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VÁNOÈNÍ STROM SE ROZZÁØIL, VÁNOCE PØICHÁZEJÍ
Po snìhu pùjdu èistém bílém,
hru v srdci zvonkovou,
vánoèní zemì je mým cílem.
A hvìzdy vyplavou,
tu budu blízko ji. A budu jetì blí,
a lesní pùjdu tmou.
Vere Fráni rámka jsem mìla vdy moc ráda, a proto jsem si
je vybrala k úvodu svého pøíspìvku.
Zda letoní Vánoce budou bílé, to si ve chvíli, kdy píi tyto øádky, netroufám øíci.
Pøed námi je adventní èas klidu, pohody a pøíprav na nejkrásnìjí svátky v roce, na které se ji i nae mìsto pomalu svojí vánoèní výzdobou zaèíná pøipravovat.
V nedìli 2. 12. 2012 se na Masarykovì námìstí rozsvítil vánoèní
strom. V hudebním kulturním programu vystoupil Pìvecký sbor Z
Vizovice pod vedením pana uèitele Mgr. Dominika Masaøe a
Schola Vizovice, kterou vedla Jitka Hábová. Písnì se zimní tématikou a vánoèní koledy v podání tìchto souborù se vem velmi líbily a
pøispìly tak ke sváteèní atmosféøe tohoto nedìlního odpoledne.
Nae velké podìkování patøí nejen vem, kteøí v programu vystupovali, ale také firmì E.ON Èeská republika s.r.o. Tato firma naemu
mìstu darovala osvìtlení na výzdobu Palackého námìstí vèetnì
hvìzdy na vánoèní strom. Zvlátní podìkování patøí ministryni kultury paní Alenì Hanákové, která zapùjèila døevìný Betlém vyrobený
místním umìlcem panem Luboem Jaroòkem, je zdobí Masarykovo
námìstí. Díky tìmto tìdrým sponzorùm bude letoní výzdoba
Vizovic jetì bohatí a krásnìjí ne v loòském roce. Vánoèní strom
mìsto Vizovice dostalo také jako dar od sponzora, který si vak

nepøeje být jmenován. Alespoò touto cestou mu vak za vechny rozzáøené dìtské oèi i za nás ostatní dìkujeme.
Váení spoluobèané, omlouváme se za technickou závadu, která
byla pøi rozsvìcování vánoèního stromu zpùsobena poruchou ovládajícího svìtelného zaøízení. Èasový spínací prvek byl z pátku na
sobotu ukraden a strom musel být napojen na èidlo reagující na svìtlo. Dìkujeme za pochopení.
Vánoce pøicházejí kadý rok, a u se na nì tìíme nebo ne. Záleí vak hodnì na nás, jak se na nì pøipravíme a jak si je ve spoleènosti svým nejbliích a nejmilejích proijeme.
Váení spoluobèané, pøeji vám vem radostné a astné proití
vánoèních svátkù a do nového roku 2013 hodnì zdraví, tìstí, lásky
a spokojenosti.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE

Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 10. 12. 2012 následující usnesení:
XII/195/12 - bere na vìdomí informaci o rozpracovanosti investièních akcí mìsta Vizovice
v roce 2012, spolufinancovaných z dotací, dle pøílohy è. l k zápisu.
XII/196/12 - souhlasí s odstoupením od zámìru realizace investièní akce zøízení
Technologického centra dle výzvy 1OP è. 06 - Technologická centra obcí s rozíøenou
pùsobností.
XII/197/Í2 - bere na vìdomí informaci o rozpoètovém opatøení è. 12R/2012, které bylo
schváleno Radou mìsta Vizovice na svém zasedání dne 26. 11. 2012.
XII/198/12 - souhlasí s úpravou rozpoètu pro Mìstskou knihovnu Josefa Èimáøe na rok
2012 dle ádosti vedoucí organizaèní sloky.
XII/199/12 - souhlasí s úpravou rozpoètu pro Kino Vizovice na rok 2012 dle ádosti vedoucí organizaèní sloky.
XII/200/12 - schvaluje rozpoètové opatøení è 5Z/2012 - zmìna schváleného rozpoètu roku
2012 dle pøílohy è 2 k zápisu.
XII/201/12 - bere na vìdomí pracovní verzi rozpoètu mìsta na rok 2013.
XII/202/12- povìøuje MAJETKOVÝ VÝBOR aktualizací seznamu majetku urèeného k prodeji.
XII/203/12 - stanovuje pravidla rozpoètového provizoria pro mìsto Vizovice na rok 2013
takto: Po dobu platnosti rozpoètového provizoria bude: èerpání výdajù ètvrtletnì maximálnì do výe 25% skuteèných výdajù roku 2012, èerpání výdajù u schválených investièních
èi neinvestièních akcí podle uzavøených smluv, èerpání a splácení úvìrù, pùjèek a dalích
závazkù dle uzavøených smluv. Rozpoètové pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì rozpoètového provizoria se stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu po jeho schválení.
XII/204/12 - stanovuje po dobu trvání rozpoètového provizoria jako kompetenci Rady mìsta Vizovice schvalovat výdaje, na které byly pøijaty úèelové transfery a dotace tak, aby nedolo k poruení pravidel pro poskytnutí tìchto dotací.
XII/205/12 - schvaluje pøevod finanèních prostøedkù získaných z darù fyzických i právnických osob na konci roku 2012 na úèet cizích prostøedkù (depozitní úèet) a jejich pouití v
roce 2013 na akce související s propagací mìsta.
XII/2Q6/12 - schvaluje Obecnì závaznou vyhláku Mìsta Vizovice è. 1/2012, o místních
poplatcích dle pøílohy è. 3 k zápisu, kterou se ruí Obecnì závazná vyhláka mìsta Vizovice è. 2/2010 o místních poplatcích ze dne 13. 12. 2010 a Obecnì závazná vyhláka
mìsta Vizovice è. 3/2011 ze dne 12. 12. 2011.
XI1/207/12 - schvaluje Obecnì závaznou vyhláku Mìsta Vizovice è. 2/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù dle pøílohy è. 4, kterou se ruí Obecnì závazná vyhláka è.
3/2010 vydaná dne 13. 12. 2010 a Obecnì závazná vyhláka è. 2/2011 vydaná dne 12. 12. 2011.
XII/208/12 - schvaluje poskytnutí finanèních pøíspìvkù z rozpoètu mìsta Vizovice na rok
2012. Sdruení obcí Mikroregionu Vizovicko ve výi 57.864 Kè za èlenství ve sdruení.
Sdruení historických sídel Èech, Moravy a Slezska ve výi 4.702 Kè za èlenství ve sdruení. Sdruení hasièù Èech, Morava a Slezska - Okresnímu sdruení hasièù Zlín ve výi
4.818 Kè za kolektivní èlenství ve sdruení. Sdruení tajemníkù mìstských a obecních
úøadù ÈR, o.s. ve výi 1.500 Kè za èlenství tajemníka mìsta Vizovice ve sdruení.
Sdruení místních samospráv ÈR ve výi 5.767 Kè za èlenství ve sdruení. Svazu mìst a
obcí ÈR ve výi 13.463,60 Kè za úèast ve svazu. Statutárnímu mìstu Zlín na výkon èásti

