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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 23. 5. 2011
Zastupitelstvo města:
• schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města na II. pololetí roku 2011
• souhlasí se změnou příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice na s.r.o. a ukládá řediteli TSMV a starostovi města zadat vyhotovení znaleckých posudků a notářského zápisu pro tuto transformaci.
• schvaluje příspěvek pro 4 děti v Mateřském centru Vizovice v celkové výši
40.000 Kč za období září až prosinec 2011
• zamítá žádost o poskytnutí ﬁnančního příspěvku v roce 2011 Mateřskému
a rodinnému centru Beruška o.s. na projekt „Miniškolička“ do doby vyřízení všech stavebních podkladů nutných k zahájení činnosti „Miniškoličky“.
• pověřuje starostu města jednáním s SK Vizovice v záležitosti víceúčelového sportoviště. TERMÍN: 27. 6. 2011
• souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru u ČS a.s. ve výši 3.298.476,60 Kč
z důvodu předﬁnancování projektu ZŠ Vizovice, příspěvková organizace, „Od Abakusu k PC“ podaného v rámci výzvy ROP NUTS II Střední
Morava, podpora 2.3.2. Sociální infrastruktura a pověřuje ředitelku ZŠ
Vizovice Mgr. Radmilu Koncerovou podpisem smlouvy o úvěru
• schvaluje poskytnutí ručitelského závazku Česká Spořitelna a.s. za úvěr
poskytnutý Základní škole Vizovice, příspěvková organizace, ve výši
3.298.476,60 Kč
• schvaluje 1. závěrečný účet města Vizovice za rok 2010 včetně příloh
a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2010, a to bez výhrad dle
přílohy č. 1 k zápisu 2. Převedení výsledku hospodaření za rok 2010
na účet nerozděleného zisku minulých let
• schvaluje rozpočtové opatření č. 5Z – změna schváleného rozpočtu roku
2011 dle přílohy č. 2 k zápisu
• schvaluje:
1. odvod odpisů Technických služeb města Vizovice, příspěvková organizace v roce 2011 ve výši 4.000.000 Kč
2. odvod odpisů Mateřské školy Vizovice, příspěvková organizace
v roce 2011 ve výši 300.000 Kč
• bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0596/2011/KH s 20% podílem města na zabezpečení akceschopnosti JPO II Vizovice z celkové
poskytované dotace

• schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory č. D/1135/2011/KH dle přílohy č. 2 k zápisu
• schvaluje vyčlenění ﬁnančních zdrojů na zajištění realizace projektu
„Farmářské trhy“ v min. výši 10% z celkového rozpočtu na spoluﬁnancování výše uvedeného projektu
• souhlasí s prodejem pozemku p.č. 5318/97 v k.ú. Vizovice státnímu
podniku Lesy ČR za cenu 5.880 Kč
• souhlasí se směnou pozemků dle přílohy č. 3 k zápisu s Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
• revokuje usnesení č. III/60/11 ze dne 11. 4. 2011
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje p.č. 708 v k.ú. Vizovice
• zamítá žádost č.j. MUVIZ 8212/2011 o prodej p.č. 5350/7 v k.ú.
Vizovice
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje p.č. 4550/25 v k.ú. Vizovice
• zamítá žádost č.j. MUVIZ 11094/2011 o prodej pozemku p.č.
3309/6 v k.ú. Vizovice
• odkládá žádost č.j. MUVIZ 10243/11 o prodej pozemku
p.č.5291/1 v k.ú. Vizovice do doby vyřešení vlastníka pozemku.
TERMÍN: 27. 6. 2011
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 154/3
v k.ú. Vizovice
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 154/2
v k.ú. Vizovice
• bere na vědomí žádost o zrušení užívání bytové jednotky Štěpská
948/4 ve Vizovicích a ukládá právnímu odboru zpracovat návrh
na uplatnění výpovědi dle občanského zákoníku. TERMÍN: 27. 6. 2011
• bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko za rok 2010
• schvaluje výpověď členství Města Vizovice, Masarykovo nám.
1007, IČ 00284653 zastoupeným Ing. Romanem Persunem, ze
svazku obcí Region Zlínsko, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, dle článku XIII. odst. 5 Stanov svazku obcí Region Zlínsko, a to
k datu 23. 5. 2011 a pověřuje Ing. Romana Persuna, starostu města,
všemi potřebnými úkony souvisejícími s podáním předmětné výpovědi a jejím podpisem
Bc. Zuzana Štalmachová, místostarostka

Tříděním odpadů Vizovjani ušetřili 301 976 litrů vody!
Vizovice jsou od roku 2007
zapojeny do systémů zpětného
odběru vysloužilých spotřebičů zahrnujících mimo jiné i sběr televizorů
a monitorů. Společnost Asekol zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení provedla analýzu, na jejímž základě je možné vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, primárních
surovin a vody ušetřili občané Vizovic za loňský rok tím, že odevzdali
svůj vysloužilý elektrický spotřebič
do sběrného dvora TS Vizovice.
Jedná se opravdu o zajímavá čísla.
Zpětný odběr a recyklace jedné
televize ušetří tolik energie, kolik
spotřebuje žárovka za čtyři měsíce
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nepřetržitého svícení, spotřebu ropy
osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní
vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů
na životní prostředí, jejíž zpracování
iniciovala společnost Asekol. Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení je
pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku ﬁnální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů

do nového produktu nebo k jejich
konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu.
Z Certiﬁkátu environmentálního
vyúčtování spol. Asekol vyplývá, že
občané Vizovic v roce 2010 vytřídili
258 televizorů a 145 monitorů. Toto
množství odpovídá úspoře 60 kWh
elektřiny, 1.187 litrů ropy, 301.976
litrů vody a 2.712 tun primárních surovin. Navíc byly sníženy emise skleníkových plynů o 16 tun a produkci
nebezpečných odpadů o 61 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje
za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jedná se o docela impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena
pouze na televizory a monitory,
přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních
druhů starých spotřebičů. Dík si
tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice
nebo dokonce do přírody, ale nosí
jej do sběrného dvora.
Ing. Josef Pavlůsek, ředitel

Vizovské noviny
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Úvodník
Doznívající hospodářská recese způsobila výrazné snížení
státních příjmů, které se projevilo
na všech úrovních a tedy i v našem
městě. Kromě toho, že byly sníženy prostředky na mzdy zaměstnanců městkého úřadu, není rovněž
dostatek prostředků na investice,
a to na všech úrovních. Z tohoto
důvodu bohužel také došlo k pozastavení stavby obchvatu Lhotska
silnicí I/49, na který je již vydáno
stavební povolení. Nedostatek
ﬁnancí ale také zbrzdil realizaci
projektu sporné silnice R49. V současné době je zřejmá snaha Ředitelství silnic a dálnic prosadit alespoň realizaci úseku Hulín–Fryšták,

a tak připojit východní část Zlína
na dálniční síť a případně úseku
Fryšták–Lípa ve dvouproudém provedení. Realizace stavby je ovšem
odsunuta do příštího desetiletí.
Podle Celostátního sčítání
dopravy 2010 zveřejněného
na webových stránkách Ředitelství
silnic a dálnic je průměrná intenzita provozu na úseku Vizovice
–Valašská Polanka 1.939 vozidel
denně a na hraničním přechodu
Střelná už jen 1.329 vozidel denně. Více než třikrát vyšší zatížení
je ale na silnici Vizovice–Vsetín
(6.185 vozidel denně) a tedy
i na obou vizovických náměstích.
Z toho vyplývá, že stavba silnice

R49 vedoucí na Slovensko by dopravní problémy v našem městě
nevyřešila. Nemám ale informace
o tom, že by se řešením omezení
dopravy přes Vizovice směrem
na Vsetín někdo zabýval. V současné době se tak jeví dopravní
zatížení na vizovických náměstích
a na ulici Chrastěšovské jako neřešitelný problém.
Občané bydlící v koridoru
R49 se tak sice v dohledné době
nemusí obávat stavby rychlostní
silnice, to ale neznamená zrušení
koridoru, ve kterém platí omezení
jakékoliv stavební činnosti, kromě
nutné údržby stávajících nemovitostí. Protože je zřejmé, že doprav-

ní intenzita směrem na Slovensko
naprosto neodpovídá požadavku
na stavbu čtyřproudé silnice (je
nižší, než celostátní průměrná intenzita provozu na silnicích II. tříd,
která je 2.315 vozidel denně),
měli bychom se alespoň pokusit
o zúžení koridoru na minimální přípustnou šířku. Vzhledem k tomu, že
současný koridor je téměř jedinou
možností obchvatu Vizovic směrem na Valašskou Polanku, je ale
jeho zrušení nereálné a musíme
počítat s tím, že někdy v budoucnosti tudy silnice, i když možná jen
dvouproudá, povede.
Pavel Pečeňa,
člen Rady města Vizovice

