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Nešťastná křižovatka – daň za nové chodníky
Je až podivná ta naše povaha česká. V rámci všech pozitivních přínosů si vždy vybereme ten jeden negativní a skrze něj
oslepneme a v mžiku zapomeneme na vše dobré. Mám na mysli
nejvíce probíranou otázku Vizovjanů za poslední měsíc, tykající
se křižovatky pod školkou.

K

Je pravdou a nezbývá než přiznat, že na něco jsme jako zastupitelé až příliš malí páni.
Získání dotací z evropských
fondů má svá pravidla a podmínky a jejich porušení nese velké

vesměs v zahraničí, se občas nestačím divit „absurdistánu“, který
vzniká v naší zemi. Zužování komunikací s odůvodněním a odvoláním na bezpečnost provozu se
vždy neslučuje s rozumem a někdy si říkám, zda tvůrci některých
projektů jsou vůbec řidiči. Například miniaturními kruhovými objezdy se Česká republika jen hemží
a v našich městech a vesnicích se
občas řidič nestačí divit. Okrasné
dřeviny na okrajích okruhů polámány, tráva změněná v bahnitou

následky. Oprava stávajících
chodníků a vytvoření bezpečných přechodů dle nových evropských směrnic je striktně dáno
pevnými rozměry. Nelze si je
měnit dle vlastní vůle, i když se
občas příčí logice.
Jako řidič, který ročně najede
více jak padesát tisíc kilometrů

kaši či rozdrcené krajníky nejsou
zlovůlí bezohledných řidičů, ale
čirým zoufalstvím. Třicetitunový
kamión se jednoduše nemůže
zlomit se svým návěsem tak, jak
mu křižovatku nakreslil projektant.
Technicky to hold nejde.
Ve Vizovicích se zatím nepyšníme miniaturním kruhovým ob-

dyž jsem o tři čísla zpět
připravoval článek o bezbariérových chodnících,
tušil jsem, že zúžení přechodu,
a tím přirozeně i silnice I. třídy,
přinese určitou nevoli občanů,
obzvláště pak řidičů.
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Sám budu tuto křižovatku projíždět každý den, klít, ale zvyknu
si. Tak jako všichni. Budeme muset, i když zprvu budeme jako
místní hledat kratší cestu skrze
ulici Pardubskou. Jen na chvíli.

Kdybychom je neměli, křiklounů
poukazujících na špatný stav
chodníků by přibývalo. Maminky
s dětmi si budou bezpečný přechod pochvalovat.
Nešťastná křižovatka je daní
za nové chodníky.
I kdybychom nevybudovali
nové chodníky z dotačních fondů
a odněkud shůry bychom získali
imaginární peníze a mohli tak částečně něco ovlivnit, jakýkoliv zásah do cesty (chodník, přechod,
osvětlení, nový povrch) by nás
vždy donutil k zúžení bývalého
přechodu pro chodce u školky.
Předpisy jsou předpisy.
Že jsou někdy hloupé a pozbývající logiky…, inu přátelé…,
kdo z nás se za poslední období

Novou křižovatku se naučíme
projíždět, můžeme nad ní i kroutit
hlavou, ale to je tak vše, co zmůžeme. Zvykneme si.
Je jen škoda, že jsme tak nějak
pozapomněli, že nám ve velmi
krátké době vyrostly kilometry
nových, elegantních a bezpečných bezbariérových chodníků.

setkal v naší republice s něčím,
co vychází z jednoduché logiky.
Vždyť nám stačí si zapnout večerní zprávy a nestačíme se divit.
Svět se zbláznil a hloupost
vládne. A přece nechceme, abychom se trendu hlouposti, jako
jediné město, vymykali.
Richard Jaroněk

jezdem, ale křižovatkou, která
v budoucnu přinese ještě hodně
starostí.
Neobhajuji Evropskou unii ani
pera projektantů. Jsou věci, které
selský rozum nedokáže změnit a každý v této republice ví,
kolik nesmyslných nařízení bylo
od vstupu do EU přijato.

„

Získání dotací
z evropských fondů
má svá pravidla.

”
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Vážení spoluobčané,
do rukou se vám dostává poslední číslo Vizovských novin ročníku 2011,
kdy se stalo již tradicí, že
dochází k bilancování celého roku, činnosti všech
zastupitelů, kteří od vás
získali hlas k práci pro
rozkvět našeho města.

T

yto řádky vám píši v den,
kdy si celý národ připomíná „Sametovou“ revoluci,
od které již uběhlo 22 let. Skutečností však je, že lidé střední
a starší generace stále více nostalgicky vzpomínají na tento den
plný nově rodící se demokracie,
čistoty a otevřených srdcí. Tato
demokracie však od zmiňovaného výročí roste, vyvíjí se
a dospěla až do dnešních dnů.
S otevřeností musím konstatovat,
že rozjasněné tváře roku 89 se
nějak vytratily. Není divu. Před

sebou mám obraz lodi s vlajkou
Evropské unie, která se snaží
plout na rozbouřených vlnách
tohoto světa. A nemá to lehké…
Z dáli se ke mně nese volající
hlas, který upozorňuje, že zábradlí paluby je potrhané a některým členům posádky hrozí,
že by mohli upadnout do hlubin moře. Ať chceme či nikoliv,
slyšíme na každodenním kroku
slovo recese (z latinského slova
recessio – znamenající „ústup“,
neboli pokles).
Tento „pokles“ se však netýká jenom ekonomiky, našeho
blahobytu, ale i našeho myšlení, propadu morálky a hodnot člověka vůbec. Co myslíte, je před námi naděje, která
by vedla k lepší budoucnosti?
Osobně jsem přesvědčen, že
ano. Na tuto otázku musí každý člověk hledat odpověď
nejprve u sebe, musí zkoumat

své nitro, musí se ptát, jaký
byl jeho letošní rok ve vztahu
k blízkým, rodině, dětem, spoluobčanům… Nehledejme chyby
v druhých, jako by za všechno
mohli oni, chyby jsou v každém
z nás… Nesnažme se svalovat
vinu na druhé…
Bilancování letošního roku,
úspěchů či neúspěchů v našem
městě shrnu jednou větou: „My
všichni jsme účastníky jednoho
dějství hry, ať už v roli herce
či diváka. Zdali si toto dějství
nesoucí název „Rok 2011“ zaslouží potlesk, či nikoliv, zaleží
jenom na vás“.
Probíhající čas adventní vyvrcholí tak očekávaným časem
vánočním – narozením Ježíše
Krista. Tento čas snad na chvíli
zastaví náš každodenní shon,
uspěchané myšlenky, srdce…
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám poděkoval

za spolupráci v letošním
roce, za trpělivost a časovou
dochvilnost, protože některé
věci se nedají řešit okamžitě.
Vše záleží na reálných finančních možnostech města a v některých případech řešitelnosti
určitých problematik vůbec.
Přeji vám klidné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví, klid
a pohodu v domovech a nové
světlo pro nadcházející rok 2012.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 21. 11. 2011
Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání následující usnesení:

• souhlasí s krátkodobým úvěrem ve výši 1.000.000 Kč.

• souhlasí s prodejem části pozemku dle žádosti č. j. 28312/2011.

• bere na vědomí podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10.
2011 „Stavba č. p. 24 – Demolice“ dle přílohy č. 1 k zápisu.

• zamítá žádost č. j. 28313/2011 o prodej pozemku.

• -bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady, provedených od 11. 10. 2011 do 24. 11. 2011.

• vyhlašuje záměr prodeje pozemků p. č. PK 3194/2 a p. č. PK 3194/3
v k.ú. Vizovice.

• souhlasí s financováním integrovaného projektu „Informační vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje“ z rozpočtu města Vizovice
na rok 2012 v maximální výši 1.839.000 Kč.

• souhlasí s prodejem budovy č. p. 436, ulice Slušovská, Vizovice, včetně zastavěného pozemku p. č. st. 4/2 v k.ú. Vizovice a pozemku p. č.
2/2 v k.ú. Vizovice, Pavlu Punčochářovi, bytem Slušovská 436, Vizovice, za cenu 1.300.000 Kč.

• schvaluje zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Vizovice,
okres Zlín o 4.000 Kč na pomůcky pro děti mateřské školy.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 24Z – změna schváleného rozpočtu
roku 2011 dle přílohy č. 2 k zápisu.
• bere na vědomí bilanci příjmů a výdajů, financování za leden-říjen
2011 a výhled čerpání rozpočtu do konce roku 2011 dle přílohy
č. 3 k zápisu..
• souhlasí s prodejem pozemku p. č. 3273/8 v k.ú. Vizovice Radimu
Pechalovi, Nová 1304, Vizovice, za cenu 160.200 Kč.
•
zamítá žádost č.j. 17667/2011 o prodej pozemku p. č. 215
v k. ú. Chrastěšov.
• zamítá žádost č. j. 26119/2011 o prodej pozemků.
• zamítá žádost č. j. 27631/2011 o prodej pozemku.
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• vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. st. 1977 v k.ú. Vizovice.

• souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 841/5 v domě č. p. 841, A.
Háby, Vizovice, včetně spoluvlastnického podílu id. 6848/81168
na společných částech budovy č. p. 841 a na pozemku p. č. st. 1340
a 1341 v k. ú. Vizovice manželům Magdě a Davidovi Hábovým, Říčanská 1110, Vizovice, za cenu 721.000 Kč.
• souhlasí s prodejem domu č. p. 144, Masarykovo náměstí, Vizovice,
na p. č. st. 230/1 v k. ú. Vizovice, včetně pozemku p. č. st. 230/1
Vizovice Ivanu Bajgarovi, Chrastěšovská 1100, Vizovice, za cenu
2.050.000 Kč.
• souhlasí se schválením příspěvku na zábradlí NMB Vizovice do výše
200.000 Kč a jeho zapracováním do rozpočtu roku 2012.
Ing. Roman Persun, starosta města
Mgr. Zuzana Štalmachová, místostarostka
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Demolice „starého kina“
Vážení spoluobčané, jistě jste si povšimli výrazné změny
v centru města. Ano, chci se zmínit o demolici „starého kina“.
Někteří z nás měli to štěstí, že zažili atmosféru, kdy tato budova
sloužila svému účelu.

V

našich vzpomínkách zůstane tato budova spjata
s mnoha krásnými loutkovými pohádkami. Když se řekne
vizovická loutkárna, vybavují se
nám tváře a jména, která k tomuto
žánru neodmyslitelně patří: Pavel
Matějka, Rudolf Jordán, Petr
Stloukal, Bolek Polívka, Jiří
Dobiáš nebo pan učitel Jaroslav
Marák. Byli to oni, kteří uměli rozesmát či rozplakat dětského diváka. S nostalgií budeme vzpomínat
i na nevšední zážitky z „našeho
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starého kina“. Na paní Rédlovou,
která byla vždy usměvavá a prodávala v pokladně lístky, nebo
paní Valníčkovou a manžele Urbančíkovi, další zaměstnance kina.
Při vzpomínání se nám vybaví také
stará kamna na uhlí, ve kterých se
topilo a při přikládání do nich to
krásně jiskřilo…
Jiní si zase pamatují pouze
zchátralou budovu za hotelem.
Trvalo to více než 20 let, kdy tato
historická budova, zcela zdevastovaná a zchátralá, začala

uvolňovat své místo novému objektu. Dne 17. 10. 2011 započaly
práce na odstranění této stavby.
Demolici prováděla firma PŘIBYL
S-R, s.r.o. z Veselí nad Moravou.
Čekali jsme s napětím, jak bude
celá akce probíhat. Umístění

„

Čekali jsme s napětím, jak bude celá
akce probíhat.

