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Zdravotní středisko
dostává svou podobu

Tak jak vás o plánované výstavbě Zdravotního střediska – chcete
– li, „lékařského domu” pravidelně
informujeme, rádi se s vámi podělíme o další novinky. A ty jsou velmi
pozitivní a potěšující.
S úspěchem se podařilo přesunout plánovanou stavbu na místo
nám tak známé Loutkárny či pro
mladší – starého kina. Výhody,
které jsou vyjmenovány ve VN č.
01/2011, nebudeme dnes více rozepisovat, ale můžeme jen vzpomenout – větší množství parkovacích
míst za Kulturním domem – které
se po dostavbě rozšíří na plánovaných 85 míst, dostupnost z hromadné dopravy, méně hluku, klidová
zóna a další.
Rok uteče jako voda a za tento
čas budeme všichni svědky, jak naše
Zdravotní středisko roste. Na jaře
2012 začnou první stavební práce,
ale již tento rok mohou zájemci sledovat demolici „haraburdy” starého
kina, které téměř dvě generace svým
způsobem milovaly. Kino nejenže
přinášelo ﬁlmové novinky (i když
proti Zlínu vždy s několika měsíčním zpožděním), ale hlavně jsme si
zde, jako tenkrát pubescenti (dnešní
„teens”), dávali tajná rande a za rohem vykouřili s frajerským gestem první cigaretu. Zůstanou jen nostalgické
myšlenky. Kino nahlodal zub času
a musí ustoupit moderní výstavbě.
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O to příjemnější, že objektu, který
nebude sloužit jen pár vyvoleným či
jedinci, ale celým Vizovicím a dalším
spádovým obcím. Na mysl přichází
podivná úvaha, kdy se vizovjané
budou opět scházet v těchto místech
po mnoha letech i nadále – sice již
ne na ﬁlmu s tenkrát legendárním
idolem Belmondem, ale za cílem návštěvy svého lékaře či rady ohledně
svého zdravotního stavu. Chce se mi
doufat, že pozitivní výsledky lékařů
a doktorů budou hojně převládat
nad těmi negativními.
Projekt je hotov a přinášíme několik úhlů pohledu z projektové dokumentace, včetně řezu jednotlivými
podlažími.
„Budova je projektována tak,
aby zde našlo umístění až devět
ordinací soukromých lékařů, navíc v přízemí s lékárnou. Celý objekt je půdorysně tvořen dvěma
obdélníky tvaru písmene ‚T‘, výškově třemi nadzemními podlažími
zakončenými plochou střechou.
Třetí podlaží částečně ustupuje.
Fasáda domu je jemně rozčleněna mírně odsazenou částí druhého patra, terasou v druhém patře
ohraničenou kovovou konstrukcí.
Opticky hmotu rozděluje výrazné
prosklení přes dvě patra v místě
hlavního vstupu do budovy. Cílem
architektonického návrhu je postavit dům, který bude zajímavou
a důstojnou součástí občanské
vybavenosti.“
Tolik citace z projektové dokumentace.
Někomu se stavba bude líbit,
někomu ne. Tak už to bývá. Mnohem důležitější je, abychom vybrali
slušného stavitele, který se poctivě
pustí do díla. Jak se říká, raději
o jednu lopatu cementu více, než
o jednu méně. Abychom měli co
nejméně stavebních reklamací
a budova nám sloužila tak, jak je
projektována - několik desítek let.
Jaroněk Richard
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Máte zkolaudováno?
Kontrolou spisových materiálů
v archivu odboru stavebního úřadu Vizovice byly zjištěny nedostatky u dříve povolených staveb.
Z toho důvodu zasílá odbor stavebního úřadu již druhým rokem
stavebníkům výzvy ke kolaudaci
staveb. Jedná se o novostavby,
přístavby, nástavby, vestavby,
stavební úpravy, přípojky, bazény apod., na které bylo vydáno
stavební povolení. V této souvislosti chceme vyzvat občany
- stavebníky, aby si ověřili, zda
mají všechny povolené stavby
též zkolaudovány. Bez vydání
kolaudačního rozhodnutí nelze
danou stavbu užívat.
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí je na webových
stránkách města www.vizovice.
eu v sekci žádosti a formuláře,
podsekci stavební úřad a název

formuláře je návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (starý stavební zákon). Nutné přílohy jsou
uvedeny na druhé straně žádosti,
případně jsou zmíněny přímo
ve stavebním povolení. Žádost je
též možné si vyzvednout na stavebním úřadě v úřední dny v pondělí a ve středu. Pokud stavebník
kolauduje stavbu po termínu uvedeném ve stavebním povolení,
činí správní poplatek 100 Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby 10 let i více staré,
je možné, že během této doby
došlo ke změnám identiﬁkačních
údajů stavebníka (jména, adresy, názvy ﬁrem apod.), nebo že
stavebník od výstavby upustil.
V takových případech se stavebníkům předem omlouváme za nepřesnosti ve výzvě uvedené.
Ing. Roman Vaculík

INZERCE
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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 27. 6. 2011
Zastupitelstvo města:
• bere na vědomí informaci o jednání starosty s SK Vizovice v záležitosti víceúčelového
sportoviště.
• bere na vědomí informaci starosty města o zajištění činností nutných k převodu práv a povinností z příspěvkové organizace Technických služeb města Vizovice na společnost s ručením omezeným.
• bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 24. 5. 2011
do 27. 6. 2011.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 8Z – změna schváleného rozpočtu roku 2011 dle přílohy
č. 1 k zápisu.
• schvaluje krátkodobý úvěr do výše 3.800.000 Kč se splatností do 1 roku.
• schvaluje zrušení Pravidel pro prodej bytů ve vlastnictví města Vizovice ze dne 20. 8. 2001.
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemků dle smlouvy č. ÚZSVM/BZL/168/2011 – BZLM.
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemků dle smlouvy č. ÚZSVM/BZL//2591/2011
– BZLM.
• souhlasí s vyhlášením záměru směny pozemků p.č. 5526/16, p.č. 5530/6, p.č. 5529/9,
p.č. 5526/10, p.č. 5526/17, p.č. 5530/4 a část p.č. 5404, vše v k.ú. Vizovice.
• zamítá žádost č.j. MUVIZ 12675/2011 o změnu návrhu smlouvy o směně pozemků.
• zamítá žádost č.j. MUVIZ 11694/2011 o prodej pozemku p.č. 3208/1v k.ú. Vizovice.
• souhlasí s vyhlášením záměru prodeje budovy č.p. 45, Chrastěšov, objektu občanského
vybavení na p.č. 378 v k.ú. Chrastěšov.
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 4181/1 v k.ú. Vizovice.
• souhlasí s prodejem pozemku p.č. 4550/25 v k.ú. Vizovice Janě a Zdeňku Čižmářovým
za cenu 298.400,--Kč.
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. PK 3261 v k.ú. Vizovice.
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje domu č.p. 578, Lázeňská, Vizovice, a pozemků
p.č. st. 942 a p.č. 5428 v k.ú. Vizovice.
• souhlasí s odkoupením pozemku p.č. st. 1416/1 v k.ú. Vizovice za cenu 739.500,--Kč
od Orel Jednota Vizovice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle přílohy č. 2
k zápisu.
• revokuje usnesení č. VI/123/11 ze dne 20. 9. 2010 o prodeji domu č.p. 26 Klečůvka.
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje domu č.p. 26 Klečůvka včetně pozemku p.č.
403 v k.ú. Vizovice.
• pověřuje PRÁVNÍ ODBOR uplatněním smluvní pokuty na základě kupní smlouvy o prodeji
domu č.p. 26 v k.ú. Klečůvka ze dne 1. 11. 2010.
• zamítá žádost č.j. MUVIZ 10243/2011 o prodej části pozemku.
• bere na vědomí informaci o přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na investiční akci „Bezbariérové chodníky“.
• bere na vědomí informaci o zpracovaném posudku na veřejnou zakázku ZŠ Vizovice
a pověřuje starostu města podáním trestního oznámení na neznámého pachatele z důvodu nepřiměřeného obohacení.
• pověřuje starostu města jednáním s ﬁrmou A.O.P. s.r.o. Přerov o zaplacení splátky ceny
za dílo zateplení Základní školy Vizovice do doby vydání usnesení Policie ČR ve věci
podaného trestního oznámení. Pokud ﬁrma A.O.P. s.r.o. nebude souhlasit s pozastávkou
splátky ceny za dílo, zvážit složení této splátky do soudní úschovy či pozastavit zaplacení
splátky.
• bere na vědomí informaci o schválení změny umístění „Zdravotního střediska Vizovice“
do lokality „starého kina“.
• pověřuje zastupitele Ing. Jana Kořenka zastupováním Města Vizovice na řádné valné
hromadě Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. dne 28. 6. 2011.
• bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10071823 schválený radou města dne

26. 4. 2011 usnesením č. 7/163/11 dle přílohy č. 3 k zápisu.
• schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10071823 dle přílohy č. 4 k zápisu a pověřuje starostu města jeho podpisem.
• schvaluje členy Správní rady Nadace města Vizovice ve složení: Mgr. Stanislav Florian, Irena Karásková, Ing. Zbyšek Kubíček, Bc. Zuzana Štalmachová a Mgr. Bronislava Zezulková.
• bere na vědomí informaci o personálních změnách v Technických službách města
Vizovice.
• pověřuje Mgr. Radmilu Koncerovou, ředitelku ZŠ Vizovice, jednáním s ředitelkou ZUŠ Zlín
Mgr. Martinou Hniličkovou o prostorách pro ZUŠ.
Ing. Roman Persun, starosta města
Bc. Zuzana Štalmachová, místostarostka
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Informace o tvorbě nového územního plánu
ve Vizovicích a v ostatních obcích správního obvodu
Jak jsme Vás již informovali
v předcházejících číslech Vizovských novin, zpracovává
se nový územní plán – Územní
plán Vizovice. V současné době
je tato dokumentace upravována projektantem a po posouzení krajským úřadem bude
předložena veřejnosti k projed-
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nání. Datum a místo veřejného
projednání bude zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce Městského úřadu Vizovice
a na elektronické úřední desce
na www.vizovice.eu. Jakékoliv
informace o tvorbě územního
plánu získáte na Odboru stavebního úřadu Městského úřa-

du Vizovice, kancelář č. 261
u Ing. Ivany Valachové nebo
na telefonu 577 599 132.
Všechny obce v našem
správním obvodu již zahájily
práce na novém územním plánu. Vydaný (schválený) územní
plán zpracovaný a projednaný v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) mají již obce
Bratřejov, Březová, Jasenná
a Všemina. Tyto územní plány
jsou na stránkách krajského úřadu na portále juap.
Ing. Ivana Valachová,
pořizovatel ÚPD
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Úvodník – Škola se modernizuje
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou nové číslo
Vizovských novin, tentokrát pod
taktovkou nové redakční rady,
která byla jmenována radou
města v červenci letošního roku.
Věřím, že se Vám bude nový styl
novin zamlouvat a že si v nich každý najde „to své”.
Blíží se konec prázdnin
a s ním i podzim. Děti a mládež se vrátí do škol a školek.
A s nimi také pedagogové.
Žáci naší základní školy, kteří
navštěvují novou budovu, budou určitě překvapeni, jakých

změn škola opět doznala. Přes
prázdniny se tu pilně pracovalo.
V suterénu školy „vyrostly” nové
šatny s uzamykatelnými skříňkami. V přízemí, v místě šaten
původních, vzniky 2 nové multimediální učebny. Škola je dovybavována novou technikou a to
i takovou, která zůstene mnohým
očím skrytá - intenzivně např.
probíhá rekonstrukce plynové
kotelny. Díky nové technologii
ušetří škola každoročně nemalé
ﬁnanční prostředky za topení
a ohřev teplé vody. Pracovníci
školy se tedy ani o prázdninách

nezastaví a přetvářejí školu
k obrazu svému.
Je až neuvěřitelné, jak se
vevnitř škola od dob, kdy jsem ji

navštěvoval jako žák já, změnila.
Nové vybavení kuchyně, nová
jídelna, tělocvična, odborné
učebny – fyzika, přírodověda,
dějepis, informatika, výtvarná
výchova, jazyková učebna atd.
Mnohé učebny jsou vybaveny
projekční technikou. V přízemí
jsou zrekonstruované kanceláře.
No je toho hodně a je vidět, že
je škola v dobrých rukou, které
o ni dobře pečují. Všem, kteří se
na tom podílejí, patří dík!
Na závěr vám přeji příjemné
čtení a krásně prožitý konec léta
a podzim.
Jan Špaňhel

Topol černý – sídliště Štěpská, Vizovice
Na Městský úřad ve Vizovicích
se dostalo několik podnětů občanů ve věci vzrostlých topolů, které
se nalézají na sídlišti Štěpská.
Ve druhém červencovém týdnu
letošního roku došlo při nepříznivých povětrnostních podmínkách
k ulomení jedné silnější větve,
která naštěstí při pádu nezpůsobila poranění osob a poškození
parkujících vozidel. Jistě to není
první případ, a tak někteří občané vyjadřují oprávněně dotaz,

co hodláme dělat se stávajícími
vzrostlými topoly.
Jenom v krátkosti bych zmínil
pár informací, které jsem získal
a které považuji za nutné uvést,
aby spolurozhodování občanů
o jejich osudu, tedy zachování
nebo pořezání, bylo skutečně
opodstatněné.
Jedná se o topoly černé (Populus nigra) z čeledi vrbovitých, které zde byly vysázeny na začátku
osmdesátých let minulého století.