Revitalizace sídliště Růžová
Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych vás v krátkosti informoval o dotačním titulu – „Revitalizace sídliště Růžová“. Tento
dotační titul ve výši 876 429 Kč
uznatelných nákladů byl z 85%
ﬁnancován z fondu Evropské
unie, 5% přispěl SFŽP a 10% přispělo město Vizovice. Realizace
byla provedena v roce 2009.
Ze strany některých občanů sídliště byl vznesen oprávněný podnět
ve věci současného stavu provedené výsadby. Musím konstatovat,
že na podzim letošního roku končí
2letá záruka vztahující se na kvalitu provedeného díla. Proto jsme
vstoupili do jednání s realizátorem,
aby se snažil pokud možno vyhovět oprávněným připomínkám obyvatel sídliště Růžová, kteří vznesli
námitky týkající se udržitelnosti projektu. Ta je v tomto případě 10 let.
V době předání díla při ukončení
realizace byla špatně pochopena
součinnost v rámci udržitelnosti, to
znamená, že po realizaci měly
a mají ve stanovených agrotechnických lhůtách a pravidelnosti
údržby tyto činnosti provádět Technické služby města Vizovice. Jelikož v průběhu období dvou let se
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na zrealizovaném dotačním titulu
prováděly tyto udržovací činnosti
minimálně, tak bylo potřeba nyní,
tedy před ukončením záruční doby,
provést nejnutnější opatření vedoucí k únosnému stavu udržitelnosti
provedeného díla. Bylo potřeba
zajistit ukotvení geotextilií, dosypat
kůru a hlavně, ekonomicky nejschůdnějším způsobem technicky
zamezit nežádoucímu rozhrabávání kůry na pěší komunikace i mimo
ně. Provedlo se tedy zabezpečení
(jak můžete vidět na fotograﬁi),
to se však v některých případech
nesetkalo s pozitivním ohlasem
některých občanů. Ano, souhlasím
s vámi, že jsou i jiné způsoby, mnohem estetičtější, ale v úplně jiných
cenových relacích. Tato technická
opatření měl v ceně zajistit realizátor při provádění díla a občané
se ke kvalitě provedené zakázky mohli při předání a po dobu
2 let vyjadřovat. Stalo se tak až
nyní a důvody připomínek byly
relevantní. Kromě výše zmíněných
technických opatření byly provedeny některé další úpravy – dosazení
chybějících stromků/keřů, případně výměna za uhynulé (některé
budou realizovány až na podzim

2011). Realizátor konstatoval, že
pravidelná údržba (udržitelnost
projektu - myšleno pravidelné sečení, doplňování kůry, prořezávka,
chemická údržba, případně zalévání), by měla město Vizovice stát
ročně mezi 200 – 300 tis. Kč.
Za město Vizovice chci vyjádřit
poděkování za podněty občanů

a všímavost k realizovanému dílu
a zároveň chci za město Vizovice, potažmo Technické služby
města projevit snahu, aby údržba
těchto ploch probíhala lépe ku
spokojenosti všech občanů než
doposud.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Sídliště Růžová – ilustrační foto.
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Přijďte na zastupitelstvo
V pondělí 23. května 2011 skončilo ve večerních hodinách veřejné
zasedání Zastupitelstva města Vizovice. Ještě několik dnů poté se
mi hlavou honily myšlenky na jednotlivé body programu a samotné
hlasování. Vracely se mi některé
názory zastupitelů, ač byly více či
méně důležité, místné či efektivní.
Vybavovalo se mi před očima hlasování a tím mnohdy deﬁnitivní rozhodnutí o osudu jednotlivého bodu
programu zasedání.
V očích nezaujaté osoby by
se i nechalo říci, že sedmnáct
zvolených zastupitelů rozhoduje
o nakládání s pozemky a domy.
Obhospodařuje ﬁnance a dokonce i závažně ovlivňuje životy samotných občanů Vizovic.
Ale proč začínám tak zeširoka?
Uplynulo pár dní a účastnil jsem
se květnových oslav vyzdvihujících
konec jednoho měsíce a tím zpečetění osudu na mnoha místech
pracně postavených májek. Ta
‚naše‘ postupně mizí v plamenech
a raději přistoupím k mohutnému
ohni ještě blíž, abych se ohřál.
Předpověď žel meteorologům
vyšla a je nepříjemně chladno.
I přesto jsem vnímal pohodovou
atmosféru, pozoroval lidi postávající u stánků s grilovaným párkem
či klábosící nad štamprlí vizovického moku. Z hlavy se mi vykouřily
myšlenky na práci, starosti a denní
problémy. Body pondělního zastupitelstva byly na míle daleko. Myslel jsem si. Ne na dlouho.

Naklonil se ke mně známý
a hned v první větě na mě vybalil všechny jeho trable s ‚městem‘
a co vše bychom měli udělat.
„Vždyť je to tak jednoduché –
stačí vzít peníze a opravit za ně
například rozpadající se most,“
poradil mi. Po chvíli se na mě vrhla mladá maminka a dost peprně
se do mě pustila. V náručí pohupovala s možná dvouletou dcerkou a nebrala si před ní příliš servítky. Vyčistila mi doslova kožich
a poukázala na to, jak město nic
nedělá pro maminky s dětmi, a to
jediné rezavějící a rozpadající se
hřiště za novou školou už dávno dosloužilo. No, musím jí dát
za pravdu – prolézačky pamatují
i mé dětské dovádění. Jen měly
veselejší barvy.
Vyslechl jsem si i další názor
skrze zateplování „radnice”. Proč
raději neinvestujeme do oprav
chodníků? Marně jsem se snažil
vysvětlovat, že ﬁnance na zateplení pochází z dotací, které úspěšně
vyřídilo minulé zastupitelstvo a nevyužít této šance a promarnit ji pletichařením zda tento krok je v této
době správný, by byla hloupost.
Můj poslední májový večer se
změnil v mé soukromé zastupitelstvo města Vizovice a nyní se
po dlouhém úvodu dostávám konečně k myšlence.
Je jen velká škoda, že mnohdy
trápení občanů se řeší tak nějak
jednoduše řečeno – při setkání
na ulici. Veškerá zasedání zastupi-

telů jsou veřejná a ve většině případů zejí prázdnotou. Až na poslední
zastupitelstvo, kdy bylo v sále téměř
třicet lidí, a i když se spíše řešily problémy osobního charakteru, i za to
jim dík. Děkuji za účast. Probíraly se
otázky odprodeje pozemků, sousedské vztahy až po vznik soukromé miniškoličky.
Nyní není až tak důležité, jaký
bod se projednával a jak závažný
byl. Důležitá je účast občanů. Poté,
a to mi věřte, byste měli vidět, jak
někteří vámi zvolení zastupitelé
mluví úplně jinak. Jistě si dovede
představit jednání za zavřenými
dveřmi či bez účasti spoluobčanů,
ale v okamžiku, kdy na zasedání
sedí někdo z voličů, vše má úplně
jiný charakter. Najednou nepadají
hloupé myšlenky, pitomé ideje či
dokonce – ostrá slova. Zasedání
s účastí občanů má kulturně důstojnější průběh a navíc se zastupitelé
snaží přijít v někdy neřešitelné situaci s možným řešením.
Přijďte na zastupitelstvo.
Přijďte se podívat, jak mluví vámi
zvolený zastupitel. Jak se vyjadřuje
k dané problematice. Pojďte si jej
poslechnout, jak vůbec mluví, či
tam jen sedí jako „mouchy snězte

si mě” a jen ledabyle zvedne ruku
při hlasování. Udělejte si chvíli čas
a „zkontrolujte” své zastupitele,
jak hlasují. Jsou tací, kteří hlasují
pro vše, jiní jsou vždy proti a jsou
i takoví, kteří se téměř pravidelně
hlasování zdržují. Zkontrolujte toho,
komu jste propůjčili na následující
čtyři roky svůj hlas. Třeba budete
zklamaní, nebo v lepším případě –
možná nadšeni. Ověřte si na vlastní
kůži, že váš zastupitel v předvolební kampani jen hloupě netlachal
v hospodě u piva či neměl až příliš
široká ramena. A v neposledním případě – ověřte, zda váš zastupitel
vůbec na zasedání chodí pravidelně či jen jednou za čas.
Pravděpodobně mě někteří kolegové – zastupitelé proklejí, protože
co si budeme povídat přátelé, vždy
je příjemnější rozhodovat o závažných problémech v uzavřené skupině než v konfrontaci z očí do očí
zúčastněným občanům.
Navštivte kterékoliv zastupitelstvo a přijďte si vyslechnout zastupitele, či se rovnou vyjádřit. Máte
na to právo. Nebojte, nikdo vás
nekousne a dokonce si dáte s námi
kávu. Sice instantní, ale chutnou.
Richard Jaroněk

Plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice na II. pololetí 2011:
27. červen, 8. srpen, 19. září, 10. říjen, 14. listopad, 12. prosinec
S termíny souhlasili všichni zastupitelé, ale mohou se samozřejmě
změnit, proto doporučujeme sledovat webové stránky Města Vizovice či veřejnou vývěsku.