”

budovy a její napojení na sousední objekty, vzbuzovalo jisté
obavy, zda nedojde k poškození
sousedních nemovitostí. Bourací
práce byly prováděny odborně,
a mnozí z vás se na ten „ koncert“ chodili dívat. Měli jsme štěstí

i na kvalitní stavební dozor, který
spolupracoval se statikem. Velmi
si vážíme přístupu obyvatel sousedních nemovitostí. Děkujeme jim
touto cestou, že po dobu těchto
prací trpělivě snášeli nepohodlí,
a žili v obavách, zda vše dobře
dopadne. V době, kdy tento článek píši, se celá akce chýlí ke konci. Nyní probíhá statické zajištění
štítové zdi sousedního domu.
Celkové náklady na demolici
převyšují o 50 tisíc 1 milion Kč,
včetně DPH. Ukončení akce bude
7. 12. 2011. V příštím roce na tomto místě započne výstavba nového Zdravotního střediska.
Mgr. Zuzana Štalmachová,
místostarostka
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Nové informace sociálního odboru
Od 1. 1. 2012 nabývají účinnosti zákony související se „Sociální reformou I“, která zavádí zásadní změny:
• Převod nepojistných dávek z obcí s rozšířenou působností na Úřad
práce České republiky, krajskou pobočku ve Zlíně.
• Schválení zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
• Schválení novel zákona o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách, zákona o zaměstnanosti, o státní sociální podpoře.

V

e Vizovicích není zřízena
pobočka Úřadu práce
ČR. Výsledkem vyjednávání s vedením Úřadu práce je
zajištění dvou dnů v týdnu pracovnicemi úřadu práce v prostorách sociálního odboru na Hasičské zbrojnici ve Vizovicích,
(dávky v hmotné nouzi, příspěvek
na péči, dávky zdravotně postiženým, průkazy TP, ZTP, ZTP/P).
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se
inzerce

zdravotním postižením dochází
ke zrušení zákona č. 100/1988
Sb., o sociálním zabezpečení
a vyhlášky Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky
č. 182/1991 Sb.. Na základě
těchto předpisů byly přiznávány
mimořádné výhody a vydávány
průkazy TP, ZTP, ZTP/P.
Vydané průkazy (TP, ZTP,
ZTP/P) zůstávají v platnosti
i po 1. 1. 2012, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené
na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31. 12. 2015 (tj.

bez ohledu na skutečnost, že je
vyznačena delší či neomezená
doba platnosti na zadní straně
průkazu).
Občané, kteří mají přiznány
mimořádné výhody II. stupně
(průkaz ZTP) nebo III. stupně
(průkaz ZTP/P), mají při splnění
ostatních podmínek nárok na příspěvek na mobilitu (dosud příspěvek na provoz motorového
vozidla). O tuto dávku musíte od
1. 1. 2012 požádat na krajské
pobočce Úřadu práce ve Zlíně
(ve Vizovicích dva dny v týdnu,
termíny budou upřesněny), a to
na předepsaném formuláři. Výše
příspěvku bude činit 400 Kč
za kalendářní měsíc, nárok vzniká od měsíce podání.
Pokud Vám k průkazu mimořádných výhod bylo vydáno
i zvláštní označení do vozidla
pro parkování, je třeba nejpoz-

ději do 31. 12. 2012 u našeho
úřadu vyměnit toto stávající označení pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
K vydání nového parkovacího
průkazu je třeba fotografie o rozměru 35 × 45 mm odpovídající
současné podobě, stávající průkaz mimořádných výhod a stávající označení do vozidla pro
parkování.
Pracovnice sociálního odboru
budou nadále zajišťovat sociální
poradenství pro občany všech
obcí v naší působnosti, budou
nápomocny s vyřizováním dávek a vyplňováním příslušných
žádostí.
Upřesňující informace Vám budeme průběžně poskytovat.
Mgr. Alena Tomšů,
vedoucí odboru

Navštivte web Informačního centra
Přes internet se dostáváme k celé řadě informací. Lidé rádi
využívají internetu k rychlejšímu orientování, hledání a čerpání informací. Webové stránky má i Informační centrum města
Vizovice, na které pravidelně vkládáme akce jak kulturní
(divadla, koncerty, zábavy, literární večery, kino, apod.), tak
turistické, které pořádá KČT Vizovice.
Můžete zde nalézt informace o historii, kulturních památkách,
ubytování, stravování, turistických atraktivitách, turistických trasách,
rozhlednách v blízkém okolí (Doubrava, Vartovna), informace
o tradicích a zvyklostech, zajímavosti v mikroregionu atd. Jsou zde
i různé důležité odkazy (turistické informace, doprava, cykloturistika,
praktické informace). Webové stránky vznikly v rámci přeshraničního
projektu „Poznej svého souseda“ financovaného v rámci Programu
přeshraniční spolupráce Slovenské a České republiky. Tento projekt
je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů
spravovaného regionem Bíle Karpaty.
Stránky naleznete na www.icvizovice.eu.
Informační centrum nabízí svým návštěvníkům využití bezplatného internetu v době pondělí – pátek od 8:00–12:00; 12:30–16:30 hod.
Nabízíme také službu kopírování a scanování.
Pracovníci DK a IC Vizovice
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Rozhovor se spoluvlastníkem Autobazaru Horizont Radomírem Šiškou

Motto: Slušný a komunikativní prodej s cílem na individuálního zákazníka.
Podnikáte v oblasti ojetých vozů více než dvacet
let. Co se zásadně změnilo
za tu spoustu let?
Byli jsme jedním z prvních autobazarů tenkrát ještě okresu Zlín,
který po sametovém listopadu
otevřel své brány. Během té doby
se situace s prodejem ojetých vozidel velmi změnila. Z počátku byl
zájem o jakýkoliv zahraniční vůz.
Bylo to přirozené…, snaha vyměnit konečně svou Škodovku či
Žigulíka za Volkswagen, Ford či
Peugeot byla značná.
Postupně se ale požadavky
změnily. Trh se naplnil vozidly
a zákazníci začali stupňovat své
nároky na kvalitu a stav automobilu. V dnešní době je tak obrovský výběr, jak vozidel nových tak
i ojetých, že musíme pro každého
klienta udělat maximum k jeho
spokojenosti.
Změnil se i způsob platby. Dříve
existoval jen klasický „cash“ a pojmy protiúčet, výkup, leasing či
úvěr byly lidem vesměs cizí. Dnes
bychom se bez těchto finančních
vymožeností neobešli.
Říká se, že každé auto si
najde svého kupce. Ten nejdražší Mercedes i ten ojetý
Wartburg?
To platilo dřív. Doba, že každé
auto má svého kupce, již není pravdou. Trendem dnešního prodejce
jsou mladé vozy střední a malé
třídy. Velmi hraje roli fakt, zda
bylo vozidlo zakoupeno v České
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republice či dovezeno ze zahraničí. Taktéž je již téměř nezbytností
poctivě vedená servisní knížka se
svou historií návštěv v servisu.
Jaký podíl v prodeji automobilů tvoří občané Vizovic
a okolí? Dokážete to odhadnout? Nebo si pro auta jezdí
klienti z celé republiky?
Pro auta jezdí zákazníci
z celé republiky a i Slovenska.
Nedá se říci, že by autobazary
fungovaly regionálně, kde by
si auta kupovali občané daného regionu, kde se autobazar
nachází. Zákazník dnes hledá
optimální cenu, stav, značku
a pojede za svou představou
i na druhý konec republiky. Stále
je i ojetý vůz vysoká finanční položka. Ale je pravdou, že máme
hodně pravidelných klientů
z Vizovic a okolí, kteří se vrací
a opět prodávají auta, která
u nás před pár lety koupili, aby
si za ně vzali novější typy.
Zákazník přichází s představou o svém vozidle nebo
se mnohdy nechává zlákat
až fyzickou prohlídkou i jiných modelů?
Dnes již prodeji předchází důkladná prohlídka vozidla, zkušební jízda a vyřízení všech formalit.
Odhlášení vozidla, vyřízení úvěru
a samozřejmě pojištění vč. povinného ručení a havarijního pojištění.
Ale je pravdou, že zákazník
si v internetové nabídce vybere

Opel za sto tisíc korun, a u nás
uvidí zrovna vystavenou Fordku
mnohem vyšší ceny, vezme si úvěr
a raději připlatí za kvalitnější vůz
vyšší třídy.
Jakýkoliv klient 21. století hýčkaný médii o jeho
právech je čím dál tím více
náročnější. Pociťujete změnu požadavků i ve vašem
oboru?
Velký vliv na prodej vozů mají
samozřejmě média. Spousta
článků v tisku a reportážích ovlivnila prodej po všech stránkách.
Žel trend médií je dělat z prodejců ojetých vozidel podvodníky
a všechny hází do jednoho pytle.
Nebere rozdíl mezi náhodným
prodejcem, který si chce přivydělat na ojetině, kterou právě dovezl třeba z Holandska a ve své
podstatě se vyhýbá všem legislativním normám a postupům.
Média rovnou zveřejní, že „autobazaristi“ jsou podvodníci a je
to. Hází špatné světlo na ostatní poctivé prodejce, protože my
si nic takového nemůžeme a ani
nechceme dovolit. Jsme na jedné fyzicky hmatatelné adrese, nikoliv skryti pod nějakým tajným
kódem inzerátu.
Svět internetu „zahýbal“
i vaším oborem. Zákazník,
předpokládám, je dnes
„přeinformován“ znalostmi, ale mnohdy, jak už
tomu u internetu bývá, i zavádějícími a nepravdivými.
Mnohdy si zákazník přeje
nemožné, čili jak se lidově
říká: „Za málo peněz, hodně muziky.“
Velmi důležitou roli v prodeji
vozidel hraje internet. Bez prezentace vozidel na „netu“ bychom
v dnešní době na trhu neměli šanci. Zájemce si zadá požadované
parametry a hned se mu objeví na-

bídka všech vozů splňujících jeho
zvolená kritéria. My pracujeme
v této oblasti s těmi největšími profesionály na našem trhu a naše nabídka vozů je na největším serveru
www.tipcars.cz.
Co dál? Co vás čeká
v budoucnu? Trh nepřeje
ničemu, tak jak se ve vašem
oboru bránit ?
Jiná cesta než slušného a komunikativního prodeje cílená na individuálního zákazníka neexistuje.
Zakládáme si na pravdivosti informací k uvedeným vozidlům. Některé firmy i velkého formátu a nechci
jmenovat, i když je všichni známe,
matou klienty zavádějícími informacemi. Tito pak jedou mnohdy
stovky kilometrů za nabídnutým
vozidlem, to tam vůbec není, či
není v takové nabídce, jak je uvedeno a buď odjede naštván, či mu
vnutí jiný typ či model.
Vrací se nám slušné a poctivé
jednání, čehož je důkazem to, že
se spousta zákazníků vrací. Svěří
nám opět své auto do prodeje, my
jej doslova umyjeme, naleštíme,
navoníme a připravíme k prodeji.
Přáli bychom si, aby se situace
tzv. hospodářské krize zlepšila
a média přestala zasypávat lidi
katastrofickými scénáři všeho
druhu. Neprospívá to trhu jak
s vozidly, tak i ve všech dalších
odvětvích.
Děkuji za čas a rozhovor.
Richard Jaroněk
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Bezbariérové chodníky – finální zhodnocení
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
V červencovém čísle VN jste byli informováni o úspěšném přidělení
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci stávajících chodníků na bezbariérové v lokalitě ulice Zlínská a Říčanská
kolem silnice I. třídy 1/49.

