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Ohlédnutí za oslavami 750. výročí Vizovic
Na počátku minulého roku jsme se spolu s kolegyněmi z komise pro školství, kulturu, tělovýchovu a spolkovou činnost ocitli
před úkolem přichystat důstojné oslavy 750. výročí první zmínky o Vizovicích. To, jestli se nám tyto oslavy s upřímnou snahou
povedly lépe či hůře, bych v těchto řádcích nerozvíjel a nechal
na posouzení čtenáři.

J

isté je, že s tak omezenými
prostředky, které jsme měli,
jsme se do žádných větších
akcí pustit nemohli, a tak jsme se
obrátili na všechny možné spolky
a organizace působící v našem
městě i okolí s prosbou o vytvoření
co nejlepší celoroční kulturní a spor-
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tovní atmosféry ve Vizovicích. S překvapením jsme mnohdy zjišťovali,
kolik zajímavých a organizačně náročných akcí se u nás děje. Jen namátkou zde zmíním některé z nich.
Hasiči uspořádali Den otevřených
dveří a Dětský den, Sokoli zase
Běh zámeckým parkem, se skauty

jsme putovali Vizovicemi, Vizovjané
i návštěvníci Vizovic mohli navštívit
Noc kostelů, případně slavnostní
bohoslužby při začátku oslav či při
svěcení praporu, knihovna s Domem kultury pořádaly různé výstavy
a literární večery, folklórní soubory
Vizovjánek a Portáš s Kulturním
domem připravily 11. Folklórní
odpoledne na nádvoří zámku.
Podařilo se přivést na svět další
literární skvost z Vizovic, knihu Valašské národní pohádky z Vizovic
od Eduarda Pecka, myslivci připravili v létě Myslivecké odpoledne,
dále to bylo tradiční Trnkobraní
a v neposlední řadě i Slavnostní
setkání 16. září, kterým oslavy vyvrcholily. Tento výčet není určitě úplný
a organizátorům dalších akcí se
tímto omlouvám.
Ale mým úkolem zde nebylo
pouze vyjmenovat všechny akce
k proběhlému výročí, ale hlavně
poděkovat všem organizátorům
všech akcí konaných k výročí, protože žádná z nich by neproběhla
bez nasazení mnoha dobrovolníků, kteří tomu obětují spoustu
práce a volného času. Právě
tito lidé vytváří podle mě tu duši

Vizovic, pro kterou mají Vizovice
pořád dobrý zvuk ve světě a nám
obyvatelům přináší ten pocit domova v nás. Co by byly Vizovice
bez těchto obětavých lidí? Snad

„

Žádná z nich by
neproběhla bez
nasazení mnoha
dobrovolníků.

”

jen shlukem více či méně pěkných
staveb a pěkné přírody okolo,
ale nebylo by to místo, ve kterém
bychom se mohli cítit tak příjemně
a takzvaně doma mezi svými. Takže ještě jednou vám všem nadšeným a zapáleným dobrovolníkům
velký dík a věřím, že si Vizovice
tuto svou duši budou pěstovat
a nikdy ji neztratí.
Mgr. Hynek Tichý

PLÁN ZASEDÁNÍ ZMV
NA I. POLOLETÍ 2012
27. únor
26. březen
23. duben
4. červen
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Vážení a milí spoluobčané, přátelé,
dovolte mi, abych vás srdečně přivítal v prvním čtvrtletí roku 2012, do kterého,
předpokládám, každý z vás
vykročil s určitým předsevzetím a cílem. A nebo se řadíte
do té skupiny občanů, kteří
si žádné osobní cíle nekladou? Ano, patřím mezi ně
i já, protože vím, že pokud
si stanovím za cíl například
pravidelné cvičení, tak mám
odzkoušeno, že se tak stane
možná jedenkrát...

P

řesto jsem názoru, že
bychom měli mít nastaveny určité plány a vize,
kterým bychom chtěli dostát.
A to nejenom v osobním živo-

tě, ale i v pracovním procesu.
V loňském roce se nám společně s vaší spoluprácí a podporou
podařily realizovat některé akce
buď ve stadiu dokončenosti,
anebo ve stavu, kdy jejich „doladění“ je závislé na klimatických
podmínkách.
Jistě jste si povšimli, že se v některých částech města na sklonku
minulého roku započalo s výstavbou kanalizačního řadu,
který pokračuje i v letošním roce
společně s plánovanou výstavbou chybějícího vodovodu.
Letošní rok bude ve znamení
stavby tolik žádaného Lékařského domu ve Vizovicích. Jakmile to počasí bude umožňovat,
okamžitě se přistoupí k samotné

výstavbě, aby na začátku roku
2013 mohli všichni lékaři provádět služby ke spokojenosti
pacientů.
Rovněž bychom rádi i v letošním roce využili pokud možno
co nejvíce smysluplných dotací,
které se nám v rámci dotačních
let 2007–2013 nabízejí. Vše se
bude odvíjet od ekonomických
možností našeho města. Budeme
žádat o dotaci na další část realizace rekonstrukce chodníků
v rámci silnice I. třídy 1/69 směřující na Vsetín. Dále bychom chtěli
rovněž využít dotací ve vztahu
k úsporám energií/zateplení.
Těch plánů a cílů většího
či menšího rozsahu je hodně.
K tomu, aby se nám z tohoto ba-

líku akcí podařilo alespoň část
využít a případně realizovat, potřebujeme vaši podporu a hlavně
důvěru, za kterou vám předem
děkujeme. Celý tým pracovníků
Městského úřadu ve Vizovicích
se těší na spolupráci s vámi.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 22. 12. 2011
Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání následující usnesení:
• souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru s Regionálním podpůrným zdrojem
s.r.o. na ﬁnancování oprávněných nákladů projektu do výše 20 mil. Kč
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
• bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření rady, schváleném Radou města dne 28. 11. 2011.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 26Z – změna schváleného rozpočtu
roku 2011 dle přílohy č. 1 k zápisu.
• stanovuje pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok
2012 takto: čerpání nekapitálových výdajů čtvrtletně do výše 25 %
skutečných nekapitálových výdajů za rok 2011 čerpání výdajů u schválených investičních akcí podle uzavřených smluv o dílo.
• schvaluje rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2012–2016.
• schvaluje použití části výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2012
na kulturní a sportovní účely.
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Vizovice č. 2/2011, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška Města Vizovice č. 3/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 3/2011, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 2/2010 o místních
poplatcích.
• zamítá žádost o prodej pozemků p. č. PK 3199/12, p. č. PK 3111/2,
p. č. PK 3111/4 a p. č. PK 3111/1 v k. ú. Vizovice.
• souhlasí s prodejem p. č. st. 1977 v k. ú. Vizovice Liboru Zajoncovi, DiS.,
Chrastěšovské paseky 33, Vizovice, za cenu 14.100 Kč.
• souhlasí s podáním žádosti Zlínskému kraji o bezúplatný převod části
pozemku p. č. 5401 v k. ú. Vizovice, případně o zřízení práva věcného
břemene uložení komunikace-chodníku na této části pozemku.
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• revokuje usnesení č. IX/165/11 ze dne 10. 10. 2011.
• souhlasí s prodejem budovy č. p. 45 na pozemku p. č. 378 v k.
ú. Chrastěšov včetně příslušenství Ing. Janu Bravencovi za cenu
10.000 Kč.
• jmenuje nové členy majetkového výboru – Ing. Ivanu Valachovou a Miroslava Dolanského.
• bere na vědomí informaci o přidělení dotace z Ministerstva zemědělství
na „Doplnění kanalizace města Vizovice“.
• bere na vědomí informaci o přidělení dotace z Ministerstva zemědělství
na „Doplnění vodovodu města Vizovice“.
• souhlasí s odstoupením od žádosti o dotaci na „Kanalizaci a vodovod
města Vizovice“ z OPŽP, akceptační číslo 09030961.
• schvaluje III. Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové
zóny Vizovice.
• schvaluje revizorem Nadace města Vizovice Ing. Olgu Kmínkovou, bytem Chrastěšov 65, 763 12 Vizovice.
• ruší zmocnění starosty Ing. Romana Persuna k zastupování města
v MAS Vizovicko a Slušovicko.
• ruší zmocnění starosty Ing. Romana Persuna k zastupování města v Mikro-regionu Vizovicko.
• zmocňuje místostarostku Mgr. Zuzanu Štalmachovou k zastupování
města v MAS Vizovicko a Slušovicko.
• zmocňuje místostarostku Mgr. Zuzanu Štalmachovou k zastupování
města v Mikroregionu Vizovicko.
• bere na vědomí předložené zprávy o činnosti komisí RMV a výborů ZMV.
• schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice na I. pololetí 2012.
Ing. Roman Persun, starosta města
Mgr. Zuzana Štalmachová, místostarostka
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Čištění toku Bratřejůvky – II. etapa prací
Na podzim roku 2011 bylo společností Povodí Moravy s.p.
provedeno čištění koryta řeky Bratřejovky. Začátkem letošního
roku 2012 jsem za město Vizovice oslovil generální ředitelství
Povodí Moravy, s.p. s prosbou o sdělení, jak budou letošní práce pokračovat. Dovolím si doslovně citovat písemnou odpověď
generálního ředitele pana Ing. Radima Světlíka, cituji:

V

ážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám
upřímně poděkoval za
ocenění naší práce při čištění Bratřejůvky na podzim loňského roku,
kterého se velmi vážím.
K Vašemu dotazu, který se týkal
dalšího postupu opravy koryta
vodního toku Bratřejůvka ve Vizovicích, Vám po prověření sděluji
následující.
V loňském roce byla zahájena I.
etapa stavební akce „Bratřejůvka,
Vizovice – oprava koryta“, v rámci
které byly v úseku v km 0,000 až

0,908 odstraněny nánosy z koryta
toku. Jak sám uvádíte, byly odstraněním nánosů odhaleny poruchy
zdí, které jsme očekávali a jejichž
výskyt projektant předběžně zapracoval do projektové dokumentace. Do konce ledna dokončí
pracovníci Povodí Moravy, s.p.
pochůzky po výše uvedené stavbě
a zaměření rozsahu nalezených
poruch, získaná data budou následně porovnána s projektovou
dokumentací a po vyhodnocení
bude navržen další postup oprav
nalezených poruch na nábřežních

zdech. O navrženém postupu budete včas informován pracovníky
Závodu Střední Morava. Poté
bude tato stavební akce pokračovat přespárováním obkladního
kamenného zdiva opěrných zdí,
opravou narušeného základu

„

Byly odstraněním
nánosů odhaleny
poruchy zdí.