pøenesené pùsobnosti ve vìcech sociálnì-právní ochrany dìtí ve výi 20.000 Kè.
XII/209/12 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku Øímskokatolické farnosti Vizovice
ve výi 85.000 Kè na opravu elektroinstalace ve vìi kostela a opravu hromosvodového
zaøízení.
XII/210/12 - zamítá poskytnutí finanèního pøíspìvku obèanskému sdruení Kopýtka pro
tìstí z rozpoètu Mìsta Vizovice na rok 2012.
XII/211/12 - bere na vìdomí doporuèení uvedená v Zápisu z jednání Finanèního výboru
Zastupitelstva mìsta konaného dne 28. 11. 2012 dle pøílohy è. 5 k zápisu.
XIT/212/12 - bere na vìdomí vyjádøení k cenové nabídce è.j. MUVIZ 021049/2012 a
MUVIZ 021043/2012 a trvá na kupní cenì stanovené dne 1. 10. 2012.
XII/213/12 - zamítá ádost è. j.: MUVIZ 021125/2012 o odkoupení p. è. st. 222/2 v k. ú.
Vizovice.
XII/214/12 - schvaluje prodej pozemku p. è. 3207/7 v k. ú. Vizovice manelùm Irenì a Ing.
Jaroslavu Kulhánkovým, Masarykovo nám. 1129, Vizovice, za cenu 5.400 Kè.
XTT/215/12 - revokuje usnesení è. XI/177/12 ze dne 5.11. 2012.
X1I/216/12 - schvaluje podání ádosti Zlínskému kraji o prodej pozemku p. è. 1089/3 v k.
ú. Vizovice.
XII/217/12 - schvaluje prodej pozemku p. è. 4425/20 v k. ú. Vizovice manelùm Jiøímu a
Evì Maliòákovým, tefánikova 4072, Zlín, za cenu 81.300 Kè.
XII/218/12 - schvaluje prodej pozemku p. è. 558 a p. è. st. 2226 v k. ú. Vizovice Milanu
Køupalovi, Jasenná 61, za cenu 600 Kè/m2.
XII/219/12 - schvaluje prodej pozemku p. è. 708/3 v k. ú. Vizovice manelùm Miroslavu a
Annì Baøinkovým, Rùová 998, Vizovice, za cenu 70.650 Kè, s podmínkou úhrady podílu
za zpracování geometrického plánu.
XII/220/12 - zamítá ádost è. j. MUVIZ 023130/2012 o prodej èásti pozemku p. è. 2646/5 v
k. ú. Vizovice.
XII/221/12 - vyhlauje zámìr prodeje èásti pozemku p. è. 4856 v k. ú. Vizovice.
Xll/222/12 - schvaluje vyplacení mimoøádného èlenského pøíspìvku ve výi 15 Kè na
obèana pro MAS Vizovicko a Sluovicko do konce roku 2012.
XII/223/12 - souhlasí s darováním hasièské støíkaèky PS 12 Sboru dobrovolných hasièù
Chrastìov a povìøuje starostu podpisem darovací smlouvy.
XII/224/12 - souhlasí se zpracováním Územní studie v ploe individuálního bydlení
Bl è. 33 Územního plánu Vizovice a s úhradou 2/3 nákladù na její poøízení z rozpoètu
mìsta.
XII/225/12 - bere na vìdomí Zprávu o hospodaøení Nadace mìsta Vizovice k 31. 12. 2011.
XII/226/12 - schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva mìsta Vizovice na I. pololetí 2013.
X1I/227/12 - bere na vìdomí informace o transformaci Technických slueb mìsta
Vizovice, s. r. o.
XII/228/12 - ukládá øediteli TSmV s. r. o. pøeruit èinnost TSmV s. r. o. ke dni 31. 12.2012.
XII/229/12 - bere na vìdomí pøedloené zprávy o èinnosti komisí RMV a výborù ZMV.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta

Vizovské noviny

Váení a milí spoluobèané,
do konce roku 2012 zbývá jen nìkolik dní, a
tak mi dovolte, abych v krátkosti vyhodnotil letoní rok.
Fenoménem posledních let, a zvlátì letoního, je den 21. prosince, jakési magické datum,
k nìmu se stále silnìji upírají nadìje èi obavy lidí
po celém svìtì. Øeè je o mayském kalendáøi.
Podle nìj by tento den mìl znamenat jakýsi bod
zlomu. Nìkteøí lidé oèekávají konec svìta, jiní zase otevøení brány nového vìku pro lidstvo. Na internetových stránkách dokonce probleskla zpráva, e nai èetí badatelé dospìli matematickými
výpoèty k úplnì jinému datu soudného dne právì
zmiòovaného mayského kalendáøe.
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Letoní rok se nesl v duchu krajských voleb
do zastupitelstva a pøed námi jsou lednové prezidentské, historicky první polistopadové volby,
kdy samotní obèané rozhodnou o nové hlavì státu. Bilancování letoního roku nese s sebou plusy, ale i mínusy. Je to pøirozené, protoe jsme lidé
se silnými, ale i slabými stránkami naich osobností a vichni dobøe víme, e se máme stále co
uèit a zdokonalovat. Za svoji osobu mohu øíci, e
ne ve se podaøilo tak, jak by mìlo. Jsem vak
ujitìn, e i nezdary jsou tady pro nás, abychom
mìli monost opìt pøemýlet, v èem jsme udìlali
chybu a jestli se dá hledat cesta pro lepí dosaení cíle.
Touto cestou vám vem upøímnì dìkuji za
spolupráci v letoním roce, za podnìty, trpìlivost,
ale i pochopení.
Pøed námi jsou vánoèní svátky. Dny pokoje,
vzájemné tolerance a úcty. Dny, kdy si mnozí ve
svých domácnostech budou pøipomínat narození
Jeíe Krista. Právì On je bránou nového vìku
pro lidstvo. Je nadìjí a pokojem, který vnáí klid
do naich srdcí. Tak jako pøed staletími i v letoním roce budeme proívat úasné kouzlo Vánoc.
Chvíle, kdy po lidském shonu budeme moci vnímat v pøítomnosti svých blízkých lásku a mír.
Váení spoluobèané,
pøeji vám hezké a poklidné svátky vánoèní,
hodnì zdraví, tìstí, lásky a pokoje. Nech toto
ve vám vydrí i po celý následující rok 2013.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

