvouměsíčník v nákladu 1.900 ks.
Orientační rozměry a ceny inzerce:

1 strana
cca 18 cm x 24 cm
cca 2550 Kč

1/2 stránky
cca 18 cm x 12 cm
cca 1224 Kč

1/4 stránky
cca 9 cm x 12 cm
cca 576 Kč

Rozměry inzerce připravte na rozměry sloupečků novin,
výšku můžete zvolit dle své potřeby.
Inzerát může mít i jiné rozměry, než jsou uvedeny výše.
O umístění inzerce rozhoduje redakční rada Vizovských novin.
Vaše inzeráty můžete zasílat na e-mail george.madzia@centrum.cz
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To byla otázka, která před námi
stála v minulých měsících. Vzdělávací instituce obvykle sáhnou
k osvědčené akademii. Právě proto
jsme zvolili trochu netradiční podobu oslavy – Den otevřených dveří
spojený s Mikulášským jarmarkem.
Oslavy zahájilo v pátek 3. prosince
2010 divadelní představení žáků 7.
tříd „U nás v Kocourkově“, v sobotu
od ranních hodin se v této budově prezentovaly odborné učebny,
vzdělávací předměty a aktivity,
které naše škola uskutečnila v minulých deseti letech. To, co návštěvníci
viděli, není ta nejobvyklejší činnost.
Asi bychom jim měli ukázat vyučovací hodinu matematiky, laboratorní práce v chemii, práci s textem
v hodině českého jazyka, napjaté
chvíle nejrůznějších zkoušení, testů
a prověrek, nebo třeba každodenní úzký tělesný kontakt mezi žáky
při střídání učeben o přestávkách,
útržky rozhovorů ve frontě na oběd
a přímo hurónský úprk každý pátek
po šesté vyučovací hodině. Většina
z vás ale také ví, že ke škole právě

neodmyslitelně patří i ona druhá
tvář - zábava, sport a nejrůznější
tvůrčí činnost. Až toto spojení vytváří ze školy onu Komenského „dílnu
lidskosti“.
Při výčtu nového bych asi mohla začít vyjmenovávat: nová okna,
nová fasáda, nově vytvořené či
zrekonstruované učebny, hřiště atd.
Školu dělá nejen budova, ale hlavně její žáci a učitelé, správní zaměstnanci, kuchařky. Vám všem, milé kolegyně a kolegové, děkuji za elán
a optimismus, se kterými ke své každodenní práci přistupujete.
V závěru mi dovolte, abych
poděkovala také těm, kteří s naší
školou spolupracují a podporují ji.
Je to vedení města Vizovice, jeho
zastupitelstvo a rada, kteří vynakládaly nemalé prostředky na údržbu
a opravu školy.
Doufejme, že i za dalších 10 let
se setkáme s tak velkým zájmem
a kladným ohlasem veřejnosti, které
nás potěšily při „šedesátinách“.
Mgr. Radmila Koncerová,
ředitelka ZŠ Vizovice
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„Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik.“
Všichni víme, že nejen genetika a plynoucí čas, ale také stres, nespavost, vyčerpání a každodenní shon se odráží na naší pleti. Samozřejmě,
že stárnutí nelze zamezit, ale lze je oddálit. Kosmetika bezpochyby přispívá k tomu, aby kůže byla pružná, hladká i při respektování všech genetických dispozic. Kouzlo kosmetické péče spočívá v tom, že se snaží
udržet a stabilizovat vodní hospodářství pleti včetně vláčné rohové vrstvy
pokožky. Držme se tedy Sokrata, který již v dávném tisíciletí řekl: „Žena
má být v každém věku upravená a má svým vzhledem příjemně působit
na své okolí .“
Chcete si udržet atraktivitu, svěžest a mládí?
Střední škola oděvní a služeb Vizovice vás zve do školního kosmetického salonu ve Vizovicích, který se nachází v budově staré školy naproti
Sokolovně. Připravili jsme pro vás milé překvapení! Nejen abychom udrželi krok s moderními trendy v kosmetice, ale hlavně abychom uspokojili
požadavky klientely, zakoupila naše škola multifunkční kosmetický přístroj
zaměřený na omlazování pleti.

bioptronická lampa – upravuje a hojí mastnou aknózní pleť, čerstvé jizvy,
jizvy po úrazech, podporuje hojení dekubitů apod.
Přijďte se přesvědčit, že nabízené kosmetické ošetření je účinné a hlavně viditelné! Používáme cenově dostupné a zároveň účinné kosmetické
přípravky tuzemských i zahraničních ﬁrem, které si u nás můžete zakoupit
také pro domácí ošetření.
Mgr. Eva Šťastná, ředitelka školy

Ošetření pleti je možné 3 metodami:
1. neinvazivní mezoterapie - napomáhá zmírnění vrásek a celulitidy
2. kyslíková terapie (oxygentherapy) - dodává životodárný kyslík buňkám, ty se pak rychle obnovují a regenerují, tím dochází k celkovému
osvěžení a oživení pleti
3. diamantová mikrodermabraze - je moderní metoda hloubkového čištění pórů, odstraňování jizviček po akné, odstraňování povrchových
pigmentových skvrn, vrásek a viditelného omlazování pleti.
Výhodou tohoto moderního ošetření pleti je, že je rychlé (15 – 20
minut), šetrné bez nežádoucích účinků, vhodné pro každý typ pleti a viditelné již po prvním ošetření.
Pokud navštívíte naši provozovnu, můžete vyzkoušet i jiné moderní kosmetické přístroje. Např. ultrazvukovou špachtli, která pomocí ultrazvuku
vyčistí i tu nejcitlivější pleť a dostane hluboko do pokožky velmi účinné aktivní séra; parafínovou vaničku na ošetření suchých nebo drsných
rukou anebo kosmetický leaser, s jehož pomocí ošetřujeme např. jizvy
po akné, oparech, mastnou seboreickou pleť, regeneruje stárnoucí pleť,

Každoroční návštěvy v domově důchodců v Lukově
K pěkným tradicím v životě dětí
našeho dětského domova patří
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každoroční návštěvy známých
babiček a dědečků v domově

důchodců v Lukově. Poprvé jsme
si udělali za nimi výlet před pěti
lety. Tenkrát jsme s dětmi (v rámci
jednoho z projektů dotovaného
Nadací Terezy Maxové) dětem
vyrobili všem obyvatelům Domova důchodců v Lukově dárečky.
Vzhledem k tomu, že nás není
moc, byla to velmi náročná akce,
kterou dál v takovém rozsahu nebylo možné opakovat.
A tak jsme se s dětmi rozhodli, že v dalších letech budeme
do domova důchodců již chodit
jen za bývalými občany z Vizovic. Žije jich tam víc, ale děti se
nakonec nejvíce sblížily s paní

