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Oslavy 750. výročí města vyvrcholily
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Oslavy 750. výročí města Vizovice vyvrcholily
Oslavy 750. výročí našeho města vyvrcholily v pátek 16. září
2011. Připomeňme si, že byly zahájeny slavnostní mší celebrovanou Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým
a metropolitou moravským v kostele sv. Vavřince již na konci
loňského roku.

V

den oslav se začali hosté
v Domě kultury ve Vizovicích scházet již před 14.00
hod. Při vstupu byli přivítání malou
„stopečkou“ domácí slivovice, tak
jak se na hostitele, kterým bylo
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Město Vizovice, sluší a patří. Díky
paní Ludmile Kalivodové, která pro
tuto příležitost Městu Vizovice věnovala přes 200 kusů vizovického
pečiva, byli také hosté obdarováni krásným a tradičním vizovickým

dárkem. V prostorách Informačního
centra si mohli návštěvníci před
začátkem programu i po něm
prohlédnout výstavu „Vizovice
v proměnách času“ Jiřího Madzii,
jejíž součástí bylo vystavení zakládací listiny cisterciáckého kláštera.
Tato listina byla zveřejněna vůbec
poprvé v dějinách našeho města.
Stalo se tak za laskavého souhlasu
olomouckého arcibiskupství, které ji
poskytlo ze svých fondů ve správě
Zemského archivu v Opavě, pracoviště Olomouc. Vystavena byla
současně s historicky prvním překladem pana Mgr. Richarda Psíka,
Ph.D., vedoucího semináře latinského jazyka a kultury Filozoﬁcké fakulty Ostravské univerzity.
První písemná zmínka o Vizovicích pochází ze zakládací listiny
cisterciáckého kláštera Smilheim,
vydanou 21. srpna 1261 v Olomouci Smilem ze Střílek, moravským šlechticem z rodu pánů ze
Zbraslavi, za souhlasu českého
krále Přemysla Otakara II. Smilův
úmysl založit vizovický klášter byl
požehnán papežem Alexandrem
IV. 30. ledna 1261. Majitel území
po obou stranách Vizovické vrchoviny Smil ze Střílek daroval novému klášteru mimo jiné i výtěžek
z každého úterního trhu ve Vizovicích, což potvrzuje, že Vizovice
už byly v té době osadou trhovou.
Klášter byl předán mnichům cisterciáckého řádu, kteří do Vizovic
přišli z Velehradu. V erbu měl dva
zlaté klíče na modrém štítu, což
byl znak velmi vzácný, neboť náležel samotnému papeži. Na konventní pečeti byla matka Boží s Ježíškem na rukou.
K této mimořádně významné
události, jakým bylo letošní výročí,
vydala paní Ludmila Velcerová Nakladelství Lípa Vizovice, za podpory Města Vizovice, knižní publikaci
Vizovice v proměnách času, kterou
si přítomní mohli nejen v tento den
prohlédnout, ale zároveň i zakou-

pit. Na úvod Slavnostního setkání
s významnými osobnostmi zazněla v podání žáků dechového tria
Základní umělecké školy ze Zlína
Znělka pro Vizovice, kterou našemu
městu v roce 1960 věnoval vizovický rodák, čestný občan a hudební
skladatel Alois Hába.

„

Pozvání přijala
a velkou radost Vizovjanům udělala paní
Aranka Lapešová.

”

V programu, který trval necelé 2
hodiny, se na jevišti vystřídala řada
významných hostů a osobností,
mezi kterými byli např. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České
republiky PaedDr. Alena Gajdůšková, poslanci Parlamentu ČR Miroslava Strnadlová, Mgr. Tomáš
Úlehla a starosta města Vizovice
Ing. Roman Persun. Svou zdravici
zaslal i hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák a poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Alena
Hanáková.
Pozvání přijala a velkou radost
Vizovjanům udělala paní Aranka
Lapešová. Kdo Vizovjany zklamal,
byl náš rodák a čestný občan
Bolek Polívka, který pro pracovní
povinnosti toto výročí nestihl. Své
blahopřání městu i pár vzpomínek
na léta dávno minulá přidal pan
PhMr. Miloš Žabka, který se před
několika lety stal Osobností města
Vizovice, tak jako i skupina Fleret,
kterou na pódiu zastupoval její
frontman Zdeněk Hrachový.
Velký ohlas mělo vystoupení nejen cimbálové muziky Vizovský Juráš
pod vedením pana učitele Mgr. Dalibora Bambucha, ale hlavně vystoupení folklórního valašského souboru
Vizovjánek, jehož vedoucím je
Martin Srba. Pod vedením Mgr. Jitky Mackové mladší skupina tohoto
velkého souboru předvedla Pověst
o svatém Blažejovi, kterou si získala
všechny přítomné v sále.
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Stěžejním bodem odpoledního
programu byla četba již v úvodu
zmíněné zakládací listiny. Tohoto
nelehkého úkolu se ujali členové
ochotnického divadelního souboru
- panové Ing. Petr Stloukal, Mgr. Pavel Ťoukálek a Vilém Kolařík. Přestože tato část byla programově
nejdelší, byli přítomní s obsahem
této zakládací listiny seznámeni
historicky v dějinách našeho města
vůbec poprvé.
Po skončení této oﬁciální části
následovalo pro přítomné návštěvníky pohoštění v kavárně Domu
kultury. Velké poděkování patří touto cestou za mimořádně
velkou ﬁnanční podporu ﬁrmě
ROSTRA s.r.o. Vizovice, která
celý raut nejen ﬁnancovala, ale
také organizovala.
A komu patří poděkovat ještě?
Zejména ﬁrmě RUDOLF JELÍNEK
a.s., kde se konala po skončení
programu v Domě kultury exkurze
této světoznámé ﬁrmy. Velké poděkování patří samotnému panu
generálnímu řediteli Ing. Pavlu
Dvořáčkovi, který se sám ujal role
hostitele a přítomné ﬁrmou osobně provázel. Firmě patří poděkování i za propagační upomínkové
dárky, které si hosté z Vizovic
mohli odvést.
Dále děkuji paní kastelánce
Janě Pluhařové, která se osobně
ujala hostů při prohlídce zámku.
Panu kaplanovi Jindřichu Peřinovi za zorganizování výstupu na věž
kostela, kde bylo mimo jiné, doslova nabito a paní Mgr. Mirce Šonové, za komentovanou prohlídku
kostela sv. Vavřince.
Poděkování si zaslouží nejen skupina Fleret, která svým vystoupení
v Domě kultury přispěla k dobré
pohodě, ale také skupině Pozdní
sběr, která hrála pro Vizovice zcela
zdarma. Za vystoupení v Domě kultury je nutno ještě poděkovat skupině Kolík Rock, která slavnostní den
zakončila.
Ve stejném čase, kdy se v Domě
kultury rozléhaly písně skupiny Fleret a Pozdního sběru, se na zámku
konal koncert vážné hudby Jana
Čižmáře „Bílé zlato ze zámku“.
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V úvodu vystoupil Pěvecký sbor
ZUŠ Vizovice pod vedením paní
učitelky Lýdie Juráňové, který byl
oceněn z řad posluchačů velkým
potleskem. Tento koncert podpo-

„

Největší ohlas
tohoto významného
dne si ale mezi diváky vysloužil ohňostroj…

”

řila opět ﬁrma RUDOLF JELÍNEK
a.s., Květinářství Strelície – Šárka
Mikuláštíková a Město Vizovice,
které koncert ﬁnancovalo.
Největší ohlas tohoto významného dne si ale mezi diváky vysloužil ohňostroj, který po 22.00 hod.
doslova rozzářil večerní nebe nad
Vizovicemi. Masarykovo náměstí
bylo obleženo lidmi, kteří si tuto podívanou nechtěli nechat ujít. A stála
opravdu za to!
A komu za ﬁnanční podporu ohňostroje děkujeme? Jsou to: Vinotéka u mostu – Petr Polášek, Herna
bar Hawai – Miroslav Slavík,
Restautace U Tonka – Antonín
Tlusťák, Autobazar – Miroslav
Dolanský, Autoalarm Horizont –
Roman Dolanský, Štěpský dvůr
– Magda Šmídová, Bohumil Polášek, Michal Jurygáček, Stavebniny Lednický s.r.o. – Josef Lednický, Výkup kovů – Pavel Bravenec,
Milan Křupala, PaedDr. Alena
Gajdůšková, Ing. Roman Persun,
Bc. Silvie Dolanská, Bc. Zuzana
Štalmachová a Město Vizovice.
Tuto světelnou show připravil pan
Josef Kovařík z Lípy, a protože se
Vizovicemi šíří nepřesné a pochybné údaje o jeho ﬁnanční hodnotě,
podotýkám, že celkové náklady činily 41.500Kč. Za nemalý ﬁnanční
sponzorský dar dále velmi děkuji
ﬁrmě BCS Servis CZ s.r.o. a fotoateliéru TRENDFOTO, který nám
vycházel maximálně vstříc.
Poděkovat chci také všem zastupitelům, kteří se zapojili do výzvy
zastupitele Mgr. Hynka Tichého
a svou domácí slivovici poskytli
k uvítání přítomných hostů a návštěvníků. Byli to: Petr Hejda, Pavel
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Pečeňa, Ing. Jan Kořenek, Mgr. Stanislava Mikulčíková, Ing. Roman
Persun, Bc. Silvie Dolanská, Miroslav Dolanský, Mgr. Hynek Tichý
a Ing. Zbyšek Kubíček. Dále všem
obětavým zaměstnancům Městského úřadu Vizovice i Domu
kultury, zejména paní Jiřině Trlicové
DiS., Mgr. Evě Šťastné a žákyním
Střední školy oděvní a služeb Vizovice, Leonu Jaroščákovi a Svatavě
Poláchové, pedagogům a dětem
1. stupně ZŠ ve Vizovicích, kteří se
podíleli na tvorbě městského znaku
ze švestkových pecek. Mgr. Miroslavu Hálovi, Mgr. Jiřímu Findeisovi, členům Kruhu přátel hudby,
Marii Vitmanové, Pavlu Klačánkovi a zaměstnancům TS Vizovice
a všem ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na tom, aby oslavy našeho

města byly důstojné a vydařily se.
Za všechny děti touto cestou děkuji
provozovateli skákacího hradu.
Poděkování si zasloužíte ale
i vy, naši spoluobčané, bez
kterých by Vizovice nebyly tím,
čím jsou.
Na závěr děkuji také členům
obou pracovních skupin 750,
která jak v minulosti, tak od ledna
letošního roku výročí připravovala
a pravidelně se scházela.
Nejenom rodiny, ale i obce,
města nebo státy mají své dějiny.
Snažme se o to, aby další dějiny
našeho města byly takové, za které
bychom se nemuseli stydět.
Přála bych si, aby se ve Vizovicích žilo dobře nám všem!
Bc. Zuzana Štalmachová,
místostarostka

Fotograﬁe z výročí Renata Mládenková.
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Rozehrané utkání
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi Vás
pozdravit ze stránek Vizovských novin a zavzpomínat v krátkosti na události uplynulého období.

T

y tam jsou prázdniny
a s nimi hudební festival
Masters of Rock, Vizovické Trnkobrani i Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby.
Za námi jsou i oslavy 125. výročí
založení Sboru dobrovolných
hasičů ve Vizovicích, 100 let
založení Včelařského spolku Vizovice a 750. výročí první písemné zmínky našeho města. Žáci
a studenti opět usedli do svých
školních lavic a pustili se do povinností, které před ně nový školní
rok přichystal.