Jejich životnost je v průměru 60
i více let. Stromy jsou v dospělosti 30–40 m vysoké, s měkkým,
křehkým dřevem. Proto je důležité vzpomenout jeho výhody, ale
i nevýhody:
Plusy (+):
• Listy jsou schopny vázat mnoho vzdušného prachu a tím
podstatnou měrou přispívají
k pročišťování ovzduší.
• Hlavně v jarním období se
na povrchu listů tvoří lepkavá
vonná látka (tzv. kanadský
balzám), která působí proti
hmyzu.
Mínusy (-):
• Ochmýřená semena mohou
citlivějším osobám způsobovat alergie.
• Dřevo je velmi křehké, nepevné a při zhoršených povětrnostních podmínkách se snadno láme.

zda stávající stromy chcete zachovat, či nikoliv. Představa je taková, že v týdnu 2.–9. září 2011
budou ve vstupních chodbách
panelových domů č. p. 946, 947,
948 a 949 vyvěšeny anketní listy
se seznamy bydlících, kteří svým
podpisem vyjádří zachování či
pořezání stávajících topolů.
Na základě vašeho vyjádření
Město Vizovice rozhodne o dalším postupu. Byl bych rád, abyste
tuto citlivou otázku posuzovali
skutečně pečlivě a s rozvahou
a zvažovali všechna pro a proti.
Ing. Roman Persun,
starosta města
INZERCE

Tímto opravdu kratičkým výkladem bych nyní s vaším dovolením
zapojil vás, občany sídliště Štěpská, kterých se přímo či nepřímo
současný stav vzrostlých topolů
dotýká, abyste anketou rozhodli,

Vizovské noviny
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VIZOVSKÉ

NOVINY

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

CENÍK INZERCE
1/1 strany
180 × 240 mm

2 700 Kč

1/2 strany
117,5 × 180 mm

1 400 Kč

1/4 strany
87,5 × 117,5 mm

750 Kč

1/8 strany
87,5 × 56,25 mm

400 Kč

1/16 strany
25,6 × 87,5 mm

210 Kč

Množstevní slevy:
3–5 × = 10 %
6–9 × = 15 %
10–12 × = 20 %
Příplatek za křídovou
obálku: 20 %
Jiné rozměry po dohodě s redakční radou.
vizovske.noviny@vizovice.eu
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Dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Jednou z mnoha povinností
obcí je rovněž zřizování jednotek
požární ochrany (z.č. 133/1985
Sb., § 68). Jednotka sboru dobrovo l n ý c h
hasičů Vizovice je
organizační složkou města a jejím základním posláním je zabezpečení oblasti požární ochrany, záchranné
práce při živelních pohromách
a jiných mimořádných událos-

tech. Současně je zařazena
v Požárním poplachovém plánu
Zlínského kraje, což znamená,
že plní uvedené činnosti i mimo
katastrální
území obce
Vizovice, a to
na základě
pokynů Krajského operačního
střediska HZS ZK. Předpokladem
připravenosti a činnosti jednotek
je, kromě nadšení samotných
hasičů, odborná příprava, tech-

nické zabezpečení, vybavení
základními ochrannými prostředky atd. Na základě předchozí
žádosti Města Vizovice poskytl
Zlínský kraj na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Vizovice dotaci ve výši 100 000 Kč.
Mgr. Petra Kovářová

www.vizovice.eu

Město se snaží zvýšit informovanost svých obyvatel
Snahou Města Vizovice je
maximální informovanost obyvatel města. Poskytovat informace
se pokoušíme i tehdy, kdy nám
to nepřikazuje žádný právní
předpis.
V souvislosti s touto snahou nabízíme občanům města možnost
přihlásit se do odběrné skupiny
příjemců emailových zpráv, kterým budou zasílány informace
o výpadcích el. energie příp.

vody nebo plynu (toto vše samozřejmě za předpokladu, že
dodavatel energie informace
o výpadcích městu poskytne).
Za tímto účelem byl městem Vizovice založen informační email:
vypadky.energie@vizovice.eu.
Do tohoto systému se mohou
zapojit jak občané, tak ﬁrmy či
organizace v katastru města.
Zavedením této komunikace
samozřejmě i nadále zůstávají

v platnosti stávající způsoby informování o výpadcích energií
(úřední deska, www stránky města, místní rozhlas).
Co udělat proto, aby jste dostávali zprávy z tohoto emailu?
Nic složitého, stačí, když zašlete prostřednictvím emailu jméno
a adresu příjemce. Každý došlý
email s tímto obsahem bude pak
zařazen do databáze příjemců
zpráv.
Jiří Žůrek

Farmářské trhy budou ve Vizovicích
Nastartovat pořádání farmářských trhů ve Vizovicích s cílem
zvýšit zájem místních obyvatel
a návštěvníků o produkty vyráběné a pěstované s ohledem na šetrné využívání přírody a kulturní
krajiny je hlavní myšlenkou žádosti
o dotaci „Farmářské trhy”, která
byla letos v červnu předložena
do dotačního titulu na podporu
udržitelného rozvoje.
V červenci již Město Vizovice
obdrželo z MŽP informaci o udělení dotace z Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí na farmářské trhy ve výši
cca 122 tis. Kč (podíl Města
Vizovice bude činit necelých 14
tis. Kč). Ze získaných ﬁnančních
prostředků bude pořízeno 10 ks
nových prodejních stánků pro
prodejce/farmáře včetně reklam-

ních letáků pro potřeby zajištění
propagace.
Na prodej regionálních zemědělských a rukodělných výrobků
a produktů se zájemci mohou těšit
již v měsíci září a říjnu tohoto roku.
Předpokládané termíny konání farmářských trhů jsou – 17. 9. 2011, 1.
10. 2011, 15. 10. 2011 a 22. 10.
2011 vždy v čase od 8:00 hod.
do 12:00 hod. Místem konání bude
Masarykovo náměstí ve Vizovicích.
V případě zájmu prodeje na farmářských trzích se prosím regis-

trujte nejpozději do 9. 9. 2011
v Domě kultury Vizovice u kontaktní osoby: Jiřina Trlicová, DiS.,
e-mail: dum.kultury@vizovice.eu,
mobil: 604 208 912.
,,Tento dokument byl vytvořen
za ﬁnanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto
dokumentu je výhradně odpovědno Město Vizovice a nelze
jej v žádném případě považovat
za názor Ministerstva životního
prostředí“.
Ing. Jana Malá

Náměty, nápady, komentáře, myšlenky,
rady, úvahy či připomínky z regionu
Vizovic a okolí pište na:

vizovske.noviny@vizovice.eu
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Reakce na podněty občanů

Stávající dětské hřiště za školou.
Na webových stránkách
města se nalézají různé dotazy
občanů na adresu města nebo
technických služeb. Dovolte mi,
abych se vrátil k jednomu dotazu
z měsíce května – viz níže.
Dotaz:
„Dobrý den, chci se zeptat zda-li se do budoucna plánuje oprava
dětského hřiště za novou školou,
dnes jsme tam byli po dlouhé době
s matkami a dětmi, ale je to tam
opravdu v katastrofálním stavu,
stačilo by aspoň oprava kolotoče,
dát tam nová sedátka i na houpačky, teda podle evropské unie mi
to nepřipadalo a je to smutné, že
na ostatní věci jsou peníze a pro
malé děti se tu nic neděje. Děkuji
za odpověď a přeji hezký den.”
Tento dotaz je umístěn v kategorii Sport a rekreace, sportovní
kluby, koupaliště
Odpověď:
Vážená paní Ulrychová. Souhlasím s Vámi, že hřiště za novou
školou je v katastrofálním stavu.
Na Vaši otázku, zda bude opraveno či vyměněno, musím konstatovat, že se budeme snažit alespoň
stávající stav dětského vybavení
poopravit. Vzhledem k tomu, že
hřiště bylo budováno před x lety,

Vizovské noviny

tak nyní již neodpovídá současným
evropským normám. Jenom pro
Vaši představu uvádím cenové hladiny dětského vybavení: vahadlová
houpačka 9 tis., řetězová houpačka
17 tis., hrazda 6 tis., bradla 12 tis.,
kolotoč se sedátky 35 tis., a to jsem
nejmenoval všechno vybavení, které
se za novou školou nalézá. Na výměnu a budování dětských hřišť pro
město Vizovice v řádech sta tisíců
městská pokladna nemá. A to se
bavíme pouze o jednom hřišti. A co
ostatní, ulice Tyršova, sídliště Janova
hora… (tam momentálně není nic),
a občané rovněž léta dávali podněty na adresu města. Pokud se nějaké ﬁnance najdou, určitě se budeme
snažit občanům vyjít vstříc. S pozdravem a přáním hezkého dne.

kolik desítek, tak se budeme do budoucna muset zabývat otázkou
dětského, případně sportovního
zázemí. Vize, která je před námi,
je zakoncipována do Územního
plánu, který by se měl schvalovat
na přelomu roku 2011, případně
na jaře 2012. Vše se však bude
dále odvíjet od schvalovacího
procesu a možností hledání peněz
pro případnou realizaci dětského
hřiště či multifunkčního sportoviště.
Abychom však za město Vizovice částečně naplnili momentální potřeby rodin Občanského
sdružení Janova hora, začalo se
od jara letošního roku pracovat
na provizorním řešení. Byl vytipován prostor, kde se mohou
rodiče s malými dětmi scházet.
Ve spolupráci s technickými službami byla na Janově hoře navržena plocha, která dříve sloužila jako
úložiště různého stavebního odpa-

du, spadající pod areál TsmV. Pracovníky technických služeb bylo
provedeno vyčištění, povrchová
úprava, podsetí trávy, bylo doplněno chybějící oplocení. Město
Vizovice zapůjčilo rodinám 4 ks
laviček a zakoupilo dětské pískoviště. Touto cestou chci poděkovat zaměstnancům technických služeb za činnosti spojené s realizací
stávající plochy, která bude sloužit
jako oddechové místo pro rodiny
s dětmi. V polovině měsíce července byla sepsána mezi městem
Vizovice a o. s. Janova hora smlouva o výpůjčce, organizátorům o. s.
byl předán klíč k užívání. Údržbu
hřiště, tedy sečení a bezpečnost
provozování si zajistí provozovatelé hřiště. Touto cestou jim chci
rovněž poděkovat za spolupráci
a časovou dochvilnost.
Ing. Roman Persun,
starosta města