Adélou Cvekovou, panem Oldřichem Palajíčkem (našim bývalým
sousedem) a s panem Janem Klačánkem.
Povídání s nimi je vždycky nekonečné. Vzpomínají na své vrstevníky, vypráví dětem o svém životě,
před Vánocemi si s nimi zpívají
koledy a zajímají se o současné
novinky z Vizovic.
Paní Cvekové a panu Palajíčkovi při naší poslední návštěvě již
moc zdraví nepřálo, ale pan Klačánek si s dětmi a s tetami povykládal i za ně.
Svatava Poláchová,
Dětský domov Chrastěšovská
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Knihovna není jen o půjčování knih
Městská knihovna Josefa Čižmáře ve Vizovicích plní mimo své klasické knihovnické služby pro město a okolí i regionální knihovnické funkce.
A v čem spočívají? Jedná se o odborné knihovnické činnosti, které
jsou uplatňovány i v těch nejmenších knihovnách v souladu s knihovním
zákonem. Regionální funkce vykonává krajská knihovna (ve Zlínském
kraji Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) a ta pověří výkonem těchto
odborných knihovnických činností určitý počet profesionálních knihoven
ve svém kraji. Jednou z těchto pověřených knihoven v kraji je i Městská
knihovna Josefa Čižmáře. Úkolem regionálních funkcí je umožnit a zajistit srovnatelné podmínky pro přístup občanů k veřejným knihovnickým
a informačním službám ve velkých i malých obcích a napomáhat jejich
celkovému rozvoji.
Knihovna v současné době plní regionální funkci pro 4 obecní knihovny
– Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina a 3 místní knihovny - Raková, Ublo,
Zádveřice. Vykonávat regionální služby se pověřená knihovna zavazuje
na základě smlouvy uzavřené se zřizovatelem základní knihovny. Konkrétní činnosti vyplývají z metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění a koordinaci regionálních funkcí na celém území České republiky.
O jaké služby jde konkrétně?
• poradenská a konzultační činnost spojená s knihovnickou prací v základních knihovnách
• na požádání zajišťuje a doplňuje nákupem knihovní fond
• zpracovává nové knihy pořízené z ﬁnančních prostředků obce za pomocí čárových kódů a zajišťuje jejich zpřístupnění na on-line katalogy
základních knihoven
• obaluje a značí nové knihy
• radí v otázkách uspořádání fondu
• po dohodě připravuje akce nebo besedy pro žáky MŠ nebo ZŠ
• poskytuje individuální odbornou pomoc při psaní žádostí o grantové
projekty a následně poskytuje odbornou pomoc při jejich zavádění
do praxe
• provádí revizi knihovního fondu (povinnost 1x za pět let),
v letošním roce to bude revize v MK Ublo, včetně oprav knih, přebalů
a nového značení u špinavých a starších knih a včetně závěrečného
revizního protokolu, který se předkládá zastupitelstvu obce
• tvoří webové stránky pro knihovny, které ještě své vlastní stránky nemají (v letošním roce jsme pověřeni KFBZ tvorbou stránek pro obecní
knihovnu Lhotsko a místní knihovnu Raková), včetně stálé aktualizace
webových stran námi vytvořených
• zprostředkovává meziknihovní výpůjční služby.
Výše uvedené služby jsou obecním a místním knihovnám poskytovány
zdarma, ale výkon regionálních funkcí je každoročně hrazen, a to z peněžních prostředků Zlínského kraje. Postup rozdělení ﬁnančních prostředků na pověřené knihovny i samotnou výši částky vždy schvaluje příslušný
krajský úřad jakožto poskytovatel dotace. Do rozpočtu Městské knihovny
Josefa Čižmáře jsou tyto prostředky poskytovány prostřednictvím Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, a to na základě čtvrtletní fakturace skutečně
vykonané práce. Jsou použity na výše uvedené činnosti a je z nich rovněž
hrazena jedna pomocná knihovnická síla ve výši 40 hodin měsíčně na základě dohody o pracovní činnosti.
Tato forma spolupráce přispívá k utváření dobrých vzájemných vztahů
obcí regionu a je z mnoha hledisek považována za velmi prospěšnou.
Knihovna Vizovice
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Blahopřání
V polovině letošního ledna
oslavil významné životní jubileum vizovický občan – sice důchodce, ale s aktivním zájmem
o veškeré dění ve Vizovicích.
O kom je řeč? O Mgr. Jaroslavu Baném, který ještě dnes vede
hydrometeorologickou stanici
ve Vizovicích, je členem Kruhu přátel hudby, který pořádá
koncerty ve vizovickém zámku,
pracuje ve výboru Trnkobraní
a je pracovníkem Domu kultury
ve Vizovicích.
Mgr. Baný přišel do Vizovic
v roce 1959 jako středoškolský
profesor na tehdejší střední zemědělskou školu s cílem vzdělávat její žáky ve znalostech
v oboru chemie. Tomuto oboru
zůstal věrný, i když studenty
zemědělství nahradily studentky
oborů poněkud odlišných, například kosmetiky.
Na zahradě zemědělské
školy, původně nahoře na Těchlově, později dole za školou,
byla umístěna více než 50 let
hydrometeorologická stanice,
ze které byla souvislá řada pozorování základních meteorologických údajů, hlavně teplota
vzduchu a srážky. V období
okolo roku 1960 vznikly problémy s obsazením funkce pozorovatele na této stanici. Poněvadž Mgr. Baný konal základní
vojenskou službu na vojenském
letišti jako meteorolog a uvedenou problematiku ovládal, dal
své znalosti a zkušenosti do služeb naší hydrometeorologie

a na vizovické stanici pracuje
dodnes. V roce 2001 ke 40. výročí na stanici obdržel Čestné
uznání Českého hydrometeorologického ústavu za svoji práci.
Ve Vizovicích poznal svoji
budoucí životní družku, učitelku
Vlastu Geržovou, se kterou se
oženil a vychovali spolu dvě
děti. Paní Baná je mu v jeho profesních i mimoprofesních aktivitách pomocnicí a oporou.
Od roku 1970 začal pracovat v kultuře jako pracovník Kulturního střediska ve Vizovicích.
V tomto roce začal pracovat
i ve výboru Trnkobraní, po určitý
čas dokonce jako ředitel. Pro
Kruh přátel hudby, který organizuje zámecké koncerty, pracuje
od roku 1970 jako pokladník.
Je pracovníkem Domu kultury
ve Vizovicích.
Sladit často povinnosti, které se vzájemně kryjí (současně
koncert v zámku i povinnosti
pro Trnkobraní) nebývá jednoduché a je náročné jak
psychicky, tak fyzicky. Zeptali
jsme se proto Mgr. Baného,
jak se cítí a jestli bude stále tak aktivní jako doposud.
Odpověděl nám, že se cítí
přiměřeně věku a pokud mu
to zdravotní stav dovolí, bude
pracovat i nadále.
Co k tomu dodat? Snad
za všechny, kteří si jeho práce
váží, mu popřát hodně zdraví,
duševní pohody a ať se pořád
cítí – řekněme no, na těch čtyřicet.
jhr

Blahopřání dárcům krve
Vážení občané, panu Petru
Válkovi z Vizovic a panu Jindřichu
Královi z Bratřejova byla Českým
červeným křížem udělena zlatá
medaile prof. MUDr. J. Jánského
za 40 bezpříspěvkých odběrů
krve. Hluboce si vážíme lidské-

ho postoje obou jmenovaných
a také významné činnosti bezpříspěvkového dárcovství krve.
K dosaženému vyznamenání
oběma srdečně blahopřejeme!
Zuzana Štalmachová,
místostarostka

Vizovské noviny
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Zahájení oslav 750. výročí první písemné zmínky o Vizovicích
Letošní rok je pro naše město opět významný – uplynulo tři
čtvrtiny tisíciletí od první písemné
zmínky o Vizovicích. Připomínáme,
že tato první historická zpráva
pochází z 20. srpna 1261 a týká
se zakládací listiny cisterciáckého
kláštera (stál na místě nynějšího
zámku). Tehdy král Přemysl Otakar II. vyhověl žádosti královského kastelána na hradě Brumově,
pana Smila ze Střílek. Tento majitel panství chtěl založením kláštera
povznést hospodářskou a kulturní
úroveň obyvatel, protože členové

cisterciáckého řádu byli známí
jako dobří hospodáři při získávání
nové orné půdy.
No a protože jsme si minulý rok
připomínali 440. výročí povýšení
Vizovic na město, byla tato dvě
významná jubilea připomenuta
současně slavnostní bohoslužbou
v našem farním kostele sv. Vavřince v neděli 12. 12. 2010, kterou
celebroval olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner společně
s jeho sekretářem P. Petrem Gatnarem, našim panem farářem, Mons.
Janem Kutáčem a našim rodákem,