Vizovice budou realizovat již třetí projekt z Krajského programu prevence kriminality
V předchozích dvou letech se
podařilo získat investiční dotaci
z Krajského programu prevence kriminality na projekty
„Skatepark – Vizovice” (rok
2009) a „Osvětlení sportovních ploch“ (rok 2010).
V únoru letošního roku
Město Vizovice opět zažádalo
z daného dotačního titulu tentokrát
však o neinvestiční dotaci na projekt
s názvem „Sportovní vybavení”.
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Předmětem tohoto projektu je pořízení sportovního vybavení, které při-

spívá ke smysluplnému a aktivnímu
prožívání volného času dětí a mládeže – koš na basket s míči a deset
lodí (PALAVA) s pádly a vestami.

Na posledním dubnovém jednání Zastupitelstva Zlínského kraje bylo schváleno poskytnutí
podpory pro tento projekt
ve výši 120 000 Kč (75%
z celkových skutečných způsobilých výdajů projektu).
Dle harmonogramu projektu
tedy bude v měsíci červnu zahájena investiční fáze projektu, kdy
se předpokládá realizace výběrového řízení na dodavatele

sportovního vybavení. Samotná
dodávka sportovního vybavení
je pak plánována na měsíc červenec.
Pořízené sportovní vybavení
bude v majetku Města Vizovice,
zodpovídat za něj však bude
jeho příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež VITEK.
Ing. Jana Malá
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ZŠ Vizovice – ZŠ Vrbové, přátelství, co trvá a trvá…
Družba mezi Základní školou
Vizovice a Základní školou Vrbové
vznikla nevinně jako výletní akce
tehdejších spřátelených tříd a přerostla v tradici sportovních utkání
a společenských setkání žáků, učitelů i rodičů.
V pátek 27. 5. 2011 se u nás
ve Vizovicích opět konalo jedno
z těchto nádherných setkání.
Ze Slovenska přijelo 42 dětí,
pro které jsme připravili sportovní
i společenský program. Již tradičně se začínalo atletikou v pořadí:
běh na 60 metrů, skok do dálky,
hod kriketovým míčkem/granátem,
vytrvalostní běh na 600 metrů pro

dívky/1 000 metrů pro chlapce.
Za každou školu v jednotlivých
disciplínách mohli nastoupit tři žáci
a tři žákyně, podmínkou byl jeden
šesťák v každé kategorii. Z celkového počtu možných umístění v atletice (8 × 3 = 24) se našim žákům
podařilo stát na pomyslném stupni
vítězů 17krát, takže v tomto sportu
se nám opravdu dařilo.
I když sbírat vavříny vítězství je lákavé, to nejdůležitější a nejcennější
na těchto vzájemných setkáních je
přátelství. Abychom tuto myšlenku
opravdu podpořili, poprvé v historii sportovních her děvčata nenastoupila proti sobě, ale ve třech

smíšených družstvech a utkala se
ve ﬂorbalu. Bylo velmi hezké sledovat jejich spolupráci na hřišti, vzájemné povzbuzování či gratulace
po úspěšné akci a v závěru nechyběla objetí. Sport je fenomén, který
nezná hranice a tato společná hra
to potvrdila.
Zlatým hřebem sportovního programu byl fotbal. Hrálo se 2krát
35 minut a o krásné akce i napětí
nebyla nouze. Padlo hodně gólů
a konečný výsledek 8:5 pro Vrbové ukázal, kdo má letos více natrénováno.
Celodenní snaha a úsilí sportovců byla odměněna hodnotnými

cenami, hlavně díky štědrosti a pochopení sponzorů, za co jim patří
náš nemalý dík: Papírnictví Pavelka,
ﬁrma Sykora, Štěpský dvůr, CTW
Toys – pan Slezák, Čokoládovna
Scarletti, Shocart, R. Jelínek a pan
Leoš Hába.
Hlavním garantem a sponzorem
setkání se stal Nadační fond Pastelka Základní školy Vizovice.
Po sportu a fandění přišla
na řadu společenská část setkání
– diskotéka. I když už nešlo o sportovní emoce, stejně došlo na srdečná objetí. Ogaři s dievčatami, cérky
s chlapcami...
Mgr. Adriana Hálová

Děti ve Vizovicích navštívil projekt Rozhlédni se!
Projekt Rozhlédni se!, který
učí děti, jak se chovat bezpečně v silničním provozu, navštívil
ve středu 20. dubna Moravu.
V základní škole ve Vizovicích
prošly praktickým školením děti
z druhých a třetích tříd. Tento
projekt dětem přináší Nadační
fond Kolečko. Jeho generálním
partnerem je stavební společnost
EUROVIA CS.
Základem projektu Rozhlédni
se! jsou interaktivní tréninky dovedností, které děti odpovídající
formou upozorní, na co si dávat
na chodníku a na silnici pozor.
Ve Vizovicích se celkem 120
dětí dozvědělo, jak se mají chovat v různých situacích na silnici
nebo jak být na komunikaci lépe
vidět. Vyzkoušely si, jak dobře
znají dopravní značky, jak mají
být správně připoutané v autě

nebo jak se mají vybavit pro jízdu na kole.
Součástí programu byly kvízy
a poznávací soutěže. Odborným
garantem a realizátorem školení je Robert Šťastný, odborník
na problematiku bezpečnosti silničního provozu.
„Děti by měly vědět, jak se
v silničním provozu chovat a co si
mohou dovolit. Prevence v oblasti
bezpečnosti silničního provozu je
důležitá a měla by být nedílnou
součástí výchovy každého dítěte,“
říká Linda Jandová, předsedkyně
Správní rady Nadačního fondu
Kolečko, který celorepublikový
program připravil. „Přestože se situace již hodně zlepšila, stále zůstávají na Zlínsku místa, kde může
být bezpečnost dětí ohrožena.
Věřím, že díky tomuto projektu budou děti vědět, jak se na silnicích

chovat a budou se tím také řídit,“
uvedl Josef Štafa, ředitel závodu
Zlín společnosti EUROVIA CS.
Projekt Rozhlédni se! má celorepublikový charakter a postupně
navštěvuje regiony v České republice. Odstartoval v lednu roku
2010 v Olomouci. Je zaměřen

na děti od 6 do 10 let. Interaktivní
formou vychovává děti v bezpečném pohybu v silničním provozu.
Celý projekt běží ve spolupráci
s Muzeem Policie ČR. Partnerem
projektu je také Federace dětských domovů ČR.
Zuzana Dvořáková

Děti se učí poznávat dopravní značky.

Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně ZŠ Vizovice na téma VESMÍR
V letošním roce jsme v hodinách výtvarné výchovy věnovali
hodně času pracím na téma VESMÍR. Jednak proto, že v dubnu
celý svět vzpomínal 50. výročí
letu prvního člověka do vesmíru.
Jednak také proto, že vesmír je
pro nás všechny jistě zajímavý
a krásný – hvězdnou oblohou,
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barevností, ...burcuje naši fantazii
svojí nekonečností a neprobádaností, ...existuje ve vesmíru mimozemská civilizace, jak asi mimozemšťané vypadají, chtějí s námi
komunikovat?
Vesmír je nekonečný a nabízí
i nekonečné množství otázek, ale
také pro výtvarné ztvárnění neko-

nečné množství námětů. Žáci se
pokusili zachytit hvězdnou oblohu, slunce, vesmírné rakety, ale
také zapojili svoji fantazii a vytvořili mimozemšťany, jejich planety, vesmírná plavidla. Do lahví
„nasbírali vzorky kosmických hornin“ a přijali vzkazy od obyvatel
jiných planet.