INZERCE

Nyní, kdy píši tyto řádky,
je stav hřiště za novou školou
o něco lepší. Byla doplněna chybějící sedátka, jednotlivé prvky
hřiště byly natřeny a provádí se
pravidelná údržba sečí. Věřím,
že takto provedená oprava bude
sloužit ku spokojenosti maminek
s dětmi.
Podobnou situaci město Vizovice řeší s obyvateli sídliště Janova
hora. Vzhledem k tomu, že zde žijí
rodiny s malými dětmi a těch je ně-
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Komunální technika – vize pro technické služby města
Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že nás léta trápí stejný problém ve vztahu k činnostem
technických služeb našeho města. Svědčí o tom řada vašich podnětů týkajících se jak letní, tak zimní údržby či odpadového hospodářství. Na to, aby
se situace zlepšila, je potřeba vzít v úvahu několik faktorů:
• Finanční (množství peněz, které plyne do technických služeb)
• Organizační (způsob vedení jednotlivých činností)
• Technické vybavení
Možná jste již zaregistrovali anebo se vám donesly některé informace týkající se změn v technických službách. Po letech se Město Vizovice
rozhodlo k reorganizaci služeb z příspěvkové organizace na s. r. o. se
100% účastí města. Tato transformace vyžaduje určitý časový přechod,
takže předpokládáme, že na přelomu roku by mělo dojít ke změně organizačního řízení.
Rovněž bude muset dojít k „novému myšlení“ v systému poskytovaných služeb městu. V dnešní kratičké úvaze bych se zaměřil na letní
a částečně zimní údržbu. Dosavadní systém letní údržby fungoval
dle nastaveného scénáře, kdy se vycházelo z takzvaných “Směrnic“,
ve kterých byly určeny lokality města Vizovic podle významnosti,
a zde bylo stanoveno, kolikrát se daná oblast za vegetační období
bude udržovat. Jenom pro vaši představu: nejvýznamnější lokality
(např.: náměstí) se mělo udržovat sečí 6x za rok, střední lokality
4x za rok a ostatní 3x za rok. V praxi jsme se mnohdy setkávali
se skutečností u lokalit, které měly být udržovány 3x za rok, jak byly
(a jsou i dnes) mnohdy sečeny pouze 1x. Výsledným efektem byl nespokojený občan, který oprávněně poukazoval na to, že některé části
města jsou udržovány a jiné nikoliv.
V současné době se nám nabízí řešení:
1) nová organizace práce s vyšším nasazením pracovní síly

bat a odvézt, což zvyšuje náklady a snižuje kýžený výsledek – kdy
občan několik měsíců sleduje neudržovaný pozemek a přistoupíme
k systému pravidelného sečení mulčovací metodou v intervalech
7–14 dnů (dle počasí), pak vizuální efekt bude pro každého z nás
určitě žádoucí a jsem zároveň názoru, že nedojde ke zvýšení ekonomických nákladů, spíše naopak.
K bodu 3/
Aby bylo dosaženo bodu 1 a 2, bude potřeba využít nové komunální
techniky, která pracuje efektivněji za jiných ekonomických vstupů. Jenom
pro vaši představu: v současné době stojí v našem městě posečení 1 m2
plochy přibližně 2,60–3,50 Kč. Při využití moderní techniky, by se služba
několikanásobně zlevnila – viz tabulka níže (z referencí společností, které
v praxi danou techniku používají):
Popis sečené plochy Kč/m2
Převážně rovina, členitost střední, střední hustota keřů 0,53
Vysoká hustota keřů, velmi členité pozemky, převážně ručně 1,77
Vysoký podíl ručního sečení křovinořezem, převážně ručně 0,97
Rovina, členitost střední, střední hustota keřů 0,89
Rovina, malá hustota keřů 0,35
Částečně ruční sečení křovinořezem, rovina 0,56
Částečně svah 0,70
Polovina parcely na svahu, vysoký podíl ručního sečení 1,08
Pozn.: v kalkulaci nákladů je započteno vlastní sečení Holderem C 245 se
sběrem o pracovním záběru 150 cm, různý podíl dosekávání „ručně“, vysypání
posečené trávy do přistaveného kontejneru, odvoz posečené trávy, u ručního
sekání nakládání na Multicar a odvoz, počet sečí – 5. Pokud by se používala
mulčovací metoda údržby, tak by ekonomika byla ještě výhodnější.

2) nový systém agrotechnických lhůt sečení
3) nová technika, která by zvýšila produktivitu práce
K bodu 1/
Jsem přesvědčen, že pokud se vytvoří tým pracovníků, kteří budou vyčleněni na tyto činnosti v pracovních četách, tak budou schopni efektivněji
vykonávat práci.
K bodu 2/
Pokud částečně upustíme od dlouhodobě praktikovaných „Směrnic“, tedy sečení ve stavu, kdy je potřeba vysokou trávu poséct, shra-

Budoucnost technických služeb?
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A co hlavní, při použití této techniky, by bylo možné využít pracovní
síly na sečení tam, kde doposud méně anebo vůbec nefungovala.
Jelikož mne tato problematika trápí delší dobu, dovolil jsem si
oslovit některé společnosti zabývající se prodejem komunální techniky. Za město Vizovice jsem vyžádal předváděcí akci, která proběhla
v našem městě v červnu a kdy se někteří zastupitelé mohli přesvědčit,
jak daná technika funguje v praxi – více informací se dozvíte v článku
pana Jaroňka.
O to více je tato technika zajímavější, že ji lze využít celoročně.
V létě na sečení, zametání komunikací, postřiky, v zimě na údržbu komunikací.
Závěrem vám chci sdělit ještě jednu důležitou informaci. Od května
do listopadu letošního roku v rámci „XXVI. výzvy Ministerstva životního prostředí“ lze podávat žádosti o ﬁnanční podporu v rámci prioritní
osy 2 – „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“. Strojní zařízení, které bylo u nás předváděno má rovněž schopnost využít adaptér
na zametání. V současnosti jsou z naší strany učiněny kroky vedoucí
ke zjištění, zda bude naše město schopno splnit všechna kritéria, která jsou požadována pro udělení dotace. Pokud by tato šance byla
reálná a město Vizovice by mohlo na tuto techniku dosáhnout skrze
dotační titul, určitě by se jednalo o zkvalitnění služeb pro naše město.
Ing. Roman Persun, starosta města
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„Nestrávená prohra”
v komunálních volbách?

Dlouho očekávaný příchod letních prázdnin byl poznamenán intenzivní bouřkovou činností s vydatnými srážkami, které nejvíce zasáhly
území Beskyd, Hostýnských a Vizovických vrchů a vlivem těchto docházelo na území Zlínského kraje k lokálním povodním.
Ve čtvrtek 30. 6. po 20. hodině se vlivem prudkých dešťů, které
dosahovaly hodnot až 80 mm/hod. začaly rychle zvedat místní, jindy
klidné potoky Trnávka, Všeminka, Lutoninka i Bratřejovka.
Rychlost nárůstu hladin znázorňuje
následující příklad Limnigrafu Razov:
I. SPA, 80 cm, dosaženo ve 20:22 hod.
II. SPA, 110 cm, dosaženo 20:32 hod.
III. SPA, 140 cm, dosaženo 20:52 hod.
(SPA – stupěň povodňové aktivity)
Lutoninka kulminovala v 21:40 hod., kdy bylo naměřeno
240 cm při průtoku 67 kubíků za sekundu a byla překročena úroveň dvacetileté vody (dosavadní naměřené maximum 231 cm –
08. 07. 1997).
Obdobná situace byla na většině území správního obvodu ORP Vizovice a z tohoto důvodu Povodňová komise města Vizovice rozhodla
30. 6. 2011 v 20:50 hod. o svolání krizového štábu, který zasedl ve 22:00 hodin. V té době již zasahovaly na řadě míst jednotky
dobrovolných i profesionálních hasičů. Prioritním úkolem bylo varování
a informovanost občanů, distribuce protipovodňových pytlů, čerpání
vody ze zatopených obydlí, provádění uzavírek neprůjezdných míst,
zajišťování průchodnosti místních vodních toků atd. Celou situaci komplikoval výpadek elektrické energie v části budovy městského úřadu,
ze které je spouštěna internetová síť. Z tohoto důvodu mohli být občané informování „pouze" místním rozhlasem a úřední deskou před
MěÚ Vizovice. Od svolání krizového štábu byla v provozu nepřetržitě
telefonní linka, na kterou se mohli všichni obracet se svými požadavky
a problémy. Zasahující složky, jakož i jednotlivci, dělali maximum pro
zajištění bezpečnosti obyvatel a odvrácení škod. Potěšujícím poznatkem bylo zjištění, že řada občanů nabízela svou pomoc a část
i aktivně spolupracovala – dobrovolní hasiči, TS Vizovice, Stavebniny
Lednický atd.
Škody na obecním majetku byly vyčísleny na bezmála
1 000 000 Kč.
Červnová blesková povodeň nám všem opět ukázala, že příroda
je nevyzpytatelná a jen těžko s ní může člověk soupeřit či nad ní vyzrát. Svědčí o tom četné škody, které za sebou velká voda zanechala
v řadě obcí správního obvodu Vizovice, ale především neštěstí spočívající ve ztrátě lidského života k němuž došlo v obci Trnava. Nezbývá
než konstatovat, že bez vzájemné spolupráce, pochopení, vstřícnosti
a tolerance nás všech se při odvracení živelných událostí v budoucnosti neobejdeme.
Město Vizovice touto cestou velmi děkuje všem zasahujícím
složkám, organizacím, ﬁrmám a jednotlivcům za pomoc a nasazení při zdolávání povodně dne 30. 6. 2011.
Krizový štáb města Vizovice

Vizovské noviny

Zastavil jsem se u vitrínky U tržnice a musím se přiznat, že mi
úžasem zůstala ústa dokořán.
Překvapilo mě, co píší někteří
zastupitelé a jen mě překvapuje,
pokud logickou cestou spočítám
účastníky nejmenované strany
na veřejném zastupitelstvu a jejich reakce, proč se nevyjádří
na tomto zasedání?
Je škoda, že člověk, který dostal
důvěru od občanů města Vizovic
a přirozeně se tak díky počtu
hlasů dostal do zastupitelstva
a komunální politiky, nedokáže
„vstát“ a veřejně vyjádřit svůj
názor. Zmůže se jen na vyvěšení
anonymního panﬂetu.
V této situaci je vlastně nepodstatné (jde přece o nepodepsaný anonym a slušný člověk se anonymem

nezabývá a hází jej do koše), zda
body, které pisatel napadá, jsou
pravdivé, zavádějící či zakládající
se na pravdě nebo nikoliv. Smysl
diskuse by nabyl významu poté,
kdyby se pisatel nestyděl za svůj názor. Spíše stojí za úvahu, proč tento
„bojovník za lidská práva” nedokáže vystoupit na zastupitelstvu.
Dnešní Vizovské noviny jsou
otevřené i kritice. Autor anonymu
mohl s klidnou duší zaslat dopis redakci VN a věřím, že ta by jej zveřejnila. Jenže ono je někdy velmi
těžké se veřejně vyjádřit, zvednout
ruku a přednést svůj názor. Ono je
jednodušší skrytě anonymně pomlouvat, lkát a plivat špínu.
Co se tak, vážený zastupiteli,
příště podepsat?
Miroslav Dolanský

Běh zámeckým parkem
TJ Sokol Vizovice, oddíl orientačního běhu, uspořádal ve středu
8.6.2011 Běh zámeckým parkem
pro vizovskou veřejnost. S obavami
jsme sledovali oblohu, zda nám vydrží počasí bez deště, v lepším případě sluníčko. Obloha byla k nám
nakloněná a celé odpoledne sluníčko pěkně hřálo, i když dopoledne
byla dešťová přeháňka.
Běžecké závody v parku byly
rozděleny pro děti do 4 dívčích
a 4 chlapeckých skupin a jedna
skupina byla připravená pro do-

spělé. Trasa byla vytyčena fáborky
a délka tratě byla určena podle
věku dětí. V závodě nejpočetnější
skupinu tvořily děti předškolního
věku. Běhu se zúčastnilo 20 dětí.
Vítězové každé skupiny dostali
medaile, všichni účastníci obdrželi
diplom za účast v Běhu zámeckým
parkem a také malou sladkost.
Protože trasa byla vyznačena,
nebyl tento běh orientačním během (podle mapy), ale spíše zkráceným přespolním během.
Anna Krocová
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Holder – malý velký dříč
Dilema

Mulčovač v plné parádě…

Po komunikacích až „čtyřicítkou”…

Každý z nás, dříve než si koupí
novou věc a má-li být i poněkud
vyšší ceny, je rád, když si ji může
předem vyzkoušet. Televizi v marketu si nejprve prohlédneme a co
nás prvně zaujme bude obraz
– i když má jistě i jiné přednosti,
ale pokud nám nesedí – nechceme ji. Mobil, pokud jej zrovna
neobdržíme za provolané body
téměř za korunu, taktéž nejdříve
vyzkoušíme. Automobil? To je již
úplně jiná kapitola a než se rozhodneme k tak závažnému kroku
a třeba se i upíšeme leasingové
nebo úvěrové společnosti, musí
sesednout rodinná rada a pomocí kalkulačky zvážit, zda nás
tento nákup neohrozí v našem
rozpočtu. A už vůbec nemluvě
o tom, když máte do ﬁrmy pořídit
stroj, který bude vyrábět, tvořit,
pracovat za vás, čili jednoduše –
vydělávat nebo šetřit peníze.

