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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 28. 2. 2011
Zastupitelstvo města:
• bere na vědomí informaci k revitalizaci prostor za kulturním domem,
demolici „starého kina“ a úpravě parkoviště za kulturním domem.
• schvaluje přebytkový rozpočet města Vizovice na rok 2011 dle tabulkové části. „Návrh rozpočtu města Vizovice na rok 2011“, která tvoří
přílohu originálu zápisu. Celkové příjmy rozpočtu: 108.906.000 Kč.
Celkové výdaje rozpočtu: 108.250.000 Kč. Financování:
656.000 Kč
• rozhodlo poskytnout z rozpočtu města Vizovice na rok 2011 příspěvek
na provoz Mateřské škole Vizovice, okres Zlín ve výši 2.170.000 Kč,
z toho je částka 649.000 Kč účelově vázaná na dofinancování
oprav sociálního zařízení. Základní škole Vizovice, příspěvková organizace ve výši 4.290.000 Kč. Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice,
příspěvková organizace ve výši 378.000 Kč a Technickým službám
města Vizovice, příspěvková organizace ve výši 12.185.000 Kč.
• stanovuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci Rady města
Vizovice:
1. k provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých dotací a příspěvků do rozpočtu Města Vizovice a odvodů stanovených organizacím s přímým vztahem
2. k provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu Města Vizovice na rok
2011, mimo použití rozpočtové rezervy, a mimo případy, kdy
opatření objemem prostředků překročí 50% objemu schváleného
paragrafu rozpočtové skladby, maximálně však do objemu 1 mil.
Kč v rámci jednoho rozpočtového opatření
3. k provádění úprav závazných vztahů rozpočtu Města Vizovice
k jednotlivým subjektům, kdy je změna závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným podle bodu 1 a 2.
4. k provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Města
Vizovice.
• ukládá Radě města Vizovice povinnost informovat Zastupitelstvo

města Vizovice o provedených změnách rozpočtu na rok 2011
na jeho nejbližším zasedání.
• ukládá všem předkladatelům žádostí o schválení záměrů, které mají
vliv na úpravu schváleného rozpočtu na straně výdajů, aby byl materiál doložen způsobem financování s vyjádřením finančního odboru.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 1Z – změna schváleného rozpočtu
roku 2011 dle přílohy č. 1 k zápisu.
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích.
• schvaluje finanční spoluúčast města na projektu „Zdravotní středisko
Vizovice“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu
Střední Morava ve výši min. 11.429.340,56 Kč (36,34%) celkových
způsobilých nákladů projektu formou úvěru.
• schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města v předpokládané výši 400 tis. Kč ročně na krytí provozních nákladů zdravotního střediska min. po dobu udržitelnosti projektu.
• souhlasí s prodejem pozemku p.č. st. 1845/4 v k.ú. Vizovice manželům Liboru a Jitce Rychlíkovým za cenu 3.600 Kč.
• souhlasí s prodejem pozemků p.č. st. 1336/4 a p.č. st. 1337/3
v k.ú. Vizovice Vladimíru Hlavovi za cenu 65.600 Kč.
• pověřuje PRÁVNÍ ODBOR jednáním s Lesy ČR ve smyslu návrhu
majetkového výboru ze dne 16. 2. 2011.
• souhlasí se zpracováním Územní studie v lokalitě O – Příkrá. Náklady na její pořízení budou plně hrazeny žadatelem o její zpracování
v souladu s ust. § 30 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
• souhlasí s konáním výběrového řízení na dodavatele tepla pro horní
budovu Základní školy Vizovice, příspěvková organizace a v rámci
toho s pořízením kotelny v budově školy.
• ukládá TECHNICKÝM SLUŽBÁM MĚSTA VIZOVICE připravit podklady pro změnu provozu tepelného hospodářství v horní budově
Základní školy Vizovice.
• bere na vědomí informaci o stavu dotace z Operačního programu
Životní prostředí na „Kanalizaci a vodovod města Vizovice“.

Bc. Zuzana Štalmachová, místostarostka

Odbor správní informuje – zrušení zápisu dětí do cestovního dokladu rodiče
V souvislosti s novelou zákona
o cestovních dokladech již nebude možno od 1. 7. 2011 provádět zápisy dětí mladších 10-ti
let do cestovních pasů rodičů.
Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu rodiče proveden přede dnem 1. 7. 2011, smí
i po uvedeném datu toto dítě vycestovat do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu
je zapsáno, nejpozději však
do 26. 6. 2012. Tímto dnem zápis dítěte v cestovním dokladu
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rodiče pozbude platnosti a dítě
bude moci vycestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním
dokladem.
Pozbytí platnosti zápisu dítěte
nebude mít vliv na platnost samotného cestovního dokladu.
Upozorňujeme však občany
na to, že už v současné době ne
všechny státy zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče uznávají
a vyžadují, aby dítě bylo vybaveno svým vlastním cestovním
dokladem. Doporučujeme proto
občanům, aby se před plánova-

nou cestou do zahraničí vždy
informovali o tom, zda daný stát
zápisy dětí v cestovním dokladu
rodiče uznává.
I když je možné nechat zapsat dítě i do občanského průkazu rodiče, z praktických důvodů a kvůli možným komplikacím
při cestování v jiných státech
tuto variantu nedoporučujeme.
Občanský průkaz, jako cestovní doklad na území EU, může
použít pouze jeho držitel.
O provedení zápisu dítěte
do cestovního pasu mohou rodi-

če požádat nejpozději do 30. 6.
2011. K zápisu je nutno předložit platný cestovní pas, občanský průkaz a rodný list dítěte.
Správní poplatek činí 50 Kč
za každý zápis a provádí se
na počkání.
Další případné dotazy Vám
rádi zodpovíme osobně nebo
na tel. číslech 577 599 171,
577 599 173 nebo prostřednictvím e-mailu lenka.mikova@
mestovizovice.cz.
Lenka Miková,
referent odboru správního
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Úvodník
Vážení spoluobčané, právě
se Vám do rukou dostává druhé
letošní číslo Vizovských novin,
ve kterých jsem dostal možnost
napsat pár úvodních řádků.
Naladěn příjemným jarním
počasím jsem chtěl původně napsat něco pozitivního, například
o tom, jak jsou Vizovice krásné,
když na jaře všechno kvete, zele-

ná se, voní…, avšak s příchodem
jara jsem byl svými přáteli atakován otázkou: „Tak co to dětské
hřiště, bude?“
Samozřejmě bych rád odpověděl, že se začne budovat příští
měsíc, skutečnost je však o něco
méně optimistická. Na konci
února byl zastupitelstvem města
schválen rozpočet na rok 2011,

který bohužel s vybudováním dětského hřiště opět nepočítá.
Přitom je v dnešní době dobře
vybavené dětské hřiště ve městech, ale i v menších obcích, již
naprostou samozřejmostí. Je to
nejen místo, na kterém se setkávají místní rodiče a jejich ratolesti,
ale i vyhledávaný cíl návštěvníků
města s malými dětmi.

Já osobně považuji vybudování dětského hřiště ve Vizovicích za jednu ze svých priorit
a budu dělat vše proto, abych
nejpozději na jaře příštího roku
mohl na otázku „Tak co to dětské
hřiště, bude?” odpovědět „Ano,
bude!“.
Ing. Zbyšek Kubíček,
člen Rady města Vizovice

Dotační tituly
Chodníky
Současný stav pěších komunikací (chodníků) v našem městě vnímáme
jako velmi neutěšený. Abychom tuto skutečnost zlepšili, podalo město
začátkem února 2011 žádost o dotaci na realizaci stavebních úprav
chodníků včetně bezbariérových úprav na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Z tohoto fondu lze čerpat dotace pro obnovu chodníků pouze kolem komunikací I. třídy. Ve Vizovicích se jedná o chodníky kolem:
• Silnice I/49 směřující od Zlína přes Vizovice - směr Púchov
• Silnice I/69 směřující od Zlína přes Vizovice - směr Vsetín.
V roce 2009 byla zpracována projektová dokumentace na bezbariérové úpravy chodníků kolem silnic I. třídy a související chodníky kolem
místních komunikací propojující např. vlakové nádraží a školu. Odborem
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice bylo již
na tuto stavbu vydáno stavební povolení. Vzhledem k velkému rozsahu
akce a k možnostem financování města a omezenému objemu finančních
prostředků SFDI, je třeba tuto investici rozdělit na více etap. Další podmínkou pro podání žádosti o dotace je i vyřešení vlastnických vztahů
k pozemkům pod chodníky, což byl jeden důvodů pro výběr I. etapy.
Město Vizovice podalo žádost o přidělení dotace na I. etapu bezbariérových úprav chodníků kolem silnice I/49 včetně přechodů pro chodce s osvětlením a světelnou signalizací. Jedná se o úsek od benzinové
pumpy Gašparec, následně po ulici Říčanské až ke společnosti Koma.
Realizace tohoto úseku představuje investici ve výši cca 9 mil. Kč. Dotace
ze SFDI má být ve výši 70% a spoluúčast města ve výši 30%.
Rozhodnutí o tom, zda bude přidělení této dotace městu Vizovice odsouhlaseno, bychom měli znát do poloviny roku 2011. O dalším vývoji vás
budeme průběžně informovat.
Výměna oken a zateplení radnice
V minulém roce byla podána žádost „Úspora energií budov města
Vizovice – Radnice“ z OPŽP (operačního programu životního prostředí
– výzva č. XVII) na výměnu oken a zateplení radnice. Dotace z FS (Fondu
soudružnosti) a ze SFŽP (Státního fondu životního prostředí) byla přidělena ve výši cca 3,35 mil. Kč. Výše dotace představuje 70% uznatelných
nákladů a 30% spolufinancování města. V současnosti probíhá výběrové
řízení na realizaci akce. Samotná realizace by měla proběhnout v letošním roce.
Ve stejné výzvě bylo požádáno i o dotaci na zateplení Hasičské zbrojnice, výměnu oken a opravu střechy, tato žádost nevyšla. Proto byla podána další žádost o dotaci na opravu Hasičské zbrojnice i v „Zelená
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úsporám“, kde došlo k akceptaci této žádosti. O tom, zda bude dotace
přidělena či nikoliv, vás budeme informovat.
Kanalizace města
Ve volebním období 2006 - 2010 byla na SFŽP (Státní fond životního
prostředí) podána žádost o dotaci na dobudování kanalizační sítě (2,8 km)
a vodovodního řadu (0,5 km), jedná se o investici ve výši cca 39 mil. Kč.
Město Vizovice sice obdrželo od SFŽP rozhodnutí o přidělení dotace, ale
smlouva mezi městem a ministerstvem ŽP na čerpaní dotace bude uzavřena
až po splnění podmínek SFŽP. Nyní se nacházíme v situaci, že na čerpání
prostředků nelze fyzicky dosáhnout z důvodu nejednotného provozovatele
kanalizací. Tato podmínka byla známa už na počátku vyřizování této dotace. Problémem je, že město Vizovice spravuje 40% kanalizací a společnost
Moravská vodárenská a.s. spravuje 60%. Abychom mohli z této dotace
čerpat, je nutné splnit mimo jiné i podmínku SFŽP pro čerpání dotace, a tou
je jeden vlastník a jeden provozovatel kanalizační sítě. Dalším problémem
je délka smlouvy na provozování kanalizace, pro čerpání dotace by tato
smlouva měla být uzavřena na dobu 5-ti let. Společnost VAK má však uzavřenu smlouvu nejenom s městem Vizovice do roku 2034, a tu v současné
době nehodlá, nemůže změnit.
V únoru 2011 proběhlo osobní jednání na Ministerstvu životního prostředí. Bývalá ministryně a 1. náměstkyně ministra, paní Ing. Bízková (pozn.:
k dnešnímu dni již na ministerstvu nepůsobí), nás informovala, že jedinou
možností, jak dosáhnout na tuto dotaci je, že by ze strany české vlády byl
vznesen podnět do Bruselu, aby se změnily podmínky provozovatelských
vztahů v návaznosti na čerpání dotačního titulu ze SFŽP v rámci ČR. Závěrem konstatovala, že to vnímá skepticky. Doporučila nám, že máme nechat
naši žádost otevřenou a případně požádat o prodloužení lhůty na dodání
podkladů tak, abychom získali čas pro případ, že by nastala změna.
V roce 2013 má vejít v platnost legislativa, která stanovuje, aby 85% kanalizace obyvatel města byla svedena kanalizací na městskou ČOV. Pokud
se tak nestane, budou obce sankciovány za nedodržení zákona a mezi ně
budou patřit i Vizovice.
Jediným řešením, jak vzniklou situaci řešit bylo podání žádosti o přidělení
dotace na dobudování kanalizační sítě a vodovodu na Ministerstvo zemědělství, které nezohledňuje majetkoprávní vztahy a provozovatele kanalizačních sítí. Zároveň jsme požádali o podporu Zlínského kraje. Žádost o dotaci
byla podána na konci ledna 2011. Věříme, že žádost města Vizovice bude
úspěšná. I zde vás budeme opět průběžně o stavu vyřizování dotace informovat.
Ing. Roman Persun, starosta města
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Dotační titul – Komunitní kompostárna Vizovice
Vzhledem k tomu, že se městem
mezi občany šíří různé informace
ohledně dotačního titulu pro nadlimitní komunitní kompostárnu Vizovice umocňované medializací, považuji za nutné vás stručně a věcně
informovat o tomto projektu.
V roce 2009 a 2010 podalo
bývalé vedení města Vizovice žádost na komunitní kompostárnu.
Za studii a výběrové řízení zaplatilo město 283 tis. Kč. Studie, která
byla zpracována společností Enviprojekt zahrnovala 10 spádových
obcí včetně města Vizovic, ve kterém měla být biomasa kompostována. Mělo se jednat o likvidaci
zeleně z travnatých ploch (tráva,
listí, štěpky) jak z veřejných, tak soukromých. Studie stanovila statistický
výpočet objemu množství ve výši
570–1450 tun ročně.
Žádost o dotaci byla podána
na technologické vybavení ve výši
5.650.800 Kč s tím, že dotace
měla činit 90% a 10% mělo spolufinancovat město Vizovice. Strojní vybavení mohlo být použito výhradně
pro činnosti a potřeby kompostárny.
Podmínkou pro přidělení dotace
bylo mimo jiné i splnění dvou důležitých podmínek:
1. mít vhodný pozemek na provozování kompostárny
2. plnit alespoň minimální množství
sběru zeleně – tedy 570 tun
ročně
Dne 10. 11. 2010 byly podepsány smlouvy na dodávky strojů
pro komunitní kompostárnu paní
Mgr. Hanákovou. K podpisu došlo v poslední den funkčního období s vědomím, že v tuto dobu
nemělo město žádný vhodný pozemek, ani žádnou smlouvu, kde
by měla být kompostárna umístěna. K podpisu smluv tedy došlo
v den, kdy staré zastupitelstvo
končilo a noví zastupitelé teprve
skládali slib. Na ustavujícím zastupitelstvu dne 10. 11. 2011 bylo
zvoleno nové vedení města. Hned
od prvopočátku jsem s některými
zastupiteli vyjádřil nedůvěru k tomuto dotačnímu titulu.
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Za prvé: město Vizovice dle
původního zadání mělo provozovat kompostárnu na pronajatém
pozemku za částku 204.000 Kč
ročně, protože vlastní pozemek
nemělo k dispozici. Smlouva byla
podepsána na deset let, tedy na
2 miliony 40 tis., dne 12. 7. 2010
došlo k revokaci usnesení týkající
se nájemní smlouvy, protože nebyla
po právní stránce v pořádku. Po komunálních volbách byly hledány
další možnosti umístění kompostárny, nejlépe však na městském pozemku, za který bychom nemuseli
platit nájem – bez úspěchu.
Za druhé: aby město Vizovice
udrželo dotační titul po dobu 5 let,
muselo by plnit minimální množství
biomasy 570 tun ročně. Pokud by
jej neplnilo, hrozilo by vrácení dotací v plné výši s následnými sankcemi. Tomuto riziku jsme nechtěli město
Vizovice v žádném případě vystavit.
Zpracovaná studie k žádosti
o přidělení dotace byla spíše statistikou. Skutečnost však byla zcela
jiná. Bývalé vedení vůbec nemělo
předjednáno se starosty obcí, zda
budou a hlavně v jakém množství,
dodávat biomasu na komunitní kompostárnu Vizovice. Osobně jsem
oslovil starosty 10-ti výše zmíněných
obcí zahrnutých v projektové dokumentaci, a abych měl jistotu, že jsem
pro celou věc udělal maximum, tak
jsem oslovil ještě dalších sedm obcí
mimo rámec.
Ze 17 obcí mi bylo deklarováno
cca 441 tun, z 10 projektových
obcí pouze 204 tun, požadavek
SFŽP (Státní fond životního prostředí) zněl – minimálně 570 tun. Zde
již nebylo pochyb o tom, že tento
dotační titul je pro město Vizovice
naprosto nevyhovující, a to jak z důvodů ekonomických, tak i z důvodu
nemožnosti splnění podmínek:
• Město není schopno naplnit objem biomasy
•
Město nemá vhodný pozemek, kde by provozovalo kompostárnu
• Městu hrozí nebezpečí vracení
dotace včetně sankcí