Všechny práce byly k vidění
ve výstavních prostorách Domu
Kultury Vizovice od 11. 5. do
30. 5. 2011.
Pokud jste naši výstavu navštívili, doufáme, že se vám práce
žáků líbily.
S. Mikulčíková, H. Návratová
ZŠ Vizovice
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„Nejmilejší koncert“

Vystoupení dětí v rámci jedné z kategorií.
Regionální kolo 18. ročníku přehlídky kulturních aktivit dětí z dětských domovů nazvané „Nejmilejší koncert“ se tentokrát konalo
ve Vizovicích. Pořadatelem byl
Dětský domov a Základní škola

Vizovice. Poděkování patří městu
Vizovice, které převzalo záštitu
nad celou akcí a Nadaci Děti-kultura-sport za ﬁnanční podporu.
Do Vizovic přijelo 90 dětí z různých dětských domovů, aby mezi

sebou soutěžily v hudebních,
tanečních a divadelních kategoriích. Ti nejlepší postoupili do celostátního kola. Porota neměla
lehký úkol, protože děti bojovaly
s velkým nasazením a v jednot-

livých vystoupeních předvedly
své nadání a nadšení pro svou
zálibu. Kouzelník Šeklin vyčaroval údiv a básnickou sbírku dětí
z dětského domova pořádající
organizace „Můj podělaný svět“,
jejíž tvorbu podpořila Nadace
OKD. Knize popřála úspěch celá
porota. “Včerejšek je historií, zítřek tajemstvím, dnešek, přítomnost
je dar. Život je neobyčejný a chuť
každého okamžiku je neopakovatelná. Já přeji této neopakovatelné knížce v této chvíli, aby se
všem čtenářům líbila“, pronesla
místostarostka Zuzana Štalmachová. Nejkrásnější odměnou
za vydařený den byl roztančený
sál plný dětí, k nimž se přidali strýcové a tety. Doufáme, že vy všichni, kteří jste přijali naše pozvání,
nám dáte za pravdu.
Marcela Šťastná,
vychovatelka

Vizovjánek se kulatí
Je to tady! Devětatřicátý rok
úspěšného působení Vizovjánku
ve Vizovicích se končí a nový začíná. Ano, milí přátelé, příznivci,
rodiče, babičky, dědečci. Příští
rok Vizovjánek (minulý a i současný) oslaví kulaté narozeniny,
čtyřicetiny. A jak že ten uplynulý rok probíhal? Již od začátku
školního roku jsme měli napilno.
Na podzim jsme se snažili získat
přes prázdniny ztracenou fyzič-

Vizovjánek – ilustrační foto.
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ku, přivolat hlásky z dalekých
krajin a potrápit mozky nad zapomenutými pásmy. To vše jsme
zvládli na soustředěních v RS Trnava a Revika.
Když se začala chystat zima,
my jsme se chystali s ní. Oprášili
jsme staré kožíšky a zimní pásma. Vánoce jsme oslavili besedou pro rodiče a příznivce folkloru v sále ZŠ Vizovice. Po svátcích
jsme se opět sešli, abychom

vytancovali vánoční kila a připravili se na důležitou část roku,
na sezónu valašských bálů. Ten
vizovský se konal na konci ledna
a sešlo se na něm na 100 krojovaných párů. Letos se ho mimo
dospělých účastnily i starší děti.
Naši nejmenší si o měsíc později
zatancovali na karnevale, pořádaném společně s masopustní
obchůzkou po Vizovicích. Večerní masopustní zábava patřila
dospělým, kteří mohli zhlédnout
vystoupení čtyř kapel, pásmo
o masopustu a půlnoční pochovávání basy.
Skončila doba zábav a opět
jsme najeli na přísný nácvik, neboť za necelý měsíc nás čekala
oblastní přehlídka dětských valašských souborů. Ta se konala
letos, již potřetí, u nás ve Vizovicích. Zúčastnily se jí všechny
dětské skupiny Vizovjánku, ale
do krajského kola v Rožnově postoupila jen jedna skupina s pracovním názvem Luciper (podle
názvu pásma), oﬁciálně Vizovjá-

nek I. Děkujeme jim za vzornou
reprezentaci.
V dubnu jsme již počtvrté přinesli do Vizovic jaro a za vaší hojné účasti vyhodili zimu – Mařenu
do Bratřejůvky. Nutno také zmínit, že se naši zpěváčci zúčastnili
okresního kola pěvecké soutěže
Trnečka a do regionálního kola
v Kloboukách postoupilo 6 dětí.
Velký úspěch zaznamenala zpěvačka Terezka Adamušková, která se prozpívala na překrásné
4. místo v národním kole Zpěváčka ve Velkých Losinách.
A kde nas můžete společně
s cimbálovou muzikou Vizovský
Jurášek v nejbližší době potkat?
Dne 18. června vystoupíme
na festivale v Přerově a následující den spolu se souborem Portáš a slovenskými hosty na 11.
Folklorním odpoledni na nádvoří
vizovského zámku. Podrobnější informace o chystaných akcích naleznete na webových stránkách
www.vizovjanek.estranky.cz.
Vaši Vizovjánci
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44. VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ALOISE HÁBY:
19. 6. od 17:00 – 11. Folklorní odpoledne
Zámek Vizovice
1. 7.od 19:30 – Koncert pro cimbál a panovu ﬂétnu
Jan Rokyta ml. – cimbál, Lisolotte Rokytová – panova ﬂétna
29. 7. od 19:30 – Klavírní recitál
Lucie Czajkovská – klavír
12.8.od 19:30 – Kytarový recitál
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Městské divadlo Zlín
Vážení příznivci divadla.
Městské divadlo Zlín od 1. 6.
2011 zahajuje předplatitelskou
sezonu 2011/2012.
V této sezoně pro Vás chystáme, kromě činoherních představení, i dva muzikály.
Katalog předplatného, ročník

2011/2012 najdete v Informačním centru Vizovice a v Městské
knihovně Josefa Čižmáře, a také
na našich webových stránkách
www.divadlozlin.cz.
Rezervace do konce června
je možné volat na bezplatnou
linku 800 100 012.

Štěpán Rak – kytara
26.8. od 19:30 – Wallingerovo kvarteto
Pavel Wallinger – housle, Jan Vašta – housle,
Miroslav Kolář – viola, Jan Škrdlík – violoncello
9.9. od 19:30 – Koncert pro Vizovický zámek
prof. Barbara Willi – cembalo,
Jana Semerádová – barokní příčná ﬂétna
Cena jednotlivých koncertů 120 Kč.
Vstupenky si můžete zakoupit v Informačním centru
DK Vizovice, Papírnictví Pavelka a u členů Kruhu přátel hudby.
DŮM KULTURY VIZOVICE
6. 6. od 17:00 hod.
Vernisáž výstavy Blanky Kučné pod názvem Šperky, loutky, obrazy.
Slovem uvádí: Blanka Kučná. Hudební doprovod: Václav Veselý
Výstava potrvá do 24. 6. 2011. Po-ne (8:00–12:00, 12:30–16:30).
Výstavu naleznete ve vestibulu Domu kultury.
30. 6. od 17:00 hod.

Vizovské noviny kosmické
Vážení čtenáři, je nám potěšením oznámit, že na palubě raketoplánu Endeavour, který odstartoval ke svému poslednímu letu 16.
5. 2011 ve 14:56 SELČ z mysu
Canaveral na Floridě, byla v elektronické podobě také titulní strana
prvého letošního čísla Vizovských
novin. Titulní strana byla americkému Národnímu úřadu pro letectví
a kosmonautiku poskytnuta v rámci
programu Face in Space, který byl
počátkem roku otevřen veřejnosti.
Mise s označením STS-134 trvala
15 dní, posádka měla 6 členů, raketoplán se pohyboval na orbitální dráze ve výšce cca 352 km při
rychlosti téměř 28000 km/hod.
Startu raketoplánu přihlíželo té-

měř půl milionu diváků na pobřeží
kolem mysu. Zúčastnila se jej také
manželka kapitána, v lednu postřelená kongresmanka Gabrielle
Giffordsová.
Misi absolvovala také plyšová
ﬁgurka populárního Krtečka, kterou s sebou vzal letový specialista
Andrew Feustel. Na palubu si našla cestu skrze jeho manželku, jejíž
matka pochází se Znojma. Ze stejného důvodu měl Feustel při své
minulé misi v roce 2009 (STS-125)
s sebou Nerudovy Písně kosmické.
Oﬁciální certiﬁkát o účasti Vizovských novin na misi obdržela
redakce jen krátce po návratu raketoplánu na Zemi.
Jiří Madzia