VIZOVSKÉ NOVINY V ROCE 2013
Vizovské noviny v roce 2012
si proly velkým kvalitativním
skokem, a i toto tøetí èíslo je toho
dùkazem. Moderní design a technologické zpracování jak v litografii tak v tiskárnì, vytvoøily z
naeho tisku, nikoliv jen pouhé
noviny, ale dùstojný èasopis 21.
století.
Bez zpìtné odezvy, od vás,
ètenáøù, by nikdy takový èasopis
nemohl vzniknout. I kdy pøibývá
èlánkù, nikdy jich není dost. Rádi
bychom informovali a psali z rùzných sfér naeho ivota, èi doslova - rùzných koutù Vizovska.
Mrzí mne, e jsme stále nenali stálého dopisovatele napøíklad z Chrastìova. Jistì by si
Chrastìov zaslouil pravidelnou
dvoustranu, která by informovala
o akcích, aktivitách èi problémech, které dennì vznikají.
Máme zde spoustu zájmových kroukù, klubù èi jen partièek nadencù, kteøí se mnohdy
potýkají s nezájmem obèanù èi
malou propagací své èinnosti.
Pojïte tvoøit noviny spoleènì
s námi. Informujete nás o pláno-

vaných akcích a nemusí to být
jen mega akce typu Trnkobraní.
Tøeba milovníci prkýnek na
koleèkách - skatu v sobotu ráno
uspoøádali závody. A nikdo o nich
nemá ani potuchy.
Mnohdy bychom pøivítali
vazbu na akce, které ji probìhly.
Ono se uká, chválí, kritizuje
a pomlouvá. Ale názor lze
napsat i ve sluné formì a seriózní kritika jetì nikoho nezabila.

Ano, pochvala høeje u srdce, ale
kritika bièuje k jetì lepím výkonùm.
Vìtina reakcí vdy probíhá
ve smyslu: to, ak nìco o tem
napite..., nebo: bylo kácání
mája a ani øádka....
Mnohdy ani netuíme, e nìjaké kácení dole u potoka probìhla a bylo tam víc jak padesát
návtìvníkù.
Dnes u nemusíme dýchnout
na brk s inkoustem, pravopisnì a
èitelnì vytvoøit slohové cvièení.
On by je v dnení uspìchané dobì stejnì nikdo neèetl. Staèí uknout do klávesnice pár øádkù a
pøiloit nìjakou tu fotku.
Máme za sebou dalí rok
vydávání a èeká nás nová etapa
práce nad Vizovskými novinami.
Za vaí podpory nám to
pùjde líp.

Díky za trpìlivost s kterou
omluvíte tiskaøské otky, které aè
se je snaíme eliminovat, nièit a
poctivì vykrtávat, tak se vdy
záludnì objeví na druhé stranì
novin.
Podìkování patøí vem inzerentùm, kteøí v nemalé míøe podporují finanènì vznik novin, ale
navíc svou reklamou pøínáí
obohacení obsahu, nová pracovní místa èi ji jen informaci o
svých výrobcích a èinnosti.
Do diáøe patøí nìkolik datumù.
Tìch oblíbených, jakými jsou narození a svátky nejbliích.
Datum pøíjemný pro mnohé den D - den dùchodu.
I tìch vemi ivnostníky proklínaných - odvod dph.
Vìøím, e se vám do vaich
kalendáøù dostanou i datumy,
kdy vae Vizovské noviny v roce
2013 vychází:

Tímto redakèní rada Vizovských novin dìkuje vem ètenáøùm mìsta Vizovic, okolních obcí
ale i Vizovjanùm, kteøí ji dávno
opustili Valaský kraj a pobývají
na druhé stranì republiky, èi
dokonce za velkou louí.
Dìkujeme za dùvìru a chu
èíst informace z naeho okolí.
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20. února
23. dubna
21. èervna
26. srpna
22. listopadu
19. prosince
Richard Jaronìk