”

opěrných zdí, opravou porušené
římsy těchto zdí a opravou spádového stupně v km 0,908. V současnosti předpokládáme, že všechny
tyto práce budou dokončeny

do poloviny tohoto roku. Vážený
pane starosto, ještě jednou děkuji
za Váš podnět a oceňuji Váš zájem
o problematiku protipovodňové
ochrany a o činnost Povodí Moravy, s.p. s ní související.
S pozdravem Ing. Radim Světlík,
Generální ředitel povodí Moravy
Upřímně si vážím vyjádření
pana generálního ředitele, že se
osobně zajímá o realizaci tohoto
díla v našem městě a ještě jednou
za všechny spoluobčany Povodí
Moravy a.s. srdečně děkuji.
Ing. Roman Persun,
starosta města

vizovske.noviny@vizovice.eu

INZERCE
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Územní plán Vizovice

VIZOVSKÝ ZPRAVODAJ

Městský úřad Vizovice, odbor
stavebního úřadu oznamuje veřejné projednání ve věci řízení
o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Vizovice, které
se bude konat dne 29. 2. 2012
(středa) v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti č. 316 Městského
úřadu Vizovice. Návrh územního
plánu je vystaven k veřejnému na-

hlédnutí od 30. 1. 2012 do 29.
2. 2012 na Městském úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu,
dv. č. 261. Základní informace
a hlavní výkres jsou umístěny i na
www.vizovice.eu.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby (pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených

návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti) mohou uplatnit námitky,
ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Ing. Ivana Valachová
odbor stavebního úřadu

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2012
K 1. lednu 2012 došlo ke zvýšení ceny vodného a stočného
o 9,8 % . Do celkové ceny se promítá zvýšení DPH z 10 na 14 %,

Vodné:
Stočné:
Celkem:

jsou zde započítány veškeré služby spojené s výrobou a distribucí
pitné vody a odváděním a čištěním odpadní vody. Při průměrné

Cena bez DPH
36,98 Kč / 1 m
36,07 Kč / 1 m
73,05 Kč / 1 m

Cena s 14% DPH
42,16 Kč / 1 m
41,12 Kč / 1 m
83,28 Kč / 1 m

denní spotřebě vody na osobu
zaplatí každý občan za vodu
z vodovodu necelých 8 korun
za den. Cenu vodného a stočného ovlivňuje růst DPH, nárůst
cen vstupních surovin, pohonných
hmot, energií, služeb atd. Cena je
jednotná jak pro domácnosti, tak
i ostatní odběratele.
Veolia

nepolitický list
Valašského kraje – 1931

Baťa do Vizovic
Ve Vizovicích se proslýchá,
že pan starosta Baťa ze
Zlína hodlá v nejkratší době
navštíviti město Vizovice, aby
na veřejné schůzi pověděl
lidem celého okresu, jak chce
upraviti nový politický okres,
který bude míti sídlo ve Zlíně,
do něhož budeme i my patřiti.
Jelikož naši občané mají i jiná
přání na srdci, bude dobře,
když zástupci našeho města
pana továrníka Baťu pozvou
k nám co nejdříve. Město
Vizovice jsou prý pojaty
do plánu Velkého Zlína a proto těšíme se, že pan starosta
Baťa nám všechno objasní.

A jak komunikujete s úřadem vy?
Existují skupiny obyvatel, pro
které návštěva úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či
městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka,
je bezbariérový, i vozíčkář se
v něm dokáže pohybovat. Přesto
může být pro člověka se zdravotním postižením zdolání trasy mezi
bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první pohled
zdálo, zvláště v zimním období.
Problémy nekončí ani na samotném úřadu – kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem
od narození neslyšícím, který má
potíže s porozuměním psanému
textu a jeho mateřským jazykem
je znakový jazyk?

V

e spolupráci s občanským
sdružením APPN, které se,
mimo jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace
neslyšících, bylo právě s ohledem
na potřeby zdravotně postižených
přizpůsobeno softwarové prostředí
ONIF, umožňující online rozhovor
úředníka s občanem prostřednic-
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tvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy.

P

rojekt Virtuální úřad umožňuje,
aby občan navštívil úředníka
v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří
spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním pracovat. Je
možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky.
Neslyšící občan může využít online
tlumočení do znakového jazyka,
kdy se třetím virtuálním účastníkem
návštěvy stává službu konající pracovník celorepublikového online
tlumočnického centra a simultánně
překládá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka,“ společně vysvětlují Marie Horáková,
ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav
Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula.

V

praxi to vypadá tak, že
na webové stránce úřadu je
umístěn graﬁcky provedený příznak

či logo, signalizující, zda úředník
momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak jen
klikne a dostane se do virtuálního
prostředí online kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup
(tedy „zaťuká na dveře“) a po povolení vstupu (tedy po „vyzvání“)
vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze
využít videorozhovor nebo chat.
Občan komunikuje z pohodlí domova prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století.
Mgr. Marie Horáková
a Ing. Jaroslav Čech

MINISTRYNĚ KULTURY
JE Z VIZOVIC
Prezident republiky
Václav Klaus dne 20. 12.
2011 jmenoval Mgr. Alenu
Hanákovou ministryní kultury.
V souvislosti s uvedením do této
významné funkce přejeme paní
ministryni hodně zdraví, štěstí
a vytrvalost při plnění náročných pracovních povinností.
Město Vizovice

Továrník Baťa před Hotelem
Lidový dům.

Horkokrevný
Vizovjan
František G. přepadl na cestě mezi obcí Zádveřice
a Vizovice Josefa H. z Klečůvky a pobil jej tak, že tento
zůstal na místě přepadení
v bezvědomí ležeti. To se
stalo 26. září 1931, kdy byla
v Zádveřicích taneční zábava. František G. se přiznal,
že Josefa H. pobil a udal,
že mu vrátil pouze to, co
mu byl dlužen. Trestní zákon
ovšem takové dluhy neuznává, a tak byl dne 14. října
1931 odsouzen do vězení
v trvání 3 dnů s postem
nepodmínečně. Dluhy mají
ovšem splacené, ale možná
že ty 3 dny budou novým
dluhem Fr. G. pro Jos. H.
Richard Jaroněk
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Rozhovor s majitelem ﬁrmy Agro Smetana s.r.o. Jaroslavem Smetanou

Motto: Naše činnost je naším koníčkem.

J

ak se výrazně liší zákazník na začátku Vašeho
podnikání a nyní?
V oboru zahradní technika
podnikám přes 20 let a od samého začátku jsme ve Vizovicích.
Náš obor je náročný na prostor,
vystavení nových strojů a hlavně
pro servisní zázemí, z toho důvodu jsme přemístili provozovnu
na dnes známou a viditelnou adresu na ulici Zlínské. Na začátku

podnikání v zahradní technice
jsme dodávali techniku většinou
drobným zemědělcům a zahrádkářům. Ale většinou se políčka
přestala orat, sušit seno a postupně se změnilo celkově myšlení
a potřeby lidí a následně i obdělávání pozemků. V současné
době se tráva mulčuje a provádí
se parkové plochy v okolí domů,
z těchto důvodů se začaly měnit
potřeby zákazníků.

D

okážete odhadnout,
jaký podíl tvoří klientelu občané Vizovic a okolí?
Naše služby jako prodej, servis
a půjčovnu strojů využívají lidé
ze širokého okolí Zlínského kraje
a dál za jeho hranicemi. Postupně jsme začali rozšiřovat sortiment strojů pro lesní, komunální
a zemědělskou potřebu. Držíme
se známých a trvalých značek,
na našem trhu, jako jsou Stiga,
Vari, Husqvarna, Briggs, Honda. U strojů těchto značek máme
jistotu, že budeme mít náhradní
díly i za 15 let po záruce.

D

ruh Vašeho prodeje je
pravděpodobně postaven na zákazníka s vlastní
představou. Přichází s myšlenkou nákupu sekačky,
křovinořezu, či motorové
pily, nebo se spíše rozhoduje až na místě?
Prodej našeho sortimentu
dříve a dnes se hodně změnil,
zákazník má možnost vybírat si
technické parametry na internetu, ale není nad to fyzicky si
zboží vyzkoušet a poradit se
s prodejcem. Lidé často si potřebují fyzicky osahat a zkusit
vybrané zboží a je pravdou, že
nám pak mnohdy „přeběhnou“
ke koupi zboží z internetu. Ale je
pravdou, že zákazníci ve většině
případů dávají přednost záruce
a servisu kamenného obchodu,
než mnohdy anonymním internetovým obchodům.

A

si mnoho občanů Vizovic ani netuší, že prodáváte techniku nejen jednotlivým zákazníkům, ale
i obcím a malým městům.
Provádíme dodávku a servis
strojů pro okolní obce. Například od Ústí u Vsetína až po Velké Karlovice máme v každé obci
traktory a sněhové frézy.

leden/únor 2012

T

echnika potřebuje údržbu. Fungujete taktéž
jako odborný servis. Jak
se říká, prodat pilu umí každý neznačkový obchod,
ale se servisem a zárukami
se již netrápí.
Já vždy říkám, že prodat stroj
je až na posledním místě. Nejvíce času a energie vkládáme
do údržby strojů po celou dobu
jeho životnosti. Ano, 30% obnáší
prodej a 70% zabírá servis.

O

tázka stejná pro každý rozhovor. Klient
21. století je mnohem náročnější,
informovanější
a technicky vyspělejší. Pociťujete změnu požadavků
i ve Vašem oboru?
V současnosti jde zemědělská
technika rychle dopředu, dohání automobilový průmysl. Dnes
např. některé modely motorových
pil nenastavíte šroubovákem jako
před časem, ale na počítači. Proto tato technika klade velký důraz
na naše znalosti, ale i technické
vybavení.

B

udoucnost se vždy tváří, že bude horší a prodej ještě těžší.
Musíme být optimisty a věřit,
že bude líp, naše činnost je naším koníčkem.
Děkuji za čas a rozhovor.
Richard Jaroněk
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Zprávy, rady, informace z vodáren

Jak zřídit novou přípojku nebo vyřídit změnu odběratele
Na webových stránkách www.smv.cz společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO) si zákazník může stáhnout veškeré
tiskopisy. Najdete je buď na hlavní stránce ve žluté bublině uprostřed
Formuláře ke stažení, nebo v kapitole Zákazníci / Formuláře. Osobně
nás můžete navštívit v zákaznických centrech ve Zlíně nebo Valašských Kloboukách, kde jsou papírové formuláře k dispozici, a kde Vám
naši pracovníci rádi poradí.

P

řed započetím žádostí
o vodovodní a kanalizační
přípojku je nutno na vodárnách požádat o vyjádření k dokumentaci a souhlas s napojením. Potřebný formulář Žádost o vyjádření
je na webu nebo fyzicky na zákaznických centrech a je nutno k němu
doložit „situaci umístění napojovaného objektu“.

Realizace a přihlášení
nové vodovodní přípojky
Je nutno vyplnit formulář Žádost o zřízení vodovodní přípojky
ve dvou vyhotoveních, zákazník
vyplňuje pouze silně orámovanou
část. K žádosti je nutno doložit kopie dokladů vypsaných v bodě 4.
formuláře tj.:

• povolení stavebního úřadu
• projektová dokumentace
• snímek z pozemkové mapy
• doklad o vlastnictví (kopii výpisu
z katastru nemovitostí, starý max
12 měsíců, nikoli však náhled
z internetu)
Pokud je vlastníkem vodovodního nebo kanalizačního řadu
jiný subjekt než VaK Zlín, a.s. (například soukromý vlastník nebo
obec) je nutný souhlas tohoto
vlastníka nebo obce (s kulatým
razítkem). Vlastníka řadů zákazník
zjistí na oddělení vyjadřování k sítím na zákaznickém centru ve Zlíně (e-maily na tato pracoviště jsou
k dispozici také na webových
stránkách www.smv.cz v kapitole
Služby/Vyjádření). MOVO vždy

provádí napojení na vodovodní
řad, dodávku a montáž potrubí
dle dohody.