Další důležitou informací je samotné provozování kompostárny.
Na vyprodukování 1 tuny biomasy je potřeba cca 1.000 Kč
provozních nákladů a po dobu
5 let udržitelnosti projektu nesmí
být kompostárna zisková. Pokud by
kompostárna měla v praxi fungovat,
tak by město Vizovice zaplatilo:
204.000 Kč (nájem) + 570.000 Kč
(provozní náklady) = 774.000 Kč
ročně za provozování kompostárny.
Tuto ekonomiku však považujeme za naprosto nevýhodnou. Zažádali jsem tedy SFŽP, aby se nám
vyjádřil, zda-li nám poskytne dotaci,
když nejsme schopni naplnit ani
objem a nemáme k dispozici pozemek (v době, kdy píši tento článek,
nemáme vyjádření od SFŽP).
Momentálně probíhají i jednání
kolem dodávky strojů pro komunitní kompostárnu od jednoho z dodavatelů. Přestože byl upozorněn
na pochybnosti kolem dotačního
titulu, tak nám dodal část technologie v měsíci lednu, která nebyla
za město Vizovice převzata. Následně si technologii po měsíci
odvezl zpět s tvrzením, že bude
požadovat odškodné. Pro informaci
uvádím citaci znění z kupní smlouvy: „Tato smlouva nabývá platnosti
dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smlouva
nabývá účinnosti dnem podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace kupujícím se SFŽP“.
Jistě vás bude zajímat, jak situaci kolem bioodpadu nyní řeší-

me. Město Vizovice podepsalo
smlouvu se společností Marius
Pedersen a.s. na odvoz a využití/
odstranění odpadu zeleně. Nakládání a využití odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou
podle zákona 185/2001Sb.,
a vyhlášky č. 381/2001 Sb.
na kompostárně ve Kvítkovicích.
V areálu Technických služeb Vizovice budou k dispozici 2 výměnné velkoobjemové kontejnery
a služba bude stát cca do 150
tis. za rok, tak by stála město při
původním záměru bývalého vedení téměř třičtvrtě milionu.
Co se týká štěpků z dřevin, tak
město uzavřelo „Dohodu o zpracování dřevní hmoty“ s panem Křupalou. Do areálu jeho firmy na ul.
Nádražní může město Vizovice
a občané města vozit dřevní hmotu
ze zahrad a sadů k bezplatnému
zpracování.
Provozní doba:
Pondělí–Pátek 6:00–20:00 hod.
Sobota 7:00–13:00 hod.
Kontakt 775 780 882 (pan Jiří
Pechal), obsluha nakladače
Případně, pokud bude při větším množství dřevní hmoty potřeba
technologického zařízení (nákladní
vozidlo + štěpkovač), je možné si
za úplatu pronajmout.
Doplňující dotazy směřujte
na moji osobu.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Vizovice – ilustrační foto.
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Výbory Zastupitelstva města Vizovice 2010–2014

Komise pro občanské záležitosti

Osadní výbor Chrastěšov

Mgr. Ludmila Pšenčíková – předseda

Petr Hejda – předseda

Elen Macháčková

Miroslav Červenka

Mgr. Stanislava Mikulčíková

Ing. Bronislav Kalenda

Dana Smetanová

Jaroslav Kopáček

Bc. Zuzana Štalmachová

Blanka Malá

Redakční rada Vizovských novin

Zdeněk Malý

Jiří Madzia, DiS. – předseda

Radek Pšenčík

Ing. Lenka Balková

Finanční výbor

Ing. Josef Hradil

Ing. Jan Kořenek – předseda

Richard Jaroněk

Bc. Silvie Dolanská

Mgr. Jiří Ludvíček

Ing. Evžen Pečeňa

Komise pro školství, kulturu, tělovýchovu a spolkovou činnost

Ing. Jaromír Slezák

Mgr. Hynek Tichý – předseda

Ing. Rudolf Srba

Bc. Silvie Dolanská

Majetkový výbor

Eva Fišerová

Pavel Pečeňa – předseda

Mgr. Alena Hanáková

Bc. Aneta Brhláčová

Mgr. Stanislava Mikulčíková

Marie Macháčková

Komise bytová, zdravotní a sociální

Kontrolní výbor

Jaroslava Divílková – předseda

Richard Jaroněk – předseda

MUDr. Helena Šimková

Radomír Šiška

Bc. Zuzana Štalmachová

Jan Špaňhel

MUDr. Zdislava Tělupilová
Mgr. Alena Tomšů
Komise bezpečnostní
Jan Štalmach – předseda

Realizace projektu ”Vzdělávání
v eGON centru Vizovice“

Ing. Jaroslav Burkart
Miroslav Dolanský
Bc. Petra Kovářová
Ing. Roman Persun
Komise životního prostředí
Petr Divílek – předseda
Ing. Petr Hruzík
Vilém Kolařík
Ing. Vladimíra Kovářová
Mgr. Kristýna Pavelková
Komise stavební
Ing. Zbyšek Kubíček st. – předseda
Ing. Libor Horák
Ladislav Chudárek
Ing. Libor Janků
Ing. arch. Libor Kojecký
Ing. Jan Kůrka
Ing. arch. Emil Pechal
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Projekt zaměřený na dosažení
vyšší efektivity vzdělávání a odborného rozvoje úředníků obecních úřadů ze správního obvodu
ORP Vizovice a zaměstnanců
organizací zřízených či založených Městem Vizovice je již více
než půl roku v realizaci.
Za dobu realizace projektu
se podařilo zajistit lektora vzdělávacích kurzů, vybavit školící
místnost potřebnou didaktickou
technikou a pořídit nezbytné
podklady pro potřeby vzdělávacích kurzů. Přestože samotné
školení bylo zahájeno až v lednu tohoto roku, jednotlivými
vzdělávacími moduly již prošlo

cca 200 úspěšných absolventů
kurzů. Uchazeči vzdělávacích
modulů byli prozatím proškolení v agendách Czech POINT
a v práci s datovými uložišti.
Ukončení projektu je plánováno na srpen roku 2013, do té
doby by projekt měl mít minimálně 1140 úspěšných absolventů
kurzů, kteří budou proškoleni
v cca 25 vzdělávacích kurzech.
Výsledkem projektu bude
zjednodušení a vyšší transparentnost poskytování služeb veřejné
správy a naplnění zákona č.
300/2008 Sb. o elektronických
úkonech a autorizované konverzi
dokumentů. Ing. Jana Malá
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Lékařský dům Vizovice – snaha o změnu lokality pokračuje
Ve volebním období 2006–2010 byla městem Vizovice podána
žádost o dotaci na výstavbu Lékařského domu (LD) v lokalitě dnešní
tržnice a bývalé kotelny na sídlišti Růžová.
Jedná se o třípodlažní budovu s bezbariérovým přístupem s počtem 9 ordinací, 1 lékárny a 2 laboratoří. Celková cena objektu
přesáhne částku 30,3 mil. Kč. Z toho dotace bude činit téměř cca
19 mil. Kč, zbytek, tedy 11,5 mil. Kč bude hrazeno z úvěru města.
Zásluhu na přidělení této dotace má bývalé vedení, za což mu patří
poděkování.
Snahou současného vedení je změnit umístění Lékařského domu
do prostor za městským úřadem na místo „Starého kina“ samozřejmě
při zachování počtu 9 ordinací, 1 lékárny, 2 laboratoří. Přemístěním
do nové lokality dojde k zachování všech služeb i ceny realizace.
Umístění lékařského domu za městským úřadem vnímáme jako výhodnější pro obyvatele města a spádových obcí. Jako nezpochybnitelné výhody je třeba zmínit:
1. více parkovacích míst (maximální kapacita parkoviště po úpravě
až 85 míst),
2. k lidová zóna,
3. lepší dostupnost pro občany spádových obcí od autobusové zastávky.