Ve Zlíně proběhlo vyhlášení
krajských výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys
2011, z kterého si Vizovice odnesly uznání za nejvyšší spokojenost podnikatelů s cenovou úrovní. Tuto cenu uděluje
týdeník Ekonom.
V době, kdy píši tyto řádky,
podle astronomického kalendáře
začal podzim. Krásné dny babího léta jako by chtěly nám všem
vynahradit nepříznivé počasí
v době prázdnin. V zahradách,
sadech či podél cest se to modrá
švestkami, kterých je letos opravdu dost, takže léku na všechny
neduhy a nemoci – slivovice –
bude dostatek. Až budete v ruce
držet toto číslo Vizovských novin,
budeme mít za sebou i první rok
čtyřletého volebního období. Po-

kud bych volební období přirovnala ke sportovnímu utkání, řekla
bych, že máme za sebou první
čtvrtinu zápasu.
K němu nastoupilo před rokem 17 hráčů – zastupitelů, které jste si sami zvolili. Deset z nich
bylo úplnými nováčky. Zda se
nám dařilo nebo ne, nejlépe
posoudíte vy sami. V této hře
však nemůžeme, jak tomu bývá
ve sportu, využívat žádné střídání či oddechový čas.
Střelby na bránu byly někdy
docela tvrdé. To, když jsme řešili problémy s Masters of Rock,
kompostárnou, nebo zdravotním střediskem. Ne vždy byla
hra jak se říká – fair play.
Do dalšího období bych si
moc přála, aby se hra stmelila,
zkoncentrovala a co nejméně

se používaly žluté nebo červené karty. Vždyť všichni hrajeme
za jedno mužstvo. Za Vizovice.
Všem by mělo jít o to, abychom
našemu městu byli prospěšní, aby
lidé v tomto městě byli spokojení
a aby se město rozvíjelo ke spokojenosti všech, kteří zde žijí.
Přeji Vám hezké podzimní dny.
Bc. Zuzana Štalmachová,
místostarostka

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 19. 9. 2011
Zastupitelstvo města:
• pověřuje starostu města podpisem závazného bankovního příslibu ve výši 12-ti milionů Kč na spoluﬁnancování investiční akce
„Zdravotní středisko Vizovice“.
• bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 9. 8. 2011 do 19. 9. 2011 dle přílohy č. 1 k zápisu.
• bere na vědomí předloženou zprávu „Rozbory hospodaření města Vizovice za I. pololetí 2011“ dle přílohy č. 2 k zápisu.
• schvaluje rozpočtové opatření č.16Z-změna schváleného rozpočtu dle přílohy č. 3 k zápisu.
• zamítá žádost č.j. 19022/2011 o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na provoz Společenského centra pro seniory Tulipán.
• zamítá žádost č.j.19592/2011 o prodej bytu č.1 v domě
č.p.578, ul. Lázeňská, Vizovice.
• zamítá žádost č.j.19590/2011 o prodej bytu č.2 v domě
č.p.578, ul. Lázeňská, Vizovice.
• zamítá žádost č.j.195912/2011 o prodej bytu č.4 v domě
č.p.578, ul. Lázeňská, Vizovice.
• zamítá žádost č.j.20316/2011 o dodatečné převedení parcely.
• vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 4550/26 v k.ú. Vizovice.
• vyhlašuje záměr prodeje budovy č. p.144, Masarykovo náměstí,
Vizovice na pozemku p.č.st. 230/1v k.ú. Vizovice včetně pozemku p.č.st. 230/1 v k.ú. Vizovice.
• ukládá právnímu odboru zajistit znalecký posudek pro zjištění tržní ceny budovy č.p.144, Masarykovo náměstí, Vizovice, včetně
pozemku.č.st. 230/1 v k.ú Vizovice.Termín 30. 9. 2011.
• vyhlašuje záměr prodeje budovy č. p.417, Masarykovo náměstí,
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Vizovice na pozemku p.č.st. 220 k.ú. Vizovice včetně pozemku
p.č.st. 220 v k.ú. Vizovice.
• ukládá právnímu odboru zajistit znalecký posudek pro zjištění tržní ceny budovy č.p.417, Masarykovo náměstí, Vizovice, včetně
pozemku p.č.st. 220 v k.ú Vizovice.Termín 30. 9. 2011.
• vyhlašuje záměr prodeje budovy č. p.436, ul. Slušovská, Vizovice na pozemku p.č.st. 4/2 v k.ú. Vizovice včetně pozemku p.č.st.
4/2 v k.ú. Vizovice.
• ukládá právnímu odboru zajistit znalecký posudek pro zjištění
tržní ceny budovy č.p.436, ulice Slušovská Vizovice, včetně pozemku.č.st.4/2 v k.ú Vizovice.Termín 30. 9. 2011.
• vyhlašuje záměr prodeje budovy- stavby technického vybavení
na ulici Poštovní, Vizovice, na pozemku p.č.st. 1751/1 v k.ú. včetně pozemku p.č.st.1751/1 v k.ú. Vizovice.
• ukládá právnímu odboru zajistit znalecký posudek pro zjištění
tržní ceny budovy- stavby technického vybavení na ulici Poštovní, Vizovice, na pozemku p.č.st. 1751/1 v k.ú. včetně pozemku
p.č.st.1751/1 v k.ú. Vizovice. Termín 30. 9. 2011.
• schvaluje dokument „SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK“ ve znění dle přílohy č. 4
k zápisu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
• souhlasí s řešením havarijní situace kotelny budovy Základní školy
Vizovice, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 420, dodáním nové technologie ﬁrmou REÚS ENERGETIKA a.s., Uherské
Hradiště.
Ing. Roman Persun, starosta města
Bc. Zuzana Štalmachová, místostarostka
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Čištění vodních toků, regulace

K

limatické změny v posledních letech mají za následek, že jsme stále častěji svědky
extrémních srážek, které mohou
způsobit rozvodnění toků. Abychom zlepšili odtokové podmínky
vodních toků ve městě, vstoupili
jsme v jednání se správci těchto
toků. Vyčištění koryt řek od náletových dřevin a naplavenin se
příznivě odrazí i na vzhledu města. Do konce letošního roku bylo
přislíbeno „Povodím Moravy“
vyčištění Bratřejůvky. Lesy ČR a.s.
provedou vyčištění Lutoninky.

Ch

těl bych poděkovat oběma správcům vodních
toků za jejich vstřícnost při osobním
jednání a za jejich příslib, že se

Bratřejůvka.

v letošním roce tyto akce provedou.
V podzimních měsících bude provedena údržba Bratřejůvky (nyní
v realizaci). Rovněž ze strany Lesů
ČR bylo písemně (31. 8. 2011)
potvrzeno čištění Lutoninky. Další
významnou investicí je plánovaná
regulace Čamínského potoka. Realizace této akce bude hrazena
z dotačního titulu a z prostředků
správce toku. TJ Sokol a město
Vizovice poskytly pozemky pro
uložení zeminy. Doufáme, že tyto
akce proběhnou ke spokojenosti
jak obyvatel města, tak i správců
toků. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na zajišťování a přípravě těchto akcí.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Vážená paní místostarostko!
Protože jsem rodilý Vizovjan a díky Vám jsem se mohl zúčastnit překrásných oslav tak významného výročí, chtěl bych vřele
poděkovat městu Vizovice za tuto skutečnost a popřát do dalších
let rozvoj a zpříjemnění života ve Vašem městě.
Bohatý program mne velice zaujal, seznámil jsem se s kulturním
životem a tedy i s Vámi jako moderátorkou a místní ochotnickou
herečkou. Musím se přiznat – o tom jsem věděl příliš málo. Inspiruje
mne to k tomu, abych se trochu více přihlásil k „dobrým rodákům“.

Já jsem v 11 letech odešel do Uh. Brodu ke svému strýci
prof. Emilu Hábovi – žák Janáčkův na varhanické škole – učit
se muziku. Po maturitě na Gymnásiu v roce 1953 jsem odešel
na Konzervatoř do Prahy. Tam jsem žil 53 let. Po studiu jsem šel
na 2 roky do Vojenského uměleckého souboru Praha a pak jsem
působil 13 let v Československém státním souboru písní a tanců
jako klavírista, klavírní doprovod a cimbálista se zájezdy po vlasti, Německu, Dánsku, Švédsku. V roce 1971 jsem se oženil a spolu manželkou máme 2 syny – Filipa, který žije v Praze - je to
herec, moderátor, dabér a režisér dabingu. Druhý syn Adam žije
v Čes. Budějovicích, zpívá ve sboru divadla a učí na ZUŠ v Prachaticích kytaru a zpěv. Oba prožívali prázdniny ve Vizovicích
do roku 1989, kdy zemřel můj tatínek. Ten působil jako basista
od roku 1947 v cimbálové muzice s primášem Kleslou. Též byl 62
let varhaníkem ve zdejším kostele.
Moje činnost dále pokračovala po konkurzu na konzervatoři
v roce 1974 jako profesor klavírního doprovodu. Po roce jsem šel
na AMU na katedru tance, kde jsem byl odborným asistentem až
do důchodu roku 2005. Vedle toho jsem působil v Laterně magice
jako cimbálista 1961-62 se zájezdy Baku, Rostov na Donu, Košice,
Komorním baletu Pavla Šmoka 1983-91 a v letech 1963-68 jsem
v Souboru Vysoké školy ekonomické vedl cimbálovou muziku (zájezdy Itálie, záp. Německo 2x).
Aby tento můj životopis byl známý i v mém rodišti, rozhodl
jsem se ho Vám poslat a připojit skladbu pro klavír „Po valašském chodníčku“ s věnováním pro město Vizovice. Dále
zasílám pro město 3 CD mojich skladeb jako výraz spojitosti
s mými vizovskými rodáky.
Přeji Vám i panu starostovi ing. Persunovi hodně zdraví a rozkvět města.
František Jančík

Lutoninka.

září/říjen 2011

Vizovské noviny

Město a městský úřad

7

Vizovské informační centrum
Informační centrum ve Vizovicích má sídlo v prostorách
vestibulu Domu kultury. Nabízí
informace o turistice, kultuře
a sportu v regionu, vyhledávání
dopravních spojů, možnosti ubytování, prodej map, suvenýrů,
publikací, předprodej vstupenek, kopírování a internet.

T

uristé se zde nejčastěji zajímají o kulturní památky, turistické atraktivity, co mohou v okolí
navštívit a také o možnostech
výletů po turistických trasách a cyklostezkách. Velkým lákadlem je

zámek Vizovice, galerie Mariette,
Zámecká čokoládovna, Rudolf
Jelínek a.s., Glass Ateliér Morava
s r.o. a samozřejmě i Vizovické pečivo…Mezi velmi navštěvované turistické cíle patří rozhledny Doubrava a Vartovna. Velký zájem je
o propagační materiály a mapy,
které jsou k dispozici zdarma.
Novinkami k prodeji jsou turistická
vizitka města Vizovice a výroční
mince vyrobená u příležitosti oslav
750. výročí první písemné zmínky
o městě Vizovice.
Informační centrum je hojně využíváno nejen turisty, ale i návštěvní-

ky různých akcí jako je rockový festival Masters of Rock či Trnkobraní.
Návštěvnost je nejvyšší v době turistické sezóny. Od května do září
je otevřeno každý den v době
od 8:00–12:00, 12:30–16:30.
V tuto dobu Informační centrum
navštívilo více než dva tisíce turistů

a šest set návštěvníků využilo možnosti bezplatného internetu, kopírování. Další shlédli výstavy, které se
v prostorách IC pořádají.
Aktuální informace naleznete
na www.icvizovice.eu.
Pracovníci Domu kultury
Vizovice

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

vizovske.noviny@vizovice.eu

Veřejné WC ve Vizovicích
Česká republika je všeobecně proslulá nedostatečným
zázemím veřejných toalet. Určitě máte neblahé zkušenosti,
kdy při návštěvách menších
obcí ba i větších měst, z ničeho nic na vás přišla přirozená
lidská potřeba a rychle jste
přemýšleli, kam jít… Veřejné
záchody nikde…, v restauracích nápisy typu: „WC pouze
pro návštěvníky“, na mnohých
úřadech rovněž k dispozici:
„jen pro zaměstnance“, anebo
zamknuté. Je sice pravdou, že

veřejné WC ve Vizovicích se
nalézá na parkovišti u nemocnice Milosrdných bratří, ale
kdo z návštěvníků města o této
možnosti ví…

P

o krátké úvaze se zrodila myšlenka, využít již léta prázdné
a nevyužívané prostory Kulturního
domu a dát je k dispozici pro
tento účel. Někteří pamatují, že
se jednalo o kuchyň pro KD. Tato
kuchyň byla téměř 20 let mimo
provoz. Realizaci WC jsme považovali za žádoucí také z důvodu

výstavby Lekářského domu, který
tak bude ušetřen od návštěvníků
města, kteří nepůjdou do objektu za lékařskými službami. Dalším důvodem pro umístění WC
v této lokalitě, je velká parkovací
plocha, na které se vystřídají nejenom občané místní, z okolních
obcí při nákupech, ale i zájezdoví návštěvníci.