Přihlášení nové
kanalizační přípojky
Pokud již vodovodní přípojka
existuje nebo nemovitost využívá
studnu, tak při nahlášení nové kanalizační přípojky je nutný formulář
Žádost o zřízení kanalizační přípojky v jednom vyhotovení. K němu se
přikládají kopie stejných dokladů
jako u vodovodní přípojky a dále
zápis o kontrole provedení napojení na veřejnou kanalizaci. MOVO
neprovádí fyzickou realizaci kanalizačních přípojek.
Pokud zákazník žádá o vodovodní a zároveň kanalizační přípojku najednou, stačí doložit pouze
projektovou dokumentaci ke kanalizační přípojce k dokladům uvedeným výše v odrážkách.

Změna odběratele
Vyplněný a podepsaný formulář
Změna odběratele, může zákazník

Vzdělávání v Egon Centru Vizovice
I v letošním roce pokračuje
Město Vizovice v realizaci projektu „Vzdělávání v Egon Centru Vizovice“, který byl zahájen
01.01.2011 na základě schválené
dotace z Operačního programu
„Lidské zdroje a zaměstnanost“. Cílem projektu je podpora
zlepšování veřejné správy a veřejných služeb a je zaměřen na úředníky správního obvodu ORP Vizovice a zaměstnance organizací
zřízených Městem Vizovice.
V loňském roce jsme se zaměřili na prezenční formu vzdělávání
cílové skupiny, a to zejména na
získávání a upevňování doved-
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ností v oblasti agend Czech
POINTU (jako např. systém datových schránek, výdej výpisů katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče, obchodního rejstříku
atd.). Průběžně byly zařazovány
kurzy zaměřené na zvyšování
počítačové gramotnosti z kancelářského balíku Microsoft Ofﬁce,
zejména programů Word, Excel
a PowerPoint.
V letošním roce budeme vzdělávání směřovat na rozvoj dovedností speciﬁckých agend, kdy
výuka bude probíhat prezenční
i distanční formou. Distanční studium využívá metodu „e-learningu“,

tedy formu vzdáleného studia
prostřednictvím internetové aplikace, dostupné z libovolného úřadu ORP Vizovice. Tato moderní
metoda přináší úsporu nákladů
na vzdělávání, při vyšší dostupnosti a výrazně lepším časovém komfortu pro studující.
Projekt je ﬁnancován prostřednictvím dotace Evropského sociálního fondu částkou 1,7 mil.
korun a má zajistit koordinovaný
a efektivní způsob činnosti veřejné správy správního obvodu ORP
Vizovice.
za realizační tým projektu
Mgr. Petra Kovářová

spolu s kopií výpisu z katastru nemovitostí zaslat poštou na zákaznické
centrum. V případě, že jde o právnickou osobu, tak zákazník přiloží
i výpis z obchodního rejstříku nebo
kopii živnostenského listu.
Při jakékoli změně majitele nemovitosti (např. prodej domu nebo
úmrtí původního majitele) je nutno
nahlásit tuto změnu na zákaznickém centru vodáren, kde zákazník
obdrží informace nutné k uzavření
nové smlouvy.
Při jakémkoli kontaktu se zákaznickým centrem nebo call centrem
840 668 668 je třeba znát evidenční číslo, popřípadě technické číslo, odběrného místa (OM).
Tyto údaje najdete vždy v levém
horním kvadrantu faktury (zhruba
v úrovni zvýrazněného čísla daňového dokladu).
Pozor: Změny vlastníků bytových jednotek v panelových
nebo činžovních domech provádí
příslušný správce bytového domu
nebo družstva a nikoli zákaznické
centrum vodáren!

Svoz tříděného
odpadu 2012
měsíc

žluté pytle modré pytle
PLAST
PAPÍR

Leden

4. 1.

12. 1.

Únor

1. 2.

9. 2.

Březen

1. 3.

8. 3.

Duben

5. 4.

12. 4.

Květen

4. 5.

10. 5.

Červen

6. 6.

14. 6.

Červenec

12. 7.

13. 7.

Srpen

1. 8.

9. 8.

Září

6. 9.

12. 9.

Říjen

4. 10.

10. 10.

Listopad

1. 11.

7. 11.

Prosinec

5. 12.

13. 12.
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MěÚ Vizovice

ﬁnanční odbor sděluje
Zastupitelstvo města Vizovice na svém zasedání dne 12. 12. 2011
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění OZV,
č.3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba místního poplatku za komunální odpad se zvýšila
a na rok 2012 činí 500 Kč za osobu s trvalým pobytem
ve městě Vizovice (OZV č.3/2010 ).
Místní poplatek ze psů na rok 2012 zůstává stejný jako v roce 2011
• 60 Kč pes chovaný v k.ú. Chrastěšov
• 180 Kč pes chovaný v rodinném domě
• 540 Kč pes chovaný v bytovém domě
Splatnost místních poplatků je do 31. 3. 2012.
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích jsou vyvěšeny
na stránkách města www.vizovice.eu.

SEZNAM AKCÍ DOMU KULTURY BŘEZEN–DUBEN
2. 3. v 19:00 Divadelní představení
Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert.
Pohádkově laděná komedie s písničkami. Hraje divadlo „Tyjátr“
Otrokovice. Vstupné na místě 60 Kč, předprodej v papírnictví Pavelka
a v Informačním centru 50 Kč. Dům kultury.
5. 3. Gruzie a Arménie – slunce na Kavkaze
Prezentace výstavy Mgr. Petry Pokorné.
Prodejní výstava fotograﬁí v prostorách Informačního centra
a vestibulu DK potrvá do 28.3. (po–pá 8:00–12:00 a 12:30–16:30)
6. 3. v 9:00 Divadelní pohádka Jak se krotí princezna
Napsala Božena Šimková, hraje Divadelní agentura Praha.
Vstupné 40 Kč. Dům kultury.
9. 3. v 17:00 Cestopisná přednáška s promítáním.
Nástrahy Afriky.
Přednáší Richard Jaroněk. Kavárna Domu kultury.
10.3. v 20:00 Taneční zábava Prinz rock

INZERCE

Kavárna Domu kultury – Káčko
16. 3. v 19:00 Travesti show - Scandal ladies
Když skandál, tak Scandal. Celovečerní show plná písniček českých
i zahraničních zpěvaček od 60tých do 90tých let, doplněná komickými čísly. Vstupné na místě 190Kč, předprodej v papírnictví Pavelka
a v Informačním centru 170 Kč. Dům kultury.
31. 3.–10. 4. Výstava Kouzlo patchworku
V prostorách Informačního centra DK
(po–pá 8:00–12:00 a 12:30–16:30).
31. 3. 9:00 – 15:00 Velikonoční jarmark
Najdete zde všechno od řemesel až po dobroty. Jako doprovodný
program vystoupí Petr Soják, gajdoš z Neubuze, valašský soubor
Vizovjánek a cimbálová muzika Vizovský Juráš. Dům kultury.
13. 4. v 17:00 Cestopisná přednáška s promítáním
Od Maroka přes Kanárské ostrovy.
Přednáší Ing. František Brachtl. Kavárna Domu kultury.
16. 4. v 17:00 Vernisáž výstavy Miroslava Chluda Historie rádia
Výstava rádií v celé své historii proběhne v prostorách Informačního
centra DK (po–pá 8:00–12:00 a 12:30–16:30)
17. 4. v 9:00 Divadelní pohádka Oženíme Vratíka
Hraje divadelní soubor Nahoď z Lidečka. Napsala Olga Novotná.
Vstupné 40 Kč. Dům kultury.
20. 4. v 19:00 Koncert Brněnské kapely KAMELOT

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

vizovske.noviny@vizovice.eu
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Skupina Kamelot vydala v tomto roce u příležitosti 30. výročí vzniku
kapely Nové CD „Proti proudu“. Vstupné na místě 120 Kč, předprodej
v papírnictví Pavelka a v Informačním centru 100 Kč. Dům kultury.
21. 4. v 9:00 Vizovický farmářský trh
Po zimě se budeme opět setkávat na náměstí každou
třetí sobotu v měsíci. Masarykovo náměstí.
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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
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Nové občanské průkazy
Od 1. 1. 2012 jsou vydávány nové občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji (s čipem
nebo bez čipu). Průkaz je vyroben ve formě
plastové karty o rozměrech 54 × 85,6 mm (ve-

likost platební karty). Má černobílou fotograﬁi
a gravitovaný podpis, jméno, příjmení a číslo
dokladu jsou provedeny taktilním gravitováním, to znamená, že je lze poznat pohmatem.

Občanský průkaz s čipem je vzhledově stejný,
liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip.
Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul. Znamená to, že žadatel
sám se může rozhodnout, zda chce mít na občanském průkazu tyto údaje uvedeny.
Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů.
Bezplatné je i vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let občana nebo z důvodu
uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu.

Správní poplatek se vybírá:
100 Kč – pouze za vydání občanského průkazu v případě ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení dosavadního občanského průkazu
50 Kč – za vydání občanského průkazu pro děti do 15 let
500 Kč – za vydání občanského průkazu s čipem bez ohledu na věk a důvod vydání

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

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný doklad
a nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět výměnu
(s výjimkou občanského průkazu s čipem).
Pro vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit rodný list občana
a doklady k ověření státního občanství (rodné listy rodičů).
Pro vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz.
Pokud občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz,
je povinen prokázat totožnost a předložit:
• rodný list
• potvrzení o občanském průkazu (§9)
Fotograﬁe pro vydání občanského průkazu se pořizuje na místě samém.
Odbor správní – Městský úřad Vizovice

1/16 strany
25,6 × 87,5 mm

210 Kč

Množstevní slevy:
3–5 × = 10 %
6–9 × = 15 %
10–12 × = 20 %
Soukr. inzerce: 40Kč.
Příplatek za foto: 50 Kč.
Jiné rozměry po dohodě s redakční radou.
vizovske.noviny@vizovice.eu
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ZLATÁ MEDAILE ČERVENÉHO KŘÍŽE
Vážení čtenáři,
v prosinci loňského roku jsme obdrželi dopis z Úřadu oblastního spolku Českého
červeného kříže ve Zlíně, z něhož cituji:
„Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům
krve, kteří dovršili počet 40 bezplatných odběrů.
S potěšením Vám proto sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí
prof. MUDr. J. Jánského v roce 2011 je i Váš spoluobčan,
pan Radek Červenka z Chrastěšova.“
Dovoluji si využít této příležitosti a prostřednictvím Vizovských novin
panu Radku Červenkovi srdečně blahopřeji. Jeho hluboce lidského postoje si velmi vážíme.
Mgr. Zuzana Štalmachová, místostarostka
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Novoroční ohňostroj 2012

HISTORIE

Jak šel čas
24. ledna 1856
se narodil první ředitel měšťanské školy ve Vizovicích
Eduard Prosek – působil zde
v letech 1897–1899.

26. ledna 1864
se narodil Adolf Weiss a 6.
ledna 1867 se narodil
Bertold Weiss – bratři
významné páleničářské ﬁrmy
židovské komunity z Vizovic.

13. ledna 1868
se narodil František
Jandík – první knihař
ve Vizovicích a dlouholetý
předseda Klubu Čsl. turistů
a místního Sokola.

ledna 1893
zahajuje činnost první vizovická pálenice Karla Singra
(naproti Sklípku).