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB
Starosta mìsta Vizovice podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) zákona è. 275/2012 Sb., o volbì prezidenta republiky a o zmìnì nìkterých zákonù oznamuje:
Volba prezidenta probìhne ve dnech:
pátek 11. 01. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 12.01. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
Pøípadné druhé kolo volby prezidenta by probíhalo ve dnech:
pátek 25. 01. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 26. 01. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ VOLEB
VOLEBNÍ OKRSEK è. 1
volební místnost: Kulturní dùm Vizovice
pro volièe bydlící v ulicích: Hodiovská, Chrastìovská, Chrastìovské paseky, Kamenec, Komenského, Kròovská, Manství, Masarykovo nám., Nábøení, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky,
Pod Hájem, Polní, Potovní, Prostøední, Rùová, Sadová, Sluneèná,
kolní, U Stadionu, Zahradní
VOLEBNÍ OKRSEK è. 2
volební místnost: Kulturní dùm Vizovice
pro volièe bydlící v ulicích: Dìlnická, Dubovsko, Hruové, Janova
hora, Kopanická, Lázeòská, Lípová, Luhy, Mlýnská, Nad Výmolem,
Palackého nám., Partyzánská, Pøíèná, Razov, Øíèanská, Øíèní,
Slatinská, ul. tìpská, ul. 3.kvìtna, U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, elechov

VOLEBNÍ OKRSEK è. 3
volební místnost: Internát Støední koly odìvní a slueb Vizovice,
ul. Tyrova
pro volièe bydlící v ulicích: A. Háby, Èamínka, J. Haly, Koráb, Nádraní, Pod Habeem, Pøíkrá, Sluovská, sídlitì tìpská, Tìchlov,
Tìchlovská, Tyrova, Vinohrádek
VOLEBNÍ OKRSEK è. 4
volební místnost: pohostinství v místní èásti Chrastìov
pro volièe bydlící v místní èásti: Chrastìov
Volièem je státní obèan ÈR, který alespoò druhý den volby prezidenta dosáhl vìku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta mùe volit
i obèan, který alespoò druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl vìku 18 let.
Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáe svou totonost a
státní obèanství ÈR platným cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem ÈR, cestovním prùkazem nebo platným obèanským prùkazem. Neprokáe-li voliè svou totonost a státní obèanství ÈR, nebude mu hlasování umonìno.
Voliè, který se dostaví do volební místnosti s volièským prùkazem,
je povinen po prokázání totonosti a státního obèanství tento prùkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních nebo rodinných dùvodù o zajitìní hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zøízena.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

4

Vizovské noviny

VOLBA PREZIDENTA ÈR - INFORMACE PRO VOLIÈE
Zápis do zvlátního
seznamu volièù
Obèan, u nìho lze pøedpokládat dlouhodobý pobyt v nemocnici èi jiném obdobném zaøízení, a to i v prùbìhu volby prezidenta, mùe zaádat prostøednictvím osob stojících v èele
takovéhoto zaøízení o zápis do
zvlátního seznamu volièù obecního úøadu, do jeho správního
obvodu zaøízení spadá. Ve
zvlátním seznamu se eviduje
jméno, pøíjmení, datum narození, dùvod zápisu do zvlátního seznamu, adresa místa
trvalého pobytu a èíslo okrsku,
ve kterém bude volit. Zvlátní
seznam se uzavøe 2 dny pøede
dnem volby prezidenta a volièi
v nìm zapsaní mají právo volit ve
volebním okrsku, jemu bude
zvlátní seznam pøedán.

jakémkoliv zvlátním volebním
okrsku v zahranièí (zastupitelské nebo konzulární úøady
ÈR).
O volièský prùkaz mùe obèan zaádat na obecním úøadì, v
jeho stálém volebním seznamu
je veden - kde má hláenu adresu trvalého pobytu. ádost lze
podat v listinné podobì s úøednì
ovìøeným podpisem volièe nebo
v elektronické podobì podepsané uznávaným elektronickým
podpisem, pøípadnì prostøednictvím datové schránky. ádost
musí být doruèena nejpozdìji 7
dnù pøede dnem volby prezidenta. Osobnì lze poádat o vydání volièského prùkazu do okamiku uzavøení stálého seznamu nebo zvlátního seznamu
vedeného zastupitelským úøadem - tj. do 9. ledna 2013 do
16:00 hodin.