V původní lokalitě Růžová bylo počítáno pouze se 17-ti parkovacími
místy.
Dále je třeba se zmínit o skutečnosti, že při výstavbě v jedné, či druhé lokalitě musí dojít k odstranění původních staveb. To znamená, že,
ani v jednom případě se nejedná o rekonstrukci. V obou případech se
jedná o stavbu novou.
V měsíci prosinci jsme zažádali Výbor regionální rady regionu soudružnosti střední Morava o změnu umístění LD. Na únorovém zasedání naše žádost nebyla projednána. K projednání žádosti o změnu umístění LD došlo dne 23. 3. 2011. Současně s žádostí o změnu
umístění stavby jsme podali žádost o prodloužení lhůty pro dodání
podkladů pro II. etapu do 31. 8. 2011.
Výbor regionální rady regionu soudružnosti střední Morava vyhověl
naší žádosti o prodloužení lhůty do 31. 8. 2011 bez upřesnění lokality
pro výstavbu. Toto rozhodnutí nám dává možnost doplnit podklady
pro změnu umístění LD. Věříme, že zvítězí zdravý selský rozum a podaří se nám tuto změnu prosadit. Stavba LD je stavbou, která se buduje
na desetiletí, proto chceme , aby co nejvíce sloužila svému účelu – to
znamená ke spokojenosti občanů Vizovic a spádových obcí.
Pevně věříme, že naše úsilí a snaha nebudou marné.
Ing. Roman Persun, starosta města

Koupaliště: Biotop – jedna z možností rekonstrukce
Otázkou rekonstrukce městského
koupaliště se zabývali představitelé
města již od roku 2005. Koupaliště
je letos již pátým rokem mimo provoz z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek.
Jednou z podmínek pro rekonstrukci koupaliště byla i otázka dořešení otázky vlastnických vztahů.
Nyní je koupaliště vlastnictvím města, v příštím roce by měla být zaplacena poslední splátka. V roce 2008
byl vypracován projekt na nerezové
koupaliště s tobogány za cca 36
mil. Kč s DPH. Za tuto projektovou
dokumentaci z roku 2008 město
zaplatilo cca 624 tis. Kč.
V únoru letošního roku proběhlo
neformální jednání se stejným dodavatelem a k nabízené původní variantě byla předložena nižší částka
pro realizaci ponížená o tobogány
zhruba za 26 mil. Kč. S největší
pravděpodobností nebude do roku
2013 vypsán žádný dotační titul,
který by nám umožnil čerpat dotace na realizaci těchto záměrů. Před
námi tedy stojí otázka, jestli město
Vizovice bude mít peníze na reali-
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zaci a následný provoz v původním
provedení. Mohu-li mluvit za svoji
osobu, tak se obávám, že ne. To
nemluvím o počtu slunných dní v letním období. Vycházím z podkladů,
které mi byly poskytnuty a vztahují
se k období od roku 2007–2010,
kdy se počet slunečných hodin pohybuje v průměru kolem 210 hodin
za období červen - srpen, což by
představovalo při desetihodinovém
provozu koupaliště cca 16 – 18
dní, které lze využít koupáním,
nemluvě o vysokých provozních
nákladech samotného koupaliště,
návratnost tak vysoké investice by
byla v nedohlednu - v horizontu 30
– 100 let (denní návštěvnost 370 x
55 Kč/den x 16–18 slunečních dní
= 325–366 tis. Kč mínus provozní
náklady)…
Jako paprsek naděje se jeví pro
město Vizovice možnost realizace
přírodního koupaliště, takzvaného
koupacího biotopu. V krátkosti vám
přináším pár informací. Biotopy se
vyznačují nižšími investičními (pro
město Vizovice cca 4,5 mil. Kč
za biotop, přípravu území a biolo-

gickou část) a provozními náklady
(přípravky, energie). Významným
přínosem je také snížení alergenního tlaku na organismus, citlivější
zapojení do krajiny a odstranění
zátěže vodotečí algicidy, úspora
vody (doplňuje se pouze odpar),
aj. Návratnost u biotopu (návštěvnost 370 x 35 Kč/den x 16–18
slunečních dní = 207–233 tis. Kč
minus min. provoz náklady – návratnost do 20 let).
Město Vizovice nechalo zpracovat za cca 36 tis. Kč studii, která
je k dispozici na městském úřadě.
Pro financování se budeme sna-

žit hledat způsob získání peněz.
Jednou z variant je získání dotace
na revitalizaci území, „brownfieldů“,
což jsou plochy, které byly dříve využívány a nyní jsou zdevastovány.
Zatím není jisté, zda dotace na biotop bude splňovat kritéria žádosti
a zda na tyto peníze dosáhneme.
Je to jedna z cest hledání finančních zdrojů. Další z možností bude
snaha města o zapojení podnikatelských subjektů do tohoto projektu
a jejich možném spolufinancování
tohoto projektu.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Vizovice – ilustrační foto Ing. Miloslav Vítek.
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Plán svozu tříděných odpadů na rok 2011
Květen
5. 5. – PET láhve – žluté pytle, 11. 5. – papír – modré pytle
Červen
2. 6. – PET láhve – žluté pytle, 8. 6. – papír – modré pytle
Červenec

6

Systém třídění využitelných složek
komunálního odpadu
1. Předmět třídění
• PAPÍR
• PLASTOVÉ OBALY (PET láhve)
• SKLO (obalové)

14. 7. – PET láhve – žluté pytle, 20. 7. – papír – modré pytle
Srpen
3. 8. – PET láhve – žluté pytle, 11. 8. – papír – modré pytle
Září
1. 9. – PET láhve – žluté pytle, 8. 9. – papír – modré pytle
Říjen
6. 10. – PET láhve – žluté pytle, 12. 10. – papír – modré pytle
Listopad
3. 11. – PET láhve – žluté pytle, 9. 11. – papír – modré pytle
Prosinec

2. Jak sbíráme?
• PAPÍR
- bytové domy – MODRÉ kontejnery 1100 litrů
- rodinné domy – balíčky (pevně svázané), MODRÉ pytle vystavené před dům
• PLAST
- bytové domy – ŽLUTÉ kontejnery 1100 litrů
- rodinné domy – ŽLUTÉ pytle (zavázané), vystavené před dům
• SKLO
- Zvonové kontejnery na stanovištích

1. 12. – PET láhve – žluté pytle, 7. 12. – papír – modré pytle
Veškeré uvedené svozy začínají od 7:00 hod.
Svoz tetrapaků (oranžové pytle) bude prováděn každé první pracovní
pondělí v měsíci.
Pondělí

Úterý

Středa

Chrastěšovská

Štěpská

Říčanská

Zahradní

sídliště Štěpská

Lipová

Příčná

sídliště A. Háby

Slatinská

městská část Chrastěšov

nám. T. G. Masaryka

Partyzánská

Krňovská

nám. Palackého

Nad Výmolem

Prostřední

Slušovská

Dělnická

Sadová

Jar. Hály

Poštovní

Komenského

Tyršova

Polní

Příkrá

Slunečná

Koráb

Pod Hájem

Těchlovská

Růžová

Nádražní

Nová

Zlínská

Pardubská

Razov

Pod stadionem

3. května

Kopanická

Říčanská (po řeznictví)

Mlýnská
Lázeňská
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3. Výdej barevných PE pytlů na papír a plast občanům
bydlícím v rodinných domech
- Technické služby Vizovice (na základě úhrady místního poplatku)

"Počínaje 4. dubnem bude svoz domovního odpadu prováděn ve
čtrnáctidenním cyklu, tzn. že 11. dubna bude proveden svoz odpadu
a následující svoz bude až 25. dubna atd.
Svoz bude prováděn ve čtrnáctidenním cyklu do 30. října 2011."

Upozornění na správné ukládání PET lahví
V současné době se nám
stále nedaří využít plně kapacitu
vozů při svozu PET lahví proto,
že až 60% sesbíraných
lahví je vhozeno do kontejneru nebo do PE
pytlů nedostatečně
stlačených a nezanedbatelné není ani
procento lahví, které nejsou stlačeny vůbec. Z toho
důvodu apelujeme na občany,
aby láhev před vhozením do nádob určených ke sběru tříděných
odpadů vhazovali teprve poté,
co z láhve opakovaným sešlápnutím vytlačili co nejvíce vzduchu

a teprve pak s řádně dotaženým
uzávěrem přidali k ostatnímu
vytříděnému odpadu. Zejména u kontejnerů určených
ke sběru PET lahví často
dochází k tomu, že
vzhledem k nedostatečně stlačeným lahvím dochází k jejich
předčasnému naplnění,
takže jejich vyprazdňování
musí být prováděno v častějších
periodách, což samozřejmě
vede ke zbytečnému navyšování
nákladů na likvidaci odpadů.
Ing. Alois Pavlůsek,
ředitel TS Vizovice
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Slavnostní konference projektu UNIV 2 KRAJE k zahájení pilotování
1. Vzdělávacího programu v rámci celoživotního vzdělávání dospělých
Střední škola oděvní a služeb
Vizovice je od podzimu roku
2009 zapojena do národního
projektu UNIV 2 KRAJE, který
je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci
tohoto projektu vzniká na škole
centrum celoživotního vzdělávání
dospělých.
Pedagogové školy společně
se sociálními partnery MěÚ Vizovice a MěÚ Slušovice dokončili
první ze tří vzdělávacích programů nazvaný „Pravidla osobního
a písemného jednání“. Cílem
vzdělávání je rozvoj profesních
komunikativních kompetencí účas-

tníků dalšího vzdělávání v oblasti
společenské, obchodně-podnikatelské, administrativní a sociální.
Zahrnuje mimo jiné např. inovace ve vyhotovování dokumentů
obchodního styku, vedení personální agendy, operační evidence
a další formy podnikové komunikace, vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích,

rozšiřuje znalosti a pravidla z oblasti sociální psychologie, předcházení vzniku nedorozumění
při jednání s klientem, seznamuje s estetikou odívání, vhodností
neformálního a formálního oblečení, kulturním prostředím na pracovišti aj.
Slavnostní konference k zahájení pilotování tohoto vzdělávací-

ho programu proběhla ve čtvrtek
3. března 2011 v učebně školy.
Účastníky vzdělávání jsou pracovníci Městských úřadů Vizovice
a Slušovice, Obecního úřadu Neubuz, ZŠ Slušovice a Domu dětí
a mládeže Zvonek.
Mgr. Eva Šťastná,
ředitelka školy a mentor
projektu UNIV 2 KRAJE

Snímek z průběhu prvního ze tří vzdělávacích programů.