Vernisáž výstavy výtvarných prací devíti autorů s blízkým vztahem
k městu Vizovice.
Dušan Cendelín, Naďa Cendelínová, Jiří Eliška, Simona Hábová,
Svatava Halová, Stanislava Mikulčíková, Josef Pšenčík, Petr Velecký,
Pavla Zigalová.
Úvodní slovo PhDr. Tomáš Mikulaštík, hudební vstup Jana a Karel
Dvořáčkovi. Výstava potrvá do konce srpna. Po–ne (8:00–12:00,
12:30–16:30). Výstavu naleznete ve vestibulu Domu kultury.
30. 6 od 15:00 hod.
Setkání důchodců – kavárna Domu kultury.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ VIZOVICE
3.–6. 7.
Autobusový zájezd, turistika v oblasti Karlovarska a Mariánských
lázní.
23. 7.
Celostátní akce. Výstup na Klášťov.
12.–14. 8.
Vysoké Tatry.
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V knihovně se stále něco děje…
Měsíce duben a květen se v knihovně vyznačovaly nejen zvýšeným zájmem o knihy tzv. „povinné literatury“ pro maturanty, ale i spoustou besed
pro děti mateřských a základních škol. Úspěšně pokračuje projekt knihovny
a MŠ „V knihovně si čteme rádi, s knihami jsme kamarádi“. Závěr projektu
je naplánován na polovinu června a malí absolventi tohoto projektu budou odměněni nejen divadelním představením, ale i diplomem a dárkem.
Zcela novým projektem byla fotograﬁcká soutěž „Ty čteš, já fotím“, která
bude ukončena v měsíci červnu a probíhala ve spolupráci se Středním školou oděvní a služeb, obor fotograf. Nejlepší fotograﬁe budou vystaveny
v knihovně. A žáci základní školy jsou zase zapojeni do projektu Rád/a
si kreslím, kde je mottem pro kresbu město Vizovice. I zde nejlepší práce
budou vystaveny v knihovně a odměněny věcnou cenou.
Besedy pro všechny třídy základní školy jsou přizpůsobeny požadavkům
jejich učitelů. Hlavním tématem však zůstává historie v rámci 750. výročí
první zmínky o městě Vizovice. Stranou nezůstali ani žáci ZŠ praktická, starší žáci se seznámili v knihovně s historií, mladší zase poslouchali poutavé

literární vyprávění. Studenti Střední školy oděvní a služeb se zase učili orientovat v knihovně v rámci „Knihovnických lekcí pro uživatele všech služeb
v knihovně“.
Knihovna však nezapomíná ani na dospělé čtenáře a návštěvníky knihovny. Velké poděkování patří paní Jaroslavě Divílkové za literární večer „Jarní
čajování“. Návštěvníci se dověděli mnohé o velikonočních zvycích a ochutnali výborný bylinkový čaj smíchaný z jarních bylinek zvláště pro tento večer.
Poslední květnový pátek se uskutečnila vycházka na Janovu horu, tentokrát „Za pověstmi Vizovic“. Počasí nám přálo a tak i na opékání špekáčků
došlo. Pro malé návštěvníky byla uspořádána soutěž „Za hledáním pokladu“ s překvapením v zakopané truhlici.
Děkujeme také našim sponzorům za ﬁnanční podporu: H. P. servis hydraulika spol. s r.o. - pan Čiřmář, Al-Ko Kober spol. s r.o. – ing. Tichý a Lékárna Medicentrum - PharmDr. B.Hanák. Finanční prostředky budou použity
na nákup knih, časopisů, věcné odměny pro čtenáře při soutěžích a loutkové divadlo pro nejmenší čtenáře.
O všech našich akcích, projektech , knižních novinkách a dalších informacích vztahujících se ke knihovně si můžete přečíst na našich stránkách
www.knihovnavizovice.cz.
Upozornění na změnu půjčovní doby v době letních prázdnin:
Úterý: 9:00–11:00, 12:00–17:00 hod.
Středa:
—
12:00–17:00 hod.
Čtvrtek: 9:00–11:00, 12:00–17:00 hod.
Přejeme všem krásnou dovolenou a dětem prázdniny s nezapomenutelnými zážitky.
Mgr. B. Krejcárková

Nezapomenutelný zážitek
I nepatrné maličkosti mohou vykouzlit úsměv na tváři.
„Hřálo slunko, hřálo krásně, hřálo na horách. Pod tím sluncem se
mi zdálo stále jako v snách. Tam
jsem prožil svoje mládí, celý život
svůj. Tam jsem již jako dítě zpíval,
kde domov můj.“
Vážení čtenáři, my, vizovští
občané, máme štěstí, že žijeme
v krásném tichém městečku. Leží
v údolí, obklopeném věncem smíšených lesů, které jsou nejkrásnější
ve všech ročních obdobích.
Téměř ze všech ulic a cest jsou
překrásné rozhledy na všechny

strany. Z mé milované ulice Partyzánské, kde často chodím, vidím
až na Syrákov, pohledem vpravo
přes kouzelný háj, při jasné obloze na dva kostelíky v Pozděchově,
přes Ostrý vrch na Barák s novou
rozhlednou, přes ulici Lázeňskou
na naši perlu Vizovic – Janovu
horu. Dále vidíme Těchlov směr Raková, poté lesy nad Chrastěšovem.
Věřte, tu krásu nelze vydýchat,
když na jaře nás oslňuje světlá
zeleň lesů i luk. A co podzim?
Jen nejlepší malíř dokáže namíchat tu úžasnou směsici barev.
Stojím v záři slunce a jsem šťast-

ná a vděčná, že mé oči toto mohou vidět.
A tak opět se kochám krásou
přírody a vidím, že na paloučku
u silnice je několik krtčích kopečků.
Stojím a jeden z nich se hýbá stále víc. Trvalo to dobrou čtvrthodinu
a pozvolna se vynořila ručička – lopatka, pak druhá a nakonec sametová hlava černého krtka. Oklepal
hlínu a já poprvé v životě uviděla
to, co znám jen z obrázků či ﬁlmů.
Dlouho zážitek netrval, asi stříbrný
vítr zafoukal víc a můj lidský pach se
dostal ke krtečkovi. Jak vylezl, zase
v hlíně zmizel. Byla jsem tím fascino-

vána. Hlavou mi ihned prošel pravdivý verš.
Je léto, odpoledne, jaký krásný
den. Na paloučku u silnice leze krtek ze své nory ven.
Povídám mu: „Milý krtku, těžkou
práci máš, když ty svýma ručičkami
tvrdou půdu rozrýváš.“
Podíval se na mne mile, až mne
zamrazí: „Je to přece moje práce,
dělám ji rád a na tomto světě mi nic
neschází.“
Přeji všem čtenářům krásné léto
a co nejvíce podobných, nezapomenutelných zážitků.
Helena Mazůrková

Básnická sbírka „Můj podělaný svět“
„Jednou se člověk narodí a má podělaný život, ale může si ho časem
změnit. Vím, že jsem předtím nežil hezky, ale k čemu jsou mi omluvy, když
mi rodiče podrazili nohy a ocitl jsem se v děcáku…“ Citovaný úryvek je
z básnické sbírky „Můj podělaný svět“, která vznikla za podpory Nadace
OKD. Některé děti z Dětského domova a Základní školy Vizovice se rozhodly neschovávat se v uzavřeném světě domova a našly cestu, jak skrze
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psaní ukázat své city. Jejich osobní prožitky samoty a odloučení od mámy
a táty jsou autenticky zachyceny v samotném díle. Přečtením sbírky se nabízí
zajímavý citový literární prožitek všem, kterým se dostane do rukou. Chceme
se s vámi o ni podělit, a proto si ji můžete zapůjčit v Městské knihovně ve Vizovicích a v dalších knihovnách Zlínského kraje.
Mgr. Marcela Šťastná, vychovatelka
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Kultura
Nové knihy
Novou knihou Jana Zeťka
„Zádveřice-Raková, osudy obce
na Valašsku“, můžeme letos přivítat 750. výročí prvních písemných
zpráv o obcích na Vizovicku.
Na více než pěti stech stranách
shrnuje události mezi roky 1261
a 2011 v obou místních částech,
Zádveřicích i Rakové, v návaznosti
především na Vizovice i širší region
Podřevnicka, ba i Záhoří a Hané.
Čtenář zde najde rozsáhlou historickou fotodokumentaci i snímky
současných fotografů – Raoula
Cekoty, Martina Haka, Květoslava Hilla, Petra Jungmanna, Miroslava Korába, Jana Mikesky a Miroslava Pokorného.
Pasáží o zádveřickém kroji přispěl Jan Mikeska, kresby pocházejí
od Miroslavy Prokůpkové. Závěrečným slovem knihu opatřil valašskokloboucký spisovatel Zdenek
Mikeska.
Práce na publikaci trvaly šest
let, ale sběr podkladů, fotograﬁí,
archivní studium a konzultace započaly mnohem dříve. Například
část o historii Sokola zpracovával
autor již v polovině osmdesátých
let. „Využil jsem laskavosti předsedy vizovického Sokola pana
učitele Oldřicha Haly i tajemníka
Františka Mojžíše a pravidelně
docházel do jejich archivu na sokolovně, který jsem celý prostudoval.” Zádveřičtí sportovci cvičili
od počátku 20. století ve Vizovicích (až do organizačních změn
v roce 1921, resp. 1937).