V lednu 1928
vychází první ročník
Vizovického zpravodaje.
U zrodu tohoto časopisu
vydaného za spolupráce
Klubu Čsl. turistů na Valašsku
stojí šéfredaktor Stanislav
Kaluža. Vydavatel je jeho
ﬁrma reklam.

19. ledna 1930
se koná ve Vizovicích
Valná hromada Sokola.
Starostou byl zvolen Metoděj Bakala, místostarostou
František Jandík, vzdělavatelem Jan Spurník, náčelníkem Josef Divina a náčelnicí Ludmila Světlíková.

leden/únor 2012

Letošní rok jsme ve Vizovicích jako vůbec poprvé v historii města zahájili Novoročním ohňostrojem, který se
konal dne 1. 1. 2012 v 19 hodin
z Masarykova náměstí. V podzimním čísle VN po úspěšném
ohňostroji v rámci 750. výročí
oslav první zmínky o našem
městě vznikla myšlenka, zda
by ve stejném duchu, tedy
za spoluúčasti občanů, mohl
být
ohňostroj
realizován
i na Nový rok.

U

přímně jsem byl mile překvapen, že se opět našlo mnoho dárců, kteří nás ﬁnančně podpořili. Finanční obnos byl dokonce
větší, než jsem očekával. V den
samotné realizace jsme společně
s paní místostarostkou měli obavy,
zda občané vůbec přijdou, protože v době samotných příprav,
kdy ﬁrma pana Kovaříka chystala
pyrotechniku a my společně se
zaměstnanci technických služeb

a zvukařem panem Halou chystali
aparaturu, se spustil silný déšť. Ten
Bohu díky před samotným zahájením ustal a náměstí se naplnilo
bezpočetným davem spoluobčanů, kteří se přišli podívat na ohňostrojovou show věnovanou zahájení roku 2012.
Touto cestou chci poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách, rovněž samotným realizátorům, pyrotechnické ﬁrmě pana Kovaříka z Lípy a Miroslavu Halovi
za dokonalou zvukovou kulisu, která doprovázela světelnou show.
Zajisté chci poděkovat vám, spoluobčanům, že jste se přišli podívat
a v neposlední řadě chci upřímně
a ze srdce poděkovat všem sponzorům, bez jejichž přispění by ohňostroj nebyl realizován.
Všichni dobře víme, že ekonomická situace nás všechny nutí
nějakým způsobem hledat úsporná opatření. I v případě příprav
ohňostroje padly některé hlasy
hovořící o tom, že peníze vyle-

tí vzduchem a že se dají použít
na účelnější věci.
Touto cestou vás chci ujistit,
že Novoroční ohňostroj stál
44.000 Kč a samotní sponzoři věnovali částku 40.860 Kč.
Jsou mezi nimi:
• PharmDr. Bohumil Hanák
• Milan Křupala
• Firma Gašparec, spol. s.r.o.
• Firma Pařez, Karel Macháč
• Ivan Bajgar
• Restaurace u Tonka
• Stavebniny Lednický
• Mgr. Zuzana Štalmachová
• Ing. Roman Persun
• Bc. Silvie Dolanská
• Mgr. Stanislava Mikulčíková
• Ing. Zbyšek Kubíček
• Ing. Rudolf Srba
O to víc si vážím jejich dobrosrdečné podpory a ještě jednou
za město Vizovice všem děkuji.
Ing. Roman Persun,
starosta města
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Zachováváme tradiční hodnoty, přijímáme moderní trendy
První (tzv. předběžné) výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou
zpracovány podle místa trvalého bydliště. Podle tohoto způsobu vyhodnocení měl Zlínský kraj k 26. 3. 2011 celkem 590 459 obyvatel.

P

okles obyvatel se projevil
ve všech okresech kraje,
nejvíce v okresech Vsetín
a Zlín. Při hodnocení v členění podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností, (celkem 13
správních obvodů v rámci kraje)
pouze v SO ORP Vizovice vzrostl
počet osob s trvalým i dlouhodobým pobytem a stav obyvatelstva
se tak proti roku 2001 zvýšil
o 4,2 % (o 673 osob).
Celkově populace stárne. Index
stáří, kterým se vyjadřuje věková
struktura populace, je v našem kraji
ještě vyšší, než je celostátní průměr.
Nejnižší index stáří z celého kraje
je pouze v ORP Vizovice, což znamená, že v našem ORP je populace nejmladší.
Lidé žijící ve Zlínském kraji se
v poměrně velkém počtu vyjádřili

k dobrovolné otázce náboženské víry. Zjištěný podíl věřících je
z celé České republiky nejvyšší,
tvoří 36,8 % obyvatel kraje. Stejně
jako v minulosti se nejvíce věřících
přihlásilo k Církvi římskokatolické
– 144 106 osob, tj. dvě třetiny
všech věřících. I když počet obyvatel žijících v manželství proti
předchozímu sčítání v roce 2001
poklesl, podíly 44,8 % ženatých
mužů a 43,0 % vdaných žen jsou
nadprůměrné a řadí Zlínský kraj
na druhou pozici mezi kraji. Naopak podíly rozvedených mužů
i žen jsou druhé nejnižší.
Ve Zlínském kraji dynamicky rostl
počet vysokoškoláků, po Středočeském kraji byl tento nárůst druhý
nejrychlejší. Počet vysokoškoláků
se zvýšil o více než polovinu (o 21
tis. osob). Vysokoškoláci tvoří 11,7 %

z celkového počtu obyvatel ve věkové skupině 15 – 64 let (produktivní věk). V mezikrajském srovnání
se jedná o třetí nejvyšší podíl.
Ve Zlínském kraji je vybaveno počítačem 60,7 % bytů,
v okresním měřítku je nejlepší vybavenost PC v okrese Zlín, kde
je vybavenost nejvyšší (62,5 %
bytů), a nejmenší vybavenost bytů
PC je v okrese Kroměříž (58,0 %
bytů). Z pohledu ORP je v kraji PC
vybaveno nejlépe ORP Vizovice
(64,8 % bytů), nejhůře ORP Bystřice pod Hostýnem (56,0 % bytů).
PC s internetem je v kraji vybaveno 56,9 % bytů, nejvyšší je
opět v okrese Zlín (58,9 % bytů),
nejnižší v okrese Kroměříž (54,1 %
bytů), nejvyšší v ORP Vizovice
(61,3 % bytů), nejnižší v ORP Bystřice pod Hostýnem (52,2 % bytů).
Použito podkladů Českého
statistického úřadu. Odbor správní MěÚ Vizovice.
Ing. Lenka Balková

Připomínka ke stému výročí narození
pana Františka Mojžíše

Pan František Mojžíš se narodil 13. ledna 1912 a nyní uplyne 100 let od doby jeho narození a podle našeho názoru
patřil k nejvýznamnějším osobnostem SOKOLA Vizovice.
Co by funkcionář působil ve výboru SOKOLA celkem 59 let a to
od roku 1937 až do roku 1996.
Byl dlouhodobým jednatelem naší

Vizovské noviny

jednoty a chodící kronika jak tělovýchovného hnutí za první republiky,
tak i v poválečných letech přes normalizaci až po sametovou revoluci
na vizovicku. Taktéž byl perfektně
obeznámen o celkovém majetku
v rámci sjednocení tělovýchovného
hnutí po roce 1948. Dokázal prosadit, že Sokolovna vždy zůstala
na listu vlastnickém SOKOLA
Vizovice, a to jak za komunistické
éry, tak i po sametové revoluci. Byl
nepřehlédnutelným aktérem, kdy
se měla vizovická sokolovna v sedmdesátých letech minulého století zlikvidovat. Nepatřil k žádným
přeběhlíkům a byl vždy čestným
a statečným mužem, což mu v roce
1951 vyneslo, že byl z místa soudního úředníka přeřazen do výroby
ZPS Gottwaldov a tam setrval až
do odchodu do důchodu.

V roce 1977 byl jedním z hlavních aktérů, kdy se začal pořádat
memoriál letce Jaroslava Hály
a při tomto memoriálu docházelo k neoﬁciálnímu setkávání letců
Britské letky.
Celý svůj život zasvětil SOKOLU
Vizovice a boji o záchranu budovy Sokolovny, a to jak fyzicky, tak
i o nepřevedení z listu vlastnického SOKOLA Vizovice na jiné listy
vlastnické, kterými měli být ČSTV
a po revoluci Česká obec sokolská. Při dlouholetém soudním sporu
o majetek s Českou obcí sokolskou
patřil k hlavním živoucím svědkům
tohoto sporu a jeho svědectví bylo
nejdůležitější pro zachování a zachránění tohoto historického majetku ve Vizovicích.
za výbor TJ SOKOL Vizovice
předseda Ing. Kalenda Jiří
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15. ledna 1966
zemřel František Kovařík
– dlouholetý správce vizovického zámku. Celý život
sloužil šlechtickým rodům
R. Stillfrieda a M. Boss –
Waldeckům.

15. února 1880
se narodil významný učitel
měšťanské školy ve Vizovicích Josef Zábranský. Působil
zde za I. světové války, které
se taktéž účastnil jako frontový voják. V letech 1925 –
1938 se stal ředitelem školy.

16. února 1890
se narodil Antonín Vysloužil
– farní administrátor, taktéž
starosta a čestný občan
města Vizovic. Zavražděn
za záhadných okolností
v prosinci 1945.

V únoru 1948
Znárodňovací komise
po únoru 1948
„zabírá ve propěch lidu”
Vizovský zámek.

Zleva dole: Imrýšek, Hrejsa,
Lebeda, dva neznámí členové
komise z Brna a Yorková.
Zleva nahoře: tři neznámí členové komise z Brna, Polášek,
Matyáš, Zeťek a Kovařík.

24. února 1973
zemřel Viktor Boss – Waldeck – poslední šlechtic
Vizovického zámku v bavorském exilu ve úctyhodném věku 102 let.
Karel Ševčík

leden/únor 2012
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

listopad – prosinec 2011
Narození
Jana Šarátková,
Rodiče: Martin Šarátek a Svatava Vičíková
Michal Mikéska,
Rodiče: Rostislav Mikéska a Hana roz. Žůrková
Ellen Sobková,
Rodiče: Luděk Sobek a Petra roz. Tinková
Sára Stiborová,
Rodiče: Marek Stibora a Lucie Vrchovská
Kateřina Štěpáníková,
Rodiče: Jaromír Štěpáník a Veronika roz. Bašandová

Sňatky
Pavel Kulhánek, Vizovice a Martina roz. Mikešková
Petr Gerych a Iveta roz. Suchá, Vizovice
Roman Roch a Iveta roz. Javorová, Vizovice

Úmrtí
František Žůrek, Partyzánská 823, 70 let
Marta Lukaštíková, Partyzánská 978, 63 let

Víte, že v roce 2011
byly nejčtenějšími knihami
pro dospělé čtenáře:
Lowellová,E.: Křišťálový pramen
McClure,K.: Bílá hrozba
Janečková,K.: Manželské okovy
a pro děti:
Brezina,T.: Zámek přízraků
Brezina,T.: Noc oživlých mumií
Wilsonová, J.: Narozeniny
Knihovnu navštívilo 15 617
uživatelů a vypůjčilo si celkem 36 868 knih, časopisů
a zvukových dokumentů.
Zprostředkovali jsme 270
knih vypůjčených z jiných
knihoven a webové stránky
shlédlo 6 437 návštěvníků.
Rádi bychom Vás pozvali
na literární besedu s panem

Janem Zeťkem, který bude
prezentovat své dvě nové
knihy vydané v roce 2011.
Beseda se uskuteční dne 24.
2. 2012 v 17:00 hodin v kavárně Kulturního domu.
Měsíc březen je každoročně
měsícem čtenářů, i v letošním
roce připravujeme pro naše
čtenáře i nečtenáře literární
večer s divadelním představením knihovníků z Krajské
knihovny Františka Bartoše
ve Zlíně. Srdečně Vás zveme
dne 22. 3. 2012 v 17:30 hodin
do prostor naší knihovny.
O dalších akcích knihovny nejen v měsíci březnu si můžete
přečíst na www.knihovnavizovice.cz Mgr. B.Krejcárková

Oldřiška Máčalíková, Štěpská 948, 77 let
Jan Meluzín, Nábřežní 39, 88 let

INZERCE

Jiří Nevjelík, J. Haly 1099, 61 let

Den otevřených dveří
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.