S

amotné veřejné WC představuje zádveří, ze kterého
vstupujete do samostatné pánské
části se dvěma pisoáry a dvěma

toaletami s umyvadly, do dámské
části se dvěma toaletami s umývadly a do sekce pro invalidní
občany s jednou toaletou a umývadlem. Vstup je samoobslužný
skrze hlavní vstupní dveře s mincovníkem – 5Kč. V současné
době jsou WC otevřeny nonstop.
Informujeme vás touto cestou
o zprovoznění tohoto zařízení.
Věříme, že nové veřejné WC vydrží co nejdéle v čistém a provozuschopném stavu.
Ing. Roman Persun,
starosta města

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AHOLD

Prodejnu Albert ve Vizovicích
čeká modernizace
Od soboty 29. října
bude z důvodů rekonstrukce dočasně uzavřena prodejna Albert na Masarykově náměstí
ve Vizovicích. Po znovuotevření prodejny, které se
uskuteční 23. listopadu, se mohou zákazníci těšit
na větší prodejnu, bohatší sortiment zboží a komfortnější nakupování.
Ilustrační foto.

Vizovské noviny
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Riziko čerpání dotací

Správní odbor informuje
Odstávka systému cestovních dokladů a omezení vyřizování žádostí o vydání občanských průkazů
V souvislosti se zavedením výroby e-OP (občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem) od 1. 1.
2012, dojde k odstávce systému cestovních dokladů a omezení nabírání žádostí o vydání občanských průkazů.
Harmonogram odstávky a omezení výroby:
kompletní odstávka systému cestovních dokladů (v tento den nebude
možno nabírat žádosti o vydání cestovních pasů ani předávat
vyhotovené cestovní pasy).

pátek 18. 11. 2011

poslední termín k podání žádosti
o vydání stávajícího typu občanského
průkazu u matričního úřadu nebo u nepříslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (mimo trvalý pobyt žadatele).

středa 30. 11. 2011

poslední termín k podání žádosti
o vydání stávajícího typu občanského průkazu u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Vyhotovené občanské průkazy se budou předávat občanům
bez omezení.

středa 14. 12. 2011

nejzazší termín pro pořízení žádosti
o vydání cestovního pasu. Vyhotovené
cestovní pasy se budou s největší pravděpodobností ještě předávat
až do 23.12.2011, kdy bude zahájena kompletní odstávka systému.

pondělí 19. 12. 2011

Od pátku 23. 12. 2011 do 30. 12. 2011 bude kompletní nezbytná technická odstávka systému cestovních dokladů, kdy
nebude možno nabírat žádosti o vydání cestovních pasů ani
předávat vyhotovené cestovní pasy. Odstávka se netýká vydání cestovních pasů typu “BLESK“ (cestovní pas bez strojově
čitelných údajů a bez biometrických prvků, s dobou platnosti
6 měsíců) a předávání vyhotovených občanských průkazů.
Obnovení provozu systému cestovních dokladů a nabírání žádostí
o vydání občanských průkazů bude od pondělí 2. 1. 2012.
Základní informace týkající se tohoto omezení výroby dokladů získáte rovněž na internetových stránkách města Vizovice.
Případné dotazy občanů rádi zodpovíme též prostřednictvím e-mailu (alena.gubaniova@mestovizovice.cz, lenka.mikova@mestovizovice.cz) nebo telefonicky (577 599 173, 577 599 171).
Informace ohledně vydávání e-op se zřejmě ještě budou dále upřesňovat a tyto budeme případně zveřejňovat prostřednictvím internetových stránek města Vizovice. Hromadná výměna stávajících platných
občanských průkazů se nepředpokládá!
Ing. Lenka Balková

září/říjen 2011

Čerpání dotací je velkým přínosem pro rozvoj měst a obcí. Nese
s sebou i různá úskalí. Jedním z nich je riziko, které může nastat podhodnocením zakázky... Dovolím si vám na jednoduchém příkladě vysvětlit, jak to ve skutečnosti s dotacemi je:
Město, řekněme třeba V., chce
postavit nějaký objekt, např.:
„ABC“. Předpokládaný rozpočet
na jeho výstavbu je 30 mil. Kč.
Město zažádá o dotaci, pokud
splní všechna kritéria, dotace je
přidělena. Alokace (přidělení
omezených zdrojů daného projektu) bývá počítána procentuelně,
a u různých projektů je rozdílná.
Může být třeba 60%, 85% apod.
V našem příkladě je tedy alokace
60%, což představuje 18 mil. Kč
z ceny rozpočtu projektu – tj. částky 30 mil. Kč. Můžeme tedy říct,
že teoreticky dostaneme 18 mil.
Kč dotace a 12 mil. Kč si musíme
někde vypůjčit, pokud nemáme
vlastní prostředky.

„

Předpokládaný rozpočet na jeho výstavbu
je 30 mil. Kč.

”

Na výstavbu objektu „ABC“
proběhne výběrové řízení dle
zákona o veřejných zakázkách.
Do „výběrovky“ na realizaci stavby se mohou přihlásit ﬁrmy, které splňují požadovaná kritéria.
Na základě zadávací dokumentace ﬁrmy zašlou individuální cenové
nabídky, které nejsou totožné s cenou projektanta, v našem příkladě
30 mil. Kč. Jedním z nejvýznamějších kriterií je cena díla. Do výběrového řízení se přihlásilo např.:
10 ﬁrem. Nejnižší cenu zaslala
ﬁrma XY a činí 20 mil. Kč. Firma XZ
zaslala nejvyšší cenovou nabídku
za 27 mil. Kč. Ostatních 8 ﬁrem se
pohybovalo mezi těmito částkami.
Hodnotící výběrová komise doporučila vybrat nejnižší nabízenou
cenovou nabídku, tedy nabídku
za 20 mil. Kč. V tomto momentě
se začíná výpočet odvíjet od vysoutěžené ceny. Přidělená dotační

alokace ve výši 60% se již nevztahuje na původní částku uvedenou
v zadávací dokumentaci, tedy
na 30 mil. Kč, ale na vysoutěženou částku 20mil. Kč.
Vítěz soutěže, ﬁrma XY nabízí
realizaci stavby objektu „ABC“
za 20 mil. Kč, dotace činí 60 %,
což je 12 mil. Kč. Spoluúčast města se v tomto případě pohybuje
v objemu 8 mil. Kč.
To znamená, že se snižuje v daném poměru jak dotace, tak i spoluúčast města.
Dotace je v našem případě nastavena v poměru 60/40. Z původní předpokládané dotace,
tedy 18 mil. Kč, nedočerpáme 6
mil. Kč z důvodu nižší vysoutěžené ceny.
Všeobecně zde existuje jedno
velké riziko, že daná ﬁrma, která
soutěž vyhrála, nebude schopna
za částku, v našem případě 20
mil. Kč, objekt „ABC“ postavit
v požadované kvalitě.
Stávající ekonomická situace
nutí ﬁrmy ve stavebnictví a jiných
oblastech nabízet služby za dumpingové (neúměrně nízké) ceny.
Toto s sebou nese i další riziko, riziko víceprací, které nejsou většinou
hrazeny z dotací, ale z prostředků
měst a obcí.
Z toho plyne, že skutečně
čerpaná částka dotace se odvíjí
od ceny vysoutěžené – tj. v našem
příkladě ne 18. mil Kč, ale 12 mil.
Kč. A je na investorovi (městu),
aby za pomoci stavebního dozoru zajistil kvalitu díla a omezil vícepráce, které by zatížily rozpočet
města. Tím chci jen podotknout,
že neúměrně nízká cena stavby
není z pohledu investora vždy jen
výhodou, ale nese s sebou výše
uvedená rizika.
Ing. Roman Persun,
starosta města
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Zhodnocení peněz z Masters of Rock 2011
V minulém čísle VN jste byli vážení spoluobčané informováni
o výsledku hospodaření z letošního Masters of Rock. Ze strany
města bylo slíbeno, že částka, kterou město získalo z akce Masters of Rock bude použita ve prospěch občanů. Společně s paní
místostarostkou a zastupiteli jsme přemýšleli, jaké možnosti technického vybavení či služeb nabídnout, abychom uspokojili co
možná nejvíce potřeby občanů. Bylo nám jasné, že pokud něco
dovybavíme v jedné části města, tak začnou křičet občané z druhé části, proč zrovna tam…
Napadlo nás několik myšlenek, které budou užitečné pokud možno
pro všechny občany města, ale i zároveň všechny věkové kategorie.
Dovolte mi, abych vám nabídnul seznam navrhovaných možností,
ke kterým uvádím krátký komentář.
• Městský mobiliář – lavičky – výměna stávajících laviček na náměstí + doplnění, rovněž na místa, kde jsou žádoucí (u DPS, u budoucího Lékařského domu). Počet – do 8ks. Důvod: využití všemi
občany města + návštěvníky.
• Vybavení pro dětské hřiště – houpačka, šplhadlo a jiné –
do areálu zahrady – dům dětí a mládeže Zvonek, ulice Slušovská.
Důvod: zahrada je přístupna široké veřejnosti, tedy všem rodičům
s dětmi.
• Finanční příspěvek Sboru Dobrovolných Hasičů (125 let) a Spolku včelařů (100 let) v rámci jubilea 750. výročí první zmínky
o Vizovicích. Důvod: Mnohdy málo doceněná práce obou spolků.
SDH – obětavost po dobu 24 hodin v době požárů, povodní a mimořádných událostí. Spolek Včelařů – pro rozvoj základní organizace z pohledu důležitosti ve vztahu k výživě lidstva (opylování
kulturních plodin).
• Vánoční osvětlení – osvětlení vánočního stromu – nové osvětlení na vánoční strom, který bývá instalován ve vánočním čase
na náměstí. Do budoucna myšlenka dokupování dalších vánočních
prvků a postupná případná obměna stávajícího vybavení.
• parkovací hodiny se závorou před nákupním střediskem Albert. Důvod: Z podnětů občanů vyřešit blokování vozidly, jejichž
majitelé dále pokračují do zaměstnání jinou dopravou. Pořizovací
cena je podstatně vyšší než vybrané peníze z letošního festivalu.
Váš anketní názor ukáže, jestli jsou do budoucna žádoucí, či nikoliv.
• Finanční příspěvek na obměnu některých dětských hraček případně předškolních didaktických pomůcek pro Mateřskou
školu Vizovice. Důvod: ocenění kvalitní práce a zkvalitnění výuky
předškolních dětí.
K těmto navrhovaným možnostem můžete formou ústřižkové ankety
vyjádřit podporu jmenovaných projektů. V pravém dolním rohu stránky
jsou uvedeny výše jmenované návrhy. Ty, které se Vám zdají smysluplné, označte a ústřižek hoďte do schránky MěÚ Vizovice a to
v termínu od 24. 10. – 24. 11. 2011. Pokud se vám bude zamlouvat více
návrhů, označte je. Podle výsledků hlasování Vás, občanů, rozhodneme
o realizaci daného (ných) projektu (ů). Děkuji za vaši součinnost a spolupráci při spolurozhodování o našem městě.
Ing. Roman Persun, starosta města

Vizovské noviny
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lavičky
ﬁnanční dar – sdh + včelaři
houpačka, šplhadlo
led osvětlení
vánočního stromu
parkovací hodiny
se závorou
dětské, didaktické hračky
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VIZOVSKÉ

NOVINY

Povinná výměna řidičských průkazů
Upozorňujeme všechny, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002

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

CENÍK INZERCE
1/1 strany

Pokyny k výměně
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2012.
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.
Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu
(viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.)