C

elkové náklady měly dle
projektové dokumentace činit 8 121 429Kč.
Po řádně vyhlášené soutěži
vyhrála tuto zakázku firma
SWIETELSKY stavební s.r.o., která podpisem smlouvy dne 12. 10.
2011 měla 60 dní na realizaci.
Předání ukončeného stavebního
díla mělo být tedy ke dni 12.
12. 2011. Zakázka byla vysoutěžena za částku 5 277 179 Kč
s daní. Z této částky dostaneme
dotaci ze SFDI ve výši 70%, tedy
3 694 025 Kč a zbytek, tedy
30% - 1 583 153 Kč zaplatí město Vizovice. V době, kdy píši tento
článek finišují poslední úseky, které je potřeba dodělat včetně instalace bezpečnostního osvětlení
na přechodech.
V době zahájení a pak následně
samotných prací, se nám množily
dotazy ve smyslu:
• Proč se opravují staré chodníky
a nedělají se nové…

• Proč je přechod k mateřské školce tak úzký …
• Proč není možné zachovat zídku, či zábradlí u chodníku, když
tam předtím byla apod…
Dotazů na webu města a osobních bylo opravdu hodně.
Na mnohé již několikrát odpovídala paní ing. Klinkovská, vedoucí odboru dopravy a já si dovolím
je ještě naposledy shrnout:
•D
 otace byla určena na rekonstrukci stávajících chodníků
na bezbariérové – nevztahuje se
na budování chodníků nových!
•
Technická dokumentace, tedy
i realizace, která je provedena,
odpovídá stávajícím normám
a byla schválena SFDI!
• Šířka vozovky a přechodů odpovídá platným normám!
Upřímně mohu říct, že v některých momentech bylo více nervozity a negativních připomínek ze strany občanů než těch pozitivních…

Nová tvář chodníků na Říčanské
Jedna z dalších akcí letošního
roku je za námi. Touto cestou
bych chtěl poděkovat firmě SWIETELSKY za kvalitně provedenou
práci a pozitivní přístup, kdy
v mnohých případech, pokud se
nejednalo o rozpor s technickou
dokumentací, vycházeli vstříc
občanům v úpravách vjezdů

k RD. Rovněž děkuji samotným
občanům za toleranci a různá
omezení, která narušila jejich
standardní pohodu a v neposlední řadě směřují poděkování tam
´vzhůru´ za stoprocentní počasí
pro realizaci této akce.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Sanace sesuvu komunikace na ulici Lázeňská
Ve druhé polovině měsíce listopadu začala probíhat realizace
sanace sesuvu komunikace na ulici
Lázeňská. K sesuvu došlo po červnových deštích v roce 2010.
Po všech potřebných učiněných
krocích byla ke konci roku 2010
uznána a přidělena finanční částka ve výši 1mil.Kč v rámci pojistné
události. V průběhu letošního roku
byl proveden znalecký průzkum
kritické lokality, byla zpracována
projektová dokumentace na sanaci
s vyhlášeným výběrovým řízením
na realizátora akce a následnou realizací, která probíhá od poloviny
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měsíce listopadu. Tyto sanační práce si však vyžádaly některá opatření typu provizorní úpravy místní části
komunikace, časový harmonogram
prací, aby se pokud možno minimalizovalo omezení průjezdnosti
pro občany, kteří v této lokalitě města bydlí či podnikají. Touto cestou
chci poděkovat všem stranám, tedy
realizátorovi za provádění sanace
sesuvu a občanům za trpělivost při
provádění nutných činností, aby se
komunikace po opravě stala bezpečnou a sjízdnou.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Ulice Lázeňská „za točnou”.
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Vyčištěná Bratřejůvka
N
D
aše spaní se může od konce letošního roku stát o kapánek klidnější. Máme vyčištěnou Bratřejůvku od nánosů, které
v mnohých místech byly až tři čtvrtě metrů vysoké. Právě tato výška
byla pro mnohé občany při letošní
lokální povodni dne 30. června
velkou noční můrou, kdy na ulici
Pardubské, ale i v jiných částech
města, jsme na tomto toku počítali
opravdu centimetry, které scházely
k tomu, aby se říčka vylila.

nes je již koryto vyčištěno,
rovněž byl odstraněn nevzhledný pohled na nánosy s bujarou vegetací. Samotné práce
probíhaly za příznivého počasí
s minimálním omezením dopravy
a znečištěním v rámci města. Celkově mohu vyjádřit spokojenost
a hlavně poděkování společnosti
Povodí Moravy, která celou akci
financovala a realizovala.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Bratřejůvka na Pardubské ulici.

Výsledek ankety
Zhodnocení peněz z Masters of Rock 2011
Dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o výsledku ústřižkové ankety, do které jste byli všichni zapojeni. Do
24. 11. 2011 jste mohli do poštovní schránky na MěÚ ve Vizovicích vhodit svůj ústřižek. Sešlo se nám celkem 95 anketních
ústřižků. Podle Vašeho rozhodnutí je výsledné pořadí:

Francouzská návštěva
V pondělí 28. listopadu 2011 bylo naše město poctěno velmi
významnou a vzácnou návštěvou. Na pozvání paní poslankyně
Aleny Hanákové Vizovice navštívil 1.rada Francouzského velvyslanectví v ČR pan Nicolas de Lacoste.
Po uvítání starostou města Ing. Romanem Persunem, které se uskutečnilo v obřadní síni radnice, se pan Nicolas de Lacoste podepsal
do Kroniky města a společně se pak s paní poslankyní Alenou Hanákovou, představiteli Města Vizovice a Mgr. Alenou Tomšů - vedoucí
sociálního odboru, odebral k přátelskému jednání, na jehož programu
byla sociální problematika. Setkání bylo vedeno ve velmi srdečném duchu a nastínilo do budoucna cestu ke společné spolupráci obou zemí.
V programu pak následovala návštěva firmy RUDOLF JELÍNEK
a.s. Zde byl pan 1. rada přivítán generálním ředitelem firmy panem
Ing. Pavlem Dvořáčkem a prasynovcem zakladatele firmy RUDOLF
JELÍNEK panem Andre S. Lenardem. Rozhovory, výměna poznatků
i prohlídka této světoznámé firmy na hosta paní poslankyně Aleny Hanákové velmi zapůsobila.
Po setkání a besedě s novináři pak následoval společenský oběd
ve stylové restauraci Valašský šenk .
V odpoledním programu se pan Nicolas de Lacoste setkal v Nemocnici Milosrdných bratří nejen s představiteli církví Mons., Janem
Kutáčem z Římskokatolické farnosti a Jindřichem Karáskem, kurátorem
farního sboru, ale také s ředitelkou této nemocnice paní primářkou
MUDr. Zdislavou Tělupilovou.
Závěr návštěvy se uskutečnil na zámku ve Vizovicích za přítomnosti
kastelánky paní Jany Pluhařové a paní Martiny Lerlové, která je hlavní
organizátorkou Dnů francouzské kultury ve Zlínském kraji. Na zámku
pak proběhlo také setkání a beseda s Ing. Josefem Bartoňkem, předsedou Sdružení místních samospráv ČR.
Všechna setkání probíhala ve velmi milém a srdečném duchu. Díky
skvělým jazykovým dovednostem pana 1.rady, jež ovládá několik světových jazyků, mezi nimi i češtinu , byla velmi záhy odstraněna jazyková bariéra mezi přítomnými, která otevřela dveře nejen k přátelskému
jednání , ale i k probíraným tématům z různých oblastí.
Mgr. Zuzana Štalmachová, místostarostka

1) vybavení pro dětské hřiště – 58 %
2) městský mobiliář – 20 %
3) osvětlení vánočního stromu – 15 %
4) finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů – 2 %
5) finanční příspěvek Spolku včelařů – 2 %
6) finanční příspěvek pro Mateřskou školku na dětské hračky – 2 %
7) parkovací hodiny se závorou 1 %
Na základě tohoto vyhodnocení budou v procentuálním objemu z daného finančního balíčku realizovány dané nabídky. Děkuji
za vaše spolurozhodování jak naložit s finančními prostředky.
Ing. Roman Persun, starosta města
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Modernizace prodejny společnosti Ahold (Albert)
Ve dnech 29. 10. – 23. 11. 2011 proběhla modernizace prodejny
Albert společnosti Ahold ve Vizovicích. V současnosti již můžete
plně využívat nových úprav, které vedly ke zkvalitnění služeb
pro občany. S dovolením bych vzpomenul ještě jednu podstatnou úpravu, která se nepřímo dotýká samotné prodejny.

Ch

ci hovořit o prostorách za samotnou prodejnou. Na jaře letošního roku byl
vznesen podnět od občanů sídliště Růžová ve věci estetického
ztvárnění zadního traktu prodejny, aby tak průchozí obyvatelé
nemuseli koukat na technické zázemí prodejny. Ze strany města
byl vysloven příslib o budoucím
jednání se společností Ahold
a případném možném řešení.
Na sklonku léta byla na adresu
společnosti Ahold v rámci úprav
ze strany města vznesena prosba, zdali by společnost byla

ochotna finančně nést břemeno
požadavku občanů na realizaci estetické zástěny. Ze strany
společnosti bylo učiněno vstřícné
gesto, projektant navrhnul varian-

našich spoluobčanů. V roce 2012
město Vizovice provede jednoduché ozelenění pozemku před
zástěnou, čímž dojde ke zlepšení
pohledové vizualizace.
Ing. Roman Persun,
starosta města

variantu, kterou společnost Ahold
městu nabízela. I tak se samotná
realizace estetické zástěny pohybuje v řádech desetitisíců Kč.
Touto cestou děkujeme společnosti
Ahold za projev technické pomoci
vedoucí ke zvýšení kvality života

„

Jedinou vážnou
otázkou byla výše
financí.

”

tu řešení, která pak byla zakomponována do všech legislativních
procesů. Jedinou vážnou otázkou byla výše financí pro námi
požadovanou „kulisu“. Z původně plánovaných materiálů jsme
nakonec přistoupili na levnější

Nové oplocení za prodejnou Albert.

Motorový kartáč – „Vánoční dárek“ městu Vizovice
darovala společnost Global Enterprises LTD, spol. s.r.o.
V minulém čísle Vizovských
novin (září/říjen) jsem vás,
vážení spoluobčané, informoval o sponzorství a kladném
přístupu některých podnikatelských subjektů či jednotlivců
vůči městu Vizovice, kteří se
aktivně podílejí svým pozitivním přístupen na rozvoj našeho města.

P

řed námi je vánoční čas,
období nákupu dárků, pečení, úklidu a příprav na tento
jeden z nejvýznamnějších svátků
vůbec. Začátkem listopadu jsem
byl osloven panem Stanislavem
Kubíčkem, spolumajitelem firmy
ENTERPRISES LTD, spol. s.r.o. Vizovice, který mi oznámil, že městu Vizovice, potažmo technickým

Zleva: Ing. Ivan Straškraba /ředitel TsmV s.r.o./, Pavel Klačánek /stávající
ředitel TsmV/, jednatelé společnosti - Luděk Duda a Stanislav Kubíček
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službám, věnuje dar – Motorový
kartáč s doplňky včetně servisu.

U

přímně řečeno, z počátku
jsem myslel, že se jedná
o žert. Nikoliv. Skutečně, v polovině měsíce listopadu bylo dané
zařízení oficiálně předáno řediteli
technických služeb.

V

krátkosti vám představím
společnost GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s.r.o, Vizovice. Ta letos slaví 20 let od svého
vzniku. Je výhradním dovozcem
zahradní a komunální techniky
pro ČR a Slovensko od společnosti Texas /Dánsko/ s více jak
50letou tradicí. Dále je firma
GLOBAL ENTERPRISES LTD
jedním z hlavních republikových
producentů zásněžek /proti-sněhových plotů/, které se instalují
v tomto zimním čase kolem silnic.
V neposlední řadě je společnost

dovozcem, distributorem a servisem elektrických skútrů pro imobilní občany.

V

e zkratce vám představím
technické parametry zmiňovaného daru: Motorový kartáč
můžete v zimě vidět v našich ulicích při úklidu sněhu, ve zbývajícím ročním období si pak kartáč
poradí s úklidem smetí z chodníku či prostranství.

T

outo cestou bych rád poděkoval za všechny občany
města jednatelům společnosti
GLOBAL ENTERPRISES LTD,
spol. s.r.o. panu Luďku Dudovi a panu Stanislavu Kubíčkovi
za krásný dárek v hodnotě 25 tis.
Kč, který věnovali městu Vizovice
ke zkvalitnění služeb a hlavně
k prospěchu všech spoluobčanů.
Ing. Roman Persun,
starosta města
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Rozsvěcování vánočního stromu
Tak jako v jiných městech, tak i u nás ve Vizovicích, se rozsvěcení vánočního stromu konalo za velké účasti nejen dětí,
ale také jejich rodičů, pedagogů a občanů města.