Vizovské noviny

„Osudy našich obcí byly
po staletí svázány s Vizovicemi,
správním a kulturním centrem.
Po tolerančním patentu část vizovických reformovaných evangelíků patřila do sboru v Zádveřicích.
Tento stav trval až do roku 1918.
Děti z Janovy hory navštěvovaly
zádveřickou školu, věřící využívali
zádveřického hřbitova, naposled
ještě v roce 2008. Také řada
rolníků obdělávala své pozemky
v Zádveřicích”, uvedl autor knihy.
Při shromažďování podkladů využil také archivu Českobratrské
církve evangelické ve Vizovicích
i archivu městského úřadu. Poděkování patří ochotným Vizovjanům, z nichž se mnozí vydání knihy nedočkali, za cenné informace
při konzultacích a sběru fotograﬁí.
Jsou to: † Jarmila Balušíková, Dalibor Bambuch, MUDr. Marie Dvořáčková, Zdenek Elšík, † Oldřich
Hala, Marie Hurtová, † Marie
Krampotová, † František Mojžíš,
Mgr. Oldřich Polák, Jiří Světlík,
Lydie Škaroupková, Ing. Jaromír
Valíček a Karel Vik.
Od téhož autora vychází spolu s výroční publikací soubor povídek „Skryté příběhy“. Všechny
mají reálný základ a odehrávají
se v našem kraji. Knížku o téměř
sto stranách ilustroval malíř a graﬁk Jiří Holík.
Vydavatelem obou knih je
Obec Zádveřice-Raková, která
zajišťuje prodej i distribuci.
Svatava Kučíková
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TRNKOBRANÍ – FOLKLORNÍ A DECHOVÝ FESTIVAL
20. 8. 2011 – ZA DOMEM KULTURY VE VIZOVICÍCH
Dopoledne:
10:00 hod. Vizovjánek + host
Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm
za doprovodu cimbálové muziky Vizovský Jurášek
Odpoledne:
12:30 hod. Dixseal – jazz, dixieland, pop, jazzrock.
13:30 hod. Sdružení dechového orchestru mladých o.s.
Vystoupí mažoretková a taneční skupina.
14:30 hod. Zlínské jazzové smyčce
15:00 hod. Břišní tanečnice při DDM Zvonek
15:15 hod. Kašavská gajdošská
Program pokračuje před Vinotékou u mostu
16:00 hod. Harmonikáři

Divadelní představení v Domě kultury
Divadelní spolek Divadlo nahodilých ochotníků (DNO) z Vizovic nám 29. 4. 2011 představil
další divadelní hru z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana
– „Vyšetřování ztráty třídní knihy“.
Představení je jako vždy
složeno ze dvou částí - úvodní
série odborných referátů týkajících se života a díla Járy Cimrmana a z části druhé, tedy
divadelní hry samotné. Ta pojednává o snaze donutit žáky
sedmé třídy k vrácení třídní
knihy, k jejímuž odcizení došlo
před sedmi lety.
Tolik nápadů, odkazů a parafrází o hloupé úřednické
byrokracii snad nikde jinde
nemají diváci tu čest vidět.
Nejkouzelnější ukázka tragikomičnosti českého školství. Hra
je plná nezapomenutelných
hlášek a v podání vizovických
ochotníků si všichni představení opravdu užili.
I když naši chlapci hráli, my
jsme přesto odolali, za kulturou
se vydali a dobře jsme udělali.

Každý z nás jistě zná nejdražší ﬁlm společnosti White
Star Line a nejdražší ﬁlmový
projekt vůbec, velkorozpočtový snímek TITANIC od režiséra, scenáristy a producenta
Jamese Camerona.
Celý tento nákladný velkoﬁlm upravil do divadelní podoby velmi netradičním a originálním způsobem František
Ringo Čech. Ubelská potoční
production s.r.o. v podání
ochotníků nám 6. 5. 2011 tuto
divadelní podobu s názvem
„TITANIC, aneb pravda o pohybu ledovců v Atlantiku“ předvedla v takovém duchu, že
se Kulturní dům ve Vizovicích
prohýbal pod salvami smíchu.
Velmi mile nás překvapili svým
nápaditým, vtipným a jedinečným zpracováním.
Přesně to jsme potřebovali,
nabídnout lidem akci, kde se
můžou skvěle pobavit a odreagovat na konci pracovního
týdne.
pracovníci DK Vizovice
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Kultura
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Blahopřejeme k ocenění
U příležitosti svátku sv. Floriána ocenil hetman Zlínského kraje MVDr.
Stanislav Mišák několik desítek dobrovolných i profesionálních hasičů
za jejich obětovanou práci. Mezi oceněnými stál i náš spoluobčan,
dlouholetý člen SDH Vizovice Jan Štalmach. S potěšením se připojujeme ke gratulaci a děkujeme za udržování tradic a dlouholetou činnost
ve Sboru dobrovolných hasičů Vizovice.
SDH Vizovice

Společenská kronika
Březen – duben 2011
Narození
Klára Píšová
Rodiče: Pavel Píše a Pavlína Světlíková
Jonáš Matyáštík
Rodiče: Hana Matyáštíková

Karma
Reforma „karma“
pro důchodce zdarma:
Pracovat zdarma za stravu a byt.
Ve výminku je klid.
Z jedněch kastrůlků se dvěma dá den žít.
Karma v duši bují.
Anciáškové nemají prostor,
duši nejedují…

Lucie Poláková
Rodiče: Irena Poláková
Natálie Matějíčková
Rodiče: Petr Matějíček a Jitka roz. Škývarová
Barbora Macíková
Rodiče: Petr Macík a Lenka roz. Malovcová
Klára Ježová
Rodiče: Rostislav Jež a Renáta roz. Gardavská

Reforma „karma“
pro pacienty zdarma:
Neplatit, umřít.
Zůstavit bez ﬁnančních závazků siroty, vdovy,
ﬁgliarsky, karmaticky si čekat na život nový…

Aneta Hlavičková
Rodiče: David Hlavička a Daniela roz. Michalová

Aktuality

Soﬁa Grace Hovet
Rodiče: Jason Roger Hovet a Lenka roz. Špaňhelová

Děti, je poledne.
Nechte ty hračky bejt!
Honzíku, drahoušku - jez!
Aninko, miláčku - jez!
Dostanete pusinku a glejt.
Willy a Kate, ve Westminster Abbey,
si také dnes
řekli – yes!
Dali si pusinku a obdrželi glejt…
29. 4. 2011
Dnes veliký svátek práce
Obama, USA, má.
Bin
Ladin Usáma
je hyn
aj s fúsama…
1. 5. 2011
Vyhráváme hokej.
Všechno je OK.
Nevyhráváme hokej.
Nic není OK.
Právě naopak, všechno je KO.
Čao!
13. 5. 2011
Metúd Bačovský
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Matyáš Kmínek
Rodiče: Miroslav Kmínek a Olga roz. Bravencová
Martin Podešva
Rodiče: Roman Podešva a Hana roz. Kalendová

Úmrtí:
Zdeňka Pšenčíková, Masarykovo náměstí 22, 70 let
Antonín Ottmar, Pardubská 1194, 83 let
Miroslav Pšenčík, A. Háby 880, 79 let
Štefan Turbek, Dělnická 723, 71 let

Sňatky březen – duben 2011
Jakub Duhajský a Veronika Kovandová, oba Vizovice
Petr Hnát a Pavla Mamulová, oba Vizovice
David Prokeš a Karolína Mikundová, oba Vizovice
Aleš Mudřík a Eva Sklářová, oba Vizovice
Vážení čtenáři, v rubrice společenská kronika zveřejňujeme
významné životní události, které se týkají obyvatel Vizovic.
Pokud jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodu nezveřejňovat tyto
informace týkající se vás osobně, nebo vašich blízkých, obraťte se,
prosím, na tel. číslo 577 599 170, 724 180 008,
lenka.balkova@mestovizovice.cz.
Vaše přání budeme respektovat.