Jste držitelem tohoto řidičského průkazu?
Podejte žádost o výměnu co nejdříve!

180 × 240 mm

2 700 Kč

1/2 strany
117,5 × 180 mm

Co musím mít s sebou?
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
• jednu fotograﬁi o rozměrech 3,4 × 4,5cm • řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kolik mě to bude stát?
nebude vás to stát nic – povinná výměna je osvobozena od správního poplatku

1 400 Kč

1/4 strany
87,5 × 117,5 mm

750 Kč

1/8 strany

a od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004, aby nenechávali
výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli.

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu)

Kdy mě bude vydán nový ŘP?
nejpozději do 20ti dnů ode dne podání žádosti
(popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč)
Další informace získáte na internetových stránkách www.vymentesiridicak.cz

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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Jste spokojeni s dodávkami pitné vody
a službami vodáren?
Tuto otázku mohou zaslechnout zákazníci společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. od září do října v telefonním sluchátku.
Telefonický průzkum spokojenosti zákazníků všech vodárenských společností skupiny Veolia
Voda provádí nezávislá společnost Ipsos Tambor. Operátorky
osloví asi tisíc zákazníků na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku.
Průzkum se týká spokojenosti zákazníků se službami vodáren, zákaznickým centrem ale i kvalitou
dodávané vody.

„Osloveno bude asi 1000 zákazníků, z toho asi osm set domácností a stovka ﬁrem, stovka správců
bytových domů nebo zástupců
bytových družstev. Názory našich
zákazníků jsou pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou. Vítáme

každou možnost dozvědět se,
s čím jsou naši zákazníci spokojeni, a kde máme podle nich rezervy,“ uvedla mluvčí společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Helena Koutná. Telefonický prů-

zkum probíhá již sedmým rokem
a jeho výsledky budou k dispozici
v listopadu.
Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákazníkovi a ten,
pokud má o rozhovor zájem, odpovídá asi patnáct minut na její
otázky. Ty se týkají samozřejmě
pitné vody a zvyků zákazníka:
například zda je spokojen s kvalitou dodávané vody nebo se způsobem plateb za vodu. Padnou
také otázky: zda zákazník ví, kdo
je jeho provozovatelem v regionu
nebo zda je spokojen se službami
vodáren, či s množstvím a dostupností informací o vodě.
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Topol černý na sídlišti Štěpská – výsledek šetření
Vážení spoluobčané. V minulém čísle VN červenec/srpen
2011 byl uveřejněn článek ve
věci osudu „Topolů černých“ na
sídlišti Štěpská. Dle článku mělo
ve dnech 2.–9. září 2011 proběhnout anketní šetření. Vzhledem
k malému nedorozumění proběhl
průzkum v pozdějších dnech za
přítomnosti ing. Balkové z Odboru správního, která osobně
zajišťovala písemné vyjádření od
občanů. Touto cestou děkuji za
oboustrannou spolupráci.
Z uvedených výsledků plynou
dva závěry: Lokalitu topolů lze rozdělit na dvě části. Činžovní bloky,
kterých se topoly přímo dotýkají,
tedy 946/A/B a 947, aritmetickým průměrem souhlasí v 87%
s jejich pořezáním. Rovněž činžovní
blok 949/A/B, kterého se topoly
nepřímo dotýkají, souhlasí s aritme-

Vyhodnocení dotazníku – kácení topolů na ulici Štěpská
č.p.

počet
BJ

souhlasí počet
BJ/obyvatel

946/A

15

13 BJ / 23

87 %

1 BJ / 1

7%

1 BJ

946/B

15

12 + 0,5 BJ / 23

83 %

0,5 BJ / 1

3%

2 BJ

%

nesouhlasí počet
BJ/obyvatel

%

nehlasovalo
/BJ

947

12

11 BJ / 21

92 %

1 BJ / 1

8%

0 BJ

948

18

3 BJ../ 4

17 %

12 BJ / 17

66%

3 BJ

949/A

24

18 + 0,5 BJ / 30

77 %

3 + 0,5 BJ / 4

15%

2 BJ

949/B

24

15 + 0,5 BJ / 32

65 %

2 + 0,5 BJ / 5

10%

6 BJ

Z celkového počtu 108 BJ souhlasí 73,5 BJ = 68% , nesouhlasí 20,5 BJ = 19%, nehlasovalo 14 BJ = 13%, celkem = 100%
Z počtu 94 hlasujících BJ souhlasí 73,5 BJ = 78 %, nesouhlasí 20,5 BJ = 22 % , celkem = 100%

tickým průměrem 71% s pořezáním.
Činžovní blok 948 v 66% nesouhlasí, aby topoly od tohoto bloku
směrem ke garážím byly pořezány.
Tyto podklady byly předány
na Odbor ŽP města Vizovice k posouzení. Rovněž budeme požadovat dendrologický posudek, který
by měl přihlížet k podnětu obča-

nů. Pokud posouzení bude kladné
ve vztahu k podnětu občanů, tak
za Město Vizovice požádáme odbor ŽP o písemné povolení pořezání topolů černých před činžovními
bloky 946/A/B a 947. Od bloku
948 směrem ke garážím budou topoly zachovány. Samotné činnosti
by měly proběhnout v období ve-

getačního klidu. Jelikož ze strany
ﬁrmy pana Křupaly jsou stromky vysázeny, budeme uvažovat pouze
o keřové výsadbě, případně o přísavníku tříprstém, který by postupem
času ve vegetačním období zkrášlil
nevzhlednou betonovou stěnu.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Dobročinný obchůdek pomůže seniorům v regionu
Když se začnou ozývat neduhy stáří, trápí to nejen samotné seniory, ale i jejich
blízké. Obyvatelé vizovického
regionu však mají na koho se
obrátit. Pomoc v oblasti péče
o seniory mohou hledat již šestým rokem v obecně prospěšné společnosti Dotek.

V

rámci odlehčovací
pobytové služby se
profesionální tým Doteku
stará o 16 klientů přímo
v prostorách vizovického
domu s pečovatelskou službou.
Díky pečovatelským službám poskytovaným v terénu však Dotek
dokáže pomoci dalším seniorům,
kteří jsou v domácí péči svých rodin. Pracovníci Doteku s rodinami

Vizovské noviny

sdílí i rady a doporučení, jak se
vypořádat s projevy demence,
které se u starších osob bohužel
často objevují.

T

ým Doteku hledá stále nové
cesty, jak zajistit seniorům pokojné stáří. Proto vznikl koncept
dobročinného obchůdku, jehož
realizace se s nástupem
podzimu rozjela naplno.
V prostorách vizovické
tržnice vyroste beneﬁční
obchůdek, ve kterém budou k sehnání především
pomůcky nutné k péči o seniory.
V regálcích se však najde místo
i pro dárkový sortiment pro radost. Výtěžek z prodeje využije
Dotek pro ﬁnancování provozu
centra a svých aktivit.

V

e spolupráci se studenty zlínské Univerzity Tomáše Bati
se chystá i netradiční on-line verze
obchůdku, aby mohli projekt podpořit také lidé ze vzdálenějších
koutů republiky. Nejdřív je však
potřeba začít pracovat na kamenném obchůdku.

S

polečnost Dotek o.p.s. aktuálně hledá laskavé osoby,
které by ochotně přiložily pomocnou ruku k dílu. V první fázi je třeba zvládnout veškeré projektové
a stavební úpravy prostoru a vybavit interiér obchůdku nábytkem. Nepotřebný stolek či lampička u vás
doma může obchůdku opravdu
pomoci. Také sortiment obchůdku
bude pocházet od štědrých dárců.
Máte-li doma věci, které mohou

pomoci dalším lidem v péči o své
blízké, darujte je obchůdku. Pro
více informací se neváhejte obrátit
na ředitelku Doteku, paní Radomíru Pečeňovou: r.dotek@seznam.cz,
tel: 577 453 396

D

oteku pomůže i vaše nemateriální podpora. Zmiňte se
o projektu svým známým, držte netradičnímu obchůdku palce a sledujte aktuální dění na webové
stránce www.pecovatelstvi-dotek.
cz, kde se v průběhu podzimu objeví další novinky.

D

otek je zapojen do projektu
komunitního plánu sociálních
služeb na Vizovicku a Slušovicku,
jehož cílem je zjistit potřeby obyvatel a naplánovat rozvoj potřebných
služeb. Partnery komunitního plánu jsou město Vizovice a Slušovice
a dalšími členy z neziskového sektoru jsou Naděje o.s., a Občanské
sdružení Onyx.

září/říjen 2011
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Poděkování
Na památku našeho syna Pavla jsme opravili chaloupku
na Říčanské ulici ve Vizovicích. Odkázala nám ji naše teta Alžběta Kolínková. Pavlovým velkým přáním bylo, aby chaloupka
zůstala v původním stavu.
V ,,Dějinách města Vizovic“ od Mgr. Čižmáře je doložena v roce
1787. Před 2 roky byla prohlášena jako kulturní památka. Děkujeme zednickým mistrům panu Pavlu Korčákovi, panu Jaroslavu
Kirchnerovi a jeho synovi Pavlovi Kirchnerovi, panu Josefu Papežovi
a tesařskému mistru Drahomíru Macíkovi za jejich precizně vykonanou odbornou práci.
Též panu Vilému Kolaříkovi za jeho péči o stoletou hrušeň, Janu
Kovářovi za různé údržbářské práce, panu Josefu Václavíkovi
za práce pokrývačské.
Poděkování patří rovněž odborným pracovníkům - panu Ing. Martinu Pacoňovi z Odboru životního prostředí a paní Janě Chocholaté
z Odboru stavebního úřadu MěÚ Vizovice. Dále pak Mgr. Melichové, Ing. Buchtovi z Národního památkového ústavu v Kroměříži
za jejich vstřícnost a odborné rady.
Manželé Semerákovi

VIZOVICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

V

izovické farmářské trhy
přímo v centru Vizovic
vznikly díky podpoře
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. V 10
stáncích,
k tomuto
účelu pořízených, se na pultech objevila
bio zelenina, povidla, marmelády, jamy, uzeniny, sýry, koření,
domácí těstoviny, káva, čaj a výborné pečivo ve formě frgálů,
trdelníků a domácích tyčinek. Pro
ty, co doma prozřetelně neposnídali, zde byly stánky s domácím
hovězím gulášem a grilovanou
klobásou.
První trh měl nečekaně velkou
návštěvnost, a tak jsme na další
termíny nabídku produktů rozšířili
o med a medovinu, nakládanou
zeleninu, čerstvou zeleninu včetně českého česneku, vajíčka, ma-

ďarské koření, víno, dřeviny, zahradní keramiku a jiné produkty.
Pro letošní rok připravujeme
4 farmářské trhy. Rádi bychom
z trhů pro příští rok udělali tradiční akci, kde
by se lidé
1 měsíčně
setkali a zpříjemnili si sobotní dopoledne nákupem produktů, které by v supermarketech hledali
jen velmi obtížně.
Na Vaši návštěvu se těší
pracovníci DK Vizovice
,,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“.

INZERCE

Poslankyně Evropského parlamentu

Olga Sehnalová
Vás zve na seminář

Foto z roku 1933, (p. Semeráková).