K

slavnostní atmosféře v podvečer na Masarykově
náměstí v pátek 24. 11.
2011 přispělo i hezké kulturní vystoupení žáků 7., 8. a 9.tříd ZŠ
z Vizovic. Pod vedením pana učitele Mgr. Dominika Masaře žáci
zazpívali několik písní a koled.
Přestože těm, kteří hráli na kytary
nebylo nijak teplo, úsměvy, radost
a pohoda byla všudypřítomná.
Krásnou kulisu dotvářel pak pohled na vánočně vyzdobená
okna staré školy, kterou letos opět
nápaditě ozdobily děti 1.stupně
ZŠ Vizovice, za což jim patří také
velká pochvala a poděkování.
Po poslední koledě se pak rozzářil, díky pracovníkům TS Vizovice,
6 metrový smrk. Pro letošní rok

byl vybrán v lokalitě na Těchlově
z městských lesů. Světelné ozdoby tvoří celkem 1920 modrých
led svíček. Pro úplnost ještě dodávám, že cena nového osvětlení
činí 21.000 Kč. a bylo zakoupe-

K

Z

ákladem potravy v této nepříliš
úrodné oblasti byly především
zemáky, zelí a mléko. Já sám jako
děcko pamatuju, že zemáky na různý způsob byly na večeřu skoro každý den a k nim mléko nebo kyška,
však koza byla v chlívku. Nejvíc mi
ale chutnaly nahrubo pošťouchané
s na sádle osmaženou cibulkou, špekem nebo škvarky. Je to pochoutka,
ale když byla několikrát za týden….

N

ěkdy jsem ho také zkoušel
šlapat, ale dlouho jsem nevydržel, protože mě šíleně zábly nohy
a kapesník byl na nose pořád. Navíc je to silně močopudná záležitost.

K

yselica je určitě nejznámější
valašská polévka, kterou asi
nikdo neumí uvařit lépe. Vzpomínám
že bývala, když byly na oběd jako
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Nová tvář vánočního stromku.

Slavnostní rozsvícení.

Kyselička mňam mňam
dysi se mi dostala do rukou
kniha o Valašsku. Pojednávala
o krojích, zvycích, řemeslech a byla
tam také kapitola o valašské stravě.

no ve firmě AZ dekorace Zlín
u pana Vaculíka. Jsme si vědomi
toho, že „není člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem“. Ale na druhou stranu se v písni kapely Žlutý
pes zpívá „modrá je dobrá”.
Hezké předvánoční období,
pohodu, radost a lásku všem přeje
Mgr. Zuzana Štalmachová,
místostarostka

hlavní chod koláče, buchty nebo
šišky. Maso přes týden nebývalo
často, ale v neděli nesmělo chybět.
Kyselica je ještě teď specialita a vaří
se i v nejlepších restauracích. Musí
ale být poctivě připravená a neměla
by v ní chybět domácí klobáska.

inzerce

KURZY ANGLIČTINY
bez dojíždění PŘÍMO ve Vizovicích

A

le vrátím se ke vzpomínané
knize, kde mě pobavila jedna historka. Paní učitelka dělala
ve škole jakýsi průzkum, nebo spíše vyzvídala co děcka jedla minulý
den. Přišla řada na Honzíka a ten
pravil: „ Tož ráno jsme měli kyseličku mňam mňam, na oběd kyselicu
s klobásků šak dobrá dobrá“. Honzík se odmlčí jak kdyby skončil, ale
zvědavá učitelka chce vědět co měl
na večeřu. „Představte si paní učitelko, že zas kyseličisko fůj“. Tož to vidíte i pochoutka se může znechutit.
Při této příležitosti by mě zajímalo,
čím staří Valaši léčili žaludeční šťávy
a pálení žáhy a to jsem se v té zajímavé knize bohužel nedočetl.
F. Kladníček

• Kurzy pro dospělé v odpoledních
a večerních hodinách
• Kurzy pro žáky ZŠ jako příprava na střední školu
• Výuka v malých skupinách 4–6 studentů
• Individuální výuka
• Firemní výuka
Přihlásit se můžete okamžitě
telefonicky na čísle 775 174 427
e-mailem na friendlyenglish@centrum.cz
Více informací na www.vizovice.wz.cz
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Povinnost péče o stromy
a právní následky jejího neplnění
Pro zabezpečení dlouhodobé a plnohodnotné existence dřevin a zejména
stromů je zpravidla potřeba soustavné komplexní
a odborné péče. Nesporně
je tomu tak i v zastavěném
území měst a obcí.
Péče o dřeviny nenahrazuje
pouze provádění jednotlivých
zásahů (řezy apod.), její nedílnou
součástí je, spolu s plánováním
a organizováním péče, rovněž
sledování stavu stromů, a to
nejen zdravotního stavu, požadavků na ošetření, ochranu a podobně, ale též z hlediska rizika
pádu stromu v důsledku zlomu či
vývratu nebo pádu jeho části.
Z hlediska péče o stromy je
nejvýznamnější ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
podle nějž „péče o dřeviny (rostoucí mimo les), zejména jejich
ošetřování a udržování je povinností vlastníků, přičemž, dřeviny
jsou chráněny před poškozováním a ničením“.
Zanedbání péče o stromy je
porušením právní povinnosti se
všemi důsledky.
Povinnost péče o určitou věc
stíhá především jejího vlastníka,
proto je nezbytné vždy spolehlivě
zjistit, kdo je vlastníkem určitého
stromu či jiné dřeviny.
Česká právní nauka má celkem jednoznačně za to, že trvalé
porosty jsou součástí pozemku,
na kterém rostou, a že tady sdílejí
i jeho osud jako předmětu majetkoprávních vztahů.
Na rozdíl od soukromoprávních závazků (vznikajících zpravidla ze smluv) nelze povinnosti
plynoucí z právních předpisů
přenést na jinou osobu. Smlouvou mezi vlastníkem a další oso-
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bou sice lze sjednat závazek
určitého konkrétního plnění ze
strany této osoby, směřujícího
ke splnění povinnosti vlastníka.
To však nic nemění na skutečnosti, že povinnost sama zůstává na původní povinné osobě (
v případě péče o dřeviny tedy
zpravidla na jejich vlastníkovi).
Ten také nese veškeré důsledky
případného porušení této povinnosti. Porušení povinnosti řádné
péče o strom může mít celou
řadu právních důsledků.

„

Porušení povinnosti péče o dřeviny však může mít i jiné následky než „jen“ vznik odpovědnosti
za škodu. Může se jednat také
o přestupek, případně jiný správní delikt. Podle zákona o ochraně
přírody a krajiny je přestupkem,
případně jiným správním deliktem, též poškození nebo zničení
dřeviny rostoucí mimo les“ nebo
dokonce jejich skupiny.
Na závěr lze tedy konstatovat,
že péče o dřeviny je povinností
vlastníka, a to nejen povinnost

morální, ale i povinností uloženou
a vymáhanou právem. V případě
některých specifických vlastníků
by bylo možné poukázat i na další právní předpisy, u obcí např.
zákon o obcích a jim vymezené
samostatné působnosti obce, včetně povinností řádného nakládání
s obecním majetkem a jeho zachování a rozvoj.
Výpis z článku časopisu Arboristika č. 1/2009.
JUDr. Ing.Filip Dienstbier, Ph.D.
Ing. Vladimíra Kovářová, OŽP

Zanedbání péče
o stromy je porušením
právní povinnosti se
všemi důsledky.

”

Tak především odpovědnost
za škodu. „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil
porušením právní povinnosti,
přičemž odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu
nezavinil“. Vzhledem ke specifickým vlastnostem stromů
jako živých organismů, ale též
s ohledem na další vlivy (klima,
stanoviště aj.), nelze nikdy zcela
vyloučit riziko pádu stromu nebo
jeho části a tak i vznik určité škody. Tím více nabývá na významu subjektivní aspekt zavinění
ve vztahu ke škodě.
Škodu podle § 420 občanského zákoníku zavinil nejen ten, kdo
ji způsobit chtěl, ale i ten, kdo sice
nechtěl, ale věděl, že ji svým jednáním může způsobit, a bez přiměřených důvodů spoléhal na to,
že se tak nestane, a dokonce i ten,
kdo ani nevěděl , že ji může způsobit, ale „vzhledem k okolnostem
a k svým osobním poměrům“ to
vědět měl a mohl ( tzv. nevědomá nedbalost).

Stromy jsou naším kulturním bohatstvím.
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Možnost progresivní
a efektivní inzerce
s využitím výrazných
množstevních slev.
Ušetříte, když budete
častěji inzerovat.
Pravidelnou inzercí
méně zaplatíte!

Ceník inzerce
1/1 strany

180 × 240 mm

2 700 Kč

1/2 strany

117,5 × 180 mm

1 400 Kč

1/4 strany

87,5 × 117,5 mm

750 Kč

1/8 strany

87,5 × 56,25 mm

400 Kč

Při topení plasty a jinými odpady
občané ničí především své bezprostřední okolí
Aktuální topná sezóna znovu otevřela otázku
vytápění rodinných domů a souvisejícího spalování nevhodných materiálů a surovin. V domácnostech je mnohdy zažitá praxe, že většina odpadků
během zimy končí právě v kotli. Pokud ale občané
spalují všechen vyprodukovaný odpad, ať už jde
o zbytky jídla, barevné propagační letáky, staré
oblečení a nábytek či plastové obaly, škodí tím
nejvíce sobě a svému nejbližšímu okolí, tedy i členům svých domácností. Do vzduchu se totiž dostává množství chemických látek, z nichž většina je
karcinogenních či jedovatých.

Dodržováním níže uvedených obecných zásad
může každý provozovatel domácího topeniště
ovlivnit tvorbu emisí a tím kvalitu ovzduší přímo
v místě svého bydliště:
• Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
• Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
• Nespalujte odpad - je to zákonem zakázáno.
• Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
• Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro
jeho úsporný provoz.
• Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem.

ěsto Vizovice apeluje na své občany,
aby byli při topení ohleduplní a nespalovali v kotlech nevhodná paliva a odpady. Je jen na zodpovědnosti a morálním přístupu
každého z občanů, zda nevhodné odpady do kotle
přiloží. Lidé by měli mít vždy na paměti, že následky
takového topení jsou dalekosáhlé. Při spalování plastů a dalších materiálů vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky, které mají na lidské zdraví podobný
vliv jako kouření cigaret, dále rakovinotvorný benzen,
styren, jenž poškozuje oči i sliznici a má vliv na nervový systém, rovněž rakovinotvorné dioxiny a furany,
které poškozují hormonální systém, nervovou soustavu
a imunitu člověka, a mnohé další.

M

Velmi důležitým faktorem pro snížení emisí jsou
úspory ve spotřebě tepelné energie. Zde jsou některé obecné zásady úspor ve spotřebě tepla:
• Utěsněte okna a dveře.
• Zateplete stěny budov, střechu a podlahy.
• Větrejte krátce a intenzivně.
• Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např.
kryty topných těles, nevhodné textilie).
• Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.
• Instalujte pokojové termostaty – u plynových kotlů
zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou
hodnotu.
• Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu pomocí odpařovačů vody, pokojových květin apod.

Do kotle proto rozhodně nepatří plasty, pneumatiky, zbytky jídla, tráva a listí, stará okna, vyřazený nábytek a nejrůznějšími laky natřená prkna,
výrobky z dřevotřísky, barvené propagační materiály a podobně.

Dodržováním uvedených zásad při provozu domácího topeniště může každý z nás přispět ke snížení znečišťování ovzduší a ovlivnit tak čistotu vzduchu přímo
v místě, kde žije a dýchá.
Ing. Martin Pacoň, vedoucí OŽP

1/16 strany

Tajemné kouzlo Vánoc přichází

25,6 × 87,5 mm

210 Kč

Množstevní slevy:
3–5 × = 10 %
6–9 × = 15 %
10–12 × = 20 %
Příplatek za křídovou
obálku: 20 %
Jiné rozměry po dohodě s redakční radou.
vizovske.noviny@vizovice.eu
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V

ánoce byly, jsou a budou vždy
nejkrásnější svátky v roce, a to
jak pro lidi věřící, tak nevěřící. A to,
že se stávají, i když nám se to nelíbí, čím dál víc komerční záležitostí, tomu asi také nikdo nezabrání.
Jedno ale mají Vánoce společné,
lidé mají v tuto dobu k sobě daleko
blíž. V tento sváteční čas utichají
rodinné spory a malé děti filutové v očekávání bohatých dárků
naráz přestávají zlobit. Znesváření
politici (i místní) se na sebe usmívají
a zapomínají na výroky, kterými se
častovali. V přeplněných dopravních prostředcích je najednou pro

seniory dostatek místa k sezení.
Chvátající řidiči už zdaleka před
přechody zpomalují a usmívají se
na chodce. Pro bezdomovce jsou
připraveny vytápěné ubytovny
a sváteční jídla.