Česká křesťanská akademie
Návrh přednášek Místní skupiny České křesťanské akademie ve Vizovicích pro rok 2011 konaných v kavárně Kulturního domu (změna názvu
přednášek vyhrazena):
• úterý 22. března v 18 hodin: Situace na Haiti před a po – Irena Klimková (koordinátor humanitárních projektů) Arcidiecézní charita Olomouc
• úterý 10. května v 18 hodin: Občanská společnost a co se dá dnes
dělat – prof. Jiřina Šiklová (socioložka)
• úterý 14. června v 18 hodin: Islám a Evropa - doc. Pavel Hošek (religionista)
• pátek 23. září v 19 hodin: Evoluce a bible - P. Mgr. et Mgr. Marek O.
Vácha, Ph.D. (přírodovědec a kněz)
Mgr. Jiří Malý

ThDr. Stanislavem Glückem. Termín slavnosti musel být přizpůsoben náročnému kalendáři otce
arcibiskupa.
Mons. Jan Kutáč ve svém přivítání vzácných hostů zdůraznil, že
se jedná o událost a slavnost celého města, a proto se k přivítání
a zahájení připojili nově zvolení
představitelé města – starosta
Ing. Roman Persun a místostarostka Bc. Zuzana Štalmachová.
Slavnostní ráz bohoslužby byl
podtržen zpěvem chrámového
sboru pod vedením Miroslava

Hromádky a také zcela zaplněným kostelem.
O závěrečné poděkování se
postarala poslankyně Parlamentu ČR, Mgr. Alena Hanáková,
a Ing. Vít Sušila.
Po skončení bohoslužby se představitelé města sešli v Nemocnici
Milosrdných bratří s otcem arcibiskupem a s dalšími knězi a vedením
nemocnice.
Toto neobvyklé zahájení bylo určitě dobrým startem oslav významného výročí našeho města.
Václav Lednický

Česká křesťanská akademie
Místní skupina Vizovice Vás srdečně zve na přednášku

Ireny Klimkové
koordinátorky humanitárních projektů
z Arcidiecézní charity Olomouc

Situace na Haiti před a po
kavárna Kulturního domu ve Vizovicích
úterý 22. března 2011 v 18 hodin (vstup z parkoviště)

Komíny, komíny…
Média z nového Nařízení
vlády č. 91/2010 Sb. (o čištění
a kontrolách komínů), které od
1. 1. 2011 nahradilo vyhlášku
č. 111 z roku 1981, již učinila legendu. Téměř všechny sdělovací
prostředky nařízení představují
jako nástroj, kterým chtějí úředníci
lidem ztrpčit život. V dokumentu se
stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových
cest, frekvence jejich kontrol a čistění. Dále je zde upraveno, kdy
a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek
lze provádět vypalování komína.
Novela byla přijata proto, že
vyhláška č. 111 z roku 1981 byla
podle názoru ministerských úředníků zastaralá, nezohledňovala
současný stav vědy a techniky
a stanovovala zbytečně krátké
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lhůty čistění komínů, než je skutečně potřebné. Odborníci se
také shodli, že komíny by mohly
být čištěny i svépomocí, o čemž
dřívější předpis ani neuvažoval.
Oproti dříve platné vyhlášce se
především výrazně zmírnily požadavky na kontroly spalinových
cest. Zatímco ještě vloni v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem do 50 kW,
byla povinnost provádět čištění,
popřípadě kontrolu, šestkrát ročně, od letoška budou stačit čištění
pouze tři.
Při uvedení nového komínu
do provozu nebo jeho opravě či
rekonstrukci se musí provést revize,
kterou smí provádět jen kominík.
Kontrola se provádí jednou
ročně u všech komínů na jakýkoliv

druh paliva a smí ji provádět jen
kominík. Vypalování komínů jen při
velkém znečištění a jen se souhlasem hasičského záchranného sboru smí provádět jen kominík.
Čistění komínů na pevná paliva
při celoročním provozu topidel se

provádí 3x ročně, čistění komínů
na pevná paliva při sezónním topení se provádí 2x ročně, čistění
na plyn 1x ročně a na kapalná
paliva 3x ročně. Čistění komínů lze
provádět i svépomocí (do 50 kW).
Štalmach Jan

Výsledek Tříkrálové sbírky
Letošní Tříkrálová sbírka, která v našem městě proběhla 8. ledna,
přinesla pro potřeby Charity 98.239 Kč – téměř stejně jako v minulém
roce (to se vykoledovalo 98.791 Kč).
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde
se sbírka koná.
Farní rada římskokatolické farnosti ve Vizovicích i náš pan farář
Mons. Jan Kutáč vyslovují tímto poděkování všem dárcům i koledníkům
za odpovědný přístup k této akci, za štědrost dárců a obětavý výkon
koledníků. Děkujeme.
Václav Lednický

leden/únor 2011
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Náhodné setkání s panem Novákem
Novák se pustil do monologu
a já jen žasnul:
„Vizovice jsem objevil úplně náhodou. Ne, že bych o nich neslyšel,
ba naopak, ale tenkrát jsem ani
netušil, že jsem do nich autem vjel
a zase vyjel. Znáte to, co si budeme povídat. Vidím, že jste taky řidič.
Cedule s označením obce vnímáme
tak nějak podvědomě a kolikrát si
ani neuvědomíme, v jaké vesnici či
městě jsme. O pár let později, v srpnu, jsem je opět projížděl a stovky
aut podél cest a samé stany. Pak
jsem se dozvěděl, že máte velké
slavnosti Trnkobraní, ale nikde žádná zmínka. Žádný poutač či sebemenší upoutávka nebo pozvánka.
Kdybych to tenkrát věděl, tak jsem
se ve Vizovicích určitě zdržel.
Dnes ze své pozice starosty vás
tak nějak po očku sleduju a řeknu

Po ukončení přednášky mě
před budovou kulturního domu
zastavil neznámý muž. Na ulici
úplně cizího města a nezeptal se
(jak jsem očekával) na zvířata či
Afriku, ale:
„Vy jste z Vizovic!“
„Samozřejmě!“ hrdě odpovím.
Nikdy jsem s tím neměl problém
být na Vizovice pyšný.
„Víte, jmenuji se Novák a jsem
starostou tohoto města a můžu
vám říct, že vám jen závidíme,
jaké Vizovice nesou jméno.“
Zavětřil jsem, kterým směrem
se bude rozhovor ubírat:
„No to si pište!“ přitakávám.
„Víte, naše město nést takové
legendární jméno, tak z něj uděláme zlatý důl.“
„Jak to myslíte?“ uniká mi trochu smysl. Sympatický starosta

tuším, že jsem ve Vizovicích. V těch
slavných Vizovicích. Vy vůbec nedokážete prodat tak legendární
jméno. Žádný větší nápis, nic. Vy se
za to stydíte?“
Po chvíli jsme se rozloučili a já se
postupně zavrtával do země a chtěl
zmizet. Ten neznámý pan Novák mi
to nandal za celé Vizovice.
Tenkrát jsem nebyl jedním ze
zastupitelů a můj hlas neměl váhu.
Dnes můžu za pomoci dalších veřejných činitelů něco změnit. V hlavě
jsou nápady a myšlenky a i vzory
v jiných obcích. A není to vždy otázkou zatížení rozpočtu. Stále existují
patrioti, kteří jsou hrdí na své rodné
město a pomůžou.
Jen chtít a trochu rozhýbat to
zrezlé kolo někdy až nepochopitelně byrokratických průtahů.
Richard Jaroněk

vám, my mít takové jméno a akce,
které děláte… Proč třeba nedáte
na začátku a konci města nějaké
dřevěné stylové poutače, které vítají
a zároveň se loučí s návštěvníky.
Vždyť by to bylo pro vaše valašské
město tak přirozené. To si těch lidí vůbec nevážíte, kteří k vám přijedou?
U nás bychom nelenili a na každé
příjezdové cestě postavili nad hlavami řidičů poutače na dvou vysokých sloupcích a ty bychom měnili
s každou další akcí (a já si při jeho
slovech vzpomenu na nedaleké
Luhačovice a jejich poutače na Janáčkovo léto či rybářské závody
na přehradě). Snažili bychom se
za každou cenu získat každého
projíždějícího, aby nám tady zůstal
aspoň na chvilku a utratil tady svoje
peníze. Třebas jen za kávu. K vám
přijedu do centra města a vůbec ne-