Nekalé obchodní praktiky
(nejen) vůči seniorům
3. listopadu 2011 od 9 hodin
v Domě kultury ve Vizovicích – Kavárna
Poskytneme Vám informace o nekalých
praktikách obchodníků a naučíme Vás účinnou
obranu proti nim. Seminářem Vás provede
zkušený lektor Zdeněk Krul, který je současně
vrchním radou České obchodní inspekce.

Seminář je zdarma.

Po opravě, 2011, foto p. Kirchner.

září/říjen 2011

Registrace včetně dalších informací
na www.sehnalova.cz nebo telefonicky
na 571 117 757 nebo 607 843 080.
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Nabídka startovacích akumulátorů
Cena bez
DPH Kč

Cena
S
DPH

PLUS
STANDARD VW AUDI
STANDARD
STANDARD LEVÁ
PLUS VW AUDI
PLUS
PLUS VW AUDI
PLUS
STANDARD
PLUS
Agro Heavy Duty

876
993
1 114
1 114
1 310
1 291
1 474
1 902
1 725
1 944
1 740

SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER

Typ akumulátoru
ZAP

Napětí

Kapacita

Proud

Délka

Šířka

Výška

1 052
1 191
1337
1337
1 572
1 549
1 769
1 902
2 082
2 333
2 088

(V)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

( Ah )
43
45
55
55
60
62
65
74
88
100
165

(A)
340
360
420
420
520
480
640
680
640
760
800

mm
169
205
242
242
242
242
275
275
350
350
334

mm
175
175
175
175
275
175
175
175
175
175
175

mm
190
175
190
190
275
190
175
190
190
190
213

1 124
1 157
1 235
1 242
1 421
1 477
1 739
1 827
2 170

1 348
1 388
1 481
1 491
1 705
1 773
2 087
2 193
2 604

12
12
12
12
12
12
12
12
12

46
47
53
55
64
70
75
80
100

400
400
450
460
520
540
640
700
800

205
205
205
205
242
242
275
275
350

175
175
175
175
175
175
175
175
175

175
190
175
190
175
190
175
190
190

EXPEDITION AGM
EXPEDITION AGM

2 823
3 657

3 388
4 388

12
12

70
98

640
780

275
350

175
175

190
190

TRUCK FREEWAY HD
TRUCK FREEWAY HD
TRUCK FREEWAY HD
TRUCK FREEWAY HD
TRUCK FREEWAY SHD

2 405
2 635
3 142
3 761
4 671

2 886
3 162
3 770
4 413
5 605

12
12
12
12
12

125
145
180
200
230

690
760
1000
1100
1100

513
513
513
513
518

189
189
224
224
274

195/220
195/220
195/222
195/222
215/243
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Zprávy z nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Naděje

Prostory nízkoprahového klubu pro děti a mládež každé odpoledne mimo pondělí ožívají ruchem vzájemných setkání, hudby,
společné tvořivosti, ale i rozhovorů na vážná témata. „Nízkopraháč“ je místem, kde vizovická mladší i dospívající generace může
najít pracovníky vstřícné k problémům dospívání, připravené podat informace, podporu a pomocnou ruku. V poslední době jsme
se u mládeže hodně věnovali pomoci při přípravě na opravné
závěrečné zkoušky, problematice zadlužování a také starostem
ohledně partnerských a vrstevnických vztahů.

P

ro děti mladší 15 let, díky
podpoře Zlínského kraje, mají i v letošním roce

pracovníci střediska možnost
průběžně připravovat výtvarné
a keramické dílny, dílny vaření

a také čtyři celodenní outdoorové
aktivity. Projekt zabezpečí dětem
možnost dostupného, smysluplného a bezpečného trávení volného
času. Preferujeme
především tvořivé
týmové
aktivity,
které slouží k podpoře sebevyjádření a vnímavosti
k okolnímu světu a neformálně
vedou k posilování zodpovědnosti, životních hodnot a přátelských
vztahů mezi vrstevníky.

Díky partnerství s Městem Vizovice jsme také zapojeni do projektu „Komunitního plánování
sociálních služeb na Vizovicku
a Slušovicku“,
který je ﬁnancován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu České republiky.
Bc. Kateřina Pivoňková

Ozvěny Příměstského tábora

C

entrum pro rodinu Vizovice uspořádalo již počtvrté
o letních prázdninách Příměstský
tábor pro děti z Vizovic a okolí.
Rovněž jsme o letošních prázdninách připravili i další příměstské
tábory pro děti z Želechovic,
dále pro děti z Kašavy, Štípy
a Velíkové. Takže je možno říci,
že celé léto bylo pro nás, pra-

covnice Centra pro rodinu,
ve znamení příměstských táborů
a dalších aktivit s dětmi.

L

etošní Příměstský tábor ve Vizovicích se uskutečnil v prvním
srpnovém týdnu. Program tábora
byl koncipován tak, aby v něm
byly zastoupeny aktivity zábavné, vzdělávací i sportovní. Tábo-

INZERCE

PLOTY, GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná i na míru.
PLOTY: Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, svařovaná pletiva,
kované ploty, průmyslové, mobilní. Branky a brány se svařovanou výplní.
THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných
dřevin. Množstevní slevy. Stínicí tkanina.
Doprava po celé ČR. Při nákupu nad 7 000 Kč ZDARMA.
www.KANCLIR.cz, tel: 722 550 000

září/říjen 2011

ra se účastnilo celkem 22 dětí
různých věkových kategorií – nejmladší účastník tábora měl 5 let
a nejstaršímu bylo 14 let. Během týdenního táborového pobytu jsme navštívili Záchrannou
službu ve Zlíně, kde jsme mohli
shlédnout techniku ZZS ZLK,
kde pro děti bylo určitě největším zážitkem to, když se mohly
posadit do nejmodernějších sanitních vozů. V dalších dnech se
střídala zábava – hry a soutěže
s poznáváním našeho města. Dokonce jsme zavítali do podzemí
vizovického zámku, což bylo pro
děti tajemné, zábavné i poučné
zároveň. Dá se říci, že jsme poznávali Vizovice nejen historické,
ale i současné. Navštívili jsme
i sklárny Vizovice a nemohlo
chybět ani koupání. Vzhledem
k nepřízni počasí, jsme nemohli
zavítat na Reviku, ale museli jsme
se spokojit s koupáním v Lázních
ve Vsetíně. Završením celého tá-

bora byla návštěva zábavního
parku pro děti v Galaxii ve Zlíně.

V

měsíci říjnu jsme naplánovali společné Potáborové
setkání aneb Ozvěny Příměstského tábora. Je to opět naše tradice, kdy se společně setkají všichni účastníci tábora i s vedoucími
a jedno sobotní říjnové odpoledne si zavzpomínáme na příjemné
táborové dny, prohlédneme si fotky z tábora a samozřejmě, že nebudou chybět ani soutěže a hry.

Z

ávěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nás jakýmkoli
způsobem podpořili a pomohli
připravit pěkně strávený týden.
Mgr. Mirka Šonová
Centrum pro rodinu Vizovice o.s.

www.vizovice.eu
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

V

e dnech 3.–9. října 2011
proběhl Týden knihoven,
který vyhlásila Sekce veřejných
knihoven Svazu knihovníků
a informačních pracovníků, v letošním roce s mottem „15. kraj
České republiky – kraj knihoven“. Cílem Týdne knihoven je
otevřít dveře čtení a čtenářství
pro všechny obyvatele. I naše
knihovna se zapojila do této
akce a v průběhu tohoto týdne
si mohli nejen čtenáři, ale i náhodní uživatelé služeb knihovny
prohlédnout výstavku „…I takové

jsou budovy knihoven ve světě
aneb malá ukázka architektury knihoven od národních až
po malé vesnické“ (viz přiložené
foto). Pro ženy bylo připraveno
povídání nad knížkami nejen
o čtení, ale i o životě, jeho radostech i strastech.
co připravujeme na podzimní dny? Literární večery, kde si představíme novou
knihu o Vizovicích, povídání
o poutnictví jako novodobém
fenoménu, besedy pro základní školy nejen ve Vizovicích,
ale i v některých obecních
knihovnách našeho regionu
a spoustu nových knih, které
Vám zpříjemní dlouhé podzimní večery.

A

Všem aktivním uživatelům
knihovny sdělujeme, že své výpůjčky si mohou prodlužovat
i sami přes naše webové stránky www.knihovnavizovice.cz,
kde se také dočtete více
o všech připravovaných akcích a knižních novinkách.
Hana Stloukalová

„Výstavba a obnova infrastruktury
vodovodů a kanalizací“
Ve Vizovských novinách duben/květen 2011 jsem vás, vážení spoluobčané, informoval
o dotačním titulu vztahujícímu
se k vodovodům a kanalizacím
města Vizovice. V závěru článku
jsem uvedl, že Město Vizovice
na konci ledna 2011 podalo žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Dnes mohou s radostí
konstatovat, že jsme byli s naší
žádostí na Ministerstvu zemědělství úspěšní.
Pro vaši informaci shrnu předpokládaný objem akce: Celkové náklady na dobudování kanalizace
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by měly činit něco málo přes 34,1
mil. korun a náklady na vodovod
by měly být ve výši 3,2 mil. korun. Přitom dotace Mze a Kraje
by dohromady měla činit 75%.
V době, kdy píšu tento článek,
probíhá výběrové řízení na zhotovitele a technický dozor investora. Do 31. 10. 2011 je nutno
na Ministerstvo zemědělství doplnit další požadované podklady
k žádosti. Do konce roku by mělo
dojít k předání staveniště a celé
dílo by mělo být zrealizováno
do 31. 8. 2013.
Ing. Roman Persun,
starosta města
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„Demolice ´Starého kina´ pro
nově připravovaný Lékařský dům“
Při čtení tohoto čerstvě vydaného
podzimního čísla VN můžete zaregistrovat začínající pohyb stavebních vozidel za městským úřadem,
které provádí demolici „starého
kina“, které tak připraví prostor pro
plánovanou výstavbu Lékařského
domu. Jenom v krátkosti uvádím, že
se na zakázku na provedení demo-

lice přihlásilo do výběrového řízení
17 ﬁrem, 4 z nich byly pro nesplnění kvaliﬁkačních předpokladů vyřazeny. Hodnotící komise doporučila
radě města ke schválení vítěznou
ﬁrmu – Přibyl S-R, s.r.o., Blatnická,
Veselí nad Moravou.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Dodatečné poděkování
Vážení spoluobčané. V minulém čísle VN č. 4 červenec/srpen
2011 byly na straně 18 uvedeny informace ve věci „Po stopě Baťovy dráhy do Vizovických vrchů“. Vzhledem k tomu, že se našla další
ochotná srdce pro poskytnutí ﬁnančního daru, chci touto cestou dodatečně poděkovat za ﬁnanční dar ﬁrmám:
NEREZ – Luděk Polčák, Chrastěšov
Manželé Šmídovi, ŠTĚPSKÝ DVŮR, Vizovice.
Ještě jednou vám touto cestou srdečně děkuji za ﬁnanční příspěvek určený pro „Přestavbu rozestavěného drážního mostu přes silnici III/4882 na
lávku pro pěší a cyklisty“.
Ing. Roman Persun, starosta města

ZVEME VÁS!
Komise pro občanské záležitosti
a Dům kultury Vizovice
Vás zvou na

Besedu s důchodci,
která se koná
ve čtvrtek 24. listopadu 2011 od 15 hod.
ve velkém sále Domu kultury.
Na akci vystoupí dechová hudba Straňanka ze Strání.
Možnost zakoupení hudebních nosičů.
Vstupenky budou k dostání, zakoupení na matrice
MěÚ Vizovice od začátku listopadu.
Vizovští občané důchodového věku obdrží vstupenku zdarma.
Cena vstupenky pro ostatní zájemce je 200 Kč.
Během programu bude zařazena přestávka s občerstvením.
Těšíme se na Vaši účast.
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Policie informuje
Vážení a milí spoluobčané, v úvodu dnešního příspěvku do Vizovických novin nejprve zmíním některé případy, které museli řešit policisté našeho obvodního oddělení policie ve Vizovicích.
řešili naši policisté muže, který ve Vizovicích,
na Masarykově náměstí vzbudil svým chováním veřejné pohoršení, a to tím, že na chodníku rozbil láhev vína a následně
se u autobusové zastávky válel na zemi. U tohoto muže provedli policisté
dechovou zkoušku, kdy mu naměřili 3,17 ‰ alkoholu v dechu, a protože
muž nezanechal svého protiprávního jednání ani po příjezdu policistů, tak
jej hlídka policie na místě zajistila a převezla jej do protialkoholní záchytné
stanice v Kroměříži.
Stejně dopadl i jiný muž, který na konci září odcizil z ulice Říčanská část
plotu. Tuto si nesl směrem nahoru na ulici Partyzánská. Tohoto muže si všimli
občané a zavolali hlídku policie, neboť se jim zdál muž podezřelý. Hlídka
po příjezdu na místo zjistila, že muž je v silně podnapilém stavu, jemu bylo
naměřeno 2,5 ‰ alkoholu v dechu, a protože se choval velmi agresivně
a hrubými výrazy urážel zasahující policisty, tak byl taktéž zajištěn a převezen do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži.