V

televizi je daleko méně krutosti a násilí, na obrazovce
běží jedna pohádka za druhou,
kde samozřejmě vítězí dobro nad
zlem. Drobní zloději, kteří měli
v předvánoční čas ,,žně“ sčítají
zisk a někteří sociálně citliví posílají část lupu na charitu. Naši méně
přizpůsobiví spoluobčané slibují,

že se budou nejen dožadovat
svých práv, ale také plnit povinnosti. Radujme se, veselme se. Kostely
a modlitebny v těchto svátečních
dnech praskají ve švech, až se
faráři diví, kdeže jejich ,,ovečky“
byly po celý rok. Věřme ale, že to
nejsou ovečky ztracené, ale jenom
zaběhnuté a určitě se do stáda vrátí, však co by si samy počaly.

A

si všecko není zas tak ideální,
ale všichni si přejme, aby to Tajemné Kouzlo Vánoc vydrželo co
nejdéle a nejlépe napořád.
Fr. Kladníček
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Město a městský
úřad Vizovjanů
Poznání duchovního
života starých
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Eduard Peck: Valašské národní pohádky z Vizovic
V poslední čtvrtině 19. století působil ve Vizovicích jako učitel
Eduard Peck (nar. 10. října 1857 ve Vrahovicích u Prostějova, zemřel 23. ledna 1931 v Praze.) Patřil ke generaci zanícených vlasteneckých učitelů, kteří svou školskou službu spojovali s širokými
zájmy o dějiny a kulturní život místa a kraje, kde svou učitelskou

činnost vykonávali. Josef Čižmář o něm ve svých Dějinách a pamětech města Vizovic uvedl: „V prázdných chvílích sbíral u nás
horlivě národní písně a říkadla, pověry, zvyky, obyčeje, lidové
lékařství a pověsti, čímž získal si zásluhy nehynoucí o poznání
duchovního života starých Vizovjanů.“

S

oučasní Vizovjané i další zájemci se s jeho dílem mohli seznámit
v roce 2008, kdy Město Vizovice vydalo reprinty jeho Valašských
národních písní a říkadel s nápěvy do textu vřaděnými z roku 1884
a národopisné monografie Lid na Vizovsku, otištěné pouze časopisecky v letech 1895–1898. Byla to první z publikací, které město postupně
připravilo před blížícím se 750. výročím první písemné zmínky o Vizovicích. A na konci tohoto jubilejního roku město přichází s další Peckovou
knihou: Valašské národní pohádky z Vizovic.

J

e to výběr z jeho rukopisné sbírky, uložené v Národním muzeu
v Praze. Zásluhou pracovníků Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se městu podařilo originál zapůjčit, zajistit jeho přepsání jako základ pro další úpravy. Těch se ujali Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.,
a PhDr. Marta Šrámková, zkušení odborníci, kteří se věnují nářečí
a folkloru, zejména pak lidovým pohádkám. Ze souboru 84 pohádek jich vybrali 37. Charakterizují je takto: „Patří převážně do skupiny tzv. pohádek kouzelných. Ty mají obvykle napínavou zápletku
a dramatický děj, a proto jsou u čtenářů oblíbeny. Nejinak tomu bylo
ve Vizovicích v době, kdy se pohádky ještě živě vyprávěly. Dnes mnohého jistě překvapí, že pohádky nebyly původně určeny dětem, ale
dospělým posluchačům.“ Výbor doplnili odborným komentářem, takže tato knížka je cenná i pro odborníky. Pro čtenářskou veřejnost ji
ilustracemi doplnila paní Marie Vlachová.

P

Ilustrace z knihy Marie Vlachové.

ublikace vznikla za finanční podpory Zlínského kraje a společností
Barum Continental spol. s r.o., Česká spořitelna, a.s., KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., RUDOLF JELÍNEK a.s. Na vydání knih
se darem rovněž podíleli Ing. Jan Kořenek, Hana, Vít, Irena a Jaroslav
Kulhánkovi, TJ Sokol Vizovice, Město Vizovice.

V

elké poděkování patří Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, zejména jeho pracovníkům PhDr. Karlu Pavlištíkovi, CSc., PhDr. Aleně Prudké a Mgr. Haně Rosíkové za iniciování edice a výrazný podíl
na její přípravě. Knížku si nejen v předvánoční době můžete zakoupit
v informačním středisku Domu kultury a ve vybraných knihkupectvích.

Z

ávěrem uvádím přání, kterým knihu na cestu vyprovodili její vydavatelé: „Lidové pověsti a pohádky nejsou jen pouhým náhodným vypravováním. Skrývá se v nich dávná a dlouhá tradice
lidové kultury, jejímž prostřednictvím si uvědomujeme vztah k místu,
odkud pocházíme nebo kde žijeme. Naslouchat lidovému vyprávění
– a ještě lépe – umět je vyprávět nás niterně obohacuje a rozvíjí v nás
to, čemu říkáme pocit domova.

Původní rukopis Eduarda Pecka.

listopad/prosinec 2011

V

elice bychom si přáli, aby ve Vás, vážení čtenáři, tato kniha aspoň
trochu tento pocit vyvolala a přinesla Vám potěšení.“ Vít Sušila
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Kultura/ostatní

Beseda s důchodci

Přehled shromáždění
ve Farním sboru ČCE Vizovice

rozloučení s rokem 2011

Dne 24. 11. 2011 proběhla již
tradiční beseda s důchodci. Touto
cestou chci poděkovat všem členům Komise pro občanské záležitosti a Domu kultury ve Vizovicích
za veškerou organizaci a obětavou práci, kterou věnují našim
seniorům. Upřímně si jejich práce
vážím. Letošní výroční beseda pro
mne znamenala několik impulzivních podnětů, které by měly vést
k rozšíření možností, jakým způsobem ještě více projevit poděkování
a náklonnost našim starším spoluobčanům. Ze strany Komise pro

občanské záležitosti byla letošní
„vlaštovkou“ pro zpestření kulturního programu malá tombola, kdy
byla losována čísla vstupenek. Tato
kulturní vložka byla dobrým podnětným nápadem, abychom pro
rok 2012 s Komisí pro občanské
záležitosti a DK ve Vizovicích vyvinuli maximální úsilí, a získali tak pro
naše seniory lákavé ceny do tomboly. Jsem rovněž přesvědčen, že
by bylo žádoucí, aby se rozšířil obsah společenského pohoštění.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Dobrovolnictví v Dotek o.p.s.
Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Stejně jako
mnoho jiných organizací se i Dotek rozhodl obnovit spolupráci
s dobrovolníky a vytvořit nový
dobrovolnický program, ve kterém připravil dobrovolníkům více
možností, jak se mohou zapojit
do činnosti organizace.
V minulém čísle Vizovských novin
jste mohli získat informace o přípravě nového dobročinného obchůdku, který vznikne ve Vizovicích. Dobročinné, neboli nadační obchůdky
(charity shops) jsou budovány především v zahraničí. V České republice je v současné době provozuje
pět organizací. Tyto obchůdky fungují na principu dobrovolnictví. Lidé
do nich mohou darovat hezké věci
(oblečení, knihu, cd), které již nepotřebují, aby je obchůdek prodal
a získal finanční prostředky, kterými
financuje činnosti organizace, pod
kterou spadá. Obchůdky pomáhají
také sociálně slabším lidem, kteří si
za pár korun mohou zakoupit například oblečení, které by si jinak
nemohli dovolit.
Osoby, které v obchůdku prodávají a pomáhají s jeho provozem, jsou také dobrovolníci. Většinou se jedná o studenty, ženy
na mateřské dovolené či seniory.
Zapojují se však všichni lidé, kte-
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ří chtějí pomáhat, věnovat svůj čas
a um jiným, ale nechtějí pracovat
přímo s klienty organizací.
Dobrovolníci v našem dobročinném obchůdku budou mít
možnost pomáhat se sběrem, tříděním, doplňováním a prodejem
zboží a mnoha dalšími činnostmi
okolo obchůdku.
V rámci projektu dobročinného
obchůdku plánujeme pořádat také
výtvarná setkání, kde budou mít
návštěvníci možnost naučit se něco
nového, příjemně využít volný čas
a zároveň pomáhat.
V budoucnu bychom rádi uskutečnili program firemního dobrovolnictví.
Nabízíme také dobrovolnickou
činnost přímo s klienty v Doteku. Při
organizování této formy dobrovolnictví spolupracujeme s organizací
Adra. Lidé, kteří se rozhodnout pomáhat při práci s uživateli odlehčovací péče se mohou zapojit do aktivizační činnosti uživatelů, asistovat
při cvičení, povídat si s uživateli, číst
jim a trávit s nimi volný čas.
Děkujeme a velmi si vážíme
činnosti všech dobrovolníků, kteří
s námi spolupracovali či spolupracují. Těšíme se na budoucí spolupráci se všemi, kdo v dobrovolnictví
najdou svého koníčka či životní poslání. 
Veronika Olejníková
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18. 12. 11

8:45 h

služby Boží s dětskou vánoční hrou

24. 12. 11

15:00 h

služby Boží na Štědrý den

25. 12. 11

8:45 h

služby Boží s vysluhováním sv. večeře Páně

31. 12. 11

16:00 h

služby Boží na závěr občanského roku

1. 1. 12

8:45 h

služby Boží s vysluhováním sv. večeře Páně

městská knihovna

N

a tomto místě po celý rok informujeme o své činnosti. Dnes
zde tímto vyjadřujeme poděkování sponzorům, kteří nám
v našich aktivitách pomáhali a po celý rok nás podporovali.
Zejména zakoupením věcných odměn, knih pro děti, nákupem
odborné literatury a beletrie pro naše čtenáře, předplacením odborného tisku a maňáskového divadla.
Děkujeme:
ing. Jánovi Tichému, firma Al-Ko Kober Vizovice,
PharmDr. Bohumilu Hanákovi, Medicentrum Vsetín,
panu Zdeňkovi Čižmářovi, firma H.P.-servis Vizovice,
ing. Zuzaně Řezníčkové, firma Kalina Zlín -Příluky,
Mgr. Aleně Hanákové, poslankyně Parlamentu ČR
manželům Adamcovým, paní Janě Návratové
a panu Bronislavu Kalendovi, Vizovice
Všem našim čtenářům a návštěvníkům knihovny přejeme krásné prožití svátků vánočních.
Do nového roku jako malý dárek oznamujeme prodloužení výpůjční doby od 1. 1. 2012 každé úterý do 18 hodin.Více informací
najdete na www.knihovnavizovice.cz
pracovníci městské knihovny
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Ohlédnutí za činností Domu kultury Vizovice
Blíží se Vánoce a s nimi i poslední akce roku 2011 konající se
v Domě kultury. Pojďme se podívat, cože se to tu celý rok dělo.

N

ěkteří řeknou že nic, jiní
že něco četli či slyšeli,
ale jsou i tací, kteří téměř nevynechali žádnou z akcí zde připravených. A kolik že těch akcí
bylo? Výstav s vernisáží se v prostorách vestibulu a Informačního centra uskutečnilo jedenáct.
V hlavním sále se odehrálo devět
divadelních představení pro děti,
devět divadelních představení
pro dospělé a deset koncertů.
V prostorách kavárny se setkal
klub důchodců celkem jedenáct-

krát, proběhly zde čtyři literární
večery a deset cestopisných
a jiných přednášek. Dalších akcí
v prostorách Domu kultury jako
jsou např. prodeje, oslavy, zábavy aj. se uskutečnilo celkem
šedesát sedm. V letošním roce se
nám také podařilo získat dotace
na pořízení prodejních stánků
a tím začala éra úspěšných Vizovických farmářských trhů.