Vypnutí analogového dokrývače ČT2
V pondělí 31. ledna 2011
ukončil řádný provoz analogový
dokrývač ČT2 Vizovice (55. kanál). Jeho vysílání bylo od prvního lednového týdne označené
piktogramem (symbol v podobě
čtyř čtverečků v pravém spodním
rohu obrazovky), vedle něhož se
průběžně objevovala také textová lišta s bližšími informacemi.
Podle těchto graﬁckých prvků
velnutých přímo do obrazu mohli
diváci snadno poznat, že přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí
se blíží.
Pokrytí digitálním zemským

vysíláním České televize - multiplexem veřejné služby se všemi
čtyřmi programy ČT - v územní
oblasti Zlín, kam naše město patří, zajišťují vysílače velkého výkonu Zlín – Tlustá hora (33. kanál)
a Valašské Klobouky - Ploština
(33. kanál).
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/
kvalitou signálu zemského digitálního vysílání v současnosti
zajišťuje také satelitní digitální
vysílání - kdekoliv v České republice je možné bezplatně přijímat
vysílání všech čtyř programů

České televize z družice Astra
3A a také distribuci ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5°
východně, platformy CS Link
a SkyLink). Na družici Astra 3A
jsou nově k dispozici i regionální
mutace zpravodajských pořadů
České televize pro severní a jižní Moravu. Od 3. ledna 2011
jsou v řádném provozu vysílány
ve vybraných časech tři varianty programu ČT24, na který se
přesunuly prodloužené Události
v regionech a přibyly také nové
Události v regionech plus. Více
na stránkách internetového spe-

ciálu www.digict.cz v rubrice Příjem regionálního vysílání a v tiskové zprávě „Česká televize
od 3. ledna rozšiřuje regionální
zpravodajství: více prostoru, hlavní pořady na ČT24, na satelitu
i pro Moravu“.
Další informace o digitalizaci
České televize ve zpravodajství
ČT, v teletextu ČT1 od strany
650, na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně
od 7:30 do 20:00 hodin).
Zuzana Štalmachová,
místostarostka

Jaké bylo počasí v roce 2010?
Naštěstí jsme u nás ve Vizovicích nezaznamenali povětrnostní
pohromy, které dost potrápily občany některých oblastí naší vlasti.
Přesto můžeme mluvit o výraznějších odchylkách, a to jak u srážek,
tak i u teplot.
V loňském roce spadlo
881,2 mm srážek. Průměrný roč-

leden/únor 2011

ní úhrn za uplynulých 42 let činí
719,2 mm. Posledním mokřejším
rokem byl rok 1997, kdy napadlo
935 mm vody. Nejvlhčím měsícem
byl loni květen – napršelo 165 mm
a nejsušším byl říjen, spadlo jen
14,7 mm. Nejvíc pršelo 1. června,
kdy jsme za jediný den obdrželi
dávku 48,6 mm. Z rozboru srážek

mohou mít radost majitelé studní –
zatím vodní deﬁcit nehrozí.
Rovněž teploty zaznamenaly
určitý výkyv. Dlouhodobý teplotní
průměr je ve Vizovicích 8,23°C.
Za loňský rok činil 8,15°C, což
je od roku 2005 nejnižší teplota.
Tehdy byla 7,98°C. Nejteplejším
měsícem byl červenec s průměr-

nou teplotou 20,29°C a nejchladnějším leden s -4,52°C.
Máme-li si ještě vybrat denní maximum a minimum (je tím míněn celodenní průměr), pak nejvíc jsme
se potili 17. 8. při teplotě 27,3°C
a nejvíc jsme mrzli 27. 1. při –
14,8°C.
Nejmladší sledovanou meteo-
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rologickou disciplínou je ve Vizovicích doba slunečního svitu. Z teprve tříleté řady měření totiž nelze
dělat závažné závěry. Tak tedy
celková délka slunečního svitu je
za rok 2010 1435 hodin a průměr za roky 2008 až 2010 činí
1501,6 hodiny. Nejvíce sluníčko

svítilo v červenci – 225,3 hodiny
a nejméně v lednu – jen 31,4 hodiny. Máme-li si připomenout den,
kdy nás sluníčko nejvíc oblažovalo, pak to byl 9. a 10. červenec.
Po tyto dva dny se na nás sluníčko
smálo denně 12,4 hodiny.
Rozbor počasí jsem připravil
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z meteorologických záznamníků,
které vede Mgr. Baný, a který též
na stanici provádí pozorování.
Pokud v rádiu slyšíte, že ve Vizovicích byla nejnižší nebo nejvyšší
teplota v republice (a to se stává),
pak je to právě díky pozorování
Mgr. Baného.

Na závěr vám chci popřát to
nejkrásnější počasí po celý rok
2011, ať ani moc nemrznete, ani
se moc nepotíte, ať nemoknete
o dovolené, ale ať vám ani neschnou zahrádky a nevysychají
studny a ať se na vás celý rok
usmívá sluníčko.
jhr

Rok 2010 – průměrná doba slunečního svitu dle měsíců
a směrodatná odchylka 1968 až 2010

Srážkové úhrny 1968 až 2010

Teplotní průměry 1968 až 2010

Teploty – porovnání průměrů 1968 až 2010 a roku 2010

Porovnání průměru let 1968 až 2010 a roku 2010

Porovnání průměrné délky slunečního svitu za léta
2008 až 2010 a roku 2010

Střediskový kulturní klub
Text byl zachován ve strojopisné
publikaci „Vizovice 400 let městem“.
Původním autorem v roce 1970 byl
PhMr. Miloš Žabka. V roce 2009
původní text přepsal po úpravách
do této podoby kronikář města Vizovice Mgr. Jiří Ludvíček.
Střediskový kulturní klub ve Vizovicích je přímým pokračovatelem
Osvětové besedy a rokem jeho
vzniku je rok 1967. Myšlenka zřídit
ve Vizovicích jakýsi spojený závodní klub se objevila již dávno předtím.
Ve svých počátcích však narazila
na nepochopení zdejších závodů
a zdálo se nepravděpodobné, že
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by se mohla prosadit. Teprve, když
se celé věci ujal MěNV a hlavně,
když se předními členy stala okolní
JZD, začala myšlenka střediskového klubu nabývat konkrétní podoby.
V roce 1970 byl Střediskový kulturní
klub ve Vizovicích hlavním kulturním
zařízením, které ovlivňovalo široké
okolí. Jádrem klubu byla rada, složená v podstatě z členů kdysi tak
úspěšného výboru ČSM (Československého svazu mládeže). V nich se
střediskovému klubu podařilo získat
kádr obětavých lidí, kteří svou práci
dělají s chutí a rádi.
Za poměrně krátkou dobu své-

ho trvání vykonal klub pořádný kus
práce. Může se pochlubit celou řadou úspěšných akcí. Jeho prostřednictvím zhlédli vizovičtí občané několik našich předních divadelních
scén a poznali estrádní umělce
zvučných jmen. Zvlášť úspěšnou
akcí se stalo Vizovické trnkobraní,
které slibuje přerůst ve významný
kulturní podnik.
Z dalších činností střediskového
klubu zasluhuje zmínku vyučování
hře na hudební nástroje, hodiny baletu a kursy psaní na stroji.
Na okraji zájmů nezůstává ani
zájezdová činnost do ČSSR

i do zahraničí. Početnou obec posluchačů získaly i četné přednášky
a besedy, oblíbená zvláště u dětí
je loutková scéna.
Jednou z nejhezčích akcí místního střediskového klubu bylo Vizovické kulturní léto, uskutečňované
v prostorách zámku. V posledních
dobách se stává skutečnou společenskou událostí širokého okolí.
Celkově je možno říci, že Střediskový klub ve Vizovicích se stal
významnou kulturní institucí, která
nám připraví ještě hodně hezkých
chvil při kulturních podnicích všeho druhu.
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Rozhovor s Magdou Šmídovou v téměř zasněženém Štěpském dvoře
šich zákazníků a přátel, o které
jsme mohli požádat poté, co jsme
zvítězili v krajském kole. O to více
si umístění na celorepublikových
stupních vítězů vážím a všem moc
děkuji.