Brouk v akci

Soběstačný vyžínač sám uklízí, co posekl…

Technická prohlídka za Kulturním domem…

červenec/srpen 2011

Dne 24. června v ranních hodinách si někteří spoluobčané
mohli povšimnout podivného
oranžového broučka na mohutných „bačkorách”, svižně
„pobíhajícího” po Vizovicích.
Obzvlášť ti, kteří zrovna parkovali za Kulturním domem či z oken
vykukující obyvatelé slangově
nazývaného ‚rohlíku‘. Za účasti
starosty města, několika zastupitelů, kompetentních zaměstnanců úřadu a technických služeb
byl předveden multifunkční stroj,
který výrobce tak trochu hanlivě
nazývá jen nosičem nářadí.
Něco přes metr dvacet (včetně
pneu) široký pracant může díky
své váze zametat chodníky, aniž
by je bortil a poškozoval. V zimě
zametat sníh nebo jej rovnou sám
nakládat na korbu. Může mulčovat, bagrovat, drtit nebo pracovat s radlicí. Dokonce na korbě

vozit písek nebo vidlicemi zvedat
palety.
V letních dnech sekat vysokou
trávu, kterou si díky sacímu potrubí sám nasaje do úložného prostoru korby, aniž by tak nutně potřeboval další pracovní sílu a čas
k dalšímu úklidu posekané trávy.
Nebo při použití jiného typu vyžínací hlavy a pravidelné údržbě
městských trávníků se rozdrcená
tráva nemusí ani sbírat a slouží
jako ekologické hnojivo. Ale to
znají všichni majitelé okrasných
trávníků, kdy je lepší raději častěji
trávu pokosit, než se trápit s pytli
pokosené vysoké trávy a otázkou kam s ní…

Koupíme?
Multifunkční brouček bude
možná brázdit naše chodníky
a ulice. Nebo ke koupi nikdy nedojde. Nebo se pořídí úplně jiný
výrobek, který nám bude Vizovice udržovat v čistotě.
Smyslem tohoto článku není
žádná násilná propagace nebo
prosazování jednotlivého výrobku. Jeho úkolem je otevřeně
a bez jakýchkoliv tajných zákulisních praktik věcně přednést práci
některých zastupitelů, radních či
zaměstnanců úřadu.
Téměř před rokem jste si zvolili nové zastupitelstvo a někteří
před volbami „něco” slíbili. Bylo
toho mnoho, hodně stran a ještě
více kandidátů, ale zde z části plníme jeden z bodů. Otevřenost!
Chceme tímto ukázat část práce a někdy i složitého rozhodování ve všech možných oborech.
Zda bude „Holder – malý velký
dříč” v nejbližší budoucnosti k vidění v našem městě, není až tak
podstatné.
Podstatou je, že otevřeně předkládáme prostřednictvím Vizovských novin naše myšlenky, nápady a idee k vašemu posouzení.
Richard Jaroněk
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ZUŠ Zlín – pobočka Vizovice

Včelaři

PŘEHLED VÝSLEDKŮ OKRESNÍHO KOLA VE HŘE NA KLAVÍR
Dne 15. září 2011 uplyne 100
let od založení organizovaného včelaření ve vizovickém soudním okrese.
Mezi zakládajícími členy spolku byli
včelaři ze Slopného, Vizovic, Březové, Bratřejova, Ubla, Želechovic,
Jasenné, Lípy, Slušovic, Lůžkovic,
Ostraty, Veselé, Újezdu, Hvozdné,
Loučky, Prlova, Pozděchova, Liptálu,

Žáci ze třídy p. uč. Jany Fuskové:
Klára Šimková

0. kategorie

1. místo

Eva Fusková

IV. kategorie

1. místo

Tereza Hromádková

V. kategorie

2. místo

Bohumila Pečeňová

VII. kategorie

1. místo

Gabriela Hejtmánková

VIII. kategorie

3. místo

PŘEHLED VÝSLEDKŮ OKRESNÍHO KOLA VE HŘE NA KYTARU
Žáci ze třídy p. uč. Dany Vlachynské:
Jan Fusek

0. kategorie

2. místo (sólová hra)

Jan Adamuška, Michaela Babíková

II. kategorie

1. místo (komorní hra – kytarové duo)

PŘEHLED VÝSLEDKŮ KRAJSKÉHO KOLA VE HŘE KYTAROVÝCH DUET
Žáci ze třídy p. uč. Dany Vlachynské:
Jan Adamuška, Michaela Babíková
V letošním školním roce se žáci
Základní umělecké školy Zlín, kteří
navštěvují naši pobočku ve Vizovicích, zúčastnili Národní soutěže
základních uměleckých škol ve hře
na klavír vyhlašované MŠMT ČR.
Soutěžní repertoár musel obsahovat alespoň jednu skladbu z období baroka nebo klasicismu a jednu
skladbu z období romantismu nebo
20. století. Předmětem hodnocení
bylo odpovídající tempo, nástrojová
technika, stylovost interpretace a hudební vyspělost přiměřená dané
kategorii, do níž byli žáci zařazeni
podle data narození. Hra zpaměti
byla podmínkou.
Školního kola, které proběhlo
v Komorním sále ZUŠ Zlín, se zúčastnilo 18 soutěžících. Z tohoto
počtu postoupilo do okresního kola
v Napajedlích 9 soutěžících, z toho
5 žáků z Vizovic. Jsme právem hrdi
na to, že zde máme tak šikovné
muzikanty, kteří svou pílí, trpělivostí
a talentem rozhodně neplýtvali,
pečlivě se připravovali a dosáhli tak
výborných výsledků.
V letošním školním roce též pro-
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II. kategorie

1. místo

Úspěšní žáci ZUŠ Vizovice.
běhla Národní soutěž základních
uměleckých škol ve hře na kytaru.
Na naší pobočce se z prostorových důvodů výuka hry na kytaru
bohužel nevyučuje, proto děti z Vizovic dojíždí na výuku do hlavní
budovy ve Zlíně. I ve Vizovicích
máme talentované kytaristy, kteří nás výborně reprezentovali
v okresním kole ve Zlíně – Jižních

Svazích a krajském kole v Uherském Brodě.
Musíme všechny soutěžící velmi
pochválit, protože najít si čas ke cvičení na nástroj je v dnešní době
docela obtížné, neboť děti mají
spoustu jiných zájmových činností,
povinností a aktivit, kterým se věnují.
MgA. Jana Fusková,
vedoucí pobočky

Horní Lhoty, Dešné a Trnavy.
V současné době sdružuje
základní organizace Českého
svazu včelařů Vizovice včelaře
z Bratřejova, Jasenné, Lhotska,
Lutoniny, Ubla, Vizovic a Zádveřic. Za 100 let prošli spolkem
vynikající včelaři pan Kalenda
z Chrastešov, Krupík z Vizovic,
Vlček z Jasenné, Zrník z Bratřejova, Hába ze Lhotsk, pan učitel
Klesla (zakladatel včelařského kroužku při Základní škole
ve Vizovicích), Pečeňa z Vizovic
v současnosti Hnilica a Šťastný
z Jasenné, Šiška z Vizovic, Kudláček ze Zádveřic a jiní.
Hlavním cílem včelařů je
péče o přírodu a opylování
hmyzosnubných rostlin. Vždyť
včela odvede 95 procent práce pro společnost (opylovací
činností) a včelař má z práce
včel jen 5 procent. Ale i to stojí
za starost o včely.
Dne 11. září 2011 oslavíme
sté výročí založení Včelařského
spolku pro Vizovice a okolí.
Slavnostní jednání se uskuteční v 9.00 hod ve společenském sále hasičského domu.
Součástí oslav bude přednáška o včelích produktech paní
Jaroslavy Divílkové, výstava
historických včelařských potřeb, ochutnávka medových
perníčků a dalších včelařských
produktů. Budou předána čestná uznání včelařům a účastníci
budou seznámení s historií včelařského spolku.
Chtěl bych pozvat na tuto
zářijovou akci nejen včelaře
a jejich rodinné příslušníky, ale
i ostatní občany se zájmem
o přírodu. Takže ještě jednou
11. září v 9.00 hodin ve společenském sále hasičského sboru.
Těšíme se na Vás. Včelaři Vizovicka a okolí.
Ing. Jaroslav Stupka,
předseda ZO ČSV Vizovice
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INZERCE

Sportovně-kulturní akce
„Velký Napoleon“

NEPLACENÁ INZERCE

Mateřské a rodinné centrum Beruška Vizovice
Pro mnoho rodičů je dnes samozřejmostí využívat po dobu
rodičovské dovolené nabídky
různých zařízení pro rodiny s dětmi, které nabízejí kurzy, semináře
a jiné služby jako např. hlídání
dětí. Ve Vizovicích tuto možnost
rodiče doposud neměli a za těmito službami museli dojíždět. V srpnu 2010 bylo proto ve Vizovicích
založeno Mateřské a rodinné
centrum Beruška. Členy jeho realizačního týmu jsou 4 lektorky
s vysokoškolským pedagogickým
vzděláním, lektorka s vysokoškolským psychologickým a pedagogickým vzděláním, porodní asistentka, zdravotnice. Za poměrně
krátkou dobu působení tohoto
centra se podařilo vybudovat
hezké prostředí a zázemí pro rodiče a děti od 3 měsíců. Rodiče
mají možnost setkávat se s ostatními rodinami a mají taky možnost
vybrat si z nabízených služeb to
nejvhodnější pro jejich děti. V současné době máme zapsáno asi
80 dětí z Vizovic a okolí, které
k nám pravidelně dochází.
Rodiče mají k dispozici: hernu,
jednorázové hlídání dětí, kurzy
pro maminky s dětmi, kurzy pro
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děti, cvičení pro miminka a batolátka, předporodní kurzy, cvičení
pro těhotné, cvičení po porodu,
jazykové kurzy pro děti a dospělé, poradenský servis psychologický, laktační poradna. Rodiče
dětí z Vizovic a okolí se nás často
dotazují na hlídání dětí v denním
režimu. Jedním z důvodů je, že
ve Vizovicích nejsou zřízeny jesle a kapacita mateřské školky je
zaplněna. Od září 2011 otevíráme pro velký zájem miniškoličku
v denním režimu.
Děkujeme těmto sponzorům,
ktěří nás v letošním roce podpořili: Město Vizovice, Botaservis,
Nerez, PKN nábytek, H.p servis
hydraulika s.r.o, Trnky – brnky,
Lékárna Milosrdných bratří, ALM
centrum, s.r.o. TOBA Plus s.r.o.,
Autobazar Horizont, Autodíly
Vrága, III SOKO, s.r.o., Agro
smetana s.r.o, Kalivoda opravna
obuvi , Tiskárna REPROPRINT
s.r.o, Bytový textil Polášek, STIHL,
Mline, Stavebniny Lednický, EUROTREND spol. s r.o, Autobazar
Vizocar, Planeo elektro, Coris, D.
Krajča a rodina Outratová.
www.beruska-vizovice.g6.cz
Tel: 420 774 967 598