O

d letošního roku se Dům
kultury Vizovice může pyšnit
vlastním logem, které vytvořila akad.
mal. Pavla Zigalová.

N

a akce pořádané Domem
kultury se přišlo v letošním

inzerce

ÚKLID NA MÍRU
Máte rádi pořádek,
ale nestíháte se svému bytu, domu či kanceláři
věnovat, jak byste si představovali?
Máme pro Vás řešení!
Nabízím tyto služby:
- jednorázový úklid
- pavidelný úklid
- úklid po malířích a řemeslnících
- mytí oken
- žehlení prádla
- čištění koberců a čalounění
- předkolaudační úklid
- úklid kancelářských a firemních prostor
- čištění interieru osobních automobilů

roce podívat celkem 6884 návštěvníků.

T

outo cestou bychom chtěli
poděkovat panu J. Findejsovi
za osvětlování, manželům Štalmachovým za šatnový a požární servis,
panu M. Halovi za dobrý zvuk
a paní M. Šťastné nejen za to že tu
máme čisto, ale i za to, že se máme
na akcích kde občerstvit. Dále velké
poděkování patří zaměstnancům
Technických služeb Vizovice, kteří
nám pomáhají jak s propagací, tak
s chystáním sálu na jednotlivé akce
a stavěním stánků na Farmářské trhy.
V neposlední řadě i poděkování
všem sponzorům, účinkujícím a návštěvníkům za neutuchající přízeň.

D

oufáme, že Vás tento rok
v kulturáku obohatil o příjemné zážitky a přejeme Vám krásné
prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok 2012.

N

a příští rok připravujeme
divadelní představení Antonín Huvar, Dalskabáty hříšná ves,
koncerty F-dur Jazzband, Kamelot,
Travesti show Scandal ladies, ples
města Vizovice, velikonoční jarmark a od dubna každou třetí sobotu v měsíci Vizovické farmářské trhy.

T

aké Vás srdečně zveme do prostor Informačního centra, kde
bude každý měsíc nová výstava.

Pracovníci DK

Gratulace
V pátek 4. 11. 2011 proběhlo v Centru hasičského hnutí
na přibyslavském zámku nejvyšší oceňování členů Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Bylo předáno téměř padesát titulů „Zasloužilý hasič“ členům sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky. Mezi oceněnými byl
i náš starosta SDH Vizovice bratr Jan Štalmach, který jako první
vizovjan obdržel toto nejvyšší hasičské vyznamenání a to titul „Zasloužilý hasič”, za dlouholetou aktivní práci v požární ochraně nejen
v místě bydliště, okrsku, výkonném výboru OSH Zlín, ale i na poli
mezinárodním (DHZ Gajary, SR). Gratulují členové SDH Vizovice.
Dovoluji si za Město Vizovice připojit se s gratulací a poděkováním panu Štalmachovi za jeho příkladnou reprezentaci města,
udržování tradic sboru dobrovolných hasičů a práci s mládeží.
Současně bych chtěl poděkovat všem hasičům za jejich celoroční činnost, obětavou práci a přeji jim mnoho úspěchů a elánu
v příštím roce. 
Ing. Roman Persun, starosta města

e-mail spokojena.domacnost@email.cz
mobil 733 484 039 – p. Váňová

vizovske.noviny@vizovice.eu
listopad/prosinec 2011

Jan Štalmach při udělování ocenění.
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RC auta jezdí i ženy!

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2012

Pro zájemce , kteří chtějí vědět,
jak to všechno vzniklo, je článek
na našich stránkách www.rcvizovice.wz.cz. A pokud by vás to čtení nadchlo, tak už je třeba udělat
malý krůček k nám.

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám přiblížil
RC auta Vizovice ve výsledcích
za letní sezónu.

K

arel a Martin Kratochvílovi
a Staňa a Honza Ptáčkovi
mají přes léto jiné aktivity.
Filip Pykal se sem tam zúčastnil se
svojí osmnáctinou (1:18) závodů
v Určicích u Prostějova. Navíc pro
letošní letní sezónu zakoupili model
1:10 a zúčastnili se několika závodů
XRAY-Nosram Challenge na Moravě v kategorii Modified. Je to ta
nejrychlejší skupina po Open kategorii. Zde se Filip učil s modelem
jezdit a bodově paběrkoval někde
na konci. Podle mého se měli hlásit
do pomalejší kategorie „Stock“,
kde Filip mohl jezdit v horní půlce
startovního pole. On totiž na to má.
Marek Schiller – ten jezdí buggyny 1:6 na benzinový motor
26 ccm, zde obsadil l. místo ze
36 účastníků v MČR Large Scale a 2. místo v evropských závodech EFRA!
Zbývá nám Jirka Hrabec – ten
jezdí LeMans sérii pro auta 1:10,
kde ve skupině GT ujezdil 3. místo
z celkových 21 závodníků. Jirka je
velký bojovník.
Já jsem v této LeMans sérii v kategorii LMS-40 ujezdil 2. místo
z celkových 11 závodníků. V této
kategorii jezdí pouze modely 1:10
s poháněnou nedělenou zadní nápravou a to ve čtyřech kategoriích

Vizovské noviny 

LMP-1, LMP-2, GT a LMS-40. Celkem se tohoto seriálu zúčastnilo
67 závodníků, z toho 3 ženy.
Jako třešničku na dortu jsem
si nechal skřipovský pohár v buggynách, který jsme jeli všichni tři
Stodolovi! Náš Fany jel v kategorii
1:8 IC (spalovací motor 3,5ccm)
a skončil z celkových 36 závodníků na pěkném 8. místě. Zde patří
velká gratulace!
Nově vzniklá kategorie ve Skřipově a to buggy na el.motor
1:10, do které jsme se přihlásili
i my dva zbývající členové naší
rodiny, odjelo celkem 20 závodníků. 1. místo jsem obsadil já
Fanán Stodola, 2. místo ujezdila
Hana Stodolová, které zde blahopřeji, že to nevzdala a prala
se s ostatními. Oba jsme jezdili
obyčejné německé podvozky
LRP za 2400 Kč, ve kterých byly
střídavé motory 12 závitů, cena
i s regulátorem 1300 Kč, baterie za cca 500, plus nabíječka
950. Manželka má vysílačku
CARSON PRO i se čtyřmi bateriemi za 1552 Kč. Je to moc?
Určitě není. Ještě pro vás, kteří
nad těmito auty uvažujete, tak
existují RTR-sady, kde si takovéto
auto na vysílač pořídíte komplet.
Po vybalení z krabice nabijete baterie a můžete jít jezdit. Výhodou
buggyn je i to, že s nimi můžete
pro začátek trénovat na zahradě
na posečené trávě. Cena takovéhoto RTR-ka je kolem 5 tisíc.

Tříkráloví koledníci se
objeví opět po roce u vašich dveří v sobotu 7. ledna
2012, aby svou dobrovolnou
a bezplatnou službou získali
od štědrých dárců příspěvky
do zapečetěných pokladniček se znakem České katolické charity, které budou
sloužit pro podporu projektů
pro lidi v nouzi.
Tato humanitární akce
patří již tradičně k akcím
s širokým ohlasem celé naší
veřejnosti a zejména Morava dává všem dobrý příklad
solidarity s těmi nejpotřebnějšími.
Kdo by koledníky nestihl,
může přispět do pokladničky v kostele sv. Vavřince
následující neděli, případně
donést svůj příspěvek na římskokatolickou faru.
Ing. Václav Lednický

A co bude v zimě na pořadu?
V Pozděchově v tělocvičně ZŠ jedeme už 8. ročník ZVK v měřítku 1:18.
Příští rok začíná nová LeMans
série, v Holešově se jedou elektry
1:10 – zimní seriál. Zima uplyne
jak voda a bude tu letní sezóna buggyn ve Skřipově, v Otrokovicích se
pojedou na novém asfaltě desítky
a desítky se pojedou také ve Val.
Meziříčí. Co chcete více?
Je tu ještě jedna věc. Určitě
kluci, kteří jezdí tyto auta jsou
po praktické stránce zručnější,
lépe zvládají ve škole fyziku, pracovní výchovu a snaží se i jinak
uvažovat. I takoví ti neohrabaní
a neobratní tyto auta zvládají. Tak
co? Nedáte se na RC auta?!
František Stodola (Fanán)

Předvánoční příležitost ke svátosti smíření
Ve čtvrtek 15.12. od 16:00 do 17:30 hodin
(Mons. Jan Kutáč, P. Jindřich Peřina)

V pátek 16. 12. od 16:00 do 17:30 hodin
(Mons. Jan Kutáč, P. Jindřich Peřina)

V sobotu 17.12. od 15:00 do 17:30 hodin
(Mons. Jan Kutáč, cizí zpovědník)

Ve čtvrtek 22.12. od 16:00 do 17:30 hodin
(Mons. Jan Kutáč, P. Jindřich Peřina)

Otevření kostela během vánočních svátků
Neděle 25. 12. 14:00–18:00 h.
Pondělí 26. 12. 14:00–18:00 h.
Koncert Vizovského Juráše v 15 hodin

Bohoslužby ve vánočním období
Vizovice

Bratřejov

Jasenná

Sobota 24. 12.

15:00, 22:00 h.

24:00 h.

20:00 h.

Neděle 25. 12.

8:30, 11:00 h.

10:30 h.

8:00 h.

Pondělí 26. 12.

8:30 h.

9:30 h.

8:00 h.

Sobota 31. 12.

15:30 h.

16:00 h.

16:00 h.

Neděle 1. 1.

8:30, 11:00 h.

10:30 h.

8:00 h.
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Občanské sdružení Janova Hora Vizovice
Vážení spoluobčané,
v tomto adventním čase nám dovolte, abychom Vám přiblížili
činnost Občanského sdružení Janova Hora Vizovice v roce 2011.
OSJHV vzniklo v prosinci 2009 za účelem zlepšování životních
podmínek obyvatelů Vizovic, zejména obyvatelů sídliště Janova
hora. V současné době má OSJHV 60 členů. Snažíme se dlouhodobě o zvelebení sídliště a vytvoření příjemného prostředí pro
obyvatele, v první řadě pro naše nejmenší.

Posezení rodičů s dětmi u táborového ohně.

Co se nám v letošním roce podařilo?
• Povedlo se nám prosadit zrušení skládky technických služeb.
Na tomto místě byl s podporou vedení města a za pomocí technických služeb vybudován oplocený prostor pro malé děti s pískovištěm a lavičkami.
• Dále byly na ulici 3. května umístěny plánované značky omezující
rychlost. Toto opatření ocení chodci, hlavně maminky s dětmi.
• Ve spolupráci s MAS se 24. 6. 2011 uskutečnil workshop s občany na téma „Lesopark na Janové hoře“. Akce se zúčastnilo
na tři desítky obyvatel sídliště, starosta města, projektový manažer
skupiny MAS a zástupci brněnské firmy, kteří mají zkušenosti s podobnými projekty.
• Neustále probíhá aktivní jednání s vedením města a odborem dopravy ohledně převedení pozemků – tzn. komunikací, chodníků,
zelených ploch a parkovišť na sídlišti do vlastnictví města. Problematickým bodem převodu jsou hlavně parkoviště. MěÚ proto
provedl anketu mezi vlastníky bytů na sídlišti, jejímž výsledkem je
jasný zájem obyvatel, aby parkoviště zůstala veřejnou plochou.
Celý rok jsme se také aktivně věnovali práci s dětmi. Pro děti
pořádáme ročně několik akcí, letos to bylo například:
• Stavění májky
• Dětský den se skákacím hradem a trampolínou
• Společné táboráky s kytarou a opékáním špekáčků
• Drakiáda
• Lampionový průvod
• Cesta za pokladem – nejvydařenější akce, kdy děti plnily různé
úkoly přiměřené věku. Malé děti si hrály dětské hry a říkadla, bojovaly s papírovými koulemi. Školáci měli za úkol uhodnout hádanky, poprat se s jazykolamy, vyluštit kvíz o Vizovicích. Nejlepším zážitkem pro všechny děti bylo nalezení šmoulí vesnice....
Na závěr nechyběla sladká odměna v podobě zakopaného pokladu a dobrůtek na stromě. Krásné slunečné počasí a nádherná
příroda na Janové hoře přispěla nemalou měrou k dobré náladě
a celkové spokojenosti dětí i zúčastněných rodičů.
Další podrobnější informace o aktivitách sdružení najdete na webových stránkách www.janovahoravizovice.cz.
Příští rok budeme pokračovat v započatých jednáních. A pokud finance dovolí, rozšiřovat dětské hřiště, aby k pískovišti přibyly i další hrací
prvky. Nadále se budeme zabývat aktivitami pro děti. V současnosti je
na sídlišti přes 60 dětí, se kterými je radost spolupracovat. Taktéž rádi
uvítáme všechny nové členy a případné sponzory.
Na závěr mi dovolte touto cestou poděkovat všem členům výboru
sdružení a aktivním členům za pomoc při organizaci akcí a aktivit,
nejen pro děti.