Pátý ročník nejvýznamnější
podnikatelské soutěže o titul
Živnostník roku 2010 skončil
a ústy prezidenta Hospodářské
komory Petra Kužela zaznělo: „Třetí místo v soutěži Zlaté
stránky.cz Živnostník roku 2010
získává paní Magda Šmídová.“ Jaký to je pocit, s prominutím, drobný živnostník z uličky
u Dřevnice a takové ocenění?
Pocit to byl ohromující... Upřímně řečeno jsem ale umístění mezi
třemi nejlepšími očekávala – byl
to náš cíl. Vím, že usilovná práce
přináší ovoce. Za svou prací si stojím a věřila jsem v úspěch. Na tuto
příčku nás vynesly SMS hlasy na-

Jeden by řekl, že nemít obchod v centru je nezajímavé,
ale dnes se dá říci, že to je pro
Vás vlastně i deviza?
Je to obrovská deviza. Náš
obchod je v krásném prostředí,
má úžasnou atmosféru v každém
ročním období... Chtěli jsme svým
zákazníkům zprostředkovat pocit
útulnosti, aby se cítili jako doma.
Na tom jsme dlouho a tvrdě pracovali a stále něco vylepšujeme...
Od běžných obchodů se právě
tímto výrazně odlišujeme.
Nejenom že jste živnostníci
„v pevných kamenných obchodech”, ale máte i velmi aktivní
webové stránky, které jak dnes
už víme, jsou nezbytnou součástí každého obchodu. Jsou
zatím druhořadé a spíše dopl-

ňující, nebo se začínají rovnat
„běžnému” prodeji?
Webové stránky jsou dnes
naší nedílnou a velmi důležitou
součástí. Sleduji vývoj právě této
formy komunikace a obchodování, který se řítí nezadržitelně
dopředu a velmi jej podporuji.
Naše webové stránky jsou komunikativní a aktivní – nejsou pouhou elektronickou vizitkou. Jsou
propojeny s dalšími formami komunikace se zákazníky – sociální
sítí Facebook a také s elektronickým obchodem (e-shop). Informace na webu jsou velmi rychle
zastaralé, snažíme se o častou
aktualizaci. V současnosti se prodej přes e-shop nevyrovná prodeji v „kamenném“ obchodě, ale
i přesto tvoří zajímavý zisk.
Jakou část, pokud bereme
jen Váš obchod ve Štěpské ulici, tvoří procentuálně zákazníci
z Vizovicka v poměru k turistům
a návštěvníkům Vizovic?
Naši zákazníci jsou velmi rozmanití...Statistiku, odkud k nám přijíždějí, si nevedeme. Víme však, že
k nám jezdí lidé opravdu z celé
republiky, jsme vyhledávaným místem pro turisty, kteří návštěvu u nás
spojí s prohlídkou města. V letní
sezóně k nám jezdí týdně také zahraniční zákazníci z blízkých Luhačovic. A domácí? Našimi prvními
zákazníky před osmi lety byli právě Vizovjané, díky nim jsme se stali
známými také v okolí. Zákazníků
z Vizovic máme hodně a stále
přibývají. Za kvalitním elegantním
vybavením domu nebo bytu nemusí nikam jezdit... Stačí přijít k nám.
Máte otevřeno sice celoročně a pokud pomineme nárazové akce jako například Trnkobraní, které období je pro Vás
nejzajímavější a naopak, kdy je
to nejtěžší?
Našim velkým snem bylo uspořádat vlastní řemeslný jarmark.
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Díky manželům Žabkovým jsme
před sedmi lety byli seznámeni
s pořadateli Trnkobraní a nová
městská tradice – Vizovický jarmark řemesel vznikl. Jarmark
láká mnoho návštěvníků do města a navazuje na tradiční myšlenku Trnkobraní. Celá letní sezóna
je tedy pro nás stejně jako konec
roku z obchodního hlediska velmi zajímavá, silné jsou také týdny
před Velikonocemi. Nejsme obchod se suvenýry. Vkusné dárky,
bytové vybavení a doplňky se
kupují celoročně.
Váš obchod nabízí mimo jiné
sortiment lahodící oku a jak se
říká, k Vám si půjdu koupit „věcičku”, která bude dolaďovat
můj byt či dům. Možná by se
nabízela otázka, že v dnešní
recesi a možná rádoby nazývané krizi nakupující více šetří
a neutrácí právě za tyto drobnosti a dekorace. Pociťujete,
či spíše pociťovali jste nějaký
útlum?
Slovo „krize“ vnímám jako
velkého „bubáka“, média mnoho lidí vystrašila a znejistila, lidé
si poté začali vytvářet rezervy
a kupní síla přechodně klesla.
Nás se toto období ﬁnančně
nijak výrazně nedotklo, i když
mírný a nevýrazný pokles zájmu
jsme v roce 2009 zaznamenali.
Doba recese je dobou, kterou
jsme mohli využít pro restrukturalizaci vedení obchodů a vytvoření
jiné formy řízení. Roky této tzv. krize však mnoha lidem ukázaly, že
kvalitní zboží má delší trvanlivost
a vyšší užitnou hodnotu a ve svém
důsledku je tedy lacinější...
Co teď „letí”? Co si zákazníci nejvíce kupují?
Jednoznačně nelze říci, co
„letí“. Každoročně sledujeme
nové trendy ve vybavení interiérů, styly a barevné kombinace.
Inspirujeme se na veletrzích
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Ankety, zajímavosti, historie
v zahraničí a přenášíme své
dojmy do našeho prostředí.
Jedinečným a propracovaným
způsobem a citem kombinujeme zboží od stovky dodavatelů
do jednotné a oku lahodící koncepce vybavení domu. Vesnická
romantika i městská elegance má
mnoho společného – zákazník
tedy u nás kupuje celý koncept.
A co klasická „česká“ vlastnost - závist? I když ne možná
ve spojení s oceněním, ale
ve všeobecném smyslu – prosperujícího a přeživšího podnikatele, který pracuje „25 ho-

din denně”, zkrášluje a buduje
svůj obchod a vedle toho škarohlídové, kteří jen ohrnou nos
nad například novým autem?
Teď se musím pousmát
(úsměv), protože vím, že závist
pracuje také „25 hodin denně“.
Lidé, které mám okolo sebe já,
mí přátelé a zákazníci, nejsou
závistiví, spíše na nich vidím, že
mé denní práci rozumí a chápou
mne. Kromě ojedinělých případů,
se kterými se každý úspěšný člověk v životě setká, mne problém
závisti netrápí a v minulosti netrápil. Jsem člověk přející – mým
krédem je přísloví „přej – bude

Ti přáno, dej – bude Ti dáno“.
Pokud je někdo šikovný, pracovitý a svým úsilím vydělává peníze,
má právo si koupit nové auto
nebo třeba dvě.
O zákazníka se musí pečovat, hýčkat ho a rozmazlovat... Zákazníci reagují citlivě
na slevy a chtějí nízkou cenu.
Pociťujete to také ve Štěpském
dvoře?
Naši zákazníci k nám přicházejí nejen kvůli samotnému nákupu,
nejdou jen za produktem a jeho
cenou. Přicházejí k nám také často na návštěvu, podívat se, popo-
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vídat si. Jsme za to velmi rádi...
O zákazníka pečujeme, každý
registrovaný zákazník od nás dostává každoročně přání a dárek
k narozeninám a za jeho přízeň
jej odměňujeme právem nakupovat u nás s příjemnou slevou. Náš
koncept a výrobky, které pečlivě
vybíráme, mají trvalou a stálou
hodnotu, výrazné slevy tedy nejsou nutné.
Ještě jednou gratulujeme jak
za zastupitele, redakční radu
VN a všechny obyvatele města
Vizovic a okolí.
Richard Jaroněk