Vizovské noviny
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Policie České republiky informuje
Páteční podvečer na začátku
dubna. Babička Nováková sedí
na lavičce u zápraží chalupy na samotě nad vesnicí a dívá se na západ sluníčka a vzpomíná. Vzpomíná na to, jak kaštan uprostřed
dvorku byl ještě malý a jak na něj
s bratry lezla, jak šla v 15 letech
do učení, ve 21 letech se vdala
za o něco staršího „ogaru“ z dolního konce, se kterým prožila nádherných 55 let společného života,
během kterého spolu vychovali čtyři
děti – tři kluky a jedno děvče. Ach
Jane, jak je to dlouho… Přivře oči
a najednou vidí veselku a krátce
se jí před očima mihnou vzpomínky
na dny dobré i ty zlé…
„Ehm, haló paní, neměla byste
prosím trochu vody, víte, potřebujeme dolít do chladiče“, vyruší ji hlas
přicházející odněkud z pravé strany.
Babička Nováková se podívá
do směru, odkud přichází hlas a vidí
člověka ve věku asi 40 let, přívětivého obličeje, oblečeného docela
normálně. Jediné, čeho si všimne,
je černá bunda s bílými ornamenty
na hrudníku.
„Ale samozřejmě mám, počkejte, dojdu pro plecháček.“ A babička Nováková zmizí uprostřed
stavení, aby donesla to, co slíbila.
Z ničeho nic se neznámý otočí, tiše
dvakrát hvízdne – vzduch je volný,
babka je tu sama! A skoro jakoby
odnikud se na dvorku objevují další dva muži – jeden jako záloha
a hlídač – co kdyby se na dvorku
někdo znenadání objevil a druhý
jako odborník na prohlídku místností, skříní a šuplat uvnitř stavení.
Z ničeho nic se však babička
Nováková objeví na zápraží s plecháčkem v ruce: „Tož tu to máte.“ Je
příliš rychlá. „No, víte, já bych potřeboval teplou vodu“, dostane se
babičce výmluvy. „No, dobře, však
aj teplú vodu mám“, zmizí babička
zase v kuchyni. To je signál pro „experta“, aby rychle vběhl do světnice a začal hledat. A co? Peníze,
kreditní karty s PIN kódem, cennosti
a vůbec věci, které se dají snadno
a nenápadně odnést a zpeněžit.
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Jenže babička je zase rychlejší…
„Neměla byste té vody trochu víc?“
Babička, ačkoli o francouzské holi,
se otočí a jde zpět do kuchyně, aby
pomohla bližnímu v nouzi. Vždyť co
ji to v mládí učili? Host do domu,
bůh do domu. Ke každému, kdo
přichází v nouzi, se chovejme, jak to
nejlépe jde… Ale času není stále dostatek. Následuje žádost, jestli by
jim to nemohla babička Nováková
přelít do nějaké starší lahve, kterou si
budou moci vzít s sebou, v plecháčku je to nepohodlné…
Času už je dostatek a u tří mužů,
kteří zatím bez skrupulí setrvávají
na dvorku a v chalupě babičky Novákové, roste nervozita. Přichází tichý signál ze světnice – prohledal
jsem vše, ale nic tu není. Babička
vychází z kuchyně na zápraží a najednou vidí uvnitř domu muže dva.
Neví sice proč, ale asi ten druhý přišel tomu prvnímu pomoci, napadne
babičku. Předá jim plastovou láhev
s vodou, vyvede je na zápraží
a během loučení – jaký to úžas –
vidí na dvorku třetího muže. Babička se s nimi rozloučí a muži svorně
odcházejí, děkují za ochotu a mezi
řečí se ptají, jestli ještě babička
nemá někde schované peníze, aby
o ně náhodou nepřišla. „Víte paní,
podvodníků je všude moc a nikdy
nevíte, komu byste mohla naletět“,
když ani na tohle babička nereaguje, tak smutně odcházejí pryč. „To
byli ale divní lidé“, shrne si celou
záležitost pro sebe babička Nováková a jde do kuchyně. Venku je již
chladno a to jí na její bolavé klouby nedělá dobře.
Výpis z protokolu policie: „Pod
smyšlenou legendou odvedl pozornost poškozené, zatímco druhý prohledal obytnou část stavení… k popisu pachatelů poškozená uvádí:
první muž, který s ní komunikoval
byl ve věku cca 40 let, výšky asi
180 cm, silnější postavy, oblečen
do černé bundy s bílým motivem
na prsou... druhý podezřelý byl
mladší, cca ve věku 25 let, štíhlý,
měl na sobě khaki nebo podobně
barevné kalhoty a bundu… třetí po-

dezřelý, který hlídal na dvorku, byl
ve věku asi 40 let, přívětivá tvář,
snědší pleť… nikdy před tím je tu
neviděla“. Dodatek ve spise k případu: „Šetřením bylo prokázáno,
že se podobné skupina podezřelých osob v lokalitě pohybovala již
po dobu tří týdnů předcházejících
tomuto skutku.“
Připadá vám to známé? Ano,
tohle je skutečný příběh z teritoria
OOP Vizovice a jak můžete vidět,
sehrálo v něm úlohu několik faktorů,
zejména: nevšímavost sousedů, neochota spolupracovat s PČR a vyrozumět ji přes linku 158 o pohybu
podezřelých osob, dobrota a laskavost babičky Novákové, která se
snažila pomoci, ale sama se stala
obětí trestné činnosti podvodníků
a zlodějů, ponechávání cenných
věcí a peněz doma na snadno
předvídatelném místě, které určit, je
pro sběhlého pachatele hračkou…
Neboť k podobným skutkům stále dochází a spolupráce občanů
s policií je více než žádoucí a vítaná, znovu připomínáme, abyste
nebyli lhostejní k osudům, soukromí
a ochraně majetku svých sousedů
a jakýkoli podezřelý výskyt osob
nahlásili přes linku 158, 112 nebo
na služebnu PČR ve Vizovicích
na telefonním čísle 974 662 604
a pomohli tak účinně v boji s těmito nekalými živly a podvodníky.
Vždyť, co vy víte? Dnes pomůžete
vy sousedům a zítra mohou pomoci oni vám. Kriminologické rozbory
té samé a podobné trestné činnosti ukazují, že k mnohým činům by
nedošlo, kdyby jen byli sousedi
všímavější a oznámili své poznatky
na tísňovou linku…

Pro lepší přehled a zopakování
uvádíme bezplatná telefonní čísla
tísňových linek a také pravděpodobné skutečnosti, které je možno
hlásit na tyto linky:
112 Integrovaný záchranný systém (zejména vše, co se dotýká
bezpečnosti osob, zdraví a majetku obyvatel – jedná se o centrální
linku, odkud jsou jednotlivá oznámení přeposílána kompetentním
složkám IZS)
150 Hasičský záchranný sbor
(zahoření, úniky nebezpečných látek, ekologické katastrofy, znečištění
vodních toků atp.)
155 Rychlá záchranná služba
(zejména stavy ohrožující život
a zdraví obyvatel – akutní změny
zdravotního stavu, které by mohly
vést k úmrtí pacienta či jeho dočasné nebo trvalé změně zdravotního
stavu, dopravní nehody a vůbec takové stavy, kde je záchrana života
a zdraví na prvním místě)
158 Policie České republiky
(zejména oznámení související
s podezřením na spáchaný trestný
čin nebo přestupek, dopravní nehody, mimořádné události, skutečnosti narušující vnitřní bezpečnost
a veřejný pořádek).
Před voláním na tísňovou linku si
rozmyslete, co přesně oznamujete, tzn. kdy, kde a co se stalo, počet ohrožených osob, jak vypadá
situace na místě (možnosti ohrožení, počet mrtvých a raněných,
druhy poranění, úniky jedovatých
látek, další ohrožení života, zdraví
a majetku osob atp.), vaše jméno
a příjmení jako oznamovatele
a vaše telefonní číslo.
Policie ČR OOP Vizovice

Myslivecký spolek VIZOVICE
Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
v sobotu 25. 6. 2011 ve 14 hod.
na Chrastěšově– u hospody
Občerstvení – srnčí guláš, pečený divočák.
Zábava pro děti připravena.
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Sykora, spol. s r.o.
Firma Sykora byla založena a
uvedena na našem trhu od roku
1992. Jde o rodinnou ﬁrmu, kterou v
prostředí Vizovic založili bratři Karel
a Vlastimil Sýkorovi. Pro výrobu byly
pronajaty z počátku prostory v Lípě.
Firma nakoupila první moderní stroje a začala úspěšná výroba kuchyňských linek na míru, neboť v té době
byl tento sortiment na českém trhu
nedostatkový. Výrobky byly vystavovány přímo v prostorách ﬁrmy. Počet
zaměstnanců činil nejdříve 5 osob
a počet vyrobených kuchyní byl 52.
Firma začala vystavovat své sestavy kuchyní brzy na Brněnských
veletrzích, otevřela první kuchyňská
studia v České republice a poté i na
Slovensku. Jenže na ﬁrmu nečekaly
jen šťastné dny. V červenci 1997

byly prostory ﬁrmy postiženy povodní a škody na zásobách a movitých
věcech šly do milionů. I přesto se
ﬁrma postavila na nohy a posléze
začala stavět své vlastní dílny pro
výrobu a vzorkovou prodejnu v nových prostorách ve Vizovicích.
S mottem „Za každou vyrobenou
kuchyň, zasadíme jeden strom“ se
dostala v roce 1999 ke třem tisícům
prodaných kuchyní. Na podzim ve
vizovických lesích pracovníci ﬁrmy
zasadili 3 000 stromků, ze kterých
je teď už krásný les.
V novém tisíciletí přestěhovala
ﬁrma celou výrobu do Vizovic do
nového prostoru poblíž staré zádveřické cesty, téměř v sousedství
ﬁrmy R. Jelínek, a začala se ještě
víc zabývat kvalitou svých produktů.