Stavění májky.

listopad/prosinec 2011

Přeji všem lidem krásné a klidné vánoční svátky a úspěšný
nový rok 2012.
Veronika Horáková
za výbor Občanského sdružení Janova Hora Vizovice
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Zpráva o činnosti redakční rady
Vizovských novin v roce 2011

Konec roku je i mimo jiné i časem bilancování. Každý si po svém
nahlédneme do vlastních peněženek…, a obrazně řečeno, při pohledu na naše bankovní konta jen uroníme slzu.
V období, kdy firmy krachují a prokazují ztráty, hospodaření
našich Vizovských novin je v plusu.

P

odařilo se nám nejenom
nezvýšit samotnou cenu
za přípravu, litografii
a tisk novin, ale dokonce jsme
ještě ušetřili. Díky novému progresivnímu ceníku inzerce,
který inzerenti začali využívat
ve větším množství a v neposlední
řadě i s pravidelnou periodicitou
inzerátu, která jim nabízí výrazné
slevy, zisk z inzerce stoupnul téměř dvojnásobně.

Jen pro představu pár čísel.
Rozpočet ve výdajové položce pro letošní rok byl stanoven
na 220.000 Kč. Šest výtisků
za rok 2011 stálo 174.591 Kč.
Odhadované příjmy z inzerce
činily 20.000 Kč. Skutečnost (bez
posledního čísla VN 6/11) je
45.630 Kč a pokud předběžně

odhadneme inzerci včetně tohoto
posledního čísla, tak by inzerce
vydělala 57.756 Kč.
Ušetření a zisk z inzerce
za rok 2011 je 103.165 Kč.
Příjemné zjištění, které až tak
nepřekvapilo, protože dobrý ekonom sleduje vývoj během celého
roku – nejenom v jeho závěru.
V každém případě nás ale
překvapil již zmiňovaný zájem
inzerentů.
I když Vizovské noviny vydává
a financuje Městský úřad ve Vizovicích, hojná účast inzerentů
pomůže a odlehčí již tak těžce
zkoušené pokladně města. Nezbývá, než se hluboce poklonit
a poděkovat inzerentům, kteří
tak svým inzerátem a reklamou

podpoří existenci novin a jsou nezbytnou součástí života našeho
dvouměsíčníku.
Můžeme našim inzerentům slíbit další plánované zvýhodnění
a ještě více ušetření za pravidelnost inzerátu. Dokonce přislíbíme, že se o inzerci dozví ještě
více jejich potenciálních klientů,
protože již toto číslo bylo navýšeno o dalších 100 kusů výtisků
na finálních 2.000 kusů.

„

Nezbývá, než
se hluboce poklonit
a poděkovat
inzerentům…

”

Je potěšující, že Vizovské noviny jsou čtené a žádané.
Tak, jak jsme slíbili na začátku
volebního období a v neposlední řadě při sestavování redakční
rady, noviny jsou otevřenější názorům, píší podrobně a někdy
i několikrát vysvětlují občanům
denní problematiku, se kterou
se setkáváme, někdy jí nerozu-

míme či nám byla jen špatně
reprodukována. Změna líbivější
a modernější grafiky a pružnost
článků udělaly z našich novin žádaný domácí produkt, jehož důkazem je rozebraný náklad, který navyšujeme.
V neposlední řadě je třeba
poděkovat celé redakční radě,
která noviny v roce 2011 tvořila.
Věřte přátelé, že všichni členové
redakční rady pracují na každém
čísle zcela zadarmo.
Za to jim patří velký dík.
Co dodat na závěr?
Rád bych, abychom společnou
silou i nadále rozvíjeli náš místní tisk. Abychom se na stranách
setkávali s produktivními názory
a raději více s těmi potěšujícími
než těmi negativními. I když bez
těch by noviny nemohly existovat.
Takže jen poslední věta či
motto do roku 2012:
„Pišme, pište či pouze čtěte!“
Richard Jaroněk

Poděkování Nadačnímu fondu Albert

ZVEME VÁS!

V dětském domově a na Základní
škole ve Vizovicích

Dne 3. 2. 2012 v 17 hodin se uskuteční v restauraci
Domu kultury vernisáž výstavy s názvem

se nám podařilo realizovat doučovací kroužek anglického
jazyka za podpory Nadačního fondu Albert. Máme
z toho velkou radost. Kroužek
dětem umožnil individuální studium a procvičení jejich nedostatků
znalostí. Poslech, opakování slovíček a gramatiky, konverzace,
výslovnost se staly náplní celoročního doučování. Děti si zlepšily
prospěch a angličtině se více věnují. O prázdninách měli někteří
příležitost vyzkoušet si své znalosti v zahraničí a poznali, jak je
důležité pilně studovat cizí jazyky. Tímto děkujeme Nadačnímu
fondu Albert a podporu našich dětí a jejich vzdělání a hlavně
za darované „albertíky“, kterými nám hodně pomáháte. 

Mgr. Marcela Šťastná
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ŠIKOVNÉ RUCE OBČANŮ VIZOVIC,
na které budou vystaveny výrobky řemeslníků našeho města.
Výstava bude v prostorách Informačního centra
a vestibulu Domu kultury v pracovní dny
od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30 hodin
a potrvá do 29. 2. 2012.
Výstava bude netradičně zahájena soutěží Nejlepší kyselice.
Tato soutěž proběhne v prostorách restaurace Domu kultury
3. 2. 2012. Žádáme tímto všechny zájemce o účast v soutěži
o nejlepší kyselici, aby nás kontaktovali na tel: 577599191,
603470765, nebo emailem: středisko.propagace@vizovice.eu
(pro výherce je připravena hodnotná cena).
pracovníci DK
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Policie informuje
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Sprejeři poničili vlakovou soupravu
Na Obvodním oddělení policie Vizovice byly v průběhu měsíce
října a listopadu 2011 mimo jiné řešeny následující trestné činy:
pachatel v době od 23.30 hod. dne 26. 10. 2011
do 03.00 hod. dne 27. 10. 2011 na nádraží ČD Vizovice poškodil odstavenou vlakovou motorovou soupravu, kdy na tažný vůz
a vagón nastříkal barvami různé nápisy a symboly, čímž Českým drahám
způsobil škodu ve výši 10.000 Kč. Neznámý pachatel se tímto dopustil přečinu poškození cizí věci dle § 228 odst. 2 trestního zákoníku. V případě
zjištění pachatele mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Neznámý

v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. se
neznámý pachatel vloupal po vypáčení
uzamčených dveří do sklepní kóje panelového domu na ul. Růžová
v obci Vizovice, ze které odcizil trekingové kolo zn. MAXBIKE, šedočerné barvy. Poškozenému způsobil škodu odcizením ve výši nejméně
8.000 Kč. Tímto jednáním se neznámý pachatel dopustil přečinu krádeže dle § 205 odst. 1 písmene a), b) trestního zákoníku a přečin porušování domovní svobody dle § 178 odst. 1, 2 trestního zákoníku.

Dne 24. 9. 2011

V případě jakýchkoliv informací k možným pachatelům výše uvedených trestných činů, kde doposud nebyl zjištěn pachatel, informujte
prosím Obvodní oddělení policie Vizovice na tel. 974 666 741 nebo
volejte na bezplatnou linku 158.
v 18:55 hod. neoprávněně vnikl muž ve věku
32 let do sklepních prostor rodinného domu
ve Vizovicích a to tak, že na uzavřeném okně rozbil již popraskanou skleněnou výplň, otvorem prostrčil ruku, kterou odjistil uzavírací petlici okna.
Otevřeným oknem poté vnikl do prostor sklepa, kde měl v úmyslu přespat
či dostat se dále do domu a zde setrvat. Pachatel byl hlídkou Obvodního oddělení policie Vizovice dne 6. 11. 2011 v 19:20 h. zadržen dle ust.
§ 76 odst. 1 tr. řádu. Podezřelý byl následně eskortován do policejní cely
ve Zlíně. Policisty mu bylo sděleno podezření z přečinu porušování domovní
svobody dle § 178 odst 1, 2 trestního zákoníku.

Dne 6. 11. 2011

Policistům Obvodního oddělení policie Vizovice se podařilo zjistit pachatele přečinu krádeže dle § 205 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku, který
na počátku roku 2011 vnikl do rekonstruovaného dílenského objektu ve Vizovicích. Pachatel, muž ve věku 26 let, překonal uzamčenou 220 cm vysokou dřevěnou dvoukřídlou bránu vedoucí na dvůr objektu, aniž by ji nějak
poškodil, ze které se dále dostal na nezabezpečenou půdu rekonstruovaného objektu. Zde v přízemí odcizil uskladněné trubky na vodoinstalaci.
Majiteli způsobil škodu odcizením ve výši 2.940 Kč.

v 04.40 hod. ve Vizovicích řídila řidička
osobní motorové vozidlo, kdy jí byla přístrojem Dräger 7510 naměřena hladina alkoholu v dechu 2,07 ‰. Zjištěno
dále bylo, že řidička nebyla držitelem žádného řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

Dne 5. 11. 2011

v 05:55 hod. na silnici I/49 v ul. Zlínská
ve Vizovicích, řídil řidič po předchozím požití
alkoholických nápojů motorové vozidlo, kdy mu bylo provedenou dechovou
zkouškou přístrojem Dräger 7510 naměřeno 1,28 ‰ alkoholu v dechu.