Jiří Žabka, 3. května 934, 88 let
František Matušů, Příčná 523, 76 let
Zdeněk Soural, Říčanská 243, 86 let
Jaroslav Štach, Masarykovo náměstí 1007, 59 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.
INZERCE

www.KANCLIR.cz
Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční. Provádíme i montáže.
Ploty- pletivo: Prodej materiálu a montáže.
Pěstujeme Thuje na živý plot, sazenice od 10 Kč,
dále jalovce, cypřiše,… Prodáváme stínicí tkaninu.
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39
Tel.: 722 550 000, 732 650 203

leden/únor 2012

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů
a kanalizací na Zlínsku, Olomoucku a Prostějovsku Vás u příležitosti
oslav Světového dne vody srdečně zve na Den otevřených dveří,
a to v pondělí 19. března 2012 v odpoledních hodinách.
Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými
zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou
připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků.
Mini rozbor vody:
Návštěvníci i s dětmi a vnoučaty si mohou za pomoci laborantek
MOVO provést rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou si přinesou
s sebou. Voda musí být v čisté plastové 1,5 l láhvi od neslazené minerálky. Na místě tak lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti
vody a amoniaku. Na základě orientačního mini rozboru si mohou
příchozí objednat akreditovaný rozbor vody se slevou.
Doby prohlídek na objektech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. na Zlínsku:
*

ČOV Malenovice-Zlín

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

ČOV Vizovice

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

* Na ČOV Malenovice ve Zlíně si návštěvníci mohou na místě zdarma zjistit
orientační hodnoty 3 ukazatelů: dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. A poté si
mohou objednat akreditovaný rozbor se slevou.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 840 668 668, www.smv.cz

Vizovské noviny

Zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení
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Svatý Medard
se v loňském
roce
nemusel stydět
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Jaké bylo loni počasí?
Ti, kteří čerpali dovolenou o prázdninách, řeknou, že nevalné.
Zákon „Medardův“ tentokrát vyšel víc než na sto procent. Ne čtyřicet, ale řekl bych, že šedesát dní platilo ono známé pořekadlo
Vančurova plavčíka Antonína, že „…tento způsob léta…” Odpovídají tomu jak údaje o srážkách, tak i o teplotách a aktivitách
sluníčka (viz přiložené grafy). Jak tedy dopadly jednotlivé meteorologické disciplíny, podrobené rozboru za pomoci nejmodernějších statistických metod (sčítání, odečítání a malá násobilka):
Celkem spadlo 610,6 mm vody. Oproti dlouhodobému průměru (od roku 1968), který činí 716,7 mm,
spadlo o 106,1 mm vody méně. Nejvlhčím měsícem byl červen se
162 mm a naopak nejsušším listopad, kdy napršelo pouze 0,1 mm. Nejvíc srážek spadlo dne 30. 6., a to 83,7 mm. Když jsem spočítal dva
měsíce po Medardu (8.6.), zjistil jsem, že ze 60 dnů propršelo 44.

Srážky

Roční průměrná teplota byla 8,84 °C. Dlouhodobý
průměr je 8,24°C. Byl tedy loňský rok o 0,6°C teplejší než normál. Nejteplejším měsícem byl srpen s průměrnou teplotou
18,52°C a nejchladnější byl únor, kdy jsme seděli u kamen při průměrných teplotách – 1,61°C. Nejteplejším dnem byl 26. srpen s teplotou
27,6°C a nejchladněji bylo 23. února, kdy průměrná teplota byla spočtena na – 9,3°C. Bereme-li v úvahu absolutní (ne průměrné) hodnoty, pak
nejníže poklesl ukazatel teploměru 31. ledna a zastavil se na – 18,9°C.

Teploty

Za poslední čtyři roky nás sluníčko oblažovalo nejvíc, a to 1729 hodin za rok. Průměr za sledované
čtyři roky je 1559 hodin. Měsíc, kdy nás sluníčko hřálo nejvíc, byl květen
s 255,8 hodinami slunečního svitu. Málo sluníčka prý může zavinit u lidí
deprese, a to bylo v prosinci, kdy jsme sluníčko viděli za celý měsíc jenom
18,6 hodiny. Díky bohu jsme to přežili.

Sluneční svit

Tak to je pro tentokrát o počasí za loňský rok vše. Doufám, že letošní rok se nám podaří přežít přes předpovědi o konci světa. Snad i Medard k nám bude příznivější než loni. Tak vám všem přeji hodně sluníčka
a aby…“tento způsob léta byl šťastný.“
Rozbor vznikl díky pochopení Mgr. Baného, který laskavě zapůjčil
„Denní záznamníky meteorologických pozorování“ na stanici ve Vizovicích. Nepřetržité pozorování koná Mgr. Baný již 50 let, loni toto výročí
oslavil a jeho práce byla oceněna.
jhr

leden/únor 2012
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Zachránci životů
budou oceněni i letos
Stali jste se svědky záchrany
lidského života? Pomohli vám
hasiči z hořícího domu? Dejte
svůj hlas hrdinům nominovaným
na Cenu Salvator 2011 – Cenu
hejtmana Zlínského kraje, která
je již tradičním projektem organizovaným Fakultou multimediálních
komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně.
Úkolem ocenění
je vzdát čest policistům, hasičům,
zdravotníkům, ale
2 0
také
pohotovým
občanům, kteří svým
přičiněním zachránili lidský
život v uplynulém kalendářním
roce. Cena Salvator 2011 bude
udělena v sedmi kategoriích: Hasič, Zdravotník, Policista, Ostatní

složky integrovaného záchranného systému, Dlouhodobá činnost,
Občan a Dětská cena, přičemž
všichni nominovaní mají bydliště
nebo pracoviště na území Zlínského kraje.
Lidé budou moci hlasovat pro
své favority v období
od 13. 2. 2012
do 29. 2. 2012,
a to v kategorii
Občan. V kategorii
Dětská cena zvolí
vítěze Krajský parla1 1
ment dětí a mládeže
Zlínského kraje. O vítězích ostatních kategorií rozhodne výběrová komise. Galavečer a předání cen proběhe dne
21. 3. 2012 ve Zlíně.
Martin Trtek
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h Vzpomínka
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten žije v našich srdcích dál.
Dne 23. března 2012 vzpomeneme nedožité
100. výročí narození pana učitele v. v. Oldřicha Haly.
Za tichou vzpomínku děkují dcera Jana
a syn Zdeněk s rodinami.

INZERCE

INZERCE
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Vážení

vizovští občané

P

řed několika léty jsem pro
vizovské noviny napsala
článek o vzácném stromu –
hrušni, na ulici Polní. Tento strom
je památným, stále jej střeží český
lvíček a věřte, když se na něj
dívám, je na svůj úkol hrdý.

V

ždyť hrušeň je stará přes
300 let. Co za ta dlouhá
léta se vše událo, nechám
na Vašich vzpomínkách. Každý
rok několikrát ke stromu zajdu
a s radostí jsem zjistila, že i letos
hrušeň kvetla, ve květech byla
spousta včel, bohužel, kvetla již
jen jedna větev. Přesto, strom
žije a měl z květů i plody! Byla
jsem šťastná.

A

si před rokem jsem vzácnou
hrušeň také navštívila, i u mě
se mnohé změnilo, několik dobrých
kamarádek odešlo do nebeského
ráje k věčnému spánku. Stojím v zadumání pod stromem, vzpomínám
a slzy mi tekou po tváři. Náhle se
stal zázrak! Pod hrušní vede cesta
k rodinným domům, z cesty vyšel
zcela klidně, pomaloučku, zajíc
a kráčel po ulici směrem k městu.
Přestaly téci slzy a já myslela, že
mám "Jiříkovo vidění" a někdo
neviditelný mě chce z mého smutku
vyvést. A podařilo se!

A

si ve druhém domě od oné
cesty byl pán u garáže.
Ptám se, zda vidí totéž, co já?
On zcela klidně říká: "Ten patří
do naší ulice, to je náš kamarád."
A z pláče byl najednou úsměv.
Co všechno, i neuvěřitelné se
stává, když člověk miluje přírodu
a často do ní chodí.

P

rostě. Mám ráda stín stromů,
říční proud. Krásu lesů, jež
nelze přehlédnout, krásnější než
sen, co se mi zdál, jsou naše
Vizovice, můj domov i ráj.
Mazůrková Helena
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NAD DOPISY…

DOPIS
Vážený pane Žůrek,
chtěl bych Vám poděkovat
za perfektní vedení Vizovských
novin. I když Vás marně hledám
v redakční radě, ale tak nějak
tuším, že stojíte za internetovou
vizáží Vizovských novin. A ta je
opravdu prvotřídní.
Moji rodiče se přátelí s Žůrkovýma z Kopanické. A můj
bratr byl stejně starý jako Karel
Žůrek, který nešťastnou shodou
okolností zahynul.
Ve Vizovicích nežiji víc jak
čtyřicet let, ale vždy mne potěší, když se dočtu o svém městě
něco pozitivního. Myslím, že Vizovské noviny by se měly občas
zabývat např. historií vizovského školství, nezapomenutelných
kantorů Miroslava Záhořáka,
Gustava a Jana Imrýška, Klesly, Matyáše, Dany Dudkevičové
a dalších. Námětů je celá řada
od školství až po řád Milosrdných bratří.
Administrativní úroveň Vizovských novin, určitě Vaším přičiněním, je vynikající.
Přeji pevné zdraví, pohodu
Vám i Vaší rodině v nastávajícím roce 2012. S úctou zůstává
Ing. František Večerka

¬
Vážený pane Večerko,
děkuji za pochvalu, vždycky
potěší, když někdo ocení vaši
práci. Nicméně v redakční radě
Vizovských novin nejsem, a pouze s nimi spolupracuji. Mou náplní je mj. zveřejňování informací
na stránkách města, a to se týká
i jednotlivých výtisků VN.
Vaši pochvalu a náměty pro
další výtisky předám redakční
radě, která se jimi bude zabývat.
Pokud byste však měl chuť a čas
sestavit takovéto téma, jistě by to
velmi uvítali.
Můžete je kontaktovat přímo
vizovske.noviny@vizovice.eu.
S přáním všeho dobrého

Jiří Žůrek DiS.
DOPIS
Zahlédl jsem, kolik se dělá množství výtisků Vizovských novin,
2000 ks, což není malé množství
co do spotřeby papíru, tisku atd.