Zároveň založili druhou značku CAMELOT – sektorové kuchyně.
„Blahopřeji k tomu, co ﬁrma Sykora dokázala a přeji do budoucna
mnoho elánu a vše dobré“ zapsal
do kroniky ﬁrmy Jiří Rusnok, ministr
českého obchodu a průmyslu při
své návštěvě Vizovic 14. 11. 2002.
Jeho přání se vyplnilo a v roce
2003 postavila ﬁrma obchodní
dům SYKORA HOME v Brně.
Otevření tohoto projektu proběhlo
na jaře v roce 2004 za účasti moderátora Leoše Mareše a skupiny
Těžkej pokondr. Dalším významným
hostem ve ﬁrmě byl v roce 2006
premiér Petr Nečas.
Velmi důležitým krokem ﬁrmy byla
stavba SYKORA HOME v Praze.
Otevření proběhlo na jaře v roce

2008. V tomto obchodním domě
jsou kromě značky Sykora i další
známé a oblíbené značky: auta Aston Martin, koupelny Ptáček, elektronika Beng…atd.
Výroba samotná, její kvalita a design přinesla ﬁrmě spoustu významných zákazníků, jako na příklad
zpěvák Karel Gott, Petr Kolář, sportovci Karel Dvořák, Tomáš Berdych,
Karel Abrahám…
A tedy ještě současná rekapitulace: ﬁrma vstupuje do roku 2011 se
121 zaměstnancem, má 37 studií
v České republice, další studia na
Slovensku, v Maďarsku, v Norsku,
v Belgii, v Nizozemí, v Lotyšsku, Kazachstánu…
Za pomoci materiálů ﬁrmy Sykora
Jiří Ludvíček

RC auta ve Vizovicích opět bodují
Do minulého čísla jsem chtěl napsat příspěvek za zimní sezónu, ale neměl jsem k dispozici všechny výsledky, proto tak činím až do tohoto čísla.
RC auta Vizovice o.s. jako pořádající závodů RC aut v měřítku 1:18 odjel
již sedmý ročník Závodů ve Valašském království (ZVK) a to ve třech kategoriích. Budu zde uvádět jenom závodníky jedoucí za Vizovice.
Kategorie 2WD motor 280/7,4V čili pohon pouze zadní nápravy:
4. místo Stanislav Ptáček, 5. místo Fanán Stodola
Tuto kategorii jsme jeli i jako mezinárodní, neboť se zde pravidelně zúčastňoval i Julius Fábián z Velkého Krtíše a skončil jako šestý. Celkem zde
jelo 14 závodníků.
Kategorie 4WD motor 280/47,4V – čili pohon obou náprav tzv. žákovská kategorie. Odjelo ji celkem 21 závodníků a zde Vizovice slavily
„double“
1. Martin Kratochvíl, 2. Jiří Hrabec
Třetí kategorie byla kategorie OPEN čili bez omezení a je i tím pádem
nejrychlejší!
1. místo Karel Kratochvíl, 3. místo Martin Kratochvíl, 4. místo Filip Pykal
5. místo Fanánek Stodola, 6. místo Jan Ptáček, 7. místo Marek Schiller,
V této kategorii závodilo celkem 18 závodníků. Jak vidíte, ZVK odjelo celkem 53 závodníků.
V měřítku 1:18 se v Polné u Jihlavy jelo i Volné mistrovství republiky. Zúčastnilo se 89 závodníků – to svědčí o velké popularitě tohoto měřítka.
Uvedu jen umístění závodníků jedoucích za Vizovice.
Kategorie 4WD:
6. místo Martin Kratochvíl, v juniorech druhé místo
Kategorie Open:
6. místo Karel Kratochvíl, 7. Marek Schiller, 8. Martin Kratochvíl, 12. místo
Fanánek Stodola, 15. místo Filip Pykal, 19. místo Fanán Stodola
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Dále se tu jely poprvé v historii i formule, které se pojedou i v zimní sezóně
v Pozděchově!
Další neméně zajímavé měřítko jsou desetiny (1:10), které zlínský klub
pořádal v tělocvičně v Želechovicích. Zde vyberu opět závodníky jedoucí
za Vizovice.
Kategorie super stock 35 závodníků:
3.místo Karel Kratochvíl, 15. místo Martin Kratochvíl
Kategorie ECO 2WD 17 účastníků:
3. Fanánek Stodola, 4. Fanán Stodola
Kategorie Stock 42 závodníků:
4. místo Martin Kratochvíl
Kategorie Stock standard 28 účastníků:
1. Martin Kratochvíl
Další zajímavé závody se jezdí v Holešově v těchto samých kategoriích jako v Želechovicích. Koberec o rozměrech 37 x 20 metrů.
Zhruba 100 a více prezentovaných závodníků svědčí o popularitě
těchto závodů. Já jsem jel jen formule a z celkových 63 závodníků
jsem skončil sedmnáctý.
Snad se vám zdá, že musím mít doma spoustu aut. Jste na omylu.
Mám jednu osmnáctinu 3 roky starou (poř. cena 4.000 Kč), 2WD 1:10
zadní náhon taktéž 3 roky starou (poř. cena 2.500 Kč) a rok starou
formuli (poř. cena 2.350 Kč). Do každého auta motor a regulátor cca
1.500 Kč, jednu nabíječku 1.300 Kč. Dále mám jednu vysílačku a do každého auta přijímač!
RC souprava (vysílač + přijímač) se dá pořídit ve vyšší kvalitě (2,4 GHz)
již za 1.300 Kč a každý přijímač navíc za cca 700 Kč. Pohonné baterie
tři od 300 do 700 Kč za kus!
Jistě jste si vmžiku spočítali, co mne to za ty tři roky stálo, že to nejsou žádné horentní sumy. Pro začátek vám stačí jedno jediné auto. Poradím vám,
kde se která kategorie jede, jak je to s náhradním díly apod. Stačí, když se
ozvete a budete mít zájem o RC auta.
František (Fanán) Stodola
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Pozvánka KČT
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky, zejména z Vizovic
a blízkého okolí, na již tradiční
turistický pochod „Za Vizovskú
trnkú” jehož 9. ročník uspořádá
Klub českých turistů Zlín v sobotu 20. srpna 2011. Start bude
so o ov ě
ve vizovické sokolovně
:15
od 6:00 do 11:15
hod., cíl tamtéžž
do 17:00 hod.
Účastníci si vyberou některou
z tras 10, 20,
30 nebo 42 km,
které povedou
upo značených tukách
ristických
stezkách
v okolí Vizovic a nebo se
projdou po naučné stezce „Vizovské prameny” v délce 16 km.
Odměnou budou nejen zážitky z trasy, možnost vystoupit
na rozhledny na Doubravě nebo
Vartovně, ale i setkat se s přáteli a v cíli obdržet samolepku

pochodu, účastnický list a ochutnat produkt ﬁrmy Rudolf Jelínek,
sponzora akce.
Navíc pro nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího
účastníka budou připraveny hodnotné ceny.
c také
a bude možnost
V cíli
zako
zakoupení
suvenýru
– skleněné trnky.
Letos je pochod
poprvé
zařazen mezi
akce IVV (Mezinárodní organizace pro lidový
sp
sport) a „Dvoustovka” (200 vybraných
pochodů v ČR).
Zájem o tento pochod každoročně stoupá a přijíždějí turisté
i z velké dálky, např. Karlových
Varů nebo Popradu a jiných míst
bývalého Československa.
Těšíme se na Vás.
Za KČT Zlín Jiří Tomáš

Ordinace pro malá zvířata
ve Vizovicích
otevírá od pondělí 30. 5. 2011 podle níže uvedených ordinačních
hodin na ul. Slušovská 431 (v prostorách bývalé mototechny
a videopůjčovny, vedle Bylinářství Petrklíč).
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

14 - 15 (infekční pacienti)
14 - 15 (infekční pacienti)
14 - 15 (infekční pacienti)
14 - 15 (infekční pacienti)
14 - 15 (infekční pacienti)

15.15 - 17. 00
15.15 - 17.00
15.15 - 19.00
15.15 - 17.00
15.15 -19.00

Rozdělení ordinační doby je na základě požadavků
Krajské veterinární správy.
Rozsah nabízených služeb: poradenská činnost pro chovatele, vakcinace a odčervení, ošetření drápků a análních žlázek, odstranění
zubního kamene ultrazvukem, základní diagnostika a léčba chorob
zvířat, drobné chirurgické zákroky, kastrace domácích zvířat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Seriál − Vizovice v proměnách času

Vizovice, pohled z věže, 1908, vydal Rudolf Macháček, ze soukromé sbírky zapůjčil Jiří Madzia.

Vizovice, pohled z věže, květen 2011, foto Renata Mládenková.
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