Zápis do prvních tříd
V pátek 28. ledna jsme v naší
škole přivítali tradičně budoucí
prvňáčky. Konal se zápis do 1.
tříd. Každý předškoláček se
svojí
paní učitelkou prošel
celou budovu školy a plnil zábavnou formou různé úkoly
na téma „Povolání“. Ve škole
se tento den pomáhalo spočítat
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knoflíky švadlence, u kuchaře
nahlédnout pod pokličku a roztřídit hrníčky podle velikosti, vyválet těsto v cukrárně, poznávat
barvy na semaforu, nebo poznat geometrické tvary na dopravních značkách. Na malou
chvíli se proměnili v hasiče či
policistu a předvedli svou ob-

ratnost. Rodiče si mezitím mohli
prohlédnout materiály a učebnice vhodné pro žáky prvních
tříd a využít konzultace se školní
speciální pedagožkou, která
nabízí poradenství v oblasti
školní zralosti. Někteří rodiče
využili možnosti přihlásit své
dítě do přípravné skupiny „Hurá

do školy“, určené pro předškolní děti. Všech 76 předškoláků,
kteří se zápisu zúčastnili, odcházeli s úsměvem a s malým
dárečkem v ruce. Doufáme, že
se jim zápis líbil a do školy se
budou těšit. Přejeme budoucím
prvňáčkům hodně úspěchů!
Mgr. Marcela Grácová
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Mgr. Machalová mezi oceněnými pedagogy Zlínského kraje
Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje
za jejich přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace se dne 31.
března 2011 uskutečnilo za účasti
hejtmana Zlínského kraje MVDr.
Stanislava Mišáka, radního pro oblast školství, mládeže a sportu Mgr.
Josefa Slováka a dalších představitelů kraje v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Tato
slavnostní událost navazuje na tradici oceňování práce pedagogů
regionálního školství při příležitosti
Dne učitelů.
Z dětského domova a Základní
školy ve Vizovicích bylo toto významné ocenění, jako jedné z dvaceti vyznamenaných pedagogů
Zlínského kraje, uděleno Mgr. Marii Machalové.
V tomto zařízení pracuje již 36
let. Původně nastoupila jako vychovatelka dětského domova, kde díky
svým pracovním výsledkům a profesním znalostem v oblasti proble-

matiky dětí s nařízenou ústavní výchovou byla jmenována do funkce
vedoucí vychovatelky. V roce 1989
začala v našem zařízení pracovat
jako učitelka základní školy praktické, kde vyučuje dodnes a v současné době zastává vedoucí funkci.
Při své pedagogické práci uplatňuje řadu moderních metod pro
podporu vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Je příkladem vysokého nasazení a úsilí,
které věnuje své práci. Výrazně se
podílí na prezentaci školy navenek,
na rozvoji vztahů se spolupracujícími organizacemi. Pravidelně je
autorem a organizátorem kulturních
akcí nejen pro žáky, jejich rodiče,
ale i veřejnost, jako jsou vánoční
besídky školy, výstavy výtvarných
a rukodělných prací žáků, vernisáží v domě pro seniory, nácviků pro
zájmově uměleckou činnost speciálních škol. Podílí se i na organizaci sportovních akcí, zejména akcí
přesahujících rámec školy, např.

Mgr. Machalová přebírá ocenění z rukou hejtmana MVDr. Mišáka.
sportovní hry žáků speciálních škol.
Pravidelně se jako členka přípravného výboru podílí na organizaci
mezinárodního folklorního festivalu
Liptálské slavnosti, vánočních koncertů a jiných akcí FOS Lipta Liptál.
Aktivně působí v ženském sboru
Rokytenka.
Několik let vedla dětský folklorní
soubor Malůšata v Liptále a pracovala v obecním zastupitelstvu. Paní

Mgr. Marie Machalová je uznávaným a váženým pedagogem
nejen u svých kolegů, ale také žáků
a rodičů.
Vážíme si jí jako člověka, vážíme
si její práce, a proto jí k tomuto významnému pedagogickému ocenění blahopřejeme a přejeme ještě
hodně úspěchů do další práce!
Mgr. Eva Čapková,
ředitelka

Setkání dětí z dětských domovů Visegradské čtyřky
Náš dětský domov byl osloven,
aby reprezentoval ČR na setkání
dětí z vybraných dětských domovů
Visegradské čtyřky.
Akci pořádala maďarská organizace sdružující děti z dětských domovů. Setkání se konalo
ve dnech 10.–13. 3. 2011 v polském Rodowu-Sorkwitech.
Zúčastnily se ho za Maďarsko
děti z Dětského domova v Tiszadobu, za Polsko děti z Dětského
domova v Biskupieci. Slovensko
reprezentovaly děti z Dětského
městečka v Trenčíně spolu se
skupinou chlapců z Afganistánu,
kteří žijí v Trenčíně v utečeneckém
táboře.
Z našeho DD se akce zúčastnilo 6 dětí v doprovodu Ludmily
Halové a Svatavy Poláchové.
Dorozumívacím jazykem především s maďarskými účastníky byla
angličtina.
Na programu tohoto setkání
byla skupinová sezení zaměře-
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ná na poznávání dětí a života
v jejich dětských domovech a seznámení se s blízkým okolím Rodowa. Absolvovali jsme turistickou
vycházku k Mazurským jezerům
a výlet do Olstynu, který je hospodářským, vzdělávacím a kulturním
centrem
Varmijsko-mazurského
vojvodství Je univerzitním městem
s hezkým historickým centrem,

ve kterém v letech 1516–1519 působil ve funkci správce kapitulního
majetku významný polský matematik, astronom a lékař Mikuláš
Koperník.
Večerní programy byly věnovány prezentaci přítomných dětských
domovů. Obsahem naší bylo
předání informací o Zlínském kraji, o Vizovicích a našem dětském

Snímek dětí a vychovatelek ze setkání v Rodowu-Sorkwitech.

domově. Dobrým pomocníkem byl
pro nás Turistický průvodce Vizovic, který jsme se skupinou našich
dětí a jejich kamarádů z města
zhotovili před několika lety v rámci
jednoho z projektů iniciovaných
Nadací Terezy Maxové.
Hodně cenného materiálu nám
pro tento účel poskytla paní místostarostka Bc. Zuzana Štalmachová, pracovníci Mětského kulturního střediska, Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy ve Zlíně,
paní Eva Šafránková a paní Elen
Macháčková.
Pro naše děti to byl mimořádný
zážitek. Velmi pěkně prezentovaly náš dětský domov a Vizovice.
Poznaly nejen nový kraj, ale také
nové kamarády se kterými, když
se chtěly na něčem domluvit, musely někteří často vyhledávat pomoc u tlumočníků a cizojazyčných
slovníků.
Svatava Poláchová,
Dětský domov Chrastěšovská
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DŮM KULTURY VIZOVICE – duben/květen

30. 4. 2011 (vestibul Domu kultury Vizovice)

5. 4. 2011 od 17.00 hod. (vestibul Domu kultury)

Májové dny s bonsají III.
Májové dny s bonsají – prodejní výstava a poradenství
Výstava potrvá do 2. 5. 2011.
So 8.30–17.00 hod.
Ne 8.30–17.00 hod.
Po 8.00–14.00 hod.
Vstupné: dospělí 25 Kč, děti a senioři 15 Kč.

Kdo si hraje nezlobí
Dům kultury Vizovice vás zve na vernisáž výstavy pod názvem „Kdo
si hraje, nezlobí“. Výstavu pro vás připravilo: Středisko volného času
Klub – Íčko a Středisko volného času Ostrov Radosti.
Slavnostní zahájení bude v 17:00 hod.
Výstava potrvá do 29. 4. 2011
a bude otevřena po–pá 8.00–12.00 hod., 12.30–16.30 hod.
8. 4. od 19.00 hod. (kavárna Domu kultury)
Cestopisná přednáška
„Ruské železniční magistrály na vlastní kůži“
Transsibiřská, Bajkalsko-amurská a Transmongolská magistrála,
zajímavá místa na trasách - a navíc Moskva a Petrohrad.
Přednáší: Ing. František Brachtl.
13. 4. od 9.00 hod. (sál Domu kultury)
Nejmilejší koncert 2011
Dětský domov a Základní škola Vizovice vás zvou k účasti na přehlídce
zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů v působnosti DDÚ
Olomouc – Svatý kopeček pod názvem „Nejmilejší koncert 2011“.
16. 4. 2011 od 9.00–15.00 hod.
Jarmark řemesel
Jarní jarmark ve Vizovicích. Přijďte se potěšit šikovnýma rukama řemeslníků a načerpat inspiraci před Velikonocemi.
Řemeslníci a techniky: dráteník, košíkář, hrnčíř, řezbáři, decoupage,
malba na sklo, pedig, výroba ze šustí, paličkování, sklo, výroba
vizovického pečiva, kraslice, velikonoční dekorace,
černá keramika, tkané koberce.
A něco pro mlsouny: trdelník, medovník, perníky, frgály, cukrovinky,
medovina, kyselica, výrobky ze zabijačky.
V doprovodném programu vystoupí: Petr Soják, gajdoš
z Neubuze, Valašský soubor Vizovjánek,
cimbálová muzika Vizovický Juráš a jeho host.
16. 4. od 21.00 hod. (kavárna Domu kultury)
Day off
Křest CD + host
28. 4 od 9.00 hod. (sál Domu kultury)
Dům kultury Vizovice vás zvou na divadelní představení
pro děti pod názvem
„Když jde kůzle otevřít“, hraje Hravé divadlo Brno.

4. 5. od 9.00 hod.
O kouzelné jehle (sál Domu kultury Vizovice)
Dům kultury Vizovice vás zve na divadelní představení pro děti pod
názvem "O kouzelné jehle". Hraje Divadýlko Mrak.
4. 5. od 15.00 hod.
Výstava pod názvem „Vesmír“(vestibul Domu kultury)
Dům kultury vás zve na vernisáž pod názvem „Vesmír“.
Výstavu pro vás připravila Základní škola Vizovice.
Výstava potrvá do 31. 5. 2011
a bude otevřena po–pá 8:00–12:00 hod., 12:30–16:30 hod.
6. 5. 2011 od 19.00 hod. (sál Domu kultury)
Titanic aneb pravda o pohybů ledovců v Atlantiku
Ubelská potoční production s.r.o. a Dům kultury Vizovice uvádí místní
ochotníky v prvním divadelním představení ve 3D provedení Titanic
aneb pravda o pohybu ledovců v Atlantiku.
26. 5. Setkání důchodců (kavárna Domu kultury)
Pravidelné setkání seniorů v rámci Klubu důchodců Vizovice.
Připravujeme:
Červen – Výstava šperků paní Blanky Kučné
Klub českých turistů Vizovice
Duben
2. 4. Celostátní konference KČT v Pardubicích
2. 4. Kondiční vycházka Lačnovské louky – šafrán bělokvětý
25. 4. Odjezd v 7 hod., autobusový zájezd – Olomouc–Sv. Kopeček
29. 4.–1. 5. Odjezd v 15 hod. (29. 4.), autobusový zájezd –
Písek–Bechyně.
Květen

Pravidelné setkání seniorů v rámci Klubu důchodců Vizovice.

7. 5. Autobusový zájezd – odjezd v 6 hodin – Bumbálka, Konečná,
Staré Hamry, Bílý Kříž
14.–15. 5. Vlakový zájezd „Noc muzeí“ v Brně s túrou do Veveří
28. 5. V 5:30 hod. autobusový zájezd Jablunkovská vrchovina – Hrčava, Javorinka, Fírova, Trojmezí, Jablunkov.

29. 4. od 19.00 hod. (sál Domu kultury Vizovice)

Červen

Vyšetřování ztráty třídní knihy
Divadlo Nahodilých Ochotníků Vizovice vás zve na premiéru
divadelního představení z dílny českého génia Járy Cimrmana
„Vyšetřování ztráty třídní knihy“.

4. 6. Kondiční vycházka Želechovské paseky
10. 6. Autobusový zájezd, odjezd v 5:30 hod. – Podorlicko, údolí
Tiché a Divoké Orlice, Lítice, Žamberk, Litomyšl, Náchodsko,
Ratibořice, Babiččino údolí.

28. 4. Setkání důchodců (kavárna Domu kultury)
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Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby – 44. sezóna.