Dětský domov a Základní škola Vizovice, ve spolupráci s Activitypark Hotelem Všemina, pořádal o víkendu 25.–26. června 2011
sportovně-kulturní akci „Velký Napoleon“. Akce se konala v areálu Activityparku Hotelu Všemina a byla určena pro děti z dětských
domovů a širokou veřejnost. Na děti čekal bohatý program - zábavné soutěže, ohňová show, ukázka historické vojenské bitvy,
dobová kuchyně, ukázka činnosti policejních složek a především
divadelní představení skupiny JDG, ve kterém účastníci akce viděli
velkou historickou bitvu z doby císaře Napoleona. Akci podpořila
celá řada ﬁrem, Nadace Děti – kultura – sport, Místní akční
skupina Vizovicka a Slušovicka. Příjemné bylo setkání se starosty
okolních obcí, zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje a prvním
tajemníkem francouzské ambasády panem Fatih Akcalem. Akci
navštívilo cca 600 diváků.
Teta Marcela

…a jak to viděly děti.
Velký Napoleon. Byl poslední
předprázdninový víkend a všichni se na něj těšili. Pořádali jsme
totiž na Všemině akci „Velký
Napoleon“. Byly pozvány i děti
z jiných dětských domovů. I když
nám počasí moc nepřálo a hned
ráno začalo pršet, i přesto jsme
akci rozjeli. Děti a vychovatelé
z pořádajícího dětského domova se oblékli do dobových kostýmů. Někteří byli v prodejních
stáncích, druzí pomáhali dětem
plnit úkoly a dvě tety celou akci
moderovaly a provázely nás
dnem. Přijela spousta významných hostů a navštívil nás samotný Napoleon, na kterého všichni

netrpělivě čekali. Po celý den
toho bylo mnoho k vidění – vojenská bitva, ukázky práce policie, divadlo, ﬁnalistka Superstar
– Alžběta Kolečkářová, rocková
skupina Svatý Pluk a vystoupení
dětí z dětských domovů. Mimo
jiné děti plnily různé úkoly,
za které dostávaly sladkou odměnu. Celý první den jsme ukončili diskotékou a táborákem.
V neděli jsme pokračovali polní mší a na závěr jsme si poslechli
cimbálovou muziku. I když jsme
překonávali déšť a kroupy, sluníčko se včas umoudřilo a celá akce
se nám vydařila
Simona DD a ZŠ Vizovice
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Společné projekty v knihovně
V prvním pololetí roku 2011
knihovna ve spolupráci se Střední školou oděvní a služeb, obor
fotograf, uskutečnila společný
projekt pod názvem „Ty čteš, já
fotím“. Studenti po dobu dvou
měsíců fotografovali jakékoliv situace týkající se knih, časopisů,
novin, čtení, čtenářů, knihoven,
knihkupectví, čtení v jakékoli podobě a na jakémkoliv místě. Soutěž byla ukončena k 31. květnu
2011 a vybrané fotograﬁe byly
umístěny na webových stránkách
knihovny s možností hlasování.
Tři nejlepší fotograﬁe byly vybrány zástupci školy a knihovny
a zvláštní cenu obdržela vítězná
fotograﬁe internetového hlasování. Věcné ceny byly předány
na malé vernisáži fotograﬁí v prostorách knihovny za účasti studentů i učitelů střední školy.
Druhým úspěšným projektem
byla výtvarná soutěž k 750. výINZERCE

ročí první písemné zmínky o Vizovicích pod názvem „Rád/a si
kreslím aneb jak vidím své město Vizovice“. Tento projekt byl
společnou akcí knihovny a 5. – 9.
tříd ZŠ Vizovice . Námětem pro
kresby byly Vizovice (domy, ulice,
sochy, stromy apod.) v provedení
pastelkami, barvami nebo tužkou.
Po ukončení soutěže byla vybrána z každého ročníku jedna
kresba a žáci byli odměněni věcnými cenami a diplomy. Po dobu
letních prázdnin můžete i vy
shlédnout tyto soutěžní kresby
na výstavce v prostorách Městské
knihovny JČ.
Ceny pro oba projekty byly
pořízeny ze sponzorského daru
Lékárny Medicentrum, které tímto
děkujeme za ﬁnanční podporu.
O nových knihách a dalších akcích v knihovně si můžete přečíst
na www.knihovnavizovice.cz.
Hana Stloukalová
INZERCE

KURZY ANGLIČTINY
bez dojíždění PŘÍMO ve Vizovicích

• Kurzy pro dospělé v odpoledních
a večerních hodinách
• Kurzy pro žáky ZŠ jako příprava na střední školu
• Výuka v malých skupinách 4–6 studentů
• Individuální výuka
• Firemní výuka
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE OKAMŽITĚ
telefonicky na čísle 775 174 427
e-mailem na friendlyenglish@centrum.cz
Více informací na www.vizovice.wz.cz
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Policie pátrá po zloději a odhalila opilce za volantem
HLEDÁTE, NA KOHO SE OBRÁTIT V TÍSNI?
Kam zavolat, když jde o život Váš nebo Vašich blízkých?
Tísňová volání
Policie České republiky – 158
Obvodní oddělení policie Vizovice
974 662 604, 725 292 342, zloopvizov@mvcr.cz
Rychlá zdravotnická záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor České republiky – 150
Integrovaný záchranný systém České republiky – 112
SMS tísňová linka pro neslyšící – 603 111 158

Střety dvou světů.
Na Obvodním oddělení policie
Vizovice byly v průběhu měsíce
července mimo jiné řešeny následující trestné činy:
Dne 8. 7. 2011 neznámý pachatel nezjištěným způsobem po překonání zámku FAB u vstupních dveří
vnikl do rodinného domu ve Vizovicích, který v přízemí prohledal a následně z nočního stolku v ložnici
odcizil šperky. V obývacím pokoji
pachatel vypáčil uzamčenou skříňku, z které následně odcizil šperkovnici, v níž byla uložena ﬁnanční
hotovost. Tímto jednáním se neznámý pachatel dopustil přečinu porušování domovní svobody a přečinu
krádeže. Obvodní oddělení policie
po pachateli tohoto trestného činu
pátrá a v případě zjištění, vzhledem
k výši škody převyšující 100.000
Kč, mu hrozí trest odnětí svobody
ve výši 6 měsíců až 3 léta.
Dne 16. 7. 2011 v ranních hodinách v rámci festivalu Masters of
Rock u hlavního vstupu do areálu
Likérky Rudolf Jelínek, na místě veřejnosti přístupném, se podezřelý
muž v silně podnapilém stavu dopouštěl hrubé neslušnosti tím, že
po hlídce Policie České republiky
vulgárně pokřikoval, vyplazoval jazyk a následně si před ní sundal kalhoty. I přes opakované výzvy svého
protiprávního jednání nezanechal
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a z tohoto důvodu byl hlídkou policie zadržen a umístěn v policejní
cele ve Vizovicích. Následně byl
předán na protialkoholní záchytnou
stanici Kroměřížské nemocnice, a.s.
V jednání podezřelého bylo shledáno podezření z přečinu výtržnictví
dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku, kdy podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
Dne 23. 7. 2011 ve 23:37
hodin bylo na Masarykovo nám.
v obci Vizovice zastaveno a kontrolováno osobní motorové vozidlo. U řidiče bylo provedenou
dechovou zkouškou zjištěno požití
alkoholických nápojů před nebo
během jízdy, neboť u něj byla
naměřena hodnota 2,02 promile
alkoholu v dechu. Dalšími opakovanými měřeními byla zjištěna
hodnota 1,90 promile a hodnota
1,77 promile. Následně byl řidič
převezen k lékařskému vyšetření
spojeného s odběrem biologického materiálu (krve), kterému se
podrobil. Další jízda vozidlem byla
řidiči zakázána a byl mu zadržen
řidičský průkaz. Ve věci je spatřováno podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dle
§ 274 odst. 1 trestního zákoníku.
Řidiči za jízdu pod vlivem alkoholu
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti. npor. Mgr. Michal Číž

Pomoc obětem trestných činů
Linka Bílého kruhu bezpečí, o.s. – 257 317 110
Pomoc obětem domácího násilí
DONA linka – 251 511 313
Pomoc obětem obchodování s lidmi
SOS linka La Strada ČR, o. p. s
222 717 171, pomoc@strada.cz
Řekni to – 605 988 566, mail@rekni-to.cz
Magdala – 737 234 078
Pomoc dětem v krizi
Linka důvěry Dětského krizového centra
241 484 149, problem@ditekrize.cz
Linka bezpečí – 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz
Linka právní pomoci Nadace Naše dítě
777 800 002, lpp@nasedite.cz
Vzkaz domů – 724 727 777, 800 111 113
Pomoc seniorům v krizi
Zlatá linka seniorů – 800 200 007 (PO–PÁ 8–20 hodin)

Náměty, nápady, komentáře, myšlenky,
rady, úvahy či připomínky z regionu
Vizovic a okolí pište na:

vizovske.noviny@vizovice.eu

Vizovské noviny

Ankety, zajímavosti, ostatní

Zásady pro podání
trestního oznámení
Trestní oznámení
• může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený
• lze podat ústně či písemně
• je možné podat na kterémkoliv oddělení policie (lze podat
trestní oznámení na službu kriminální policie a vyšetřování nebo
na státní zastupitelství). Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit v místě, kde došlo ke spáchání
trestného činu.
V případě písemného trestního oznámení doporučujeme odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení
na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního
zastupitelství.
V případě, že o to oznamovatel požádá, musí být policií
do 30 dnů vyrozuměn o tom, co v té věci učinila. O toto je však
třeba výslovně při podávání trestního oznámení požádat (uvést
do protokolu nebo v písemném oznámení např. „žádám, abych
byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní
oznámení prošetřeno“).
Forma a obsah trestního oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak,
aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno.
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Nordic walking tour 2011
míří na Zlínsko, do Vizovic

Prázdniny nám utíkají, podzim
se blíží, ale i na podzim bývají hezké dny. Pojďte se proto
s námi projít a pobavit v sobotu
8.10.2011 na ﬁnální akci Nordic walking tour 2011. Akce
se koná za podpory města Vizovice, trasy povedou krásným
okolím města Vizovice, prostor
startu/cíle a doprovodného programu bude v prostorách rekreačního zařízení REVIKA Vizovice.