V srpnu

byla zastavena a kontrolována ve Vizovicích
hlídkou policie řidička motorového vozidla.
Lustrací v dostupných evidencích bylo zjištěno, že řidička má vysloven
platný zákaz řízení motorových vozidel Městským úřadem ve Valašském
Meziříčí na dobu 8 měsíců. Řidička tedy mařila nebo podstatně ztěžovala výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu veřejné moci
tím, že vykonávala činnost, která jí byla takovým rozhodnutím zakázána,
nebo pro kterou jí bylo odňato příslušné oprávnění. Řidičce hrozí trest odnětí svobody až na tři léta pro podezření z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.
Často ve svých příspěvcích do Vizovických novin zmiňuji problematiku
trestných činů páchaných na seniorech. Bohužel tato problematika je stále aktuální, neboť kriminalisté ve Zlínském kraji evidují za uplynulý měsíc
šest případů okradených seniorů. Lidé starších ročníků tak přišli v srpnu díky
zlodějům téměř o sto dvacet tisíc korun. Tři případy se staly ve Zlíně, dva
ve Valašském Meziříčí a jeden v Kroměříži. Čtyřikrát obelstily důchodce
ženy, třikrát muži, kteří v jednom případě kradli ve dvojici. Pachatelé použili
k oklamání seniorů téměř vždy stejný scénář. Nejdříve se pod LEGENDOU
vloudili do obydlí své budoucí oběti, pak využili její nepozornosti a v nestřeženém okamžiku kradli.
Podvodné jednání na seniorech je jednou z nejčastěji páchaných trestných činností na této skupině obyvatel. Naším úkolem je předcházet trestné
činnosti. Proto se naši policisté stále častěji vydávají za seniory do jejich
domovů a upozorňují je na nebezpečí, která jim od podvodníků hrozí. Také
se s našimi seniory setkáváme na přednáškách a besedách a rozhodně
tento problém nepodceňujeme a snažíme se tak preventivně působit na tuto
velmi zranitelnou sociální skupinu.

Dne 16. 9. 2011

je spojený se začátkem školního roku a z tohoto důvodu jsme se zaměřili na bezpečnost v dopravě, kdy během celého měsíce probíhaly časté kontroly řidičů, které byly
mimo jiné zaměřeny i na alkohol za volantem. Jenom během měsíce září
bylo na Vizovicku zjištěno sedm případů, kdy řidiči usedli za volant ovliv-

Měsíc září
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nění alkoholem. V září se stal smutným ,,rekordmanem“ muž, kterému byla
naměřena hodnota 0,97 ‰ alkoholu v dechu. Těmto řidičům byl na místě
zadržen jejich řidičský průkaz a dál jim hrozí trest spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel a vysoká ﬁnanční pokuta.
podzimu dochází každoročně ke zvýšenému
výskytu krádeží v chatových oblastech a zahrádkářských koloniích. Tyto rekreační chaty bývají jen zřídka užívány
v zimních měsících, a proto vyzývám všechny občany, kteří mají chatu, aby
se postarali o její zabezpečení a v žádném případě si zde nenechávali
žádné cenné věci. I přesto, že budeme provádět zvýšené kontroly v těchto
oblastech, není v našich silách, aby se vždy podařilo uhlídat všechny rekreační a zahradní chaty. Proto je potřeba, aby sami majitelé těchto objektů
vhodným způsobem zabezpečili vlastní majetek (instalace bezpečnostních
zámků, mříží, uzamykatelných okenic, atd.)
Na závěr mého příspěvku bych Vám chtěl připomenout, že bezpečnost
občanů a veřejný pořádek není výhradní záležitostí pouze nás policistů,
ale i věcí občanů, kteří svým zájmem o veřejnou sféru a zodpovědným přístupem k dění okolo sebe mohou z hlediska bezpečnosti výrazně přispět
ke zvýšení kvality života v místě svého bydliště.
Proto bych vás chtěl požádat, abyste si všímali cizích a podezřelých
osob, které se pohybují v místech vašeho bydliště a nebáli se toto oznámit
na bezplatnou linku policie „158“.
nstržm. Bc. Milan Staněk

S příchodem

INZERCE

Nakladatelství „Lípa“ ve Vizovicích
vydalo k příležitosti 750. výročí první písemné
zmínky o městě Vizovice knižní publikaci
„Vizovice v proměnách času“.
Text jednotlivých kapitol má za cíl seznámit trpělivého čtenáře s dějinami města, s jeho současností a životem jejich
obyvatel. Kniha nebyla myšlena jako kronika, není historickým dílem ani statistickou ročenkou, chce pouze doložit
měnící se tvář města, obrazy katastrof a budování.
Každá část knihy se snaží slovy a fotograﬁemi připomenout téma, oživit vzpomínky dříve narozených a zároveň
je co nejvěrohodněji přiblížit těm mladším.
Hlavním posláním této knihy je podchytit zájem, zejména
mladých čtenářů, o jejich město. Zvědavý turista v ní
nalezne to, co by jinde s obtížemi hledal.
Knižní publikaci si můžete zakoupit přímo v prodejně
Knihy ve Vizovicích za starou školou.
Ludmila Velcerová

Vizovské noviny
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Koncertní sezóna letos skončila
Vystoupením Barbary Willi (cembalo) a Jany Semerádové (barokní příčná ﬂétna) skončil 44. cyklus Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby.V minulém čísle byla zhodnocena první
polovina sezóny. Snad jen pro pořádek pár slov o druhé půlce
koncertního cyklu.

září/říjen 2011

N

a koncertu 29. 7. vystoupila mladá klavíristka Lucie Czajkowská
a podala vynikající výkon. Beethovenovy sonáty, ale i ostatní skladby byly technicky perfektní, celý
koncert byl přednesen zpaměti.
Na dalším koncertu 26. 8. vystoupilo Wallingerovo kvarteto, které
podalo rovněž mimořádný výkon.
Ostatně nebyli ve Vizovicích poprvé. No a již zmíněný koncert Barbary Willi a Jany Semerádové byl
třešničkou na dortu letošní sezóny.
Máme za to, že letošní sezóna byla úspěšná a sluší se poděkovat. V prvé řadě patří náš dík
všem našim příznivcům, kteří naše
koncerty navštěvují. Vizovický
Kruh přátel hudby to nejsou jen
organizátoři, kteří pečují o zajištění umělců a průběh koncertů, ale
všichni naši stálí účastníci. Kdyby
vás nebylo, nebyl by důvod koncerty pořádat. A vaše spokojenost, kterou můžeme vidět po koncertu ve vašich očích, je jedinou
odměnou za naši práci. A dále
se patří poděkovat sponzorům,
kteří i přes současné hospodářské problémy nám i letos pomohli
ať již ﬁnančními nebo věcnými
dary. Byli to Český hudební fond
Praha, Vizocargo s.r.o., RUDOLF
JELÍNEK a.s., PODHÁJÍ s.r.o. Lutonina, ROSTRA s.r.o., Valendin

spol.s.r.o., MUDr Vladimíra a Stanislav Kubíčkovi, MUDr Dagmar
Zavřelová, Štěpský dvůr, Magda
Šmídová, Květinářství STRELÍCIE
– Vizovice, Šárka Mikuláštíková,
PharmDr Jarmila Oreská, Lékárna
Jižní svahy Zlín a PharmDr Bohumil Hanák, Lékárna Medicentrum
Vsetín. Letošní koncertní cyklus se
konal pod záštitou starosty Ing.
Romana Persuna. Poděkování patří i správě zámku a zvlášt paní
Marušce Vitmanové a panu Klejchovi, kteří na koncertech zajišťují
občerstvení. Děkujeme i všem pedagogům Základní umělecké školy za vystoupení žáků, kteří nejen
že naše koncerty zpestřili úvodním
vystoupením, ale okusili si, jaké to
je „ochutnat si chvilku slávy“.
Doufáme, že nám situace v příštím roce dovolí zahájit 45.koncertní sezonu. Zatím začínáme jednat
s umělci o jejich účasti a doufáme,
že při jejich výběru budeme mít
alespoň tak šťastnou ruku, jako
jsme ji měli pro letošní rok.
Na závěr bych chtěl popřát
všem našim příznivcům, členům
Kruhu přátel hudby, hodně zdraví a pohody a ať se spolu setkáme v krásných prostorách vizovického zámku koncem května
na prvním koncertu 45. sezony
Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby.
jhr
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K výsadbě topolů na sídlišti Štěpská
Se zájmem jsem si přečetl v posledním vydání Vizovských novin
článek starosty o topolech na sídlišti Štěpská. Poněvadž jsem stál
u zrodu této výsadby, chtěl bych
k tomu říct pár slov.

K

dyž se do domů na nově
postaveném sídlišti Štěpská
nastěhovali noví uživatelé
bytů, zjistili, že jim neúměrně vadí
hluk a prašnost z manipulačně-expedičního skladu Státních lesů. Provoz
tady byl tehdy skutečně mimořádný,
s dnešním využitím těchto prostor se
to nedá vůbec srovnávat. A tak se
někteří aktivní občané dožadovali
nějaké nápravy. Jmenoval bych
alespoň dva z nich. Noví obyvatelé
Vizovic nebudou vědět o koho jde,
pamětníci ano. Tedy hlavním organizátorem akce byl pan učitel Hala,
spolu s ním primář MUDr Frantík. Při
hledání řešení se Městský národní
výbor Vizovice obrátil na Aktiv pro
životní prostředí, kterému jsem tehdy
předsedal. Po vzájemné dohodě
jsme dospěli k názoru, že vhodným
řešením by byla stromová zeleň, která by pokud možno brzy a alespoň
částečně nepříznivé vlivy omezila.
Aktiv pro životní prostředí byl požádán o zajištění celé akce. Pokud
se týká výběru dřeviny, obrátil jsem
se na Výzkumnou stanici Státních
lesů v Kunovicích, která se zabývala
šlechtěním a produkcí rychlerostoucích dřevin. Na jejich doporučení
jsme pak od nich zakoupili asi 50
kusů odrostlých sazenic Topolu černého. Byl to jedinec vzniklý křížením
a měl ještě další vlastnosti, které doplňovaly jeho jiné schopnosti, hlavně pokud se týká využití v sídlištní zeleni. Z nich bych jmenoval tu, která
plnila funkci odpuzovadla hmyzu.
Výsadbu zorganizoval pan Gallas a provedli ji občané z okolních domů. Zhruba ve stejném
období bylo provedeno ozelenění
celého sídliště – projekt ozelenění
a sazenice zajistil Aktiv pro životní prostředí, samotnou výsadbu
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pak zorganizovali sourozenci Jan
a Mirek Zatloukalovi.
Obyvatelé sídliště (alespoň ti
vnímaví) si mohli všimnout, že listy
topolů při rašení produkují lesklou
látku, která výrazně voní. Je to tzv.
kanadský balzám, využívaný pro
své optické vlastnosti (které jsou po-

„

Noví obyvatelé
Vizovic nebudou
vědět o koho jde,
pamětníci ano.