Osobně dávám přednost si prohlédnout verzi v pdf. na pc, ale
protože si prostě nevzpomenu
a tak čtu tedy občas, tak se ptám,
je možnost aby mi byly Vizovické
noviny zasílány do emailu? Tak
abych si je přečetl včas a pravidelně, dle mě by to uvítalo i více
občanů.
Štefka – Vizovice

¬
Dobrý den,
zatím se nezvažuje o elektronickém zasílání novin do jednotlivých internetových schránek.
Jistě máte pravdu, že by došlo
k ušetření našich lesů (i když
o tom vážně pochybuji, že našich 2000 výtisků vedle denního
přívalu letáků do našich schránek naše lesy až tak devastuje)
a v neposlední řadě i ﬁnancí
z městského rozpočtu. Musíme
však počítat se starší generací,
která s počítači není až v tak
těsném přátelství jako generace
mladší. Taktéž musíme dodávat
noviny sociálně slabším, kteří si
výdobytky moderní civilizace nemůžou dovolit.
Určitě ale jednou přijde čas,
kdy bude Vás, milovníků elektronických novin více a tato služba
bude existovat.
S pozdravem a díky
Richard Jaroněk
DOPIS
Díky za novou tvář novin. Dobře
se čtou, jsou přehledné a hlavně
mají články, které občany zajímají. Na zastupitelstvo nemám
čas a těm číslům z výsledků Vašeho jednání stejně nerozumím
a proto vítám, když jednotlivou
problematiku rozeberete a vysvětlíte v článku podrobněji.
Marta H. z Vizovic

¬
Shodujeme
se
společně
i na mé představě tváře Vizovských novin. Věřte, že nad
úřednickým slangem, politickou
mluvou, zkratkami a „šiframi Leonarda Da Vinciho“ tápe nejeden
zastupitel (i když si to nepřizná).
Noviny jsou tu od toho, aby situaci popsaly srozumitelně a hlavně
v řeči každého smrtelníka.
Richard Jaroněk

Vizovské noviny
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Soukromá inzerce (formou SMS nebo na pokladně)
Na základě Vašich dopisů a podnětů
otevíráme na stranách VN novou pravidelnou rubriku, a to soukromou inzerci.
Inzerci můžete podávat dvojím způsobem:

SMS
na číslo
903 55 40

Prodám červeno bílý kočárek Dor Jan Cross. Hluboká
korba s možností přestavění
na sportovní verzi. Přenosná
vanička. Taška. Po dvou dětech. Cena: 1.500 Kč. Tel.:
731 508 000

• osobně zaplatit poplatek 40 Kč na pokladně
Městského úřadu a inzerát poté poslat poštou,
emailem, zanechat v podatelně či pokladně.
• formou SMS na telefon 903 55 40, v délce jedné
SMS, tzn. max 150 znaků. Nezapomeňte ve zprávě uvést telefonní či jiný kontakt. Po odeslání SMS
Vám bude odečteno 40 Kč (zkontrolujete na Vašem
telefonním výpisu) a obdržíte SMS:
„Váš inzerát pro Vizovské noviny byl přijat a bude
zveřejněn v nejbližším možném vydání. Děkujeme.“
používaný. Cena: 3.500 Kč.
Tel: 731 508 000

8.500 Kč. Téměř nepoužívaný. Cena 1.500 Kč. Tel.:
605 116 878
Prodám kolotoč nad postýlku s plyšovými pejsky. Jako
nový. Hraje pěknou melodii.
Původní cena 599 Kč. Nyní
250 Kč. 604 843 642

Příplatek za fotograﬁi je 50 Kč.
Fotograﬁe nelze posílat formou SMS, pouze osobně
nebo na e-mail vizovske.noviny@vizovice.eu.
Termín pro příjem soukromé inzerce pro číslo
VN 2/2012 (vydání 20. dubna 2012) je: od 20. února
do 31. března 2012.
SMS služby technicky zajišťuje TOPIC PRESS
s.r.o., www.platmobilem.cz, cena 40 Kč vč. DPH/SMS.

navštivte www.mestovizovice.eu
ČR, Crufts kvaliﬁkace 2009,
Bundessieger, 3x Nejkrásnější střední knírač OKV,
2x BIS - Nejkrásnější knírač
CSV/OKV, 5. BOG FCI-II,
8x CACIB, 8x BOB atd. Tel.:
724182886 , 734759961

Prodám sterilizátor Avent.
Používaný rok. Původní
cena 799 Kč. Nyní 500 Kč.
604 843 642

Prodám nábytek do dětského pokoje typu Gazel.
Dvoupatrová postel, 2 x
skříň, roh. psací stůl, peřináč,
knihovna. Cena: 10.000 Kč.
737 259 595
Prodám profesionální skartovací stroj HSM 411.1 (řeže
- papír do tloušťky 5 mm,
cd/dvd, plasty). Původní
cena: 39.000 Kč. Použitá
3 roky. Nyní 5.000 Kč. Tel.
608 713 869
Prodám SWITCH, nepoužitý, profesionální, zabalený
v originální krabici, BELKIN
OmniView SMB 1x1x8 KVM-over-IP Switch. PC 17 tis,
nyní 6 tis. 605 270 595
Prodám 1 rok starý kočárek Palex. Tmavě šedý.
Hluboká korba + sportovní
verze + přenosná vanička
+ taška. Po 1 dítěti. Málo
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Prodám 3 ks kazeto rádia
VWC, Toshiba a Universum. Funkční. Cena za kus
200 Kč. Tel.: 605 116 878
Prodám starý příborník
– černý, rok 1940. Cena
12.000 Kč 737 259 595

Prodám zařízení na výrobu ČB fotograﬁí. Komplet
vybavení černé komory
(optika, vanička, stříhačka,
časovač) Vše za 1.000 Kč.
602 532 350
Koupím staré pohledy, dokumenty, noviny, pivní a lim.
sklenice z Vizovic a okolí.
603 267 494
Prodám střešní příčníky
na BMW X5 (na hagusy).
r.v. 2008. Cena 2.500 Kč.
602 532 350
Prodám
kolo
Orbitrek na cvičení. Pův. cena

Prodám akvárium předělané na terárium možno
na chameleona za 300 Kč
a dále použitou klec na králíky, morčata, za 250 Kč. Tel.:
775 656 088
Prodám použitou klec pro
větší papoušky např: Alexander malý. Cena: 600 Kč
a použitou klec na andulky. Cena: 300 Kč. Tel:
775 656 088

Prodám Turbo na Š Octavia
TDI 66 kW. 100% stav. Cena
6.000 Kč. 602 532 350
Koupím staré keramické
formy na vánoční cukroví
a jiné, takzvané ‚belešníky‘.
736 486 800

velikosti M,L s krátkým rukávem. Cena: 250 Kč. Tel:
775 656 088

Prodám pánský tmavý oblek, vel. 52 (174 cm), 1 x
použitý. Cena: 700 Kč Tel.:
605 116 878
Prodám alu. Kola na Toyota Landcruiser vč. pneu r.v.
2006. Cena 12.000 Kč.
737 259 595
Prodám mikrovlnou troubu. Funkční. Cena: 400 Kč.
Tel: 605 116 878
Nabídka krycího psa plemene Knírač střední pepř
a sůl: Bill Gates Pilsner Top,
Interšampion,
Šampion
Česka, Šampion Slovenska,
Šampion Polska, Šampion
KCHK, 2x Národní Vítěz

Prodám zánovní kožíšek
tzv. dubeňák vel. 42 barva mléčná čokoláda, cena
500 Kč. Informace na tel.
605 355 856.
Prodám téměř nové jarní
dívčí boty, cena 130 Kč.
Boty jsou kotníčkové, uvnitř
jemný kožíšek (možno i
na mírnou zimu), velikost
25. Bližší informace na tel.
605 269 305
Daruji za odvoz golfový
kočárek. Kočárek je hodně
používaný, vhodný na zahradu, pro nenáročnou maminku. Tel. 605 269 305
Prodám přenosné DVD,
možno i na náhradní
díly. Cena: 350 Kč Tel:
775 656 088
Prodám mladého papouška Agapornise Fišeri
(250 Kč) a 2 Agapornise růžohrdlé (á 250 Kč), možná
návštěva. Tel: 775 656 088
Prodám balík 10-ti triček

Prodám zateplený svařovaný elektrický bojler o objemu
180 l. Součástí je i nová topná spirála a termostat. Použito jen jeden rok. Přecházím
na solární ohřev. Cena dohodou Mo.: 604 820 140
Koupím nerezový dřez,
v dobrém stavu rozměry cca
60x60cm. Cena dohodou.
Tel. 733 517 036
Koupím trilogii Zikmunda
a Hanzelky Divokou Afrikou
- pouze první vydání. Nabídněte: 746 698 978
Prodám carvingové závodní lyže Fischer, délka 170 cm,
bez vázaní - nepoužívané.
Tel.: 602 550 440
Koupím staré použité celé
cihly (z bouračky). Nabídněte cenu. 736 486 800
Daruji za odvoz šatníkovou
skříň. Mahagonový odstín.
Výška 220 cm. Šířka 80 cm.
Tel.: 603 785 587

leden/únor 2012

Policie informuje

18

Odcizil 3 l slivovice a 5 ks domácí vepřové slaniny
Na Obvodním oddělení policie Vizovice byly v průběhu měsíce
října a listopadu 2011 mimo jiné řešeny následující trestné činy:
Zde předkládáme výčet řešených trestných činů, kterými se Obvodní
oddělení Vizovice v dnešní době zabývá:
v době od 10. 12. 2011 do 12. 12. 2011 neznámý pachatel překonal nezjištěným způsobem uzamčené dveře sklepních prostor domu vedoucích ke sklepním kójím, kdy u jedné z kójí vypáčil kovovou petlici s visacím zámkem. Z prostoru
sklepní kóje odcizil lyžařskou výbavu v hodnotě cca. 10.000 Kč. Tímto
jednáním se neznámý pachatel dopustil přečinu porušování domovní svobody dle §178 odst. 1,2 tr. zákoníků a přečinu krádeže dle § 205 odst.
1 písmene a, b) trestního zákoníku. Pachateli hrozí za spáchaný trestný čin
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Ve Vizovicích

23. 12. 2011 do 25.12.2011 neznámý
pachatel vnikl nezjištěným způsobem
do oploceného areálu společnosti a ze skladu odcizil 3 kusy motorových sekaček na trávu, 10 kusů řetězových motorových pil, 1 kus zahradního motorového kultivátoru. Tímto jednáním způsobil společnosti
sídlící v obci Vizovice škodu v celkové výši cca. 45.000 Kč. Neznámý
pachatel se tímto jednáním dopustil přečinu krádež dle § 205 odst. 1
písm. a,b) trestního zákoníku. Za spáchaný trestný čin hrozí pachateli
v případě zjištění trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti,
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

V době od

pachatel dne 16. 1. 2012 vnikl bez použití
násilí do neuzamčené šatny dělníků ﬁrmy
v obci Vizovice, kde se vloupal do plechové šatní skříňky. Z náprsní kapsy
bundy uložené ve skříňce odcizil pánskou koženkovou peněženku s ﬁnanční hotovostí 800 Kč, občanským průkazem, řidičským průkazem, průkazem pojištěnce VZP a platební kartou České spořitelny. Poškozenému
způsobil škodu ve výši 800 Kč.