Nazujte sportovní obuv, vezměte s sebou rodinu, děti, přátele a kamarády a pojďte se
s námi projít a pobavit! Seriál
akcí Nordic walking tour končí

8. října 2011 v rekreačním zařízení REVIKA Vizovice. Registrace
účastníků začíná od 12.30 hodin
a ve 13.30 hodin všichni vyrazí
po skupinkách na pochod.
Nordic walking je sport pro širokou veřejnost a trasu v délce 5
nebo 9 km ujde každý! Na místě
bude opět půjčovna holí, instruktoři, kteří vám poradí se správným
pohybem, nabídka sportovních
potřeb, soutěže pro děti, opékaní vuřtů a spousta lákavých cen
v tombole! V ceně startovného
obdrží každý registrovaný účastník drobné občerstvení na trať,
poukázku na opečeného vuřta
s chlebem a hořčicí a každé startovní číslo bude slosováno v bohaté tombole. Další podrobné
informace o této akci se dočtete
na www.cknw.cz.
Radovan Douša

INZERCE

Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:
• Kdy došlo k události?
• Kde k události došlo? - doba, kdy k události došlo?
• Kdo se trestného činu dopustil? - totožnost účastníků: pachatel,
poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost,
uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
• Jak k události došlo a jaké následky pro oběť přinesla? - popis
jednání všech zúčastněných osob
• Co se stalo?- popis skutku
• Čím byl trestný čin spáchán?
• Proč se podle názoru oznamovatele čin stal (motivace)?
Jak správně používat linku 158
Linku 158 volejte, pokud jste obětí nebo svědkem trestného činu, je
ohrožena bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku. Je rovněž
možné volat na jednotné číslo evropského tísňového volání 112.
I pokud jste pod silným psychickým tlakem, neměli byste zapomenout uvést:
• celé jméno,
• oznámit místo, kde se nacházíte,
• oznámit událost, které vás přinutila zavolat,
• oznámit telefonní číslo pro případ zpětného ověření oznámení,
• odpovědět na doplňující otázky, řídit se pokyny a doporučeními policie
npor. Mgr. Michal Číž
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Deník domorodce přežívajícího rockový festival
ulice si zřejmě zvykají na zvýšení randálu kolem produkcí v areálu, takže ruší
jen občasné hulákání z okolí hospody do nočních hodin.
probudila občany kolem šesté
hodiny pořváváním skupina
opilců různých občerstvovacích, zejména pivních zařízení, které byly soukromníky a obyvateli, ale také městským úřadem povoleny na chodnících
před domy. Jsem zvědav, jak se v zimě město bude podílet na odstraňování
sněhu na chodníku. Frenetické bubnování z areálu se ozvalo až po deváté
hodině. Nejvíce si obyvatelé stěžují na celonoční ruch kolem hospody. Problém je v tom, že majitelka hospody pronajala prostor dalším podnikatelům
– pivařům, ale bez záchodu, kam je místní hospodský zase nepouští, takže
obechcávají okolí před okny domorodců. (Na příště si objednám od města
tabulku: „Češi - zde nechcat!“ Nalomená poštovní schránka u domu a překocená popelnice v noci s patřičným zvukovým efektem. Jinak už normální
zvýšení hluku produkcí. Poražená popelnice stále leží s převrhnutým obsahem. Odpolední vystoupení na areálu zvýšilo hlasitost, neznám program
vystoupení a nezajímá mě to. Počet močících před okny nemizí, ale zvyšuje
se, nebaví mě už stále na ně pokřikovat. Večer se dostavila návštěva zastupitele z města na skleničku. Vůbec nám nezáviděli.

Sobota ráno 16. července

5.00 hodin. Tlumený hluk kolem
hospody reprodukovaná muzika,
agregáty. Kolem keřů před okny tmavé okruhy, i když nepršelo. Potkal jsem
pracovníky technických služeb, stěžovali si, že jim to nikdo výrazně nezaplatí. Převržená popelnice od včerejška. Zřejmě nejsme na trase údržby.
Nicméně překocenou popelnici někdo postavil. Nedělní ruch u hospody
je jaksi unavený. S návštěvou jsme vypili schované pivo a vydali na krátkou
obhlídku terénu. Stav hluku nezměněn. Asi jsme si už zvykli. Zavřená okna.

Neděle 17. července

sporadický příjezd účastníků vlakem, doprovázený davovým hulákáním: “Hovno!“ Příprava Policie ČR na okolních silnicích: značky pro parkoviště a orientaci. Pro místní to znamenalo problémy s omezením rychlosti,
třicítka je velké omezení a je ale platné asi už od úterý. Zákazy zastavení
na celém území ulice Nádražní. Dopolední návštěva reportérů MF dnes,
otázky na dojmy a názory z předchozích ročníků. Odpověděl jsem jim
po pravdě, ale nekontroloval jsem, co vyšlo v tisku. Občas fotografování
domorodců. V podstatě úvod celkem klidný.

Středa 13. července

se odehrával v klidu, osazenstvo
vstávalo do hospody po osmé hodině. Vyřvávání se nezměnilo, časem přešlo na hospodský obvyklý ruch.
V tu dobu zazvonil domovní zvonek a jeden ze štamgastů prchal do hospody. Byl jsem ale po ruce, a tak jsem příslušně nahlas opáčil, že takhle
si naposled hrál pětiletý chlapeček a pachatel zazvonění sklidil posměch
„spolupíčů“. Pak už byl klid. Po poledni přijeli naši hosté ze Slovenska, už
pár let domluvení na bydlení v prvním patře pro tuto akci. Pochvalovali si
cestu a říkali, že rockfest ve Vizovicích má docela dobrou pověst, protože
se neodehrává na letišti, ale ve městě. Prý by ho bylo škoda. Pak se odebrali
na vystoupení, bude začínat jejich oblíbená skupina. Napočítal jsem asi devět aut speciálních vozů taxislužby. Za zavřenými okny se občas do rytmu
bubnů ozýval frenetický jásot davů.

Čtvrtek 14. července

ráno mírně pršelo. Upoutalo projíždějící auto Policie ČR a technických
služeb. Ráno bylo nezvykle tiché, po čase opět obvyklý hluk. Obyvatelé

Pátek 15. července

červenec/srpen 2011

Do nádraží přijíždí šestý vlak. Je
pošmourno. Na parčíku u hospody
skupina bezdomovců se psem. Několik spících ve spacáku na trávníku kolem. Ohrádka kolem hospody vzorně uklizená a vyklizená. Kolona aut s
přívěsy kolem pomalu odjíždí. Na chodníku jediný stánek, obsluhující opéká maso na rožni. Na otázku: „Vy jste nějak opuštěný?“ Dodává: „Kolega
se šel vyspat.“ Na prostoru stánků v areálu pálenice skupina lidí se jaksi
pohybuje v rytmu reprodukované muziky. Pytle s odpadky a rozházený bordel kelímků okolo. Přeplněné koše na odpadky. Sousedka uklízí převrženou
popelnici.“Jak jste to přežili?“, ptá se jeden z černě oděných návštěvníků?“
„A jak vy?“ „Bylo to fajn, za rok nashledanou.“
„Kvůli vám jsme se moc nevyspali,“provokuje jiná sousedka vyklízející pracovníky u hospody „Však za to taky něco máte.“ „Město asi sto tisíc,“ „No,
když je město blbé,“ zní odpověď.
Projíždí kolem vůz cizích technických služeb. Davy odjíždějících se zavazadly čekají na vlak. Letošní ročník Masters skončil. Takže ještě Trnkobraní.

Pondělí 18. července

dopoledne. Mezi odpadky
na parčíku před obytnými domy
asi 50 m od nádraží se usídlila skupina bezdomovců. Hádají se zde,
vykonávají své nezbytné tělesné potřeby. Léto budiž pochváleno.
Mgr. Jiří Ludvíček

Úterý 19. července
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Oslava 750. výročí první písemné zmínky o obci Vizovice
Vážení spoluobčané,
když budete číst tyto řádky,
budou se s námi letošní letní
prázdniny pomalu, ale jistě loučit.
Využívám proto tohoto čísla Vizovských novin k tomu, abych Vás co
nejsrdečněji pozvala na program
k oslavě 750. výročí první písemné zmínky o obci Vizovice.
I naše město bude toto významné výročí slavit. Bohužel nemáme
tolik ﬁnančních prostředků ani jako
obec Zádveřice či Lutonina, které
mohly investovat do těchto oslav až
400.000 Kč. Vizovice mají v rámci
rozpočtu na pořádání celé akce
k dispozici pouhých 150.000 Kč.
I přesto se budeme snažit, aby
tato oslava byla důstojná a všichni
jsme na ni rádi vzpomínali. Zde je
předběžný program, který je kromě
návštěvy zámku zcela zdarma.
Od začátku letošního roku jste
se mohli zúčastnit různých kulturně-společenských akcí, které si toto
významné výročí připomínaly.
Ráda bych touto cestou připomněla jednu z nejúspěšnějších
kulturních akcí, která se v rámci
výročí ve Vizovicích uskutečnila.
Jedná se o „Noc kostelů“, jejímž
organizátorem byla Římskokatolická farnost Vizovice ve spolupráci
s evangelickým sborem a správou
Státního zámku Vizovice. Záštitu
nad touto událostí převzal starosta
města pan Ing. Roman Persun. Velké poděkování patří všem, kteří se
na zdařilé akci podíleli. V nemalé
míře si toto poděkování zaslouží
ﬁrma Sykora, a.s., jež sponzorským darem uhradila náklady
spojené s hudebním vystoupením
Žesťové harmonie Zlín, kterou jste
mohli slyšet hrát z věže kostela
nebo v zámecké kapli.
Paní Ludmila Velcerová z nakladatelství Lípa Vizovice připravuje
k letošnímu mimořádnému výročí
vydání knihy s názvem „Vizovice
v proměnách času.“ V této knize
najdete množství historických i současných fotograﬁi, včetně celé řady
zajímavých informací. Zakoupit si ji
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PROGRAM OSLAV 750. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI VIZOVICE
Pátek 16. 9. 2011
9:00–16:00 h
14:30 h

Prohlídka Státního zámku Vizovice - po celý den za mimoř. zvýhodněné vstupné 50 Kč
Znělka pro Vizovice Aloise Háby

14:30–16:30 h

Slavnostní setkání s významnými osobnostmi – Dům kultury Vizovice

14:30–18:00 h

Skákací hrad pro děti – Masarykovo náměstí

18:00–22:00 h

Koncert skupiny Fleret a Kolík – Dům kultury Vizovice

18:30 h

Prohlídka farního kostela sv. Vavřince

19:00 h

Výstup na věž farního kostela

19:30 h

Koncert vážné hudby – zámek, Jan Čižmář „Bílé zlato ze zámku“

22:00 h

Ohňostroj

ale bude možné až ve druhé polovině měsíce srpna tohoto roku.
Město Vizovice podpořilo tuto publikační činnost částkou 20.000 Kč.
Od roku 2008 je rozpracována
kniha „Valašské národní pohádky
z Vizovic“ Eduarda Pecka. Tato publikace by měla navazovat na knihu „Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřaděnými“,
kterou již v roce 2008 vydalo
Město Vizovice u příležitosti oslav
750. výročí první písemné zmínky
o Vizovicích ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Firma RUDOLF JELÍNEK a.s.
přispěla k oslavám města volným
vstupem na nedělní program Trnkobraní, který na den přesně koresponduje s první písemnou zmínkou
o Vizovicích, kdy Smil ze Střílek,
kastelán brumovský, společně
se svou manželkou Bohuvlastou,
zakládá ve Vizovicích klášter
zvaný Smilheim (21.08.1261).
V Informačním centru si můžete
rovněž zakoupit, k tomuto výročí
speciálně zhotovené, pamětní mince. V měsíci září bude pro širokou
veřejnost v Domě kultury Vizovice
otevřena výstava „Vizovice v proměnách času“. Součástí této výstavy bude i zakládací listina Smila ze
Střílek, která byla městu Vizovice
zapůjčena Zemským archivem
v Olomouci. Tato listina zde bude

k vidění jak v latinském originále,
tak i v českém překladu.
Vzhledem k tomu, že překlad latinského textu do češtiny je poněkud
obsáhlejší (cca 8 stran) a v letošním roce nevyjde mimořádné číslo
Vizovských novin, jako tomu bylo
minulý rok, bude celý překlad textu
tohoto dokumentu umístěn na webových stránkách našeho města.
Na všechny připravované kulturní akce jste co nejsrdečněji zvá-

ni. Účast na oslavách přislíbil jak
Bolek Polívka, tak i paní Aranka
Lapešová.
Věřím, že si z naší nabídky vyberete a svou účastí pak podpoříte
oslavy 750. výročí našeho města.
Na závěr mi dovolte popřát
všem dětem hezký zbytek letošních prázdnin a šťastné vykročení
do nového školního roku, který již
klepe na dveře.
Zuzana Štalmachová
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Po stopě Baťovy dráhy do Vizovických vrchů

Baťova dráha zpřístupněna cyklistům.

Přestavba drážního mostu.

Cykloprůvodce k zakoupení v infocentru KD Vizovice.