”

dobné sklu) k tvorbě mikroskopických preparátů. A právě tato látka
je odpuzovadlem hmyzu a listy ji,
i když později už méně, produkují
celý rok. (odborný název tohoto
topolu je Populus nigra varieta canadiensis, subspecie balzamifera
a říká mnohé). Možná, že až tady
INZERCE

ty stromy nebudou, poznají to obyvatelé na zvýšeném zájmu komárů
a much o jejich existenci.
Jsem ale rád, že se starosta
rozhodl demokraticky a o osudu
stromů nechá rozhodnout samotné
obyvatele sídliště. Co si vymyslí, to
budou mít. Jestli bych měl dnes rozhodnout já o jejich osudu, byl bych
na rozpacích. Část aleje od Zádveřic (u garáží) je dobrá, část
u činžáků už požadované funkce
plní míň. Ani jejich urbanistická hodnota už není, alespoň když jdete
okolo nich, to pravé. Ale pokud se
týká jejich životnosti, tak 30 let ještě
vydrží. Aby nedělaly škodu nebo
neohrožovaly životy, je zapotřebí je
ošetřit. Na to máme Technické služby, které mají k údržbě potřebné
prostředky. A tak nemám odvahu
radit, ale obyvatelům při hlasování
přeju šťastnou ruku.
jhr
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HISTORIE

Jak šel čas
úvod
Vizovická kronika je data
ne příliš dávného, protože
předchozí doklady vyhořely
při požáru Vizovic v roce
1887. „Nová“ kronika
začíná rokem 1907.
Takže první záznamy:

1. prosince1906
městská rada rozhodla
o novém založení
kroniky. Pan Rudolf
Macháček, knihkupec,
pořídil knihu a první
zápisy pořizoval kronikář
Jan Rychlík, účetní
Spořitelny ve Vizovicích.

Roku 1907
Vizovice mají 2 706
obyvatel české národnosti, 2 257 katolíků, 227
evangelíků, 74 obyvatel
izraelského vyznání.
Tohoto roku se konají
volby do říšské rady,
poprvé všeobecné, rovné
s tajným hlasováním.

6. května 1908
průtrž mračen a povodeň:
na ulici Slušovské voda až
po číslo 441, škody na cestách, polích, zahradách,
poslanec Masaryk podal
o této povodni pilný návrh.

5.–7. října 1909
po rozruchu ve městě se
konaly obecní volby –
zvítězila strana pokroková,
ale byl podán protest strany
klerikální, který byl posléze
zamítnut
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Ukázka z knihy Valašská duše Vladislava Jurčáka
Vzpomínka druhá

S

S lidovým vypravěčem, učitelem a přítelem Ladislava Jurčáka Gustavem
Imrýškem.

Sdělujeme vám,
že v měsíci srpnu vyšla kniha J. Faltuse

„Valašská duše Vladislava Jurčáka“
Mapuje život Jasenského rodáka,
bydlícího v Lutonině,
ale známého i ve Vizovicích.
Obsahuje přes 170 fotograﬁí
a téměř 500 jeho koláží
ve formě poštovních známek.
Doplněna je ilustracemi
Oldřicha Krajíčka.
V prodeji je výhradně v Informačním centru
v Domě kultury ve Vizovicích.
Cena této zdařilé publikace je 300 Kč.
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tařenka bývala na výminku, ale říkali jsme
tomu stavení ze dřeva,
postavenému nad sklepem,
jednoduše komora. Pod oknem
stál šifonér a v jeho horním fochu bylo plno knížek a starých,
chytrých kalendářů. Tam jsem se
mohl prohrabovat třeba půl dne
a listovat si, to vše za poměrně
hlasitého klapotu šicího stroje
značky Singer. Stařenka totiž
byla vyhlášená švadlena. Naučila se to u pánů ve Vídni. Neměla žádnou živnost, šila jenom
pro rodinu a svoje kamarádky
z dědiny. Hlavně přes zimu,
když nebyly polní práce.
Tak dvakrát do roka se u nás
zastavil podomní obchodník
s látkami. Byl to snědý, vousatý
chlap a tak jsme mu říkali Turek.
Moc česky neuměl, ale počítat
prý uměl docela slušně. Celý
svůj obchod měl ve velikém
kufru a nosil ho na hlavě. Aby
to netlačilo, používal takový
malý, kulatý polštářek. U nás
měl vždycky kšeft, když rozložil
ty látky, vždy si něco stařenka
vybrala a měla i slevu, protože
pokaždé dostal něco na zub.
Jednou potěžkal ten kufr staříček
a prohlásil: „Namudušu těžké živobytí" a nalel chlapovi kalíšek
slivovice na cestu od nás.
Čas od času chodil po dědině dratař slovenského původu.
Když se pod našim ozvalo jeho
„Hřřřnce drátovááát!" a na naší
náspě rozbalil svoje nářadí,
vždy se nějaká práce našla.
Bud' od nás, ale i od sousedů.
Co mohlo jít spravit, nic se nevyhodilo, a tak dratař zanýtoval
dírky na hrncích a drátem oplétal prasklé hrnce a mísy. Potom
dostal něco k jídlu, sbalil svoji
dílnu do takové dřevěné krosny
a šel dál po dědině.

Předchůdcem Sběrných surovin byl chlapík s vozíkem,
taženým vychrtlým koníkem.
Říkali jsme mu Handrlák a ten
vyvolával: „Staré železo, hadry!" Na toho už hospodyně čekaly a měly připravené uzly se
starými hadrami. Staříček měl
pod kůlnou prasklý ráf z kola
vozu nebo vyřazené nářadí.
Tam bylo zajímavé, že za tento výkup nedával peníze, ale
ženské si mohly vybrat porcelánové hrnky, talíře nebo hrnce kameňáky a podobné věci
do domácnosti. Když Handrlák
uznal, že vybrané zboží má větší hodnotu než sběr, musely hospodyňky i doplatit, ale to dělaly
nerady.
Kolem svaté Anny bývala
v Jasenné pouť a ta se nikdy
neobešla bez takzvaných „braťků". Byli to podomní obchodníčci a svoje zboží měli vystavené
v dřevěných krosnách na prsou,
a na zádech měli bedýnku s příručním skladem, takže dobře
vyvážená zátěž. Prodávali zrcátka, hřebínky, kapesní nožíky,
či nějaké mastičky a voňavky.
Na výrostky a chlapy významně mrkali a volali: „Vstupenky
do lesááá!" Nechápal jsem
proč musely být do lesa vstupenky, ale později, mnohem
později, mi můj starší bratr vysvětlil, že se jednalo o pánské
ochrany. Takže první chodící
sexshopy na Valašsku.
Ale to nejkrásnější vyvolávání měl obecní policajt, strýc
Krajšťáků. Zabubnoval na svém
postu před naším, počkal, až se
sejdou lidé a pěkně nahlas začal: „Na všeobecnů vědomost'
sa dává a týmto sa oznamuje,
že..." Následovalo několik bodů
hlášení. Tak moc jsem chtěl být
obecním policajtem, ale pro
pozdější zavedení místního rozhlasu k tomu nikdy nedošlo...
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Společenská kronika
červenec – srpen

Farmářské trhy
15. 10. od 8–12 hod. na Masarykově náměstí ve Vizovicích
22.10. od 8–12 hod. na Masarykově náměstí ve Vizovicích
11. 10. od 9:00 h – Koncert pro mateřské školy
Hudební skupina Travellers, Hudba je príma ségra, Vstupné 40 Kč,
Dům kultury Vizovice
14. 10. od 17:00 h – Literární večer
Ludmila Velcerová, Autorské čtení z knihy
Vizovice v proměnách času, Kavárna Domu kultury
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Narození
Tereza Baranová, Rodiče: Radek Baran a Tereza roz. Gregůrková
Jan Dolanský, Rodiče: Roman Dolanský a Silvie roz. Maděričová
Markéta Balšánová, Rodiče: Marek Balšán a Magda roz. Kukulišová
Anděla Červenková, Rodiče: Radek Červenka a Lea roz. Hlavenková
Matyáš Jankovič, Rodiče: Pavel Jankovič a Magda roz. Foldynová
Anna Lutonská, Rodiče: Martin Lutonský a Gabriela roz. Dynková
Tadeáš Pala, Rodiče: Zdeněk Pala a Veronika Hlobilová

21. 10. od 17:00 h – Literární večer

Sňatky

2. povídání s Mgr. Miladou Macků
Fenomén poutnictví a jeho význam pro moderního člověka.
Městská knihovna Josefa Čižmáře

Michal Elšík a Eva roz. Merčáková, oba Vizovice
David Folk a Jitka roz. Kleslová, Vizovice
Jiří Pšenčík a Jarmila roz. Odstrčilíková, oba Vizovice

22. 10. od 19:00 h Koncert – Ciganski diabli

Úmrtí

Vstupné 150 Kč, předprodej papírnictví Pavelka a v Informačním
centru 130 Kč. Dům kultury Vizovice

Pavel Kurtin, Krňovská 104, 38 let
Drahomíra Kolajová, Komenského 908, 87 let
Ludmila Tvrdá, A. Háby 837, 80 let
Anna Schovajsová, Říčanská 236, 83 let
Josef Špaňhel, Říčanská 982, 63 let

23. 10. od 16:00 h – Divadlo nahodilých ochotníků (DNO)
z Vizovic uvádí hru Vyšetřování ztráty třídní knihy
Vstupné 60 Kč, předprodej papírnictví Pavelka a v Informačním
centru Vizovice 50 Kč. Dům kultury Vizovice
4. 11. od 19:00 h Divadlo TAK – TAK z Lidečka uvádí hru
Na tý louce zelený
Vstupné 60 Kč, předprodej papírnictví Pavelka a v Informačním
centru Vizovice 50 Kč. Dům kultury 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.