Neznámý

dům, a to tak intenzivním způsobem, že to v jeho družce vzbudilo důvodnou obavu o její život, zdraví a majetek. Následkem pachatelova jednání
utekla družka z domu a schovala se u sousedů. Zde ji pachatel našel
a na místě veřejnosti přístupném napadl i jejího souseda, kterému taktéž
vyhrožoval podřezáním jeho i jeho ženy a podpálením domu. Mezi
muži došlo ke rvačce, která skončila drobným poraněním souseda. Výše
uvedenému jednání předcházelo ničení vybavení domu poškozené ženy
a dále útok lopatou na jejího psa, což obavy z agresorova jednání a výhrůžek ještě více umocnilo.
Dne 15. 1. 2012 byl agresor na základě oprávnění dle § 44 odst.
1 z.č. 273/2008 Sb. vykázán ze společného obydlí. Šetřením policie
bylo zjištěno, že agresor se podobně choval také ke své bývalé družce.
Z výše uvedeného vyplývá, že má muž sklony k agresivnímu jednání, a to
zejména po požití alkoholických nápojů ve větší míře. Tímto jednáním se
pachatel dopustil několika trestných činů, a to přečinu nebezpečného vyhrožování a výtržnictví.
do 3. 1. 2012 se opakovaně vloupal do zahradní chaty ve Vizovicích muž, jenž byl v příbuzenském vztahu k poškozenému. Podezřelý přes poškozené oplocení
vnikl na pozemek, kde silou vytlačil okno do chaty, ze které následně odcizil
3 litry slivovice, 2 litry vodky, 1 ks starší přikrývky a vypil láhev 0,5 litru
piva, čímž poškozenému způsobil škodu odcizením ve výši cca. 1.500 Kč.
Dne 5. 1. 2012 se tentýž pachatel vloupal do sklepní kóje panelového
domu ve Vizovicích, kde odstranil krycí plech u sklepního okna a vzniklým
otvorem vnikl do sklepní kóje, ze které následně odcizil kameninový hrnec
o objemu 10 litrů s obsahem 3 kg vepřových škvarků, 5 kusů domácí vepřové slaniny o celkové hmotnosti 2 kg a znehodnotil 10 litrů sádla. Dne 8.
1. 2012 byl dle ust. § 76 odst. 1 tr. řádu muž policisty Obvodního oddělení
policie Vizovice zadržen a umístěn do policejní cely. Muži bylo sděleno podezření z přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Za toto jednání
hrozí muži trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
npor. Mgr. Michal Číž, vedoucí oddělení

Od 30. 12. 2011

INZERCE
V případě jakýchkoliv informací k možným pachatelům výše uvedených trestných činů, kde doposud nebyl zjištěn pachatel, informujte
prosím Obvodní oddělení policie Vizovice na tel. 974 666 741 nebo
volejte na bezplatnou linku 158.
v 6.05 hodin na ul. Říčanská ve Vizovicích,
po předchozím požití alkoholických nápojů,
řídil dodávkové motorové vozidlo řidič, se kterým byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem. Naměřeny byly hodnoty 1,23‰
a 1,17‰ alkoholu v dechu. Řidič se dobrovolně podrobil odběru krve
a následně provedeným rozborem krve mu byla naměřena hodnota 1,12‰
alkoholu v krvi. Tímto jednáním se řidič dopustil přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky dle § 274/1 trestního zákoníku. Za tuto jízdu hrozí řidiči trest
odnětí svobody až na jeden rok; peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Dne 28. 12. 2011

úmyslně verbálně a fyzicky napadl muž
svou družku, se kterou obýval společnou
domácnost. Při napadání jí vyhrožoval zabitím, podřezáním, že jí podpálí

Dne 14. 1. 2012
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OBJEKTIVNÍ, MAJETKOVÉ A BEZPLATNÉ
FINANČNÍ PORADENSTVÍ
• spolupráce s 40ti ﬁnančnímy domy
• nastavení ﬁnanční strategie
•ﬁnanční analýza, poradenství, servis pro klienty
•revize stávajícího portfólia
•úvěry - bez přeplatků, konsolidace, reﬁnancování
•dorovnání příjmů, zabezpečení na stáří
•pojištění osob, majetku, motorových vozidel, podnikatelů
•Kapitálové vklady a investice
Více informací podá: Miluše Dubcová, Masarykovo nám. 650, Vizovice
e-mail: miluse.dubcova@ovbmail.cz , mobil: 606 788 923

vizovske.noviny@vizovice.eu
Vizovské noviny
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PREVENTIVNÍ INFORMACE
Kapesní krádeže
Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech,
kde se pohybuje větší množství lidí.
Kapsáři
• vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí (nákupní centra,
hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní
akce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.),
• využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi,
• kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybějících
věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě (zkušený
zloděj dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund),
• mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách,
• mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou,
• svoji oběť si typují; krádeží chtějí získat co největší prospěch, ale snaží
se snížit riziko svého dopadení na minimum.
Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou! Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému
vyřizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních telefonů apod.
Snažte se chovat tak, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů. Snažte se dodržovat následující rady:
• Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí,
snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí.
• Svá zavazadla nikdy nespouštějte s očí. Vhodně zvolte zavazadlo
s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem
kontrolujte.
• Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste
na zádech, kam nevidíte.
• Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zadrhovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou.
• Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte
navrchu tašek či kabelek.
• Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je
do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot.
• Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je
na jiné bezpečné místo.
• Nemějte při sobě větší ﬁnanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem,
ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více
bezpečných míst.
• Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN.
• Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné
identiﬁkační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty.
• Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru.
• Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné
si všímat svého okolí, zejména pak zda tuto činnost někdo nepozoruje.
• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci
a zavazadla stále na očích.
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• Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále
při sobě.
• Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku, restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své
oblečení a zavazadla pod kontrolou.
• V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle.
• Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se
od něj ještě vzdalujete. Auto není trezor!
Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže:
• Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte
na něj ostrahu, prodavače či řidiče.
• Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte.
• Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek může svým
včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho
popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události.
• Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má
vždy přednost před majetkovou újmou.
Stanete-li se přesto obětí kapesního zloděje:
• V případě odcizení ﬁnancí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu
se neprodleně obraťte na Policii ČR.
• V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku
a platební kartu zablokujte.
• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.
• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů.

Předání dárků z vánoční ﬁnanční sbírky policistů a občanských zaměstnanců OO Policie Vizovice řediteli dětského domova.
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Peckova sbírka je zcela ojedinělá
Vážení čtenáři,
dopisem Marty a Rudolfa Šrámkových se na chvíli vrátíme
k prosincovému literárnímu večeru, na kterém byla prezentována kniha Eduarda Pecka „ Valašské národní pohádky z Vizovic“,
vydaná u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městě.
PhDr. Marta Šrámková, CSc. a Prof. PhDr. Rudolf Šrámek,
CSc. se o vznik této publikace velmi zasloužili. Byli to právě
oni, kteří rukopis Pohádek přepisovali, aby mohly spatřit světlo
světa. Jejich náročné, obětavé a záslužné práce si velmi vážíme
a děkujeme za ni.
Zuzana Štalmachová

Večerem provázela cimbálová muzika Juráš.

Vážený pane starosto,
ctihodné paní a páni radní
a všichni, kteří jste se sešli!
Věřte nám, že bychom s radostí byli mezi vámi, abychom mohli
společně prožít chvíli, na kterou
jsme se těšili, protože je tečkou
za naší prací. Ale jak to v životě
často chodí, přání je jedna věc
– a skutečnost, aniž to očekáváme, bývá jiná. To se stalo i nám.
A tak jsme s vámi při této slavnostní chvíli bohužel jen v duchu.
Jsme v zahraničí, odkud vás
z města, které už je krásně jako
v pohádce vánočně vyšňořené,
upřímně pozdravujeme.

Předčítání z knihy se ujali herci ochotnického divadla.

Křest knihy se těšil hojné účasti Vizovjanů.
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Zrození každé knihy, je-li napsána ze srdce, s dobrým úmyslem
a s tvůrčí pokorou, je vždy velká
událost. Autor si uleví, že dílo
dopsal a že je může držet v ruce
jako hotovou knihu, čtenář prožívá vzrušení z otázky, jaký zážitek
mu kniha přinese, kolik krásy v ní
najde, jaké napětí s ní prožije, čím
ho kniha obohatí.
Ale co pohádky, pohádky
z Vizovic? Vždyť lidové pohádky
autory nemají. Zato však je v nich
skryt velmi zvláštní tvůrčí proces.
Spojuje se v něm několik věcí: nám
všem společná potřeba sdělovat si
vyprávěným slovem něco pěkného

i napínavého, ocenění toho, kdo
ovládá umění vyprávět tak, že si
ho posluchači váží, a nakonec
vědomí, že ta lidová pohádka,
ta vyprávěná pohádka je „naše“,
že je u nás doma, že je podobně
jako lidé, hory, zvyky zakotvena
v místě, kterému říkáme domov.
A proto je pohádka, vyprávění
pohádek součástí tradice, která se
předává z generace na generaci.
Vizovice mohou být na sbírku

„

Tradice, která se
předává z generace
na generaci.

”

„svých“ pohádek hrdé. Nejen
proto, že je zapsal mimořádně
pracovitý učitel Eduard Peck, velmi
vzdělaný intelektuál a vlastenec,
ale také proto, že Vizovice jsou
daleko široko – a to nejen v Česku! –městem, které má svou vlastní
sbírku pohádek. A to je vskutku rarita, protože sbírky pohádek vznikají obvykle na základě zápisů
z nějakého kraje, regionu, nikoli
z měst. Peckova sbírka pohádek
z Vizovic tak získává ve folkloristice a v českém i mezinárodním
výzkumu pohádek zcela ojedinělé místo. Velký význam Pecko-
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Říše pohádek leží daleko a hluboko a je plná záhad a nebezpečí
vých zápisů je vidět i z toho, že je
koupilo Národní muzeum v Praze
a že náš největší znalec pohádek
Václav Tille je zařadil do svého
Soupisu českých pohádek.
Sbírka pohádek, která dnes
začne svou pouť za čtenářem
i do světa vědeckého pohádkosloví, nebyla dosud nikdy (ani
ve výběru) publikována. Má
dnes tedy všestrannou premiéru.
Že se tak může stát, je výsledek
několika šťastných okolností, které ukazují, že významný kulturní
počin, lokální sice svým zaměřením, ale přesahující do celonárodní kultury svou hodnotou,
vznikne tehdy, spojí-li se iniciati-

„

A třebas se někde
kolem nás mihne kůň
Krasník.