červenec/srpen 2011

Na začátku jara letošního roku
se zrodila myšlenka starostů okolních obcí a jednoho podnikatelského subjektu zpřístupnit Baťovu dráhu
pro pěší a cykloturistiku. Jelikož dotazů na adresu města v záležitosti
„Cyklostezky Zlín – Vizovice“
bylo v minulých letech vzneseno
nespočet a jedinou současnou odpovědí je, že pro nedostatek ﬁnancí, ale také z důvodů koridorů R49
a koridoru železnice je realizace
v nedohlednu, považovali jsme
společně se starosty obcí Lutonina,
Jasenná, Ublo a Bratřejov, tuto možnost využití Baťovy dráhy jako vhodné alternativní řešení. Po prověření
majetkoprávních vztahů vůči Baťově
dráze nic nebránilo tomu, abychom
tuto myšlenku uvedli do praxe. Léta
neudržovanou dráhu vyčistit od náletových keřů a stromků nebyl zas
tak velký problém, zasypat nějakou
tu větší prohlubeň, rovněž. O tyto
činnosti se postarala ﬁrma pana
Milana Křupaly. Velký otazník,
který před námi nastal, byla železná konstrukce železničního mostu
na Chrastěšovské ulici.
Nejprve byl proveden odborným znalcem vizuální a statický
posudek, zda je možné stávající, několik desítek let starou konstrukci využít pro naše plánované
účely. Vyhodnocení statika vyšlo
pozitivně, ale nastal druhý problém – kde vzít peníze na opravu
– přemostění, aby plně vyhovovalo technickým a bezpečnostním podmínkám užívání pro pěší
a cyklistiku.
Začátkem května jsem si
dovolil za město Vizovice oslovit téměř 80 ﬁrem z Vizovic
a okolí o ﬁnanční pomoc. Dle
technické dokumentace nesoucí název „Přestavba rozestavěného drážního mostu přes
silnici III/4882 na lávku pro
pěší a cyklisty“, která byla
zpracována v měsíci červnu, bylo již zřejmé, z jakého

materiálu bude přestavba provedena za pokud možno co nejnižší náklady. Od této chvíle se začalo pracovat na tom, abychom
plánovanou stavbu zrealizovali.
Město Vizovice dalo k dispozici dřevo potřebné pro přemostění,
ﬁnanční dar ve formě pořezání
na hranoly a další potřebné prvky,
včetně instalace nosné lávky provedla společnost pana Křupaly
společně s pracovníky Technických služeb města Vizovice. Železné zábradlí jako sponzorský dar
provedla společnost H.P. - servis
Zdeňka Čižmáře.
Touto cestou chci jmenovitě poděkovat všem podnikatelům, kteří
svým podílem, ať již ﬁnančním
darem, či přímou realizací přispěli na „Přestavbu“ drážního mostu.
Upřímně si vážím jejich aktivity
a zapojení se do díla, které bude
sloužit široké veřejnosti.
Poděkování patří těmto společnostem i jednotlivcům:
• Milan Křupala, Jasenná
• H.P. - servis hydraulika s. r. o.,
Vizovice
• PharmDr. Bohumil Hanák,
Vizovice
• GLOBAL ENTERPRISES LTD,
spol. s. r. o., Vizovice
• MUDr. Zdeňka Frantíková,
Vizovice
• Milan Kostílek, Vizovice
V měsíci červenci rovněž vyšla
brožurová publikace Cykloprůvodce – Jihomoravský a Zlínský
kraj na kole a pěšky“. Zde, kromě mnoha jiných tras, město Vizovice prezentuje dvě cyklistické
trasy pod názvem: „Po stopě Baťovy dráhy do Vizovických vrchů“
a „Vyhlídkovou trasu“. V případě
zájmu o zakoupení této brožury
se můžete informovat v Informačním centru KD Vizovice.
Ing. Roman Persun,
starosta města
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Nikdo nemá právo ubližovat
Tento článek bychom rádi věnovali tématu domácího násilí,
které se týká nejen dětí a žen,
ale také mužů a seniorů. Domácí
násilí má mnoho podob. Často
začíná jako emocionální nebo
verbální násilí (izolace od přátel
a rodiny, ponižování, vyhrožování, vydírání, nadávky, křik) a může
zvolna či rychle přerůst do podoby fyzického či sexuálního násilí.
Určité náznaky toho, že má někdo sklony k násilnému chování, je
možné vysledovat již od počátků
společného života. Tyto náznaky
ohrožená osoba často nevidí, nechce vidět nebo chování násilné
osoby omlouvá a vinu přisuzuje
sobě, ztrácí sebevědomí a sebeúctu. Pro domácí násilí je charakteristické opakování, stupňování,
jasné rozdělení rolí na ohroženou
a násilnou osobu a neveřejnost
(děje se v soukromí).
Ti z Vás, kteří se potýkate
s tímto závažným problémem,
máte možnost se obrátit na Intervenční centrum při Poradně pro
rodinu, manželství a mezilidské
vztahy ve Zlíně. Intervenční centrum poskytuje sociálně-právní
poradenství včetně krizové intervence, a poskytuje kompletní

pomoc v této oblasti. Veškeré
služby jsou poskytovány zdarma. Na centrum se může obrátit kdokoliv. V případě potřeby
volejte 577 018 265 nebo
774 405 682, psát můžete na ic.
zlin@seznam.cz.
Obrátit se také můžete na sociální pracovníky sociálně-právní
ochrany dětí na Městském úřadě
ve Vizovicích se sídlem na hasičské zbrojnici. Děti jsou velmi často
svědkem domácího násilí či jsou
přímou obětí a v důsledku toho
často přejímají podobné chování do svých budoucích rodin.
Mladší děti reagují úzkostí, starší
sklonem k agresivitě, mají tendenci promítat násilí do svého prožívání (většinou dívky) a chování
(spíše chlapci), zaﬁxují si, že násilí
patří do vztahu, mají pocity viny
za konﬂikty rodičů, přebírají zodpovědnost za situaci doma, mají
strach atp.
Rádi bychom touto cestou apelovali na Vás občany, abyste byli
všímaví k tomu, co se děje kolem
Vás. Domácí násilí samo od sebe
neskončí. Nenechte si ubližovat
a nedovolte, aby bylo ubližováno
lidem ve Vašem okolí.
Mgr. Martina Petrášová,
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Společenská kronika
květen – červen
Narození
Ondřej Žédek, Rodiče. Pavel Žédek a Eva roz. Hamešová
Ondřej Světlík, Rodiče: Radoslav Světlík a Adéla roz. Holíková
Eliška Žůrková, Rodiče: Jiří Žůrek a Veronika roz. Kvardová
Antonín Jordán, Rodiče: Antonín Jordán a Marta roz. Lukaštíková
Štěpán Fuchs, Rodiče: Jaromír Fuchs a Markéta roz. Měrková
Vojtěch Prokeš, Rodiče: David Prokeš a Karolína roz. Mikundová
Emilie Klačánková, Rodiče: Pavel Klačánek a Jana roz. Bližňáková

Sňatky
Viktor Daněk a Vendula Töröková, oba Vizovice
Miroslav Horák, Vizovice a Zuzana Jelénková
Jiří Chudárek a Radka Dvořáčková, oba Vizovice
Martin Lutonský, Vizovice a Gabriela Dynková
Pavel Mareš a Eva Bartoňová, Vizovice
Bořivoj Petrů a Šárka Poldaufová, Vizovice
Ondřej Hruzík a Lucie Jurečková, oba Vizovice
Petr Janča a Klára Hladíková, Vizovice
Radek Kulíšek, Vizovice a Lenka Vedlíková
Jiří Lutonský, Vizovice a Ivana Čandová
Jakub Marvan a Kristýna Pavelková, oba Vizovice
Aleš Radil a Tereza Kaňová, Vizovice

Úmrtí
Marie Holčáková, Chrastěšov 23, 99 let

ZVEME VÁS!
Filmový les ve Všemině, poslední promítaní letního kina
aneb sladká tečka za letními
prázdninami!
První zářijový víkend mohou
všechny děti zavzpomínat jak
prožily letošní letní prázdniny.
ActivityPark Hotel Všemina,
ve spolupráci s Dětským domovem a Základní školou ve Vizovicích, připravily pro naše nejmenší rozloučení s prázdninami
v podobě zábavného odpoledne ve Všemině.
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V sobotu 3. 9. 2011 od 15:00
hodin se děti mohou těšit na ﬁlmový les se známými postavičkami, které mají pro děti připraveny
zábavné úkoly. Za každý splněný úkol budou děti odměněny sladkou odměnou. Program
bude pokračovat dětskou diskotékou a promítáním ﬁlmu „Princezny jsou na draka“, jímž
se pro tento rok loučí Letní kino
Všemina se svými diváky, kteří
po celou dobu prázdnin podporovali Dětský domov a Základní
školu ve Vizovicích.
Kolektiv ActivityPark
Hotelu Všemina

František Šťastný, Chrastěšov 47, 67 let
Josef Žebráček, Příkrá 901, 72 let
Vladislav Hnilica, Chrastěšov 8, 57 let,
Emilie Beňková, Růžová 1000, 73 let
Svatoslav Míča, A. Háby 910, 68 let
Rudolf Mučka, Říčanská 608, 58 let
Antonín Štěpáník, Štěpská 951, 51 let
Jaroslav Trlica, Nádražní 427, 53 let
Vážení čtenáři, v rubrice společenská kronika zveřejňujeme
významné životní události, které se týkají obyvatel Vizovic.
Pokud jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodu nezveřejňovat tyto
informace týkající se vás osobně, nebo vašich blízkých, obraťte se,
prosím, na tel. číslo 577 599 170, 724 180 008,
lenka.balkova@mestovizovice.cz.
Vaše přání budeme respektovat.
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Zámecká koncertní sezona v polovině
Klavírním recitálem Lucie Czajkowské dospěla letošní 44. sezona Vizovického kulturního léta
Aloise Háby do poloviny. Jako

Táňa Janošová – mezzosoprán,
Doc. Šárka Králová – klavír.

první jsme 20. května uvítali pěvkyni Táňu Janošovou, rodačku z nedalekého Újezda. Spolu s paní
Královou, která s ní spolupracovala na klavír podaly výkon, který odcházející účastníci koncertu ocenili
slovy: „To jste teda nasadily laťku
pořádně vysoko.“ Druhý koncert
byl ve znamení nástrojové zajímavosti: soubor COLOUR BAS DUO
ve složení Jiří Porubiak basklarinet
(člen ﬁlharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína) a Lukáš Michel, který
spolupracoval na klavír. V jedné
skladbě jako host vystoupila Hana
Tomanová (viola), rovněž členka
zlínské ﬁlharmonie. Při koncertu zazněla skladba soudobého autora
Aleše Pavlorka, komponovaná pro
basklarinet. I toto vystoupení zanechalo v zúčastněných hluboké
umělecké zážitky a nezůstalo pozadu za úrovní koncertu prvního.