Hlasování

Volièský prùkaz
Voliè, který se nebude v
dobì volby prezidenta zdrovat
ve volebním okrsku v místì
svého trvalého bydlitì, mùe za
podmínek stanovených zákonem
o volbì prezidenta republiky
volit na volièský prùkaz v
jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území ÈR nebo

Voliè po pøíchodu do volební
místnosti prokáe okrskové
volební komisi svou totonost a
státní obèanství. Volièi, který tak
neuèiní, nebude umonìno hlasování. Volièský prùkaz opravòuje k zápisu do výpisu ze zvlátního seznamu volièù ve dnech
voleb v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ÈR, pøípad-

CO JE NOVÉHO V DOTEKU?
Ve ètvrtek 11. øíjna probìhl v Dotek, o.p.s. v rámci Týdne sociálních slueb Den otevøených dveøí. Kromì prohlídky, prostor a
vybavení zaøízení mìli návtìvníci monost získat informace týkající se zapùjèení kompenzaèních pomùcek pro imobilní osoby, domácí zdravotní péèe, peèovatelské sluby a odlehèovací péèe, které nae organizace poskytuje.
V rámci Dne otevøených dveøí byl proveden první zápis do Pamìtní knihy Doteku, kam mohou vichni návtìvníci, nai uivatelé
èi jejich rodinní pøísluníci vepsat pár vìt.
V øíjnu jsme také v zimní zahradì naeho zaøízení zøídili dìtský
koutek pro dìti, které pøijdou za svými prarodièi èi praprarodièi na
návtìvu. Malí návtìvníci mají k dispozici herní koberec, omalovánky, tabuli, hraèky a hry.
Vekeré informace o spoleènosti Dotek naleznete na
www.pecovatelstvi-dotek.cz
Novinky z Dobroèinného obchùdku
Nakoupit vánoèní dárky èi nìco na sebe a mnoho dalího mohli
návtìvníci druhého Dobroèinného bazaru, který se uskuteènil ve
dnech 13. - 15. listopadu v budovì Univerzitního centra ve Zlínì.
Dobroèinný bazar uspoøádala organizace Dotek, o.p.s., která provozuje Dobroèinný obchùdek a poradnu Dotek ve Vizovicích ve
spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáe Bati.
Nadace Divoké husy pøislíbila zdvojnásobit výtìek akce.
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nì zvlátním volebním okrsku
vytvoøeném pøi zastupitelském
nebo konzulárním úøadì ÈR.
Voliè obdrí od okrskové
volební komise prázdnou úøední
obálku opatøenou otiskem úøedního razítka pøísluného obecního nebo mìstského úøadu a v
pøípadì, e nemá k dispozici
vechny hlasovací lístky, poádá
o vydání nové kompletní sady. V
prostoru urèeném pro úpravu
hlasovacích lístkù provede výbìr
hlasovacího lístku vloením do
úøední obálky - vloí hlasovací
lístek jednoho kandidáta, jemu
se rozhodl dát svùj hlas.
Neplatné jsou hlasovací
lístky, které nejsou na pøedepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou pøetrené,
nebo nebudou vloené do
úøední obálky. O neplatný hlas
pùjde rovnì v pøípadì, kdy
bude v úøední obálce vloeno
nìkolik hlasovacích lístkù.
Kadý voliè hlasuje osobnì,
zastoupení není pøípustné.

Druhé kolo volby
prezidenta ÈR
V pøípadì, e v prvním kole
ádný z kandidátù nezíská poèet
hlasù potøebný ke zvolení (nezíská nadpolovièní vìtinu z celkového poètu platných hlasù opráv-

nìných volièù, kteøí se voleb
zúèastnili a odevzdali platný
hlas), probìhne druhé kolo volby
prezidenta za 14 dnù po zaèátku
kola prvního, tj. 25. 01. 2013 a
26. 01. 2012.
Do druhého kola postoupí
dva kandidáti, kteøí obdrí v prvním kole nejvíce odevzdaných
platných hlasù. V pøípadì, e se
na prvním místì umístí více kandidátù se stejným poètem platných hlasù, postupují do druhého
kola vichni tito kandidáti. Pokud
dosáhne stejného poètu platných
hlasù více kandidátù, kteøí se
umístili na druhém místì, postoupí do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa
a vichni kandidáti z druhého
místa.
Hlasovací lístky kandidátù
postupujících do druhého kola
volby prezidenta obdrí volièi
pøímo ve volební místnosti ve
dnech voleb.
V pøípadì dotazù se mùete
obracet na MìÚ Vizovice, odbor
pøestupkový a správní, tel. èísla:
577 599 174, 577 599 173, 577
599 171,
e-mail:
petra.kovarova@vizovice.eu.
Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