Vizovice – městská knihovna
Text byl zachován ve strojopisné publikaci „Vizovice 400 let
městem“. Původní autorkou textu
byla paní Stanislava Žabková.
Paní Žabková byla dlouholetou
vedoucí knihovnicí od roku 1966
d roku 1986. Získala dvě ocenění v soutěži „Budujeme vzornou
lidovou knihovnu“ v letech 1980
a 1984. V roce 2009 původní
text přepsal po úpravách do této
podoby kronikář města Vizovice
Mgr. Jiří Ludvíček.
Slovanský čtenářský spolek založili asi v roce 1865 první notář

vizovický Karel Mohelský, kaplan
František Tauber a stolář Josef
Lutonský. V roce 1905 převzala
knihovnu TJ Sokol (tělovýchovná
jednota). Po první světové válce
byla zřízena ve Vizovicích městská knihovna, která převzala také
knihy ze sokolské knihovny.
Kromě toho existovaly ještě
dvě soukromé půjčovny knih:
knihovna ﬁrmy Reklam, kde byl
majitelem B. Kaluža a knihovna
při knihkupectví Rudolfa Macháčka.
Místní lidová knihovna byla

vedena dobrovolnými knihovníky,
jichž se během let vystřídalo několik. Posledním byl Ludvík Stloukal, soudní úředník ve Vizovicích.
V roce 1966 převzala vedení
knihovny profesionální knihovnice, absolventka knihovnické školy, Stanislava Žabková. Knihovna
se přestěhovala do nových místností v předzámčí, byla provedena revize fondu knih, knihovnická
technika byla upravena podle celostátních směrnic, půjčovní doba
byla rozšířena na 14 hodin týdně.
Počet výpůjček stoupl z 10 000

v roce 1965 na 22 000 v roce
1969. Počet čtenářů se zvýšil ze
300 na 550.
V roce 1967 bylo při městské
knihovně zřízeno knihovnické
středisko, do něhož se zapojilo
8 okolních obcí. Pro ně nakupuje
městská knihovna literaturu, metodicky vede jejich činnost, takže
dobrovolní knihovníci na vesnicích se mohou plně věnovat práci
se čtenářem.
V roce 1969 se stala městská
knihovna součástí Střediskového
kulturního klubu.

Osvětová beseda ve Vizovicích
Text byl zachován ve strojopisné publikaci „Vizovice 400 let
městem“. Původním autorem textu
byl Jan Klesla, ředitel základní
devítileté školy.
Osvětovou činnost ve Vizovicích řídila od roku 1946 místní
osvětová rada. Při ní byla zřízena osvětová škola, kterou vedl
do roku 1949 Alois Hladký,
ředitel. Pak převzal její vedení
Jan Imrýšek, učitel, který setrval
v této funkci až do roku 1966.
Osvětová beseda byla postupně
přeměněna na lidovou akademii
a pak na osvětovou besedu. Činnost osvětové besedy ve Vizovi-
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cích byla několikrát hodnocena
jako nejlepší v okrese a v kraji
a dostalo se jí okresního, krajského a celostátního uznání.
Do Vizovic pravidelně zajíždělo
Slovácké divadlo z Uherského
Hradiště, Divadlo pracujících
z Gottwaldova, Těšínské i Beskydské divadlo. Ve Vizovicích
hrálo i Karlínské divadlo, Divadlo
Spejbla a Hurvínka, olomoucká
opereta, Středoslovenské oblastní divadlo ze Zvolena a vítězné
amatérské kolektivy z celostátních soutěží.
K celé řadě koncertů Filharmonie pracujících (po roce 1989

změněn název na Filharmonii Bohuslava Martinů, poznámka editora) přistupují koncerty dechové
hudby ministerstva vnitra, brněnského rozhlasového orchestru
lidových nástrojů, dále koncerty
Československého a Janáčkova
kvarteta, klavírní koncert Věry Košařové z Vizovic a další vystoupení sólistů i komorních souborů.
Z vokálních těles je nutno
především jmenovat PSMU (Pěvecké sdružení moravských učitelů) a pěvecký spolek Dvořák
z Gottwaldova, které vystoupily
ve Vizovicích s velkým úspěchem.
Líbily se estrády s lidovými vy-

pravěči, vystoupení populárních
zpěváků a herců, koncerty předních tanečních souborů.
Osvětová beseda organizovala přednášky, kursy, besídky,
besedy s význačnými umělci
a výstavy. Například v roce
1953 bylo ve Vizovicích uspořádáno 65 veřejných a 35 neveřejných podniků, jichž se účastnilo
15 637 osob.
Osvětová beseda jako zařízení městského národního výboru
řídila a koordinovala osvětovou
činnost ve Vizovicích až do zřízení střediskového kulturního klubu
v roce 1967.
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Nové zdravotní středisko ve Vizovicích
Jeden z důležitých bodů posledního zastupitelstva ze dne 26. ledna 2011 bylo projednání přemístění
tzv. Lékařského domu (dále jen LD).
Pravděpodobně každý občan
Vizovic slyšel o plánované výstavbě
na základě získání dotací zdravotního střediska ve Vizovicích.
Původní plán umístění při celkové
rekonstrukci stávajícího zdravotního
střediska (bývalá Lapešova vila) byl
nahrazen druhou variantou, a to
umístění LD místo tržnice na ul. Pardubské. Oba tyto záměry bez ohledu na vlastnické vztahy měly však
jeden zásadní problém. Nedostatek parkovacích míst, což je u zdravotně zaměřených středisek jednou
z hlavních otázek. Odhad velikosti
parkoviště jen pro nájemce a personál plánovaného LD je přibližně
dvacet parkovacích míst (lékaři, sestřičky, pomocný personál, zásobování, místa pro invalidy a prostor pro

sanitní vozy) a když se podíváme
na stav parkovací prostory jak u bývalé Lapešovy vily, tak u tržnice, tak
již dnes je nedostačující. Nemluvě
o tom, že by se na těchto parkovištích mělo „vyšetřit” dalších dvacet
míst jen pro obslužný personál a nájemce. A stále nemáme parkovací
místa pro ty zásadní návštěvníky
– občany vyhledávající jakoukoliv
lékařskou pomoc.
Nové zastupitelstvo navrhlo změnu umístění LD místo nám tak známé
Loutkárny či pro mladší – starého
kina. Výhody se nabízí samy a i laik
dokáže posoudit možnosti z celkového využití parkovacích míst za Kulturním domem. Nemluvě o faktu, že
pacient již nemusí překonávat nebezpečí na silničních přechodech
(či mimo ně), což je pro starší a pohybově omezené občany věčný
problém, ale z autobusového nádraží je LD obrazně řečeno „co by