15. 11. od 9:00 h – Divadelní pohádka O kouzelné jehle
Hraje Divadélko Mrak, vstupné 40 Kč. Dům kultury Vizovice

INZERCE

24. 11. od 15:00 h Beseda s důchodci
Vystoupí dechová hudba Stříbrňanka ze Strání.
Prodej vstupného na matrice MěÚ Vizovice od listopadu 200 Kč,
Vizovští důchodci zdarma. Dům kultury Vizovice.
26. 11. od 19:00 h – Koncert
Rockový sbor Svatý pluk z Uherského Hradiště
Vstupné 100 Kč, předprodej papírnictví Pavelka
a v Informačním centru Vizovice 80 Kč. Dům kultury Vizovice.
13. 12. od 9:00 h – Divadelní pohádka Kluk z plakátu
Hraje Divadlo Tramtárie – vstupné 40 Kč.
Dům kultury Vizovice
INZERCE
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Tenisový turnaj – 26. Memoriál Luďka Dintery
Jako tradičně uspořádal tenisový klub ve Vizovicích letní turnaj
jednotlivců. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – amatérská i proﬁ
soutěž je rozdělena na ženskou a mužskou část.
Nejen jako předseda oddílu, ale
hlavně jako hráč a trenér doufám,
že příští rok se k nám přidají i mladší tenisté a turnaj bude obohacen
o dětskou soutěž do patnácti let.
Letošní počasí se předvedlo
v ukázkovém tenisovém duchu
a poctivě se drželo hesla: „Jednou
se daří, podruhé vůbec…“. Přesto,
že to nebylo v ideálních podmínkách, podařilo se nám turnaj dohrát

bez vážnějších zranění a v sobotu
30. července mohla proběhnout
ﬁnálová utkání. Ženskou proﬁ soutěž vyhrála již ve skupině Simona
Nichols a mezi amatérkami se prosadila Magda Hálová, která vrátila
porážku ze skupiny Staňce Zátopkové a po vyrovnaném boji získala
prvenství. V proﬁ mužské kategorii
porazil David Pechal Milana Andrýska a první místo v mužských ama-

térech vybojoval Petr Čižmář nad
Martinem Lutonským.
Je jasné, že vizovický tenis má
jméno nejen po celé České republice, ale i ve světě!
Krásným důkazem je Simona
Nichols (roz. Polepilová), která neváhala a jako správná vizovická
rodačka nás přijela „vybouchat“ až
z daleké Dubaje.
Nejen světový věhlas, ale také
fakt, že pomocí neuvěřitelného citu
pro náhodu a mistrovského štěstí se
podařilo jednomu z nás dosáhnout
na třetí stupeň vítězů bez jediné vý-

hry, by mohl být pozvánkou na příští, již 27. ročník Memoriálu Luďka
Dintery. Všem vítězům gratuluju, těm
co nevyhráli děkuju za účast a příští
rok zas laďte formu na poslední červencový týden.
Velký dík patří také sponzorům: Cheport spol. s.r.o., Naturvita,
R. Jelínek a.s., Rybárna Vizovice,
Restaurace u Tonka, skupina Fleret,
Vinárna Polášek, p. Slavík, Glass
Atelier Morava s.r.o., Čokoládovna
u zámku, VDZ – p. Kutěj, Papírnictví
Pavelka, Město Vizovice.
Za TK Vizovice David Pechal

Poděkování všem, kteří přispívají formou dárcovství
Vážení spoluobčané. Jsem mile
překvapen z vašeho pozitivního
přístupu ve věci sponzorství.

U

přímně si toho vážím, protože vím, že vašim přispěním
se za tento letošní rok podařilo realizovat tolik aktivit, které by jinak
nikdy nespatřily světlo světa. Myslel jsem si, že zdravé jádro člověka se v tomto uspěchaném světě
vytratilo, ale mýlil jsem se. Je mezi
vámi mnoho, kteří jsou štědří a laskavého srdce. Nemyslí na sebe,
ale svým darem ve formě peněžní,
či jiné služby, chtějí udělat na prvním místě radost druhému člověku.
Jsem přesvědčen, že zde je vyjádřena pravá hodnota lidství, pravá
hodnota projevu lásky vůči bližnímu a člověku vůbec. Podstatou
vašeho daru není ani tak vyjádření
peněžní hodnoty, jde hlavně o to,
že chcete udělat radost druhému
člověku. Člověk by měl nejenom
přijímat, ale měl by také umět dávat, aby potěšil druhého.

T

outo cestou chci ještě jednou
poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na realizaci opravy mostu
Baťovy dráhy, dále se sponzorstvím
podíleli na 750. výročí oslav města
Vizovice, které bylo zakončeno přímo mistrovským ohňostrojem. Do-
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kladem spokojenosti byl potlesk
všech přítomných, nezapomenutelný zážitek a mnohá kladná slova.
Měl jsem z potěšujících slov radost, ale zároveň jsem si uvědomil,
že to byl právě dar od občanů nejenom našeho města, ale i z okolí.
Právě ohňostroj, který měl být třešničkou na dortu, byl největší nejistotou. Peníze, které jsme za město
Vizovice byli schopni uvolnit, by
představovaly vypuštění několika
„rachejtlí“. Dva dny před oslavami
jsme mysleli, že se bude jednat o ﬁasko a ostudu. Na poslední chvíli
se však našlo mnoho občanů, kteří
do pokladničky přispívali… Ano,
vzpomněl jsem si na „Obrodu
duchovních hodnot národa“, kdy
se v jiné situaci, lidé po vyhoření
Národního divadla v Praze v roce
1881 skládali na jeho obnovu (přispělo téměř 45 % Pražanů). Mám
radost, že se tato „Duchovní obroda“ po 130 letech vrací i do našeho města.

P

odzimní čas je v běhu a pomalu a jistě začne zima klepat
na dveře. Pokud budeme chtít zahájit Nový rok 2012 profesionálním ohňostrojem, tak je potřeba
již v těchto dnech si službu zablokovat. S vaším dovolením jsem
předběžně předjednal ohňostrojo-

vou show na 1. 1. 2012 na 19:00
hod., opět z Masarykova náměstí
ve Vizovicích. Předem děkuji všem,
kteří chtějí udělat radost druhým
svým ochotným srdcem ve formě

sponzorství pro jeho realizaci.
Ještě jednou srdečně za město
Vizovice všem děkuji.
Ing. Roman Persun,
starosta města

INZERCE

NEXT T. J.
na ulici Partyzánská nad Kapličkou
máme malý obchůdek
nabízíme
• nové i použité hezké textilní i oděvní zboží
• nové spodní prádlo od 150 kč
• obuv

„pro každého něco”
otevírací doba
pondělí–pátek: 10–17 hod.
sobota: zavřeno
Přijďte se třeba jen podívat,
jste srdečně vítáni.
I. Rárová
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125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Sto dvacet pět let - to je kus
historie … Kolik však obětavosti,
práce, lidských tragédií, ale i radosti a šťastných okamžiků se
za ním skrývá. Řekneme-li 125
roků dobrovolné hasičské práce
od založení dobrovolného hasičského sboru ve Vizovicích, musíme obdivovat ušlechtilou snahu,
houževnatost a vytrvalost našich
zakladatelů, kteří přes mnohé překážky, a dokonce zlobu
a nenávist prosadili možnost vytváření hasičských spolků k realizaci svých nejhumánnějších
myšlenek, ve snaze co nejlépe
chránit životy i majetek všech.
Nikdy v celém 125letém vývoji
se nenajde období, kterým by
dobrovolné hasičstvo procházelo zcela bez nesnází. Vždy nás
provázely určité vlny nepřízně,
nepochopení a dokonce likvidačních snah z různých stran.
Jen nesmírná obětavost hasičů
dokázala překonat všechny nástrahy vývoje a získávat příznivce i pochopení.

V

e vzpomínkách každého
z nás zůstávají uloženy
životní příběhy, které
jsme prožívali, které nás jakýmkoliv způsobem ovlivnily nebo
nám přinesly další životní zkušenosti. Je také faktem, že během
let se hlavně ty trpké a bolestivé
dostávají do polohy mlhavého
zapomnění.
Jsou však situace, které nelze
zapomenout a neustále si z nich
musíme brát ponaučení ať to bylo
při požárech či povodních.
Ve Vizovicích je dobrovolný
hasičský sbor založen v roce
1886. Dne 17. července1886
vydal zařizující výbor ve složení
František Řehák, František Pšenčík, Josef Pfeffer, Vilém Holý
a Rudolf svobodný pán Stillfried
– předseda, Stanovy dobrovolného hasičského spolku ve Vizovicích, které byly schváleny
představenstem obce Vizovice
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dne 15. července 1886 ve složení Jan Halla - výbor, František
Kostka - výbor, František Rychlík
– radní, Pavel Kalenda – radní,
Josef Čižmář – radní a František
Pšenčík – starosta. Dne 10. října 1886 se uskutečnila valná
hromada Dobrovolného hasičského spolku ve Vizovicích, kde
byl zvolen nový výbor ve složení
Max Knapp za velitele, František

„

Jsou však situace,
které nelze zapomenout a neustále si
z nich musíme brát
poučení…

”

Kostka za podvelitele a za členy
výboru svobodný pán ze Stillfriedů, Vilém Holý, Tomáš Šamánek, František Hamrlíček, František Pšenčík, Antonín Kašpárek
za náčelníky a Sigmun Jelínek,
František Brázdil a Antonín Sláčík za náměstky náčelníků.
Celkem bylo ve spolku 69 členů výkonných a 34 členů přispívajících. Starosta města František
Pšenčík předal sboru 600 zlatých
na zakoupení požárního nářadí.
V roce 1886 měl spolek jednu
čtyřkolovou stříkačku jednoproudní s dvojákem, jednu dvoukolovou stříkačku sundávací s dvojákem a 2 stříkačky berlovky.
Součástí oslav byla i slavnostní
valná hromada v Domě kultury,
které se zúčastnila řada hostů
a to místopředsedkyně senátu
parlamentu České republiky
PaedDr. Alena Gajdůšková, starosta města Vizovice ing. Roman
Persun, čestný náměstek starosty
hasičů Čech, Moravy a Slezska
br. Josef Krajča, starosta Okresního sdružení hasičů ČMS br.
Ing. Josef Bernátík.
Dále za Hasičský záchranný
sbor České republiky velitel stanice Zlín ing. Jiří Moskva a početná delegace z bratrského sboru
Gajary – Slovenská republika.

Po uctění památky zemřelým
přednesl zprávu o činnosti starosta sboru bratr Jan Štalmach.
Dále proběhlo předání vyznamenání nejlepším členům
našeho sboru. Členové obdrželi
„Čestné uznání SDH“, medaile
„Za Zásluhy“, „Za mimořádné
zásluhy“, odznak sv. Floriána, „Čestné uznání SH ČMS“
a sbor obdržel stuhu III. stupně
k historickému praporu.
V Domě kultury byla uspořádána výstava písemných dokumentů a fotograﬁí od založení
až po současnost.
Na stadionu SK Vizovice byla
rozmístěna výstava historické
a současné techniky. Dále bylo
provedeno námětové cvičení,
kterého se zúčastnilo sedm sborů. Pak byla provedena ukázka
hašení bourajícího osobního
auta s vyprošťováním zraněné-

ho, slaňování z výsuvné plošiny
(42 m) atd. Na závěr oslav se
uskutečnilo přátelské posezení
při hudbě a tanci.
Je tomu 125 let, co první členové dobrovolně na sebe vzali
tak náročný úkol – pomoci bližnímu v neštěstí. V neštěstí jak při
požáru, tak při ostatních živelných pohromách.
Proto všem hasičům ve Vizovicích patří poděkování a blahopřání ke 125. výročí založení
dobrovolného hasičského sboru. Poděkování patří také Městu
Vizovice, bez jehož pomoci by
se toto veliké dílo nepodařilo
vybudovat. Poděkování za příkladnou, obětavou a záslužnou
práci patří také všem hasičům
z okolí, ať dobrovolným nebo
placeným, kteří se o rozvoj hasičského hnutí poctivě zasloužili.
Štalmach Jan, starosta SDH

OZNÁMENÍ

POZVÁNKA
na výstavu kompenzačních pomůcek,
která se uskuteční dne
25. 10. 2011 od 12:30 do 18:00 hodin
v sále Kulturního domu ve Vizovicích
VYSTAVOVATELÉ:
Altech, s.r.o. Bánov
schodolez, plošina, …
Dotek, o.p.s.
praktická ukázka manipulace s imobilním
klientem
„Šance“, družstvo handicapovaných
toaletní křeslo, invalidní vozík,…
Tyﬂoservis, o.p.s.
pomůcky pro zrakově postižené
OC Car Club Zlín
osobní automobily pro klienty upoutané na inv. vozík
Vystavené pomůcky bude možno nejen shlédnout,
ale i prakticky vyzkoušet!
Vstupné zdarma!

září/říjen 2011

Fotograﬁe ke 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů

Hasiči a samaritáni, v roce 1944 před Kovářovým (el. prodejna).

80. výročí SDH Vizovice v roce 1966.

Hasiči v roce 1980 před starou hasičskou zbrojnicí.

Ruční čtyřkolová stříkačka. Výrobce František Smékal, rok výroby 1886.

Historický hasičský prapor vyrobený ke 120. výročí založení SDH
v roce 2006.

Ruční dvoukolová stříkačka. Výrobce František Smékal, rok výroby 1886.
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