Alois Hába
Ve druhé polovině května zahájíme 44. sezónu Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby.
Předkládáme vám proto několik
informací o programu a možnosti
účasti na tomto koncertním cyklu.
Sezónu zahájí operní pěvkyně,
mezzosopranistka Táňa Janošová
koncertem, kterému dala název
„Kouzlo opery, operety, šansonu
a muzikálu. Na klavír spolupracuje
Šárka Králová. Z autorů jen několik
– J. S. Bach, G. F. Händel, G. Bizet,
A. Dvořák, B. Smetana, L. Bernstein.
T. Janošová pochází z Újezda u Vizovic. Koncert bude 20. 5. 2011.
Druhým koncertem bude vystoupení Colour Bass Dua, souboru,
tvořeného basklarinetem v podání
Jiřího Porubiaka (člen Filharmonie
B. Martinů) za klavírní spolupráce
Lukáše Michela (pedagoga Ostravské univerzity). Ve druhé části
koncertu vystoupí violoncellistka
Hana Tomanová. Koncert se koná
10. 6. 2011.
Další koncert bude 1. 7. 2011
a vystoupí na něm Liselotte Rokytová (Panova flétna) a Jan Rokyta ml.
(cimbál). Panova flétna a cimbál
patří svým původem k velmi starým
nástrojům a procházeli hudebními
dějinami spíše jako nástroje lidové
a nestandardní. Opravdový rozmach znamenala pro oba nástroje
až druhá polovina 19. století, kdy
světoví skladatelé objevili široké
barevné spektrum obou nástrojů
a začali je občas využívat ve svých
skladbách (jako Ferenc Liszt, Zoltán
Kodály a Béla Bartók v případě
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cimbálu) nebo se jimi pouze nechali inspirovat (Claude Debussy
v případě Panovy flétny – Syrinx).
Kombinace těchto nástrojů není náhodná: v jihorumunských oblastech
Muntenie a Oltenie tvoří Panova
flétna a cimbál spolu nerozlučnou
kombinaci v kapelách zvaných
“Taraf”. Z těchto, ale i z dalších
rumunských oblastí pochází nejširší
základ autentického lidového repertoáru, který je v tomto programu
propojen transkripcemi skladeb
některých z již výše zmíněných neofolkloristů a impressionistů, kteří oba
nástroje znali a měli k nim blízko.
K barevnému využití Panovy flétny
a cimbálu mají v našem programu
rovněž velmi blízko skladby středověké a renesanční, u kterých není
původní instrumentace známa.
Klavírní recitál dne 29. 7. 2011
bude patřit mladé klavíristce Lucii
Czajkowské. V našem cyklu je zařazena jako „premie mladých“. Bude
hrát skladby L. van Beethovena,
J. Brahmse, L. Janáčka a M. Ravela.
Na 12. 8. 2011 je připraven
kytarový recitál Štěpána Raka.
Jméno umělce je natolik známé,
že není nutné se příliš rozepisovat.
Novozélandský kritik John Botton
o Štěpánu Rakovi napsal: Ve světě
klasické kytary jsou špatní kytaristé,
průměrní kytaristé, excelentní kytaristé a Štěpán Rak. V jeho podání
uslyšíme vlastní skladby i skladby
jiných autorů v transkripci pro kytaru.
Wallingerovo kvarteto vystoupí
26. 8. 2011. Tento soubor hrál
u nás v zámku naposledy v roce
1993 a je natolik známý, že jej
rovněž není nutné zvlášť představovat. Snad jen tolik, že je komorním souborem Státní filharmonie
Brno, jeho repertoár si mohli vyslechnout posluchači řady zemí
a realizoval nahrávky pro naše
i zahraniční hudební vydavatelství.
V jeho podání zaznějí skladby Josepha Haydna, Alexandra Borodina a Leoše Janáčka.
„Třešničkou na dortu“ letošní
sezóny bude vystoupení Barbary
Marie Willi (cembalo) a Jany Se-

merádové (barokní příčná flétna).
Nazvali jsme je „Koncert pro vizovický zámek“, poněvadž program
je složen z děl autorů, narozených
v době stavby vizovického zámku.
Koncerty se jako tradičně konají v pátky v 19:30 hod. Cena
předplatenky na celou sezónu, tj.
7 koncertů, je 700 Kč, na jednotlivé koncerty 120 Kč. Prodej předplatenek bude v Domě kultury v In-

formačním středisku nebo u paní
Trlicové a v papírnictví U Pavelků.
I předprodej jednotlivých vstupenek bude na uvedených místech.
V současné době jednáme se
sponzory o materiální pomoc,
jejich seznam bude zveřejněn
na plakátech a programech koncertů. Těšíme se s vámi na setkání
nejen na prvém, ale na všech koncertech letošní sezóny.
jhr

Pozvánka na 11. Folklórní odpoledne
Vážení přátelé, dovolujeme
si vás srdečně pozvat na 11.
ročník Folklórního odpoledne
na nádvoří Zámku Vizovice,
které pořádají valašské soubory Vizovjánek a Portáš spolu
s Kulturním domem Vizovice.
V letošním ročníku konaném
v roce 750. výročí města bychom program našich souborů
rádi zaměřili na písně a tance
z Vizovic. Při této příležitosti
proběhne také křest nového
CD cimbálové muziky Vizovský Juráš s názvem Okolo Vizovic. I letos zpestří program
Folklórního odpoledne soubory z trochu jiné folklorní oblasti.

Poprvé zde přivítáme soubor
ze Slovenska – dětský soubor
Štvorlístok z Trenčianské Turé.
Folklórní odpoledne se koná
tradičně v neděli, a to 19. června od 17:00 hodin na nádvoří
vizovského zámku (v případě
nepřízně počasí v Kulturním
domě). Doufáme, že i tentokrát přispějeme k obohacení
vašeho letošního kulturního
léta a věříme ve vaši podporu
formou dobrovolného vstupného a těšíme se na vaši návštěvu a potlesk pro všechny
účinkující.
za organizační výbor
Mgr. Hynek Tichý

Vizovické kulturní léto Aloise Háby
20. 5. 2011 od 19:30 hod.
Vizovické kulturní léto Aloise Háby (Zámek)
Zahajovací koncert Vizovického kulturního léta Aloise Háby
obstará mezzosopranistka Táňa Janošová, na klavír ji doprovodí
doc. Šárka Králová.
10. 6. 2011 od 19:30 hod.
Vizovické kulturní léto Aloise Háby (Zámek)
Druhý koncert Vizovického kulturního léta Aloise Háby obstará ColourBasDuo ve složení Jiří Porubiak (basklarinet) a Lukáš Michel (klavír).
Klub důchodců- zájezdy
19. 4. Muzeum pálenic Vlčnov, oběd Bzenec, Hodonín zámek +
prohlídka města, muzeum TGM, Ostrožská Lhota.
17. 5. Frenštát pod Radhoštěm – prohlídka muzea, Frýdek-Místek –
oběd, prohlídka zámku, muzea.
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Literární večer – tentokrát na téma cisterciácký klášter ve Vizovicích

Zajímavé téma přednášky oslovilo mnoho zájemců.
V pátek 18. března v 17 hodin
se v kavárně Domu kultury ve Vizovicích sešli zájemci o regionální historii, aby vyslechli přednášku historika z Masarykovy univerzity v Brně,
Tomáše Borovského, na téma
„Cisterciácký klášter ve Vizovicích“.

Setkání uspořádala jako jeden z literárních večerů Městská knihovna
Josefa Čižmáře v rámci oslav 750.
výročí první písemné zmínky o městě Vizovice. Jistě všichni posluchači přišli již se znalostí, že město
Vizovice bylo poprvé jmenováno

v zakládací listině mužského cisterciáckého kláštera Rosa Mariae
zvaného Smilheim ve Vizovicích
a doktor Borovský hned v úvodu
přiblížil náročnou a často až detektivní práci historika, odkázaného
mnohdy jen na skromnou snůšku
pramenů, které nelze vždy interpretovat jednoznačně. Navzdory malému množství písemných pramenů,
dotýkajích se bezprostředně vizovického kláštera, dokázal Borovský
poutavě vykreslit okolnosti výstavby kláštera založeného Smilem
ze Střílek údajně 20. srpna 1261.
Upozornil na možné nové interpretační možnosti počátků kláštera
včetně datování zakládací listiny,
kterou je dle jeho názoru možno
klást do roku 1260. Porovnáním
s cisterciáckým klášterem ve Žďáru
nad Sázavou rekonstruoval doktor
Borovský život a působení mnichů,

kteří do trhovní obce Vizovice přišli
z Velehradu, přiblížil posluchačům
činnost řádu na východní Moravě, vyprávění dovedl až k zániku
vizovického kláštera a krátce také
zmínil vystavění renesančního zámku na místě někdejšího kláštera.
Hojná účast posluchačů literárního
večera, kteří napjatě vyslechli celou
přednášku a v závěru se neváhali
jednotlivě na doktora Borovského
obracet s dotazy, je příjemným důkazem zájmu vizovických občanů
o historii svého města.

Marta Grosmanová,
návštěvnice akce
Dne 27. 4. 2011 vás zveme
na 9. vycházku do Vizovických
hor - Janova hora "Za pověstmi
Vizovic". Špekáčky a dobrou náladu s sebou. Sraz v 17:00 hod.
u knihovny.
H. Stloukalová

Fenomén filmových ateliérů ve Zlíně
Když bratři Lumiérové dne 28.
prosince 1895 veřejně promítali
svůj krátký film (tehdy se jednalo
o odchod dělníků z dílny), pravděpodobně netušili, jaký dar lidstvu
dali. Zpočátku se lidé nového vynálezu báli (mnohdy při promítání
příjezdu vlaku dokonce utíkali ze
sálu) a navíc, prvotní materiál - celuloidový pás byl značně hořlavý,
přesto dokázali neskutečnou věc,
a sice převést život na mrtvou věc.
Nebyl to obraz ani fotografie – zachycení okamžiku – ale zachycení
života, jeho běhu a jeho rytmu.
Lidstvo zpočátku zaznamenávalo život jako takový (dnes by se
dalo říct, že natáčeli reportáže),
ale se zvyšujícími se kvalitami kinematografu lidstvo popustilo uzdu
své fantazii. Začaly se točit filmy.
A k natáčení filmů neodmyslitelně
patří i místo, kde se všechno vyrábí
– filmový ateliér.
A zde začíná příběh jednoho
malého ateliéru, který si, ač rozlohou malý, vydobyl místo na filmovém nebi. Filmový ateliér ve Zlíně
neboli „Kudlovská stodola“.
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V minulém a letošním roce jsme
se mohli setkávat v literárních
večerech s cyklem přednášek
RNDr. Petra Novotného – Fenomén filmových ateliérů. Co večer,
to oprášení zašlé slávy tohoto
ateliéru.
První večer nás doktor Novotný provedl od počátku, kdy
na Kudlově vládla mušketýrská
čtveřice mužů Elmar Klos, Ladislav
Kolda, Alexandr Hackenschmied
a Jaroslav Novotný, přes reklamní
a instruktážní filmy, příchod dvou
nejvýraznějších osobností, Hermíny Týrlové a Karla Zemana, přes
osudný požár k roku 1945. Věcný
a velmi zajímavý výklad byl doplněn fotografiemi a promítaly se dobové reklamy. Ačkoliv od našeho
věku je dělí skoro 80 let, jsou stále
poutavé a mnozí dnešní reklamní
odborníci by si z nich mohli vzít
příklad.
Druhý večer byl věnován jedné
ze dvou nejjasnějších hvězd zlínského ateliéru, a to Karlu Zemanovi. Málokomu se při vyslovení tohoto jména neobjeví lehký úsměv.

Mysl okamžitě vyobrazí dinosaury, pana Prokouka nebo čarodějova učně. Karel Zeman byl muž
s duší dítěte, jež stále hledal nové
a nové možnosti filmu. V dnešní
moderní době se jeho filmové triky
zdají být naivní, ale ve své době to
byl právě Karel Zeman a zlínské
ateliéry, jež určovaly směr technického rozvoje filmu. Velký počet
filmových ukázek z tvorby tohoto
filmového mága byl zakončen dokumentem „Karel Zeman dětem“.
Třetí večer byl věnován první
dámě českého animovaného filmu
Hermíně Týrlové. Pod střechou filmového ateliéru tak poprvé díky
filmu ožijí loutky Ferdy mravence
a jeho kamarádů. A tak jako Karel Zeman neustále hledal nové
trikové kouzla, Hermína Týrlová
po celou dobu její umělecké dráhy hledala nejrůznější materiály,
jimž vdechovala život. Na této
přednášce byla vedle filmových
ukázek také obzvláště vzácná
návštěva. Po celou dobu seděla
na stole u pana Novotného autentická loutka Ferdy mravence.