Vážené pacientky, vážení pacienti!
Přejeme vám v roce 2011
pevné zdraví a hodně úspěchů.
Provozní doba
chirurgické ambulance Vizovice
Masarykovo nám. č. p. 20 – vedle autobusové zastávky
pondělí: 12.00–16.00 hodin
úterý: 07.00–11.00 hodin
středa: —
čtvrtek: 12.00–15.00 hodin
pátek: 07.00–11.00 hodin
Chirurgická ambulance Slušovice
nám. Svobody č.p. 57 – budova AB
Pondělí: 07.00–11.00 hodin
Úterý: 12.00–16.00 hodin
Středa: 12.00–15.00 hodin
Čtvrtek: 07.00–11.00 hodin
Pátek: 12.00–15.00 hodin
V rámci zdravotního pojištění provádíme převazy, ošetření úrazů,
ambulantní chirurgické zákroky, sonograﬁcké vyšetření, předoperační vyšetření, realizujeme chirurgické operační výkony ve smluvním
ústavním zařízení. Vyšetření a ošetření všech pacientů je v rámci
smlouvy zdravotního pojištění zdarma i bez objednání.
lékař MUDr. Háša Eduard, sestra Mikulčáková Věra
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kamenem dohodil” čili „za rohem”.
Třinácti hlasy z možných sedmnácti
byla tato změna na posledním zastupitelstvu odsouhlasena. Víme, že
nás čeká nelehká cesta schvalování, vyřizování a příprav k realizaci.
Za dodržení všech legislativních postupů by stavba měla být zkolaudována nejpozději 31. 12. 2012. Žel
jiné datum k získání dotace z Regionálního operačního programu
Střední Morava není možné. Termín
sice šibeniční, ale nikoliv nemožný
a při dnešních technologiích lze
stavbu včas dokončit v požadované kvalitě.
Jaroněk Richard

Doplňující informace:
Dne 27. 1. 2011 proběhlo setkání přibližně se sedmdesáti seniory města Vizovice, kde padlo
mnoho dotazů na adresu města,
co hodlá nové vedení radnice
ve volebním období 2010 – 2014
realizovat. Rovněž se diskutovalo
o otázce plánované výstavby Lékařského domu. Když byla položena otázka, kde by senioři rádi
viděli nový Lékařský dům, tak téměř jednohlasně odpověděli, že
na pozici bývalého starého kina
za Městským úřadem.
Ing. Persun Roman

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se
v České republice uskuteční
na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne,
bude půlnoc z 25. na 26. března
2011. Poprvé v historii se budou
sčítat všechny země EU z nařízení
Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu
jsou v České republice přibližně
250 Kč na osobu (tedy cca 10
EUR na jednoho obyvatele, což
je při tomto způsobu sčítání částka
v Evropské unii obvyklá).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011 přinese celou řadu novinek,
které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí
informační technologie, ale také se
zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak
přibude např. dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání
lidu 2011 žádným způsobem
nezjišťuje vybavenost domácností, ani jejich příjmy a výdaje.
Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví
ledničky, automobilu, chaty, televizoru, ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro

statistiku důležitá pouze otázka,
zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat
elektronické sčítací formuláře
na internetu a odesílat je on-line
nebo prostřednictvím datových
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi
v 95 % případů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ
ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce
2011 bude všem k dispozici
bezplatné telefonní centrum
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy
o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém
si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se
statistickými daty a také zjistit,
jak jsou tyto údaje užitečné
a zajímavé.
Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Ankety, zajímavosti, ostatní
Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku
800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí
komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané
domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde
ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé
a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či
správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů
končí 25. března 2011.
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Moudrá slova
(výchova,vědomosti)
„Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se
má zažehnout.“
Empedokles
Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dřív, než se z něho stane hovado.
kurdské
„To, čemu jsem se naučil, už neznám. To málo, co znám, jsem uhodl.“
S.-N. Chamfort
„Nevěděl toho moc, ale na každého něco.“

M. Ružička

„Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby byl člověk počat,
jakmile se však narodil, jest na sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou,
aby byl odchován a vychován.“
Platón
Kdo vychoval, vykonal víc, než kdo zplodil.

25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě
nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud
se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik
mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.
Existují tři základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať
už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně
předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále
bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech.
Stále bude také fungovat informační e-mail info@scitani.cz.

japonské

„Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím
jiným než tím, čím ho výchova učiní.” Kant

Společenská kronika
listopad – prosinec
Narození
Tadeáš Drga
Rodiče: Josef Drga a Monika roz. Sedlářová
Ondřej Kořének
Rodiče: Jaroslav Kořének a Kateřina roz. Hábová
Tereza Dědičíková
Rodiče: Michal Dědičík a Lucie Černobilová

Úmrtí
Milada Jordánová, Štěpská 949, 83 let
Jan Jaroněk, Lázeňská 578, 68 let
Alois Jakuba, A. Háby 787, 68 let
Rudolf Navrátil, Štěpská 946, 72 let
Ludmila Krajčová, A. Háby 837, 79 let
Karel Jurčák, Pardubská 1194, 76 let
Oldřich Crlík, Mlýnská 301, 81 let
Jiří Brdušík, Palackého náměstí 355, 80 let
Věra Žůrková, Růžová 170, 66 let
Jaroslav Mikliašek, Štěpská 951, 61 let
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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Lézt s těmi nejlepšími
Několikanásobný mistr republiky a absolutní vítěz Českého poháru, mistr Moravy, reprezentant ČR, účastník mnoha soutěžních klání
a držitel řady ocenění, skromný mladý kluk z Vizovic, Stanislav Pekárek, po čase opět poskytl krátký rozhovor Vizovským novinám.
Jaká byla tvoje loňská sezóna?
Byla těžká. Vstoupil jsem do kategorie Junior, kde jsem jako nejmladší
závodník bojoval ve velké konkurenci o místo v reprezentaci, což se mi
nakonec povedlo.
Byl to také rok úrazů. Asi na 8 týdnů mě ze závodů vyřadil natržený
ramení sval, nato se objevily problémy se zády. Na konci sezóny mě
zase trápilo pravé předloktí a šlacha. V období úrazů jsem přibral povalováním se doma a bez tréninku celkem 8 kg. Věřte, že s tím se pak leze
opravdu špatně.
Jakých úspěchů jsi přesto dosáhl?
Hlavně jsem obhájil reprezentační dres. Tady jsou má umístění.
Rychlost: Český pohár - 2 (1), Mistrovství ČR - 2 (1).
Obtížnost: absolutní vítěz Českého poháru, Mistrovství ČR - 2 (4).
Evropský pohár: obtížnost - 24 (36).
Mistrovství světa: obtížnost - 37 (50), rychlost - 29 (28).
Čísla v závorce znamenají umístění v minulé sezóně. Na mé poměry
byl posun v tabulkách dost velký.
Které země jsi při závodech navštívil?
Rakousko, Německo, Anglie, Francie, Srbsko, Maďarsko, Slovinsko,
Švýcarsko, Belgie, Nizozemí, Monako… Nejbližší zahraniční závody
jsem absolvoval ve Vídni, nejvzdálenější pak ve skotském Edinburgu. Celkem jsem po soutěžích za celý rok najezdil 22 600 km.

leden/únor 2011

Jak se změnila konkurence sportovních lezců?
Změnila se hodně. Kategorie Junior je opravdu našlápnutá jak v ČR,
tak v Evropě a o dobré lezce není nouze. Čili hodně silná konkurence.
Co tě čeká v letošním roce?
Nominační závody o vstup do reprezentace ČR na následující sezónu. Končím s účastí na závodech v lezení na rychlost a boulderingu. Kombinace tréninku všech kategorií je velice náročná. Budu se proto naplno
věnovat výhradně královské kategorii - lezení na obtížnost.
Dále vedení Českého horolezeckého svazu vybralo dva závodníky
v kategorii Junior, mezi nimiž jsem i já, kteří se zúčastní tří závodů světového poháru mužů, aby si vyzkoušeli, jaké to je lézt s těmi nejlepšími lezci
na světě. Doufám, že se tím zase posunu o pár stupínků dále tak, jak tomu
bylo doposud.
Budeme všichni držet palce. Děkuji za rozhovor.
Jiří Madzia

Vizovské noviny

Inzerce

16

VELKÉ ODĚVY MACEK

TRADIČNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII

Český výrobce kvalitní dámské konfekce
nadměrných velikostí Vám nabízí:
• ve velikostech: 48 - 62 (XL - XXXXXL)
• halenky, kalhoty, sukně, šaty, saka,
kostýmy, bundy, kabáty pláště a další
• možnost úprav a výroby na zakázku