Kromì studentù a zamìstnancù univerzity na akci zavítala také
iroká veøejnost. Celkový výtìek bazaru èinil 8 450 Kè. Za tuto
èástku bude nakoupeno vybavení do pùjèovny kompenzaèních pomùcek. Pùjèovnu vyuívají pøedevím osoby starající se o své blízké v domácím prostøedí.
V listopadu probìhlo také dalí tvoøení s dobrovolníky na Domovì mládee pøi Støední kole odìvní a slueb. Ná velký dík patøí
paní vychovatelce Svìtlíkové a vem studentkám, které se výroby
perkù úèastnily.
Dìkujeme vem, kdo nás podporují, a ji nákupem, èi darováním vìcí do obchùdku. Pokud doma najdete hezké vìci, které se
vám u nehodí, klidnì nám je pøineste.
Nejvìtí podìkování patøí dobrovolníkùm, kteøí nám v obchùdku pomáhají èi pro nás vyrábí drobnosti k prodeji. Pokud byste rádi
pùsobili jako dobrovolník v Dobroèinném obchùdku, kontaktujte nás
na dobrocinnyobchudek@seznam.cz.
Více informací o Dobroèinném obchùdku naleznete na
www.dobrocinny-obchudek.cz.
Pøijïte si nakoupit dárky do Dobroèinného obchùdku a udìlejte
tak radost nejen svým blízkým. Tìíme se na Vás!
Veronika Olejníková
Koordinátor Dobroèinného obchùdku a poradny Dotek

NASVÍCENÍ DOMINANTY MÌSTA
Kadé mení èi vìtí mìsto
naí vlasti se pyní jednou nebo
více významnými historickými
památkami. Pohledovou dominantou na Masarykovì námìstí
je bezesporu barokní sousoí z

vé reflektory za úèelem nasvícení Morového sloupu. Na jaøe
letoního roku na základì konzultací o technickém øeení byl
realizací povìøen øeditel technických slueb. Podìkování patøí

PÌÍ MOST PØES ØEKU BRATØEJOVKU
Pìí most pøes øeku Bratøejovku na ulici Pardubské ji po letech
nutnì potøeboval rekonstrukci ve formì výmìny nálapových desek
mostu. V nìkterých místech hrozilo jejich prolomení a nebezpeèí
úrazu, pøípadnì pádu do øeky. O této havarijní situaci jsem na podzim letoního roku informoval pana Køupalu a vznesl jsem dotaz, jestli by nám byl ochoten být nápomocen pøi jeho opravì.

Trámy urèené na rekonstrukci mostu.

Morový sloup v novém svìtle.
konce 17. století - Sloup se sochou Bolestné Panny Marie. V
ivotní velikosti jsou zde zobrazeny sochy svìtcù: sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, sv. Floriána a sv. Prokopa. Na sloupu
na kruhové základnì je vyobrazena socha P. Marie v podivotní
velikosti. Mariánské sloupy se
stavìly ke slávì Panny Marie,
èasto jako díkuvzdání za ukonèení moru, èi jinou významnou
pomoc.
Pokud jste mìli monost
navtívit nìkterá mìsta naich
sousedù, napø. Rakousko, tak
neodmyslitelnì k tìmto mìstùm
patøí noèní nasvícení významných kulturních památek. V posledních letech se tento trend
zaèíná rozvíjet i v Èesku. V loòském roce v rámci nového osvìtlení pro vánoèní strom na námìstí byly zakoupeny ètyøi ledko-

zamìstnanci TsmV, panu Bajzovi, který ve provedl od výkopových prací a po samostatnou elektroinstalaci a zprovoznìní svítidel.
Jsem pøesvìdèen, e tuto
nepatrnou zmìnu jste na naem
námìstí zaregistrovali a e i v
hodinách po setmìní bude Morový sloup dominantou nejen pro
místní obèany, ale i vechny
ostatní, kteøí právì naím mìstem projídìjí.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