Třetí koncertní večer byl věnován
cimbálu a Panově ﬂétně. Na cimbál hrál Jan Rokyta mladší (syn
primáše cimbálové muziky Technik
a rodáka z Jasenné Jana Rokyty
staršího) a na Panovu ﬂétnu jeho
manželka Liselotte Rokyta.
V netradičním nástrojovém spojení zazněla jak folklorní hudba
Evropy, tak i transkripce pro Panovu ﬂétnu a cimbál. V programu
zazněly skladby od středověku
až po současné autory – Bélu
Bartoka, Claudie Debussyho,
Morise Ravela a dalších. Koncert
měl mimořádnou uměleckou úroveň. Setkání s Janem Rokytou ml.
přineslo náměty pro tvorbu příští
koncertní sezony.
V době, kdy vznikají tyto noviny (12. 8.) bude koncert – kytarový recitál Štěpána Raka, kterého
není třeba ve Vizovicích našemu

publiku představovat. Jednak
u nás vystupoval asi před čtyřmi
lety na sólo kytaru, jednak jako
doprovod při hudebně literárním
večeru s Alfrédem Strejčkem. Dne
26. 8. 2011 vystoupí ve vizovickém zámku Wallingerovo kvarteto, které na našich koncertech
není rovněž nováčkem, i když
jeho poslední setkání se uskutečnilo před téměř dvaceti lety
(1992). Poslední koncert bude
9. září a vystoupí na něm interpretka, která u nás již také hrála.
O její tehdejší účasti by se dal
napsat samostatný příběh. Paní
prof. Barbara Willi (cembalo).
Věříme, že příznivci našich
koncertů nám ve zbytku sezony
budou věnovat alespoň stejnou
přízeň jako to bylo v její prvé polovině. Budeme se těšit na setkání s vámi.
jhr

Bilance Masters of Rock 2011 ve Vizovicích
Před více jak měsícem skončil IX. ročník festivalu Masters of Rock. Téměř
všichni - jak občané města, radnice, pořadatelé, ale i samotní návštěvníci
jsme byli v očekávání, jak letošní ročník dopadne. Za město Vizovice si
dovolím několika řádky shrnout letošní rok. Nejprve bych ocitoval krátké
úryvky z Mladé fronty Dnes a Zlínského deníku ze dne 18. 7. 2011 – den
po ukončení samotného festivalu, cituji:
• … Devátý ročník bude v historii Masters of Rock patřit zřejmě k nejlepším. Spokojení byli fanoušci, pořadatelé, obyvatelé Vizovic i samotní účinkující…. Ředitel agentury Pragokoncertu Jiří Daron považuje letošní ročník za jeden z nejzdařilejších…
• … podle prvních odhadů na devátý ročník Masters of Rock ve Vizovicích zavítalo třiadvacet tisíc lidí…
• … své pozemky dokonce letos poprvé pronajala i vizovická radnice.
Stánkaři proto stáli i na chodníku v ulici Nádražní…
• … návštěvníci festivalu se i díky většímu počtu stánků s pivem a občerstvením mimo areál cítili pohodlněji
• … moc práce neměli ani policisté… tisíce lidí a jen tři prohřešky…
• … no a o záchodech ani nemluvím. Za to nemůžou ani tak pořadatelé jako ti čuníci, co do nich chodili…
Nyní bych Vám rád sdělil několik postřehů občanů, které se nám
dostaly na radnici. Od začátku června letošního roku jsme zaevidovali
na webových stránkách města v rubrice „Dotazů a odpovědí“ otázky
3 občanů a 3 osobní e-mailové dotazy ve vztahu k otázkám hlučnosti
a způsobu parkování v některých lokalitách města. V průběhu samotného
konání festivalu, ale i po něm jsem se osobně dotazoval občanů na míru
hlučnosti a ve všech případech mi bylo odpovězeno, že v porovnání
s minulými roky, byla situace letos nejlepší. V otázce parkování nebylo
úplně vše v pořádku. Situace na sídlišti Štěpská a A. Háby dle výpovědí
místních občanů byla podstatně lepší jak v minulých letech, některé kroky
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ke zlepšení situace bude potřeba učinit na ulici Slušovské a 3. května,
pokud se bude výhledově uvažovat o příštím ročníku konání festivalu.
Závěrem bych provedl srovnání ekonomického přínosu festivalu
do městské pokladny v roce 2010 a 2011:
Příjmy z MASTERS

rok 2010

rok 2011

Užívání veřejného prostranství

5.500 Kč

63.452 Kč

Pronájmy pozemků

32.404 Kč

51.790 Kč

Paušální poplatek od Pragokoncertu

50.000 Kč

100.000 Kč

Příjmy celkem

87.904 Kč

215.242 Kč

rok 2010

rok 2011

125.953 Kč

161.885 Kč

Fakturace TSMV PRAGOKONCERTU

Fakturace za služby včetně DPH

Na sklonku minulého roku byl Master´s of Rock medializován víc
než dost, přesto si dovolím opakovat jednu zásadní myšlenku: Jedním
z cílů nového vedení radnice bylo zvýšit příjmy do městské pokladny tak, aby tyto peníze mohly být účelně použity pro rozvoj města.
Z tabulky porovnání příjmů města za rok 2010 a 2011 je patrno, že
celkový nárůst příjmů města za pronájmy pozemků, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného je 145 %. Tato částka
bude použita pro potřeby obyvatel města. V příštím čísle VN uvedeme
možnosti, kde lze tuto částku použít – jestli na opravu pěší komunikace,
zakoupení dětského vybavení na hřiště nebo něco účelnějšího, o tom
můžete rozhodnout i vy, spoluobčané, a to anketní formou.
Ing. Roman Persun, starosta města
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Realizace chodníků
do konce roku

Dlažební kameny s nálisky v lícní nášlapné ploše - s označením slepecká,
určená především pro vytvoření varovných pásů na chodnících, pro osoby
nevidomé a slabozraké.

Realizace obdobných bezbariérových chodníků na jihu Čech.

To, co někdy může působit spíše jako protiskluzová zábrana v zimním období, slouží zrakově postiženým jako cílená zvýrazněná reliéfní
dlažba pro lepší orientaci.

Není tomu tak dávno, kdy jsme
si někteří zastupitelé vyslechli kritiku na stav chodníků „v našich vodách”. Na obranu nám toho moc
nezbývalo. Utěšování nespokojených občanů, zvláště z řad maminek mnohdy bojujících se svými
dvoustopými vozidly při zdolávání
nástrah a pastí v podobě propadlých či chybějících dlažeb, bylo neúčinné. Co může čerstvě zvolený
zastupitel říci babičce, která raději
půjde o holi po hlavní cestě, než
po našem chodníku, protože se cítí
bezpečněji na silnici první třídy?
Slova typu, že vše bude
a na chodnících se pracuje…, mno,
známe to všichni. Nejlépe chceme
vše ihned a pokud možno již včera
bylo pozdě.
Dnes můžeme s klidem říci, že
realizace chodníků se nepočítá
na roky, ale na měsíce a nebude
lží, když budeme tvrdit, že na týdny.
Abych se s problematikou blíže
seznámil, navštívil jsem v minulých
dnech kancelář Ing. Emilie Klinkovské z Odboru dopravy a silničního
hospodářství a i když jsem zvyklý ze
své kanceláře či z jiných úředních
prostor na záplavu tiskovin, na stole
paní inženýrky byly úhledně svázány úctyhodné šanony plné svazků.
„Co jedna složka, to je chodník v nějaké ulici!“ vysvětluje mi

Nejrozšířenější povrch dlaždic k vytváření varovných a signálních pásů tvoří výstupky výšky 4 až 5 mm tvaru
kulových úsečí, komolých kuželů či válců vhodné rozteče a průměru cca 25 mm.
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s úsměvem a já se začínám děsit,
že se v té hromadě „lejster” ztratím.
Vraťme se ale k historii projektu.
V roce 2009 bylo na základě poskytnuté dotace Státním fondem
dopravní infrastruktury (SFDI)
zadáno dopravnímu inženýrovi
Jiřímu Škrabalovi zpracování projektové dokumentace na stavbu
„Bezbariérové chodníky kolem
komunikací I. třídy a navazujících“, která řeší rekonstrukci
chodníků podél obou silnic I. třídy a dalších deset podél místních
komunikací ve městě. Ještě téhož
roku požádalo město o stavební
povolení. To bylo vydáno 29. ledna 2010 a následně město podalo žádost na SFDI o poskytnutí dotace na realizaci chodníku kolem
silnice I/49 (ul. Zlínská a Říčanská). Žel v tentýž rok nám byla žádost na bezbariérové chodníky kolem komunikací I. třídy zamítnuta.
O rok později byl požadavek o ﬁnanční příspěvek z rozpočtu SFDI
podán opakovaně a 14. června
2011 jsme obdrželi pozitivní zprávu o schválení příspěvku ve výši
5 685 000 Kč (tj. 70 % nákladů,
dalších 30 % z rozpočtu města).
Celkové náklady na rekonstrukci
chodníku kolem silnice I/49 tak
činí 8 121 429 Kč. V současné
době město připravuje výběrové
řízení na dodavatele této stavby.
Velký díl práce na přípravě žádostí o dotace odvedla i společnost
1. Rozvojová s.r.o., konkrétně pan
Petr Vašíček.
Jedná se tedy o opravu chodníků laicky řečeno „od ﬁrmy Koma
po benzinku”. Ulice Říčanská
a Zlínská jsou v pořadí první ulice,
které projdou zásadní změnou
v úpravě chodníků. Nepůjde jen
o technickou úpravu, či nejnutnější
opravu stávajících, ale o zásadní
změnu i samotného vzhledu. Takzvané „nové chodníky” musí již od-
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povídat požadavkům na bezbariérové užívání staveb v souladu s §
2, písm. g) zákona č. 104/2000
Sb., který mimo jiné předepisuje
zpřístupnění osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Možná jste si v jiných městech
mohli povšimnout různých druhů
a variant vodících linií a kolikrát jste
si řekli, jak projektant či stavitel postupoval a co ho vedlo k umístění
mnohdy jakoby nesmyslně vedených linií, podivných obrubníků či
výškového zvýraznění? Určitě jste
se zamysleli u přechodů pro chodce vyvýšených ‚hrbolků či boulí‘,
na kterých se nepříjemně stojí, protože v letní obuvi tlačí do šlapek.
Nám ‚pomyslně zdravým‘ někdy
nelogické nástrahy jsou nepostradatelným vodítkem pro zrakově
postižené občany a bez lidově
řečeno „slepecké dlažby”, která
je včas varuje, by mnohdy nedokázali ani vstoupit do vozovky bez
cizí pomoci.
S bezbariérovými chodníky se
budeme setkávat v obcích čím dál
tím častěji a jeden z prvních budeme moci otestovat na výše zmíněných ulicích.
Při čtení tohoto článku, se určitě nabízí otázka: „Kdy přijde
na řadu i naše ulice?“
Finanční příspěvky, chcete-li
dotace z SFDI, speciﬁkují ﬁnanční
pomoc pouze pro chodníky přilehlé ke komunikacím I. třídy. Žel
speciﬁakce se týká i přesně určených oprav a změn a ty jasně určují způsob rekonstrukce. Získané
dotace můžeme vynaložit pouze
na stávající chodníky. Na ty části,
kde chodníky chybí či potřebují
nutně vybudovat se dotace nevztahují a pokud dojde v takovýchto
místech k vybudování nových částí,
bude nutné vynaložit ﬁnannčí prostředky z rozpočtu města Vizovic.
Další částí, která bude následovat budou chodníky na ulici Chrastěšovské. Je nutné ještě dodat, že
v dnešních dnech nás čeká výběrové řízení na realizaci celé stavby
a při celé rekonstrukci musíme počítat se dvěmi zásadními úpravami,
které se dotknou každého z nás.
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Všichni řidiči musí být ve střehu
u po sobě jdoucích přechodů pro
chodce na ulici Zlínská, kdy je jeden umístěn téměř u vjezdu na parkoviště k ordinacím, druhý u výjezdu z nemocnice. Z ulice Říčanské
přijíždějící kamión, který se po dlouhém čekání konečně dostal přes křižovatku směr Zlín, musí často brzdit
hned před prvním přechodem. Těžké automobily musí zastavit v kopci
a takové rozjezdy jsou poté velmi
často doprovázeny oblakem spálených černých výfukových výparů.
Při úpravě chodníků se již počítá se
zrušením obou přechodů a jejich
nahrazením novým přechodem
umístěným přibližně uprostřed mezi
dnešními stávajícími.
Další zásadní úpravou bude
zúžení komunikace u přechodu
ke školce. Tento již neodpovídá
aktuálním normám a v těchto
místech bude komunikace I. třídy
zeštíhlena z dnešních 12 metrů
na předepsaných 7 metrů. Touto
úpravou dojde i ke zpřehlednění
výjezdu od parku.
Oba dva upravené přechody
pro chodce budou i nově oboustranně nasvětleny.
Co říci na závěr?
Na chodnících se pracuje. I když
doposud v projektové kanceláři
Ing. Jiřího Škrabala či na Odboru
dopravy a silničního hospodářství
pod vedením Ing. Emilie Klinkovské. Nyní přichází čas zúročit práci
úředníků a zastupitelů a realizovat ji
do skutečné podoby.
Je čas na nové chodníky.
Jaroněk Richard
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Stávající stav chodníků na mnohých místech potřebuje nutnou údržbu,
opravu a mnohdy celou rekonstrukci.

červenec/srpen 2011

Seriál – Vizovice v proměnách času

Ulice Kopanická – 1920.
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