Poslední část cyklu nás zavedla na cesty a na první pohled
opustila zlínský ateliér. Ale díky
propojení osudů kantora Jaroslava Novotného a cestovatelů
Miroslava Zikmunda a Jiřího
Hanzelky se tak nestalo. Zlínský
ateliér se stal pro všechny tři ostrovem jistoty a zázemí v naplňování jejich snů o cestách do dalekých krajů.
Povídání nebylo jen souhrnem
informací doplněných filmovou
produkcí. Doktor Novotný je syn
Jaroslava Novotného a díky jeho
vzpomínkám a osobním zpovědím se stal každý večer poutavým
a lidským povídáním, ze kterého
se lidé mnohdy velmi pomalu
a skoro neradi rozcházeli domů.
Co dodat závěrem… Lidé, kteří
účinkují ve světě filmu, dostávají
různá ocenění – Oskary, hvězdy na chodníku slávy. Jednou
se snad budou udělovat taková
ocenění i budovám, protože genius loci místa je jedinečný a neopakovatelný.
pracovníci DK Vizovice
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Další přednáška České křesťanské akademie – pobočky Vizovice v Kulturním domě
Uskutečnila se v úterý 22.
března – toto načasování i zaměření přednášky na začátku
postního období odpovídá náplni tohoto období, kdy kromě
většího duchovního soustředění jsme vyzýváni i ke skutkům
milosrdenství.
Přednášející byla mladá humanitární pracovnice Charity
České republiky, slečna Irena
Klimková, která před rokem
pracovala na Haiti po ničivém
zemětřesení, které tento ostrovní stát v Karibiku postihlo 12.
ledna 2010. Při této katastrofě, trvající 35 vteřin, zahynulo
přes 225 tisíc lidí, 300 tisíc
lidí bylo vážně zraněno a více
jak 2 miliony lidí změnilo své
bydliště. Čísla uvádím jen pro
porovnání se současnými důsledky zemětřesení v Japonsku
– možná jsme už trochu zapomněli na rozsah škod, které
Haiti postihly před rokem.
Charita pomáhala na Haiti
před katastrofou hlavně v oblasti vzdělávání – budování
škol, zabezpečení pitné vody
(vrty studní), podpora výuky
mládeže (projekt Adopce
na dálku).
Každá živelná katastrofa je
událost, která zasáhne naše
nitro a vyvolá pocity soucitu
s postiženými. Je však rozdíl,
jestli taková katastrofa postihne vyspělou civilizaci nebo
komunitu, která patří k těm
nejchudším na světě, kde je
navíc nefunkční státní správa,
která v takovém okamžiku není
schopna pro postižené udělat
téměř nic a pak tedy musí nastoupit humanitární pomoc ze
zahraničí.
Svědectví člověka, který
viděl tuto nešťastnou krajinu
před katastrofou (slečna Klimková byla poprvé na Haiti
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v r. 2008) a několik dnů po ní,
zanechalo v účastnících přednášky hluboký dojem.
Totálně zničené dvoumilionové hlavní město, naprosto
neprůjezdné, bez elektrické
energie, lidé, kteří už několik
dní nejedli a jsou bez přístřeší
(vaří na otevřeném ohni venku), nedostatek pitné vody, absence lékařské pomoci, katastrofální hygienické podmínky,
šířící se nemoci a epidemie.
Velká část obyvatelstva hlavního města odcházela na venkov, který je ale nedovedl dostatečně uživit.
Mezinárodní humanitární
pomoc se po katastrofě nejprve soustředila na zajištění
nejzákladnějších
životních
potřeb: jídla a pitné vody,
které byly obyvatelům nejprve shazovány z vrtulníků,
po zprůjezdnění hlavních ulic
rozdělovány. Naše Charita
se soustředila na zaměstnávání lidí při odklízení trosek
(za tuto práci jim vypláceli
5 dolarů za den – aby si mohli
pro své rodiny koupit potraviny
a vodu) a na těchto místech
pak stavěli stany, které budou
obydlím pro tyto lidi velmi
dlouhou dobu.
Naděje, že se poměry
v této zemi brzy změní, je minimální. Jedině dlouhodobá
spolupráce zahraničí s novou
vládou, která bude mít zájem
o rozvoj země a růst její vzdělanosti (a ne o získání vlastních
výhod a bohatství, se kterým
pak po dalším puči prchne
do zahraničí) může přinést
změnu v této zbídačené zemi.
Škoda, že se této přednášky
zúčastnilo málo občanů našeho města – o to více bychom si
vážili poměrů v naší zemi.
Václav Lednický

Duben
2. 4. – Angelus domesticus, anděl domácí – znovuotevření
doplněné výstavy
2., 3. 4. – Odemykání zámecké brány
Květen
8. 5. – Prohlídky s kastelánkou
15. 5., 13–17 h - Ples princezen
20. 5., 19.30 h – Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto
27. 5. – Noc kostelů
28. 5. – Mše v zámecké kapli
29. 5. – Den v Baroku (kulturní projekt se ZUŠ Zlín)
Červen
10. 6., 19.30 h – Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto
19. 6., od 17 h – Folklórní odpoledne
21. 6. – Projekt FABER (pro školy) – Princ Bajaja
22. 6. – Projekt FABER (pro školy) – Princ Bajaja
Červenec
1. 7., 19.30 h – Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto
29. 7., 19.30 h – Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto
Srpen
12. 8., 19.30 h - Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto
26. 8., 19.30 h - Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto
20. 8., od 20 h - Večerní provázení – Trnkobraní 2011
Září
3. 9., od 21 h – 2. Hradozámecká noc
9. 9., 19.30 h – Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto
11. 9. – Dny evropského kulturního dědictví
23., 24. 9. – Noční prohlídky
Prosinec
Vánoční svátky – Betlémy v kapli, vánoční výstava
Bližší informace na www.zamek-vizovice.cz
nebo na tel. 724 316 410. Změna programu vyhrazena!

Svatá rodina, neznámý florentský malíř, 16. století, jeden z nedávno
restaurovaných obrazů Státního zámku Vizovice.
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Valašský krúžek ve Vizovicích
Text byl zachován ve strojopisné
publikaci „Vizovice 400 let městem“. Původním autorem textu byl
Jan Klesla, ředitel školy. V roce
2009 původní text přepsal do této
podoby kronikář města Vizovice
Mgr. Jiří Ludvíček. V textu jsou respektovány veškeré jazykové zvyklosti originálu.
Po osvobození vzrostl u nás
zájem o lidovou píseň a kulturu.
Z podnětu muzejních pracovníků
Gustava Imrýška a Jaroslava Zeťka
došlo i ve Vizovicích v roce 1948
k založením Valašského krúžku.
Více než 50 členů se pustilo do práce. Valašské lidové písně sbírali
a harmonizovali cimbalista souboru
Vojtěch Brada a bassista Jaroslav

Javorek. Primášem muzigy byl Jan
Klesla, terc hrál Karel Štefl, kontry Jaroslav Dostál, Oldřich Hala,
Bedřich Mikeska a Rudolf Jordán,
který později po odchodu Vojtěcha Brady hrál na cimbál. Basistou
byl František Jančík a pak Vladimír
Javorek, klarinetistou Jan Rychlík.
V soutěži lidových hudeb v roce
1956 a 1957 postoupila muziga
vizovského krúžku až do ústředního
kola. Ve Strakonicích byla ve své
kategorii třetí a v Hradci Králové
získala čestné uznání.
Taneční soubor vedla Zdenka
Halová, kratší dobu též ing. Karel
Světlík a manželé Hálovi. Soubor
nacvičil více než padesát lidových
tanců, několik set písní ze sbírky Peckovy, Bakalovy, Poláškovy, kromě

řady písní a tanců z vlastních zápisů.
Členové krúžku se naučili též malovat valašské kraslice, na besedách
je seznamoval Gustav Imrýšek s historiií Vizovic i Valašska a předčítal
z půvabné knížky J. M. Slavičínského „U Křúpalů“ neb z Kaldových
„Ogarů“.
Obtížné bylo obnovení vizovského kroje, který byl ve Vizovicích,
městě soukeníků, poměrně brzy
odložen a zachoval se jen neúplný.
Podařilo se to jen díky úsilí muzejníka Gustava Imrýška a dalších členů
krúžku, kteří pátrali po vizovském
kroji i ve sbírkách národopisného
muzea, kde je uložena sbírka Peckova. Za obětavého vedení Josefa
Pšenčíka a později Jana Sovičky se
podařilo opatřit více než 50 valaš-

ských krojů, v nichž soubor poprvé
vystoupil při výstavě na Vsetíně roku
1939.
Za 15 let své činnosti uspořádal
soubor více než 150 jevištních vystoupení na oslavách a soutěžích.
Oblíbené byly valašské bály a končiny, nezapomenutelné byly historky
lidového vypravěče Gustava Imrýška, známého z rozhlasu a televize.
Program souboru slovem doprovázel a hned v úvodu zpravidla získal
Mirek Zahořák. I když po odchodu většiny členů muzigy z Vizovic
činnost souboru ustala, zůstane
nespornou zásluhou, že Valašský
krúžek ve Vizovicích probudil zájem
o lidovou píseň a tanec, zachránil
před zapomenutím vizovské tance
a zejména obnovil valašský kroj.

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 do 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

vizovický notář Karel Mohelský,
kaplan František Tauber a stolař 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.

Noc kostelů dne 27. 5. 2011
Stejně jako v loňském roce se
poslední květnový pátek otevřou
na večer a část noci brány stovek
kostelů a kapliček nejen v Česku,
ale i na Slovensku a v Rakousku,
aby všichni zájemci mohli zakusit
hlubokou atmosféru duchovních
míst a současně zhlédnout program, který si pro ně pořadatelé
připraví.
Římskokatolická farnost Vizovice
se ve spolupráci s evangelickým
sborem a správou státního zámku
Vizovice rovněž zapojí do této
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akce. Záštitu nad touto událostí, která je zařazena do programu výročí
oslav našeho města, převzal starosta Ing. Roman Persun (jeho pozdrav
Noci kostelů si můžete přečíst na jiném místě).
Na co všechno se můžete
těšit? Ještě před oficiálním zahájením bude v kostele sv. Vavřince
v 17:30 hodin mše svatá. Samotnou akci v našem městě pak zahájí
v 18:30 hodin vyzvánění všech
zvonů. Oproti minulému roku bude
připraveno několik novinek. Přede-

vším bude možné navštívit zámeckou kapli, kde budou připraveny
dva vstupy s výkladem, a ve které
také zazpívá velká schola katolické farnosti. Evangelická modlitebna bude zpřístupněna v rozmezí
dvou hodin v čase 19–21 hodin.
Velikým lákadlem bude jistě netradiční vystoupení cimbálové muziky
Vizovský Juráš při svíčkách, které
začne ve 22 hodin v katolickém
kostele a také možnost výstupu
na věž. Další novinkou bude, že
každý návštěvník si odnese domů

pamětní list, který bude připomínat
místa, která budou během Noci
kostelů zpřístupněna.
Kompletní program bude oznámen prostřednictvím plakátů začátkem měsíce května.
U příležitosti Noci kostelů zahraje z ochozu kostelní věže Žesťová
harmonie Zlín následující autory
a jejich skladby: Alois Hába – Znělka pro Vizovice a Joannes Pezelius
– Intrády.
Na vaši účast se už nyní těší zástupci města a všichni pořadatelé.
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Z historie loutkářství
Autorem textu, který byl zachován ve strojopisné publikaci „Vizovice 400 let městem” z roku 1970,
byl Rudolf Jordán, vedoucí souboru a člen vedení Junáka ve Vizovicích. Text do této podoby přepsal
Mgr. Jiří Ludvíček, kronikář města
Vizovice, v roce 2009.
Nejstarším vizovickým loutkařem byl pan učitel Jaroslav Marák,
který už v třicátých letech hrával
na rodinném loutkovém divadlu
v knihovně ve staré škole.
První loutkovou scénu pro 50 cm
vysoké loutky vybudoval v malém
sále Lidového domu pan Antonín
Kotzmann. Když se v roce 1946
odstěhoval do Liberce, vzal s sebou i svoji scénu. Jeho spolupracovníci postavili novou scénu Juná-

ka v bývalé židovské modlitebně
na Pardubské ulici.
Tam se hrávala každou neděli
odpoledne dvě představení. Loutky se vypůjčovaly z Gottwaldova,
ale většinou si je vyráběli Junáci
sami na soustruhu v dílně pana Zigala. Kolik obětavosti bylo v této
práci. Vždyť například výška sálu
byla tak malá, že se vodiči loutek
nemohli během celého představení postavit zpříma.
Po rozpuštění Junáka byla scéna přemístěna a znovu vybudována v bývalé tělocvičně DTJ na Garažijce a po začlenění do Sokola
dostala nové vedení v osobnostech Adolfa Dintěry a Josefa Dufka. Tak se zase hrávalo každou
neděli, i když při malování kulis
v zimě mrzla barva na štětci, pro-

tože v sále se topilo jen na představení, a to už od rána, aby bylo
v sále k vydržení.
Dnešní (rok 1970) loutková scéna v bývalé tělocvičně v Lidovém
domě byla postavena z prostředků odborového svazu zaměstnanců potravinářského průmyslu jako
součást Závodního klubu Slováckých lihovarů, jehož předsedou
byl tenkrát Rudolf Jordán. Plánky
pro postavení scény byly konzultovány s předními loutkařskými
odborníky. Scéna je bohužel jen
pro závěsné loutky, protože nebylo možno vyhloubit pod jevištěm
vanu – je tam sklep.
Soubor vedený panem učitelem
Marákem pracoval intenzivně 3
roky, potom pouze příležitostně. V roce 1967 převzal vedení

souboru Rudolf Jordán. Pracoval
převážně se žáky základní devítileté školy a provedl řadu zdařilých
inscenací: Kaimovo dobrodružství, Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
Vodníkova Hanička, Sůl nad zlato,
Šípková Růženka a jiné.
Obětavou prací členů souboru se podařilo divadlo vybavit
účinným osvětlovacím zařízením,
výkonnými akustickými prostředky, které umožňují náročné inscenace.
Od prosince 1969 soubor nehraje, protože se v sále buduje
komín pro kotelnu ústředního topení. Všichni členové se těší, že konečně budou moci pracovat v příjemném prostředí a věří, že se jim
bude práce dařit a že získají ještě
další ochotné spolupracovníky.

Výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu – rok křtu
Katolická církev se připravuje
na významné výročí. Při této příležitosti zaslal olomoucký arcibiskup
Jan Graubner k začátku doby
postní pastýřský list, jehož zkrácenou verzi vám dnes nabízíme (celý
pastýřský list naleznete na odkaze
www.ado.cz/system/files/Pastyrsky_list_pro_Prvni_nedeli_postni_2011.pdf).
V roce 2013 si připomeneme výročí 1150 let od příchodu svatých
Cyrila a Metoděje na Moravu.
Jejich příchod znamenal pro naše
předky nejen hlásání evangelia
srozumitelným jazykem, ale i základ naší kultury. Oni založili naše

písemnictví. První písmeno v jejich
abecedě vypadalo jako kříž. První
kniha v našem jazyku byla Bible.
První světské zákony v Říši velkomoravské byly připraveny v duchu
evangelia. Naše kultura stojí od samého počátku na křesťanství. To
umožnilo, abychom se mohli postavit na jednu rovinu s vyspělými
národy Evropy.
V rámci přípravy na toto jubileum
se rozhodli čeští a moravští biskupové zaměřit pozornost v jednotlivých
letech přípravy na tři důležité svátosti: křest, biřmování a eucharistii.
Křest je tématem letošního roku.
Věřící se mají po celý rok zamýšlet nad tím, co to znamená přijmout

křest. Kdo byl pokřtěn v Kristu, patří
Kristu. Pokud žiji jako ten, který se
v životě řídí podle Krista, mohu spoléhat na to, že on se dobře postará
o to, co mu patří, jak zde na Zemi,
tak na věčnosti. Pokud je mou hlavní
starostí, abych se mu líbil, mohu být
klidný. Rok křtu je pro všechny pokřtěné velikou příležitostí prohloubit
a upevnit svou víru. Současně však
přináší mimořádnou příležitost i pro
všechny nepokřtěné.
V tomto roce totiž mají možnost přijmout svátost křtu všichni,
kteří z jakýchkoliv důvodů nebyli
pokřtěni, třeba i proto, že tehdy
rodiče nesplňovali podmínky křtu.
V tomto roce mohou kněží udě-

lit křest i cizím farníkům. Ti, kteří
se přihlásí o křest do Velikonoc,
začnou po svátcích společnou
přípravu. U křtu předškolních dětí
bude jedinou podmínkou účast
rodičů (výjimečně aspoň jednoho)
na třech přípravných katechezích.
U školních dětí vedle přípravy
na křest aspoň jednoroční účast
na náboženské výuce s tím, že
první svaté přijímání budou mít až
po druhém roce výuky, v němž se
také pravidelně budou zúčastňovat nedělních bohoslužeb. Dospělí
mají také po jednoročním katechumenátu možnost přijmout křest.
Zkrátil a upravil
P. Jindřich Peřina

Noc kostelů – pozdrav pana starosty
Vážení spoluobčané, upřímně
si vážím toho, že mohu za město
Vizovice nést záštitu nad společenskou akcí NOC KOSTELŮ,
která v letošním roce připadá
na pátek 27. 5. V tento den se
na mnohých místech nejenom
naší republiky otevřou brány
kostelů, klášterů a modliteben,
aby svým návštěvníkům, široké
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veřejnosti, nabídly duchovní, ale
i kulturně – naučný program. Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích se
stal za staletí pro některé občany
místem, ve kterém se čas na chvíli
zastaví… Odpoutá jejich myšlenky od každodenních starostí
a ztiší jejich srdce a mysl, aby tak
mohli být duchovně spjati v plné
sounáležitosti s Bohem.

Den 27. květen NOCÍ KOSTELŮ bude pro naše město o to
významnější událostí, protože
si v tomto roce připomínáme
750. výročí první zmínky o Vizovicích. Na úvod se v kostele
sv. Vavřince rozezní zvony, poté
zazní slavnostní znělka města,
po níž bude následovat bohatý
program přístupný všem, kteří

touží být účastni této nevšední
události. Milí přátelé, přeji vám,
abyste v našem chrámu sv. Vavřince ve Vizovicích, který se stal
duchovním, ale i památkovým
a kulturním dědictvím nás všech,
prožili krásné a nezapomenutelné zážitky.
Ing. Roman Persun,
starosta města
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Společenská kronika
Leden – únor 2011
Narození
Tobiáš Březík
Rodiče: David Březík a Veronika roz. Horčicová
Jan Klimpera
Rodiče: Jan Klimpera a Hana roz. Ulrychová
Beáta Punčochářová
Rodiče: Marek Punčochář a Martina roz. Doležalová
Miroslav Adam Slovák

Den otevřených dveří v Hasičském domě
U příležitosti 750. výročí první
písemné zmínky o městě a 125.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vizovicích uspořádala naše organizace tzv. „Den
otevřených dveří“ v Hasičském
domě. Akce se zúčastnily hlavně
děti z mateřské školy, základní
školy, praktické školy a středního odborného učiliště ve Vizovicích. Děti a studenti se na vlastní
oči přesvědčili, co hasiči vlastně
dělají, co je jejich dobrovolnou
povinností a seznámili se s techni-

kou, kterou naše Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů ve Vizovicích
vlastní. Akce se konala 8. 3., 11. 3.
a 18. 3. 2011 za účasti cca 360
dětí a studentů, pedagogických
pracovníků a hasičů. U této příležitosti byla vyhlášena soutěž „Požární ochrana očima dětí“, kde
se děti a studenti svými literárními
či výtvarnými pracemi zúčastní
celorepublikové soutěže, kterou
vyhlásilo Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
Štalmach Jan, starosta SDH

Rodiče: Dalibor Slovák a Jana roz. Zádrapová
Dominik Ambroz
Rodiče: Marek Ambroz a Petra Krajčová
Daniela Kuželková
Rodiče: Dalibor Kužílek a Michaela roz. Kolářová
Marie Macháčková
Rodiče: Rudolf Macháček a Marie roz. Krutílková
Adam Solař
Rodiče: Radim Solař a Martina roz. Fojtíková
Jan Šmčík
Rodiče: Radek Šimčík a Dagmar roz. Valentová
Účast byla hojná, děti zvláště zvídavé.

Úmrtí
Ludmila Fojtíková, Pardubská 1194, 79 let
Anežka Janečková, Krňovská 93, 85 let
Miroslav Záhořák, 3. května 791, 88 let
Vlasta Viktoříková, Štěpská 916, 88 let
Marie Hábová, Poštovní 342, 85 let
Lydie Kalendová, Chrastěšov 5, 94 let

Sbor dobrovolných
hasičů ve Vizovicích
u příležitosti
125. výročí založení

Naďa Koutná, Tyršova 917, 74 let

pořádá pro všechny děti z Vizovic i okolí

Sňatky leden – únor

dětský den

Marta Lukašíková, Vizovice a Antonín Jordán
Vážení čtenáři, v rubrice společenská kronika zveřejňujeme

ukázky požární techniky, požárního útoku,
různé hry a soutěže

významné životní události, které se týkají obyvatel Vizovic.
Pokud jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodu nezveřejňovat tyto

sobota 25. 6. 2011 od 14.00 hod.

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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Příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky
Vizovice
Čtvrtek 14. 4. 2011

15:00–17:30 h

Mons. Jan, P. Jindřich

Pátek 15. 4. 2011

16:00–17:30 h

Mons. Jan

Sobota 16. 4. 2011

15:00–17:30 h

Mons. Jan, P. Arnošt

Bratřejov
Pátek 15. 4. 2011

16:00–17:00 h

P. Jindřich

Neděle 17. 4. 2011

9:45 h

celebrant (po mši svaté)

Jasenná
Neděle 17. 4. 2011

8:00 h

celebrant (po mši svaté)

Pořad bohoslužeb o velikonočních svátcích
Datum

Den

Vizovice
kostel sv. Vavřince

Jasenná
kostel sv. Magdaleny

Bratřejov
kostel sv. Cyrila a Metoděje

21. 4. 2011

Zelený čtvrtek

18:30 h

—

18:00 h

22. 4. 2011

Velký pátek

15:00 h – Kříž.cesta, 18:30 h

—

18:00 h

23. 4. 2011

Bílá sobota

21:00 h

—

20:30 h

24. 4. 2011

Boží hod velikonoční

8:30 h, 11:00 h

8:00 h

9:45 h

25. 4. 2011

Pondělí velikonoční

8:30 h

—

9:45 h

InformacE o bohoslužbách na Velikonoce ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické ve Vizovicích
Pašijní týden

Doba velikonoční

21. 4. Zelený Čtvrtek – večerní shromáždění – pašijní čtení v 18:00 h

24. 4. Velikonoční neděle – služby Boží spolu se sv. večeří Páně v 8:45 h

22. 4. Velký Pátek – služby Boží spolu se sv. večeří Páně v 8:45 h

1. 5. Quasimodogeniti – služby Boží na 2. velikonoční neděli v 8:45 h

Co se událo před 750 lety?
V roce 2011 si připomínáme
750. výročí od první písemné zmínky o městě Vizovice.
Vizovice se v písemných pramenech připomínají poprvé
v roce 1261.
„Dne 20. srpna 1261 zakládá svobodný pán Smil ze
Střílek a Zbraslavi, kastelán
přerovský a purkrabí na hradě
Broumov, se souhlasem českého krále Přemysla Otakara II.,
řečeného král železný a zlatý,
cisterciácký klášter Smilheim
u trhovní obce Vizovice.“
Je proto vhodná příležitost si
historii našeho města připomenout a různými kulturně společenskými akcemi toto jubileum
oslavit.
K tomuto výročí se konala již
od začátku letošního roku řada
kulturních i sportovních akcí.
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V měsíci dubnu a květnu se
můžete těšit na:
• Předávání Vizovického turistického obřího razítka v muzeu
turistiky 29. 4.
•
Ples princezen v zámecké
zahradě se společností o.s.
Hexxa 15. 5.
• Zahájení 44. sezony Vizovického zámeckého kulturního
léta Aloise Háby 20. 5.
• Noc kostelů 27. 5.
Pokud se chystáte některou
z nabízených akcí navštívit, jste
všichni srdečně vítáni!
V dalším čísle Vizovských novin se pak, vážení čtenáři, dozvíte o dalších připravovaných
kulturně společenských akcích
v rámci oslav 750. výročí našeho města.
Bc. Zuzana Štalmachová,

místostarostka

Oznámení o výluce na trati
Ve dnech 23. 4. 2011 až 9. 5. 2011 se budou konat výluky na trati
Otrokovice–Vizovice takto:
• 23. 4.–25. 4. Zlín střed–Lípa nad Dř.–Vizovice – 3 dny nepřetržitě
v čase cca 7:00–20:00 h
• 26. 4., 27. 4., 28. 4. – Zlín střed–Lípa nad Dř.–Vizovice denní výluka
v čase cca 7:00–20:00 h
• 29. 4.–9. 5. Lípa nad Dř.–Vizovice – 11 dní nepřetržitě v čase cca
7:00–20:00 h
Účel výluk: Oprava povodňových škod na majetku správy tratí
a propustku v km 17,432. Jedná se o opravnou práci, zhotovitelem
těchto prací bude firma Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., která
zvítězila ve výběrovém řízení. Před zahájením i po ukončení výluky dojde ve městě v důsledku činnosti stavební firmy, zejména v důsledku činnosti stavební mechanizace, k dočasnému zvýšení silničního provozu.
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace Správa dopravní cesty Zlín

Místní skupina České křesťanské akademie ve Vizovicích vás zve
v úterý 10. 5. 2011 v 18 hodin v kavárně kulturního domu na přednášku socioložky a publicistky PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc. pod názvem
Občanská společnost a co se dá dnes dělat.
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Logo k 750. výročí první písemné zmínky o Vizovicích
Vážení čtenáři,
při přípravě nového ročníku Vizovských novin, respektive jeho prvého
čísla, se redakční rada rozhodla užít logo k 750. výročí první písemné
zmínky o městě Vizovice, a to na titulní straně novin. V té souvislosti se
rozhodla členka rady, Ing. Balková, připravit o logu příspěvek. Protože
se však setkala s nedostatkem podkladů, rozhodli jsme se jeho otištění
odložit do druhého čísla. Mezitím jsme se obrátili na vedení města
s žádostí o informace. Dozvěděli jsme se, že jen o něco dříve, v prosinci 2010, při přípravě návštěvy arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
ve Vizovicích, se na bývalou starostku, nynější poslankyni, Mgr. Alenu
Hanákovou, zodpovědnou osobu za výběrové řízení k logu, obrátila
místostarostka, Bc. Zuzana Štalmachová, s žádostí o poskytnutí všech
podkladů. Žádost jí pak byla opětovně adresována koncem února
a dále začátkem března. Se stejnou žádostí se na paní poslankyni
obrátila také Ing. Balková. Bylo jí odpovězeno, že do termínu redakční uzávěrky druhého čísla Vizovských novin zašle paní poslankyně
na téma logo vlastní příspěvek. Nestalo se však. Máme tedy logo,
nemáme podklady a neznáme genezi.