Dne 20. 11. 2011

Všem výše uvedeným řidičům bylo sděleno podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 trestního zákoníku,
za který jim hrozí trest odnětí svobody na jeden rok, zákaz činnosti nebo
peněžitý trest. Uvedené případy byly realizovány formou zkráceného
přípravného řízení. 
npor. Mgr. Michal Číž
inzerce

Chirurgická ambulance Vizovice–Slušovice
přeje všem svým pacientům a klientům
krásné prožití Svátků vánočních
a pevné zdraví v novém roce 2012
Ordinační hodiny:
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
Vizovice – Masarykovo nám č. p. 20
(vedle autobusové zastávky)
Provádíme odborná vyšetření, ambulantní výkony
a převazy,chirurgické operace, sonografické vyšetření.
Aplikaci biologické léčby chronický zánětlivých
a artrotických stavů aplikací ACP plasmy.
Vyšetření a ošetření je v rámci zdravotního pojištění
bezplatné a bez objednání.
lékař MUDr. Haša Eduard, sestra Mikulčáková Věra

Obvodním oddělením policie Vizovice bylo v průběhu měsíce říjen
a listopad roku 2011 zjištěno celkem 16 podnapilých řidičů. Mezi „rekordmany“ patřili tito řidiči:
v době od 05.45 hod. do 05.55 hod. řídil
Dne 31. 10. 2011 řidič mezi obcemi Liptál – Všemina motorové
vozidlo, kdy mu provedenou dechovou zkouškou při silniční kontrole byla
naměřena hodnota 2,30 ‰ alkoholu v dechu.
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Náměty, komentáře, myšlenky, rady, úvahy
z regionu Vizovic a okolí pište na:

vizovske.noviny@vizovice.eu
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Dotace z rozpočtu

inzerce

V

Zlínského kraje

letošním roce obdrželo
Město Vizovice z rozpočtu Zlínského kraje již
druhou dotaci určenou jednotce
SDH Vizovice. Zatímco první
byla určena na zabezpečení akceschopnosti jednotky, druhá ve
výši 22.000 Kč může být využita
na věcné vybavení neinvestiční
povahy. Za poskytnutou částku tak
může město pořídit 2 kusy zásahových oděvů FIREMAN Strong.
Mgr. Petra Kovářová,
JPO II Vizovice

Společenská kronika
září – říjen
Narození
Filip Jančík, Rodiče: Dušan Jančík a Iveta roz. Plecová
Daniela Kopečná, Rodiče: Přemysl Kopečný a Jana roz. Vítková
Zdeňka Kozubíková, Rodiče: Pavel Kozubík a Kateřina roz. Jančová
Jakub Lorenc, Rodiče: David Novosád a Ludmila Lorencová
neplacená inzerce

Sňatky
Michal Foltýn, Vizovice a Kateřina roz. Jančová
Lukáš Kundera, Vizovice a Martina roz. Švagerová
Lukáš Soukup a Karolína roz. Stöhrová, Vizovice
Pavel Šopík a Gabriela roz. Lednická, Vizovice
Petr Bobčík a Jana roz. Trochtová, Vizovice
Jiří Kučera a Romana roz. Stiborová, Vizovice
Pavel Píše a Pavlína roz. Světlíková, Vizovice
Milan Ranostaj a Lenka roz. Jandlová, Vizovice
Tomáš Poledník a Milana roz. Kalupová, Vizovice

Úmrtí
Josef Hejtmánek, Dubovsko 646, 44 let
Marie Špačková, Palackého náměstí 357, 83 let
Karel Hrnčiřík, Štěpská 916, 82 let
Jan Kriegler, Prostřední 768, 74 let
Zdeněk Matyáš, 3. května 737, 80 let
Marie Valíčková, Razov 473, 79 let
Anna Válková, Kopanická 325, 98 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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Zelený mužík
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„On je vzezření, jež by mělo být pocítěno a známo.
V temnotě i ve světle, z bylin a kamene.“
– Percy Bysshe Shelley, Adonis

„Přichází, aby nás varoval ale i pomohl. Představuje jednotu lidského světa a přírody, která by měla být zachována. Je symbolem naděje: potvrzuje, že lidský rozum nelze oddělit od instinktivních a emocionálních sil přírody.“ 
Václav Cílek, Cestami zelených mužů.

Z

elený muž – postava,
jež je po celou historii
zahalena rouškou tajemství. Původně vyobrazení archetypu pohanského Rohatého
boha, dnes výzdoba posvátných
křesťanských katedrál a jiných majestátních staveb. Po celé Evropě
je jich už jenom pár stovek a zrovna Vizovice se jím mohou pyšnit.
Denně kolem něj chodí stovky
Vizovjanů, ale kolik se jich kdy
pozastavilo nad kamennou tváří
obrostlou dubovým listím, zdobící
budovu U bílé růže na Masarykově náměstí? Padesát? Deset?
Jeden? Nikdo? Jeho symbolika
je mnohem starší a hlubší než
kterákoliv jiná zdobící místní architekturu - a to včetně Ježíše Krista
na kříži. Přesto se o něm téměř
neví a je považován pouze za jakousi „dekoraci“. Čtěte dále a já
Vám dokážu, že Zelený Muž je
mnohem víc než jen kamenná
ozdoba historických budov.
Historické spojitosti
Zelení mužové jsou s námi
od nepaměti. Jsou jakýmsi vyobrazením archetypu prastarého Rohatého boha, interpretující mužský princip a spojení s přírodou.
Pod pojem „Rohatý bůh“ patří
řada božstev našich pohanských
předků. Nejstarší doklady o jeho
existenci pochází z doby 13 000
let př. n. l. a jedná se o jeskynní
malbu z Trois-Freres ve Francii,
na které je zobrazen napůl jelen
a napůl člověk. V průběhu tisíciletí
tento archetyp doprovázel mnohé kultury a vzal na sebe několik
podob. U Keltů je to Cernunnos,
bůh života a smrti vyobrazován
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s jeleními parohy, u Řeků jeho roli
zastává Pan, bůh lesů, stád a pastýřů, a Římané měli jeho podobu
v bohu jménem Faun. Lze nalézt
také další spojitosti, například
s hinduistickým Šivou, severským
Ódinem, egyptským Osirisem či
slovanským Velesem a Lešijem.
Není však spojován pouze s božstvy. Podle některých zdrojů souvisí s mytologií Zeleného muže
také postavy Derg Corra, Green
George, Jack in the green, John
Barleycorn, Robin Goodfellow,
Puk (postava ze Shakespearovské hry „Sen noci svatojánské“),
Zelený rytíř (postava z Artušovské družiny - Gawain) a taky Robin Hood. Nepochybně lze jeho
roli spojit taky s Krakonošem.
„Ze všech možných mužských
forem Božstva existuje jedno,
které je starší než zemědělství
a to o mnoho tisíc let. Přežil s ním
v harmonii nikdy neporažen navzdory mnohým monoteistickým
pokusům jej zlikvidovat. To je Rohatý Bůh přírody.“
- Stewart a Janet Farrarovi

Zelený muž ve Vizovicích.

Zelený muž a Křesťanství
Jak bylo popsáno výše, Zelení muži jsou spojováni s rohatými božstvy, s bohy našich otců.
Tehdejší kultury uctívaly přírodu
a Zelený muž byl pro ně jakýmsi
spojením s ní. Přesto však nastává otázka, co dělá pohanský
bůh na křesťanských katedrálách
a kostelech? Během christianizace tehdejší pohanské Evropy
probíhalo několik procesů vykořenění starých zvyků a božstev.
Církev si byla moc dobře vě-

doma, že nelze jen tak smazat
pohanské bohy, tradice a zvyky.
Některé z nich přeměnila v démony, zlé duchy a temné síly.
Z bohyně lásky a magie se stal
symbol čarodějnice, z Rohatého
boha, jenž interpretoval nikdy
nekončící cyklus života a smrti,
se stal Satan. Rohy a paroží, jež
představovaly sílu a plodnost,
se staly ďábelským symbolem
temnoty a zatracení. Kdo se
opovážil uctívat stará božstva,
byl ve většině případů násilnými

metodami přinucen přiznat víru
v Ďábla a upálen – což samozřejmě neplatilo všude, obecně
to však byla ve středověku velmi
rozšířená metoda získávání stoupenců.
Tímto způsobem „vymizela“
většina božstev. Církev si však
taky uvědomovala, že ze všech
zvyků nelze udělat jenom to špatné. Proto si přivlastnila některé
tradice a zvyky, mezi kterými byl
právě Zelený muž. Přes všechny
tyto útrapy přežil a dodnes se
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Zelený mužík/Inzerce
na nás dívá z budov a monumentů. Je symbolem plodnosti. Je
duch lesa, jenž spojuje člověka
s přírodou. Je pán nekonečného
cyklu narození, života a smrti. Je
vyobrazení nejmocnějších sil přírody. Jeho přežití lze brát jako
důkaz, že ani člověk, ani církev
a (snad mi všichni svatí odpustí)
ani sám Bůh nemůže zničit spojitost a jednotu mezi lidskou individualitou a přírodními silami.
„Naši předci řekli své matce
Zemi: ‚Jsme tvoji.‘
Moderní lidstvo říká přírodě:
‚Jsi naše.‘
Zelený muž, vystupující jako
živoucí tvář celé Země, zvolává
do univerza: ‚Jsme jedno.‘“
- William Anderson,
The Green Man
Symbolika
Jak lze vidět, jeho kořeny jsou
hlubší a tajemnější, než se mohou
na první pohled zdát, a nejsou
v žádném případě lehce historicky uchopitelné. Jakékoliv pokusy
o racionální interpretaci doslova
ztroskotávají. V České republice
se touto mýtickou postavou téměř
nikdo hlouběji nezabývá, snad
až na kolektiv autorů (Václav Cílek, Michaela Ottová, Radomil
Hradil, Matouš Jaluška, Jakub
Hlaváček a Václav Vokolek),
který o Zelených mužích vydal
knihu s názvem „Cestami zelených mužů“. Přesto však jsou
mezi námi a pozorují nás. Pro
plné pochopení jejich významu
a symboliky je potřeba je studovat a udělat si na ně vlastní
pohled. Na základě dostupných
dokladů lze ale s jistotou říci, že
Zelený muž značí spojení s přírodou, je vyobrazením nikdy nekončícího cyklu zrození, života
a smrti. Přináší smrt, ale i život.
Nutno podotknout, že předkřesťanské kultury měly na smrt
úplně jiný pohled, než jak na ní
nahlíží dnešní společnost. Konec
vždy znamenal nový začátek.
Stejně jako večer slunce zapadne, ráno zase vyjde, stejně jako
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na podzim opadá listí a na jaře
naroste nové a příroda začne
plodit nanovo. Tyto přirozené
cykly jsou velmi blízce spjaté se
Zeleným mužem. Je tedy jakýmsi
symbolem obrození, znovuzrození a nového počátku, připomínka
nikdy nekončícího cyklu. Jeho
tvář obrůstá dubové listí, jež značí sílu, moudrost a ochranu. Dub
byl mj. pro naše předky jeden
z nejposvátnějších stromů. Germánské lidové příběhy dokonce
vyprávějí o dětech, které se narodily z dubu. Římané měli podobné příběhy, které navíc říkaly,
že žaludy tvořily první potravu
člověka.
Zelený muž
na vizovském náměstí
Zelený muž tedy každopádně
není pouze nějaká ozdoba či
pozůstatek z dávných věků. Je
to symbol utvrzující vztah mezi
člověkem a přírodním světem.
Jako takového bychom ho měli
ctít a vzhlížet k němu, obzvlášť
v dnešní době, kdy úcta k přírodě už není v módě. Naše město
tohoto mocného pána má, a to
přímo na Masarykově náměstí.
Už desítky let hledí na obyvatele Vizovic z budovy U bílé růže.
Kde se na této budově vzal, je
však jeden velký otazník. Dům
se sice datuje až do 16. Století,
avšak na takový, jak ho známe
dnes (tedy dvoupatrový), byl
přestavěn až v roce 1886 jistým Tomášem Sláčíkem. Tenkrát
sloužil jako zájezdní hostinec
a ubytování pro pocestné úředníky. Podle informací od bývalého a současného majitele se
Zelený muž na budově vyskytuje
minimálně o té doby. Není však
vyloučeno (a ani potvrzeno), že
se zde nenacházel už dřív. Co je
ale podstatné - je tady.
Mým cílem bylo Vizovjanům
představit tuto tajemnou tvář a třeba některé přimět k tomu, aby se
pod ní v některém z budoucích
dnů na chvíli zastavili a zkusili jí
pohlédnout do očí.
Tomáš „Vyzj“ Ševčík
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Informace z městského úřadu
Městský úřad bude pro veřejnost uzavřen:
pátek 23. 12. 2011 od 11.30 h. a pátek 30. 12. 2011 od 11.30 h.
Všem občanům přejeme klidné prožití Vánoc
a v roce 2012 hodně zdraví, pohody a osobních úspěchů.

Pokladna MěÚ bude otevřena pro veřejnost:
dne 23. 12. 2011 do 11.30 h. a 30. 12. 2011 do 10.00 h.
Znovu otevřena bude 2. 1. 2012 v 10.00 h.
inzerce

inzerce

listopad/prosinec 2011

Historie pekárny Františka Haly

I. sv. válka – Fr. Hala (šestý zprava – muž s pivem) – C.K.
Zěmebranecká polní pekárna.

Vpravo Fr. Hala se synem Dušanem (vlevo) na výlětě
v Chrastěšovské hospodě.

Přibližně rok 1930, rodina s Halova s firemním vozidlem na
ulici Říčanské.

Místopředseda František Hala (druhý zprava) se Společenstvem
Cechu pekařů ve Zlíně.

Halovo pekařství v letech 1925–1928.

Svatba pokračovatele pekařství Dušana Haly.
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