S CK TETA
Kde? Itálie – Lido Degli Schacchi – Kemp Florenz
Kdy? Od 8. 7.–17. 7. 2011
Cena? 7.600,- (4 os.), 7.100,- (5 os.), 6.400,- (6 os.)
Cena zahrnuje:
ubytování v bungalovech Raffaelo včetně energií,

Kde nás najdete?
Obchodní dům PRIOR Zlín, 6. etáž
Prodejní doba:
Pondělí–Pátek 9–17 hod
Sobota 9–12 hod

klimatizaci, dopravu klimatizovaným autobusem,
povinné pojištění proti úpadku CK, plnou penzi, delegáta,
pedagogický dozor, povlečení, ručníky
Odjezd: Masarykovo nám., Vizovice, příjezd: tamtéž
Telefon: 739 562 873, web: www.teta.cz,

Telefon: 575 758 816
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e-mail: zuzanastalmachova@seznam.cz
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OBCHOD RADKA

KADEŘNICTVÍ ANDREA

Masarykovo nám. 762 (bývalá Drogerie Věra – pod schody)
Zvu Vás do nově otevřeného kadeřnictví ve VizoviNabízí:

cích, které se nachází na ulici Polní (č. p. 1059).

• textil – dámský, dětský, pánský • konfekci • spodní prádlo

Mým cílem je poskytování kvalitních služeb v oblasti

• punčochové zboží • společenskou módu • sportovně elegantní módu KENNY S. aj.

dámského a pánského kadeřnictví a stříhání dětí.

• galanterii • dětskou obuv (stálé slevové akce)

Přijďte vyzkoušet kvalitu mých služeb.
Již nyní se těším na Vaši návštěvu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Využijte i nabídky služeb o víkendu.

Andrea Kmínková
Polní 1059, 763 12 Vizovice

mobil: 732 581 133
e-mail: andrea.kminkova@seznam.cz
„PROVOZNÍ DOBA DLE OBJEDNÁVEK”

leden/únor 2011

Vizovské noviny

Policie

18

Policie informuje
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám nejprve popřál jménem Policie České republiky do nového roku 2011 všechno
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
Nejprve bych chtěl zmínit problematiku, týkající se trestných činů
páchaných na seniorech. Během
ledna na Zlínsku dvě ženy kolem
poledne okradly místní důchodce.
Čtyřiaosmdesátiletého muže oslovily na ulici s tím, že jsou sociální pracovnice a pomohly mu do schodů
s taškami. Dostaly se i do bytu manželského páru, využily nepozornosti a z náprsní kapsy saka pánovi
ukradly 25 tisíc korun v hotovosti.
Jeho osmdesátileté ženě se zdály
být pachatelky podezřelé, proto
striktně odmítla nabízenou masáž
zad a obě podvodnice z bytu vyprovodila. Bohužel až pozdě manželé zjistili, že přišli o své úspory.
V dalším případě nabízeli podezřelí jedinci starším lidem v Napajedlích výhodnější cenu za elektřinu.
Asi pětapadesátiletý muž navštívil
čtyřiasedmdesátiletou ženu v Napajedlech a chtěl po ní vyúčtování
za elektřinu. Žena pro něj zašla
a když se vrátila, u jejího domu
už nestál muž sám, byli tam hned
tři lidé. Muž si něco kontroloval
na notebooku, nicméně neukázal
co. Žena udělala dobře, že neotevřela dveře. Ať už prodejci byli
praví nebo ne, po chvíli odešli s tím,
že ještě přijdou, ale už se nevrátili.
Podobné obchody lze docela
dobře vyřídit podobně, jako to udělala zmíněná důchodkyně. I přes
okno nebo bezpečnostní řetízek
si člověk může vyslechnout případnou nabídku. Důležité však je nevěřit cizím lidem, ať už se vydávají
za kohokoliv a hlavně – nepouštět
je do bytu, ani je nenechávat stát
před odemknutými dveřmi – to je
naše jediná rada, kterou permanentně opakujeme. Podle našich
zkušeností už jsou starší lidé většinou obezřetní a řada z nich se
nachytat nenechala. Triky podvodníků jsou však vychytané, jedinou
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obranou proti nim je velká dávka
nedůvěry a opatrnosti.
Jak se vyhnout podvodu? Podvodníci využívají různé záminky
a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho
bytu a pokud z vás nevylákají
peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Nedůvěřujte
neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
Nikdy hned neotvírejte dveře,
nevíte-li, kdo je za nimi. Pořiďte
si panoramatické kukátko, které
vám umožní dobře si návštěvníka
prohlédnout, instalujte si na dveře
bezpečnostní řetízek, který udrží
dveře jen pootevřené. Některé
věci tak můžete vyřídit bezpečněji.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu
apod.), nechte si předložit jeho
služební průkaz, nebo ještě lépe
zavolejte na úřad nebo instituci,
na kterou se pracovník odvolává.
V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou
službu nestojíte. Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí.
Podomní nabídky výher v loterii
nebo výhodných koupí odmítejte v naprosté většině jde o podvod.
Udržujte dobré vztahy se sousedy
v domě. Napište si jejich telefonní
čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší. Důležitá
telefonní čísla (policie, lékař, hasiči
aj.) mějte viditelně blízko telefonu,
abyste mohli co nejrychleji přivolat
pomoc. Nepodvolujte se nátlaku
ze strany rodinných příslušníků,
natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů, např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo
poskytnutí peněžních půjček. Vše
si v klidu a pečlivě promyslete. Závažná rozhodnutí o vašem majetku
konzultujte s právníkem, nechte si
poradit od dalších věrohodných
osob. Většina institucí a nevládních
organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou
právní poradnu. Je rozhodně lepší
nepříjemnostem předcházet, než
je později řešit.

Změna organizační struktury
cizinecké policie
Od 1. 1. 2011 se změnila pracoviště vyřizující záležitosti spojené s pobytem cizinců na území
České republiky, změny přinesla
novela zákona o pobytu cizinců.
Změna se týkala původních pracovišť cizinecké policie (inspektorátů cizinecké policie, resp. skupin
povolování pobytů) i regionálních
pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky).
Většina záležitostí, týkající se pobytu cizinců v ČR, je nově vyřizována na pracovištích Ministerstva
vnitra. Tyto změny souvisí s transformací cizinecké policie a převodem agendy dlouhodobých víz
a dlouhodobých pobytů z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra.
Nejbližší pracoviště Ministerstva
vnitra se nachází ve Zlíně, Pod Vrškem 5360. Pracoviště cizinecké
policie, která nově od 1. 1. 2011
patří přímo pod Krajské ředitelství
policie Zlínského kraje, se nachází
ve Zlíně na Třídě Tomáše Bati 44.

V jakých případech se má cizinec
po 1. 1. 2011 obracet na pracoviště cizinecké policie? Při:
• ohlašování pobytu na území
po příjezdu do ČR (následnou
změnu místa pobytu, pokud jde
o pobyt na území na základě
dlouhodobého víza, povolení
k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu, je třeba hlásit na regionálních pracovištích Ministerstva
vnitra)
• prodloužení doby pobytu
na území na krátkodobé vízum
• vydání potvrzení o krátkodobém
pobytu a bez ohledu na druh
pobytu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území vyžadovaného matričním úřadem před
uzavřením manželství
• ověřování pozvání
• kontrolu legálnosti pobytu
Tak tedy hezký a úspěšný rok
2011 a doufám, že se budeme navzájem potkávat jen při těch radostnějších okamžicích a příležitostech.
nstržm. Milan Staněk
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Seriál − Vizovice v proměnách času

Vizovice, Slušovská ulice, 1948, autor neuveden, ze soukromé sbírky zapůjčil Jiří Madzia.

Vizovice, Slušovská ulice, únor 2011, foto Renata Mládenková.
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