Co jsme se však přesto všechno dozvěděli:
Výběrové řízení na grafický návrh loga k 750. výročí první písemné
zmínky o Vizovicích bylo vyhlášeno na základě usnesení Rady města
Vizovice č. 3/77/08 a 3/78/08 ze dne 25. 2. 2008.
Regulemi výběrového řízení bylo stanoveno, že:
• logo bude používáno pro prezentaci města Vizovice,
• požadavkem byla srozumitelnost, barevné i černobílé provedení,
mělo by odrážet historické souvislosti této události (první písemné
zmínky, pozn. red.) či další historický vývoj města,
• návrh měl být proveden ve formátu A4, požadován byl autorský originál a elektronická podoba s kvalitním rozlišením.

Uzávěrka přihlášek byla 30. 4. 2008. Logo bylo vybráno rozhodnutím pracovní skupiny k 750. výročí první zmínky o Vizovicích ve složení Mgr. Alena Hanáková, Mgr. Jiří Ludvíček, PhDr. Tomáš Mikuláštík,
Jana Pluhařová, Ing. Petr Stloukal, Hana Stloukalová, Ing. Vít Sušila,
Jiřina Trlicová, DiS.
Vítězným návrhem se stalo logo doc. PaedDr. Jiřího Elišky z Brna (bývalý kastelán vizovského zámku). Autor byl inspirován prvky kovového
zdobení vizovského zámku, které se objevuje například na zábradlí zámeckých balkónů a sám návrh zobrazuje ornament použitý na těchto
zdobných prvcích. Návrh zvítězil nad dalšími třemi návrhy a všechna
soutěžící loga byla pak představena 11. 12. 2008 na literárním večeru
pořádaném v Kulturním domě ve Vizovicích.
A co ještě bychom se rádi dozvěděli:
• Proč nemá současné vedení města celou dokumentaci k výběrovému
řízení a vybranému návrhu k dispozici? Z jakého titulu dokumentací
disponuje Mgr. Alena Hanáková?
• Proč není k dispozici design manuál, který by definoval, jak s logem
nakládat?
• Které byly tři další návrhy a kdo byl jejich autory?
• Čím předčil vybraný návrh ty ostatní?
• Proč byly návrhy prezentovány pouze na literárním večeru a nebyli
s nimi seznámeni všichni občané, např. prostřednictvím Vizovských
novin?
• Z heraldického hlediska není možné umístit logo nad znak města,
ale vždy pouze pod, případně vedle znaku města. Proč nebylo toto
hledisko respektováno?
• Proč se o návrzích loga musíme dozvědět více až touto cestou a tímto
způsobem?
Pokud si najde paní poslankyně čas na odpověď, rádi ji v příštím čísle
Vizovských novin uveřejníme.
Paní poslankyně prohlásila, koho dnes – po třech letech – zajímá,
jak výběrové řízení probíhalo. Odpovědí jí budiž dotazy občanů, které
zajímá, kdo je autorem loga, jeho význam a kým bylo vybráno. To vše
v roce výročí města, které má logo reprezentovat.
Protože je grafická práce s vybraným logem náročnější a mimo toho
není definováno, jak s ním nakládat, rozhodla se redakční rada logo
ve Vizovských novinách nakonec neužívat.
Jiří Madzia, Ing. Lenka Balková

Poděkování
Nemocnici Milosrdných Bratří ve Vizovicích.
Děkuji všem lékařům a sestřičkám za těžkou a obětavou práci
k mému manželovi Karlu Glückovi,
který je těžce nemocný a je upoután na lůžko.
Také děkuji za všechny pacienty, kteří se tu nachází a není jich málo.
Hodně štěstí Vám přeje Božena Glücková.
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Policie informuje
Vážení a milí spoluobčané,
na úvod bych chtěl nejprve zhodnotit první čtvrtletí tohoto roku z pohledu našeho oddělení. Od začátku
letošního roku do 29. 3. 2011 se
naši policisté zabývali nebo zabývají 76 trestnými činy, 390 přestupky a řešili dalších 268 případů,
ve kterých bylo rozhodnuto, že se
nejedná o protiprávní jednání. Mezi
těmito čísly je evidováno 10 případů, kdy řidiči řídili motorová vozidla
pod vlivem alkoholu, 3 případy, kdy
řídili motorová vozidla pod vlivem
omamné nebo psychotropní látky,
6 případů, které vykazovaly znaky
domácího násilí a do policejní cely
museli zasahující policisté eskortovat v letošním roce zatím 2 občany
a celkem 14 jich museli na podkladě jejich protiprávního jednání dle
příslušných zákonných ustanovení
omezit na osobní svobodě.
Na Obvodním oddělení ve Vizovicích momentálně slouží 18
policistů včetně vedoucího oddělení a jeho zástupce. Někteří policisté z našeho oddělení změnili
svá služební působiště, ale rovněž
tak k nám tři noví kolegové přibyli,
kteří zde byli převeleni ze zaniklé
služby cizinecké policie. Z tohoto
důvodu došlo ke změnám územně
odpovědných policistů za jednotlivé okrsky. Nově tedy mají na starost
okrsek Vizovice, Jasenná a Chrastěšov tito policisté:
• pprap. Bc. Miroslav Novotný
• prap. Lenka Kolínková

ště, a to do budovy policie na tř. T.
Bati č. p. 44, kde v současné době
sídlí Obvodní oddělení policie Zlín,
se stěhují pracovníci dopravně inženýrského úseku Dopravního inspektorátu Zlín. Jedná se o pracoviště,
které veřejnost využívá velice často.
Dopravní inženýr vydává stanoviska
k dopravním stavbám, vyjadřuje se
k dopravnímu značení, uzavírkám
a zvláštnímu užívání komunikací.
Přemístěním pracoviště do centra
Zlína se tak zlepší dostupnost pro
veřejnost.
Již v minulém čisle Vizovských
novin jsem zmiňoval problematiku trestných činů na seniorech
a v tomto vydání bych se jí chtěl
věnovat opětovně, neboť během
měsíce března se na Zlínsku staly
další případy. Dvaasedmdesátiletý
muž si šel ve Zlíně nakoupit do obchodu, když u něj zastavilo auto,
ve kterém byl muž a žena. Ptali se
na cestu do nemocnice. Pak muž
ukázal svazek bankovek, tvrdil, že
jde o eura, která nutně potřebuje
vyměnit. Starému pánovi řekl, že
jestli má peníze, tak je může vyměnit a navíc – zaveze ho domů.
Unavený senior byl za tuto nabídku
vděčný. Sedl si do auta a pár navi-

goval k sobě domů. Starý pán žádná eura nechtěl, ale pár ho natolik
zmanipuloval, že šel domů a donesl
10 tisíc korun. Podvodník si peníze
vzal a chtěl další a postupně tak
z důchodce vylákali okolo padesáti
tisíc korun, se kterými ujeli.
Nezaujatý člověk chování seniora nemusí pochopit. Pravdou ale je,
že podvodníci umí s lidmi doslova
manipulovat. Od poctivého člověka
je nerozeznáte, jak se zřejmě mnozí
stále ještě mylně domnívají.
A proto bych chtěl zejména apelovat na rodinné příslušníky a poprosit je, aby připomněli svým rodičům
či prarodičům, že není vhodné, aby
se bavili s cizími lidmi nebo s nimi
řešili otázky ohledně peněz. Aby je
pouštěli do svých domácností nebo
se nechávali kamkoliv vozit. Že není
vhodné ani to, aby měli vyšší finanční hotovost doma. Ale hlavně jim
vysvětlit zásadní pravidlo, že nikdy
nesmí nikoho cizího pustit k sobě
domů. Nejsmutnější je, že nejčastěji doplatí na to, že uvěřili a chtěli
pomoci lidem, kteří jim namluvili, že
jsou v těžké životní situaci. Lidé se
většinou naprosto mylně domnívají,
že pachatele poznají na první pohled. To ale není pravda. Pachatelé

bývají příjemní, úslužní, hezky oblečení. Problém ale je, že tito podvodníci bez jakýchkoliv rozpaků
se starými lidmi manipulují. A slovo
„peníze“ je pojem, na který starší
lidé slyší, a který bývá vstupenkou
do jejich soukromí.
Proto si senioři musí uvědomit,
že není ostuda říct „ne“ a klidně
nechat cizího člověka stát za dveřmi. Určitě dobrým doporučením je
mít vchodové dveře uzamčeny, či
zajištěny jinými mechanickými zábrannými systémy, a to i v době,
kdy jste doma. Taky bych chtěl vyzvat, aby jste nám pomohli dopadnout případného pachatele, zkusit
si zapamatovat, jak pachatel vypadal, co měl na sobě oblečeného,
kterým směrem se vydal, případně
jakým autem jel a co nejrychleji zavolat na linku 158. Informujte nás
i v případech, když máte podezření, že se něco děje ve vašem okolí,
u vaší staré sousedky nebo souseda. Přijít o úspory je pro staré lidi
velké trauma a své selhání si velmi
vyčítají a proto, když už se někdo
z vašich blízkých nechá obelstít,
nic mu nevyčítejte, ale naopak se
jej snažte ,,podržet“.

nstržm. Milan Staněk

A okrsek Vizovice, Bratřejov, Ublo
a Lhotsko mají na starosti:
• pprap. Petr Pekař
• pprap. Petr Zrník
Uvedení policisté mají v přiděleném okrsku na starosti prevenci
kriminality, spolupráci se zainteresovanými orgány a institucemi, s místní
samosprávou a veřejností při zajišťování bezpečnosti a zejména předcházení trestné činnosti.
Od března změnili své pracoviště
dopravní inženýři úseku Dopravního
inspektorátu Zlín. Na nové pracovi-
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www.bytyvizovice.cz

nové byty do osobního vlastnictví klidová zóna vizovice Čamínka
Výstavba bytových domů ve Vizovicích – ulice Tyršova – vám nabízí po všech stránkách
komfortní způsob bydlení. Domy jsou situovány do klidové zóny, dostupnost na veřejnou
dopravu je chůzí do deseti minut.

Energeticky úsporné domy

jedna z posledních možností získat
bydlení ve snížené sazbě DPH
kontakt
Hrabovský Oldřich, tel.: 603 204 777, mail: bytyvizovice@seznam.cz
Hvozdenský Richard, tel.: 777 733 331, Pardubská 1197, Vizovice
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Seriál − Vizovice v proměnách času

Vizovice, Palackého náměstí, 1908, vydal Rudolf Macháček, ze soukromé sbírky zapůjčil Jiří Madzia.

Vizovice, Palackého náměstí, březen 2011, foto Renata Mládenková.
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