”

va, odbornost, zájem, pochopení (a to i ﬁnanční) a vytrvalost.
Tyto souvislosti jsme si dobře
uvědomovali od chvíle, kdy jsme
na přípravě vydání sbírky začali
pracovat.
Kdyby nebylo iniciátorů, vůbec
by se na vydání Peckovy sbírky
nepřišlo a ani by se nekonalo
toto setkání. Na samém začátku
stáli pan dr. Karel Pavlištík, CSc.,
paní dr. Alena Prudká a paní
Mgr. Hana Rosíková z Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Spolupracovalo se nám s nimi výborně a jsme za jejich přípravné
práce velice vděčni. Přijměte, prosím, za vše náš dík.

pení. Za to mu velice děkujeme.
A vůbec by sbírka nevyšla, kdyby se k projektu její edice velmi
vstřícně nepostavili představitelé města Vizovic. Jednak edici
iniciativně zařadili do příprav
750. výročí první písemné zmínky o Vizovicích, jednak – a to je
třeba zvlášť ocenit – získali zájem a spolupráci několika sponzorů. Pochopení a podporu našli také u Zlínského kraje. To vše
zasluhuje náš dík. Vydání knihy
pohádek se tak vlastně stalo
pěkným příkladem péče o kulturní dědictví, což dnes není věc
tak častá.
Až se budeme procházet vaším
městem, půjdeme pozorně. Možná budeme mít štěstí, že někde
za rohem potkáme pana Sklenáříka ze Slušovské ulice, který
byl Peckovým nejlepším vypravěčem. Poptáme se po súkeníkovi
Svátkovi z Hříčanské ulice, a ten
nám jistě poví, jak sa v lesi zadařilo šťastně chytit rotu zbójnickú.
A třebas se někde kolem nás mihne kůň Krasník a pták Ohniváč.
Ale velkou radost bychom měli,
kdybychom tak potkali provazníka Hasana, který se do Vizovic
dostal až z Pohádek tisíce a jedné noci z dalekého Orientu.
Tož vidíte, co nás čeká!
Ať se vám vaše pohádky líbí, ať
je téměř povinně čtou děti doma
i ve škole! A vyprávějte si je mezi
sebou a pošlete je dále. Je to stokrát cennější, než sedět pasivně
u televize.

Někdy humorné zakončení pohádek rozesmálo i paní ministryni
kultury Mgr. Alenu Hanákovou.

Výroba tradičního pečiva v „přímém” přenosu!
INZERCE

Příprava edice nebyla by
ovšem myslitelná bez rukopisu
Peckovy sbírky. Etnograﬁcké
oddělení Historického muzea
Národního muzea v Praze projevilo pro edici vzácné pocho-

Děkujeme, že jste naše povídání vyslechli – a přejeme
pěkné dnešní setkání a zároveň
hezké Vánoce u pohádek z vašich Vizovic.
Marta a Rudolf Šrámkovi

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

vizovske.noviny@vizovice.eu
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Kniha je milým pohlazením po duši
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Zdravice předsedy České národopisné společnosti
Č
as adventu, který jsme prožívali, představoval pro naše
předky příležitost nejen k zvolnění pracovního tempa a oddychu
po namáhavých měsících doby
letní a podzimní. Byla také ideální
příležitostí k setkávání lidí, k podvečerním besedám, k černým hodinkám. Pouze lojová svíčka či dřevěná tříska zvaná světidlo ozařovaly
v tyto chvíle zšeřelou jizbu, do níž
se sešli domácí i sousedé. Besedovalo se, drhlo se peří, monotónně
vrčel kolovrat, co však nechybělo,
byly kouzelné příběhy. Některé
z nich bývaly strašidelné až děsuplné, jiné naopak úsměvné. To
když se vysmívaly lidské nabubřelosti a pýše. Nechybělo ovšem ani
vyprávění poučné, nabádající posluchače k zamyšlení. Na mnohé
příběhy, v nichž se snoubila fantazie se skutečnými lidskými příběhy,
se za léta, která uplynula od dob

adventního a zimního besedování,
pozapomnělo. Doma už nemáme
vytopenou pec, černých hodinek
už je také pomálu. Poselství, které
generace našich předků do těchto
kouzelných příběhů vnořily, však
i dnes, na prahu třetího milénia,
má svou aktuálnost a dokáže nás
mnohým oslovit.

S

vděkem a úctou musíme proto pohlížet do let minulých,
na dílo sběratelů lidové slovesnosti, kteří zaznamenali bez podpory
výzkumných institucí a grantů
svou pilnou mravenčí prací to,
co by jinak zapadlo nenávratně
v temnotě zapomnění. Dnes by
měl náš dík směřovat k Eduardu
Peckovi, tvůrci rukopisné sbírky,
z níž povstala kniha Valašské
národní pohádky z Vizovic. Díky
úsilí Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, Města Vizovic, Etnogra-

Cimbál – nezbytný doprovod kulturních akcí Vizovic.
ﬁckého oddělení Národního muzea, editorů manželů Šrámkových
a redaktorů ze zlínského muzea
se nám dnes dostává do rukou
knížka, která je v dnešní hektické
době milým pohlazením po duši.
Věřím, že se bude líbit nejen obyvatelům Vizovic, ale i všem příznivcům tradiční kultury. Doufám,

že si nalezne hojnost čtenářů,
jejichž prostřednictvím ožijí opět
příběhy, které se v minulosti vyprávěly ve vytopené jizbě pod
šindelovými střechami valašských
chalup. Díky tedy všem, kteří se
o vydání zasloužili, a největší dík
panu učiteli Eduardu Peckovi.
Daniel Drápala

INZERCE

Realitní a ﬁnanční kancelář
FOBOS – Kmínek Martin
• prodej a pronájem nemovitostí – vyhotovení kupních a nájemních smluv, přiznání k dani z převodu
nemovitostí, správa a úschova kupní ceny, vyřízení ﬁnancování nemovitostí (úvěry, hypotéky apod.)
a zajištění znaleckých posudků
• převod majetku formou darování – vyhotovení darovacích smluv a také smluv o zřízení
– věcných břemen včetně návrhů na vklad do katastru
– nemovitostí, tržní ocenění pro dědická řízení
• spoření, pojištění (majetek, vozidla, osoby) a penzijní připojištění !!!!

AKTUÁLNĚ:
V průběhu tohoto roku je na základě probíhající penzijní reformy poslední možnost, jak uzavřít penzijní
připojištění (do 30. 11. 2012) za aktuálních podmínek, které jsou podstatně výhodnější, než ty nově schválené.
Od 1. 1. 2013 bude také vyšší státní příspěvek.
Neváhejte se přijít zeptat na veškeré podrobnosti a stihněte si založit ještě výhodnou smlouvu.

www.fobos-zlin.cz, mobil: 604 729 750, e-mail: martin.kminek@fobos-zlin.cz
nám. Palackého 373, 763 12 Vizovice (v předzámčí zámku Vizovice)
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„Šikovné ruce občanů Vizovic“
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INZERCE

(aneb co jsme ani netušili)

Ukázka prací Vizovjanů.

V

ýstava prací 30 občanů Vizovic byla zahájena 3.2.2012
v 17 hodin v prostorách vestibulu
a Informačního centra Domu kultury fanfárou na píšťaly hráčů Kašavské gajdošské. Tento soubor
zahájil a hudbou provázel průběh
celého večera jako symbol valašských lidových tradic. Orientuje
se na valašské pastevecké písně,
které interpretuje na tradiční valašské lidové nástroje, jako např.
pastevecké píšťaly, kobzu, grundle
a samozřejmě gajdy.

Ú

vodním slovem zahájil vernisáž
Mgr. Jiří Severin, publicista,
učitel a zakladatel Muzea lidových
pálenicveVlčnově.Všemnámpřipomněl, jaké máme ve Vizovicích kořeny tradičních řemesel. Velice ocenil,
že tato výstava byla uspořádána,
protože tradice a tradiční řemesla

jsou v současné době na ústupu,
„přitom je to nejenom odreagování,
ale naše veliké dědictví“. Připomněl
spolky, které byly naším vývozním
artiklem, ale bohužel zanikly (Lipta,
Včela, Lidová řemesla….).

J

ako doprovodný program se
v prostorách kavárny uskutečnila soutěž o nejlepší kyselici.
V průběhu hodnocení komise nás
ředitel ZUŠ Morava Libor Mikl
podrobně seznámil s dobovými hudebními nástroji Kašavské
gajdošské. Na závěr komise vyhodnotila jako nejlepší kyselici
tu od Drahomíra Polčáka, která
byla ohodnocena jak jinak než
po valašsku slivovicí ověnčenou
klobásou.
Na příští ročník se můžete těšit
opět v únoru 2013.
Irena Jančíková

INZERCE

Rozšiřuji svůj pracovní tým o 2 schopné spolupracovníky.

Nabízím ﬁremní zaškolení, kariérní růst.
Měsíční odměna 20.000 kč.
Zájemci volejte na mobil 606 788 923.
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VÁŽENÍ VIZOVJANÉ,
více jak roční praxe v zastupitelstvu ukázala cestu, kdy osobní
účast při řešení problematiky,
která se Vás mnohdy týká, předchází mnohému nedorozumění
či zklamání. Možná zrovna Vy
právě komunikujete s Městem Vizovice ohledně prodeje, koupě,
pronájmu či už z jiného důvodu
a účastí na zastupitelstvu, kde se
bude projednávat Vaše žádost,
nic neztratíte.
Naopak, dnes již vím, že osobní účast a mnohdy podrobnější
vysvětlení někdy nesrozumitelného jen ulehčí kroky k úspěšnému
dokončení Vaší žádosti. Některé
žádosti jsou něšťastně odkládány či neschváleny jen proto, že
chybělo více informací a žádosti
byly neúplné. Tím, že se budete
zajímat o svou žádost osobněji,
přejdete někdy zdlouhavému

vyřizování či odložení někdy
jen díky lidskému neporozumění. Ukázalo se, že osobní účastí
na zastupitelstvu někteří žadatelé lépe vysvětlili své požadavky,
nebo se upravila nabízená cena
a bylo tak ušetřeno mnoho
času. Nejen zastupitelům, kteří
některý případ schvalují či nikoliv i na několikrát a více jak půl
roku, tak i žadatelům. Mnozí
mají vyřízené úvěry, platí splátky,
odvádějí úroky či by již jen rádi
opravovali a stavili, protože jim
vyhovuje počasí.
Čas je vymoženost, kterou zatím nedokážeme ovládat a tím,
že 27. února, 26. března,
23. dubna a 4. června 2012
přijdete podpořit svůj záměr,
jej jen urychlíte a rychleji budete znát výsledky jednání.
Richard Jaroněk
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Z historie Dělnické Tělovýchovné Jednoty (D.T.J.)
Starší generace vzpomínají a ti mladší sotva dnes tuší, jak vznikl název
jejich ulice, kde celý život bydlí. Ulice Dělnická dostala svůj název
po vzoru D. T. J. (Dělnické Tělovýchovné Jednoty), která byla založena
po rozpadu císařského Rakousko - Uherska v letech 1919 a ukončila

svou činnost nástupem komunistů v roce 1947. Hovorový název "Amerika" (ul. Dělnická) má svou přezdívku po občanovi z Vizovic žijícím
v Americe, který zakoupil a poté daroval pozemek, kde bylo vybudováno hřiště D. T. J.. Dnes v těchto místech stojí dům rodiny Lutonských.

Hřiště D. T. J. přibližně z roku 1929.

Nácvik sestav na hřišti darovaném rodákem z Ameriky.

Společná fotograﬁe vsetínských a vizovských členů
D. T. J. z roku 1931.

Účast občanů Vizovic při aktivitách D. T. J. byl velký a nácviky sestav
byly pravidleně s velkým zájmem sledovány.

Slavnostní průvod směrem ke kostelu na mostě dělící obě náměstí.

Sraz na Wilsonově náměstí. V pozadí "Vaňharovo".
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