O dva dny pozdìji - nová tváø mostu.
Ze strany pana Køupaly vzelo vstøícné gesto, nabídnl rekonstrukci lávky, tedy výmìnu stávajících desek za nové fony, a to formou
sponzorského daru mìstu Vizovice. Na snímcích mùete vidìt realizaci, která probìhla v mìsíci øíjnu.
Za mìsto Vizovice si nesmírnì
váím pøístupu firmy pana
Køupaly, který ji nìkolikrát svojí
aktivitou pøispìl ke zvelebení
naeho mìsta. Upøímnì mu
touto cestou dìkuji za dodávku
døeva, zpracování a osazení na
eleznou konstrukci pìí lávky.
Rovnì dìkuji pracovníkùm
Technických slueb za asistenci
pøi této bleskové akci.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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OTEVØENÍ ZDRAVOTNÍHO STØEDISKA VE VIZOVICÍCH
Døíve ne se otevøou ordinace lékaøù pro nae místní spoluobèany, ale i pacienty z okolních obcí, tak mi dovolte, abych vás struènì
informoval o aktuálním dìní kolem Zdravotního støediska. Samotná
výstavba Zdravotního støediska, jeho cena pro soutì byla ve výi
témìø 32 mil. Kè vè. DPH, nakonec byla vysoutìena a vybudována firmou Zlínské stavby, a s., za celkovou èástku 23,3 mil. Kè s DPH v realizaèním èase 9 mìsícù. Významnou informací je samotné financování stavby, která byla hrazena z dotaèních prostøedkù Operaèního programu: ROP NUTS II Støední Morava, Prioritní osa: 12.2 Integrovaný

Diskuse námìstka hejtmana MUDr. Lubomíra Neèase s paní místostarostkou
Mgr. Zuzanou talmachovou.

Slavnostní pøestøiení pásky hejtmanem
Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Miákem, starostou mìsta Vizovice a námìstkem hejtmana MUDr. Lubomírem Neèasem.

rozvoj a obnova regionu, podoblast podpory: sociální infrastruktura ve výi cca 63,6%. V mìsíci záøí probìhla veøejná soutì
Vyhláením zámìru pronájmù jednotlivých ordinací a byli vybráni
nájemci dle nejvyí cenové nabídky. V mìsíci øíjnu a listopadu probíhaly stavební èinnosti typu - instalace obkladù, podlahových krytin,
montáe sanitární techniky, výtahu atd. Rovnì probíhaly poslední
venkovní úpravy kolem samotného Zdravotního støediska. V tomto
období vynaloili noví nájemci maximální úsilí, aby si zajistili vybavení
svých ordinací.
Stavba byla mìstu Vizovice realizátorem pøedána 7. 12. 2012.
Následnì dne 11. 12. 2012 probìhla kolaudace a slavnostní pøestøiení pásky za pøítomnosti hejtmana Zlínského kraje, pana MVDr. Stanislava Miáka a vech významných hostù pøipadlo na den 12. 12.
2012 ve 12:00 hod. Slavnostního dne se zúèastnily desítky hostù,
kteøí se nìjakým zpùsobem významnou mìrou podíleli od legislativního vzniku a po samotné dokonèení stavby. V odpoledních hodinách
probíhal Den otevøených dveøí Zdravotního støediska pro veøejnost
s moností nahlédnout do nových prostor budovy. Touto cestou vem
nejenom za Mìsto Vizovice, ale za obèany mìsta upøímnì dìkujeme,
e v naem mìstì mohlo vyrùst moderní a funkèní zdravotní støedisko. Sluby pacientùm bude poskytovat devìt privátních lékaøù a jedna
lékárna. Rovnì bude zajitìn provoz sanitní sluby.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
Jako dùleité sdìlení uveøejòujeme termíny, od kterých
budou v nových prostorách lékaøi ordinovat.
Praktický lékaø pro dospìlé:
MUDr. Jandl Antonín - od 14. 1. 2013
MUDr. Doèkalová Petra - od 21. 1. 2013
MUDr. Reme Stanislav - od 2. 1. 2013

Gynekologie a porodnictví:
MUDr. Jirátko Ale - od 14. 1. 2013
Chirurgická ambulance:
MUDr. Haa Eduard - od 3. 1. 2013
Stomatologická ordinace:
MUDr. Kubíèková Vladimíra
Stomatologická laboratoø:
Hábová Eva - od 2. 1. 2013
Rehabilitace:
Járová Iveta - od 3. 1. 2013
Provoz dopravní zdravotnické sluby:
Valla Miroslav - od 2. 1. 2013
Prodej farmaceutických výrobkù:
Lékárna Alphega, PharmDr. Hanák Bohumil - od 21. 12. 2012
(zahájen zkuební provoz)

POKLADNA V PROSINCI A V LEDNU
27. 12. 2012
28. 12. 2012
31. 12. 2012
2. 1. 2013

Praktický lékaø pro dìti a dorost:
MUDr. Klímková Ilona - od 7. 1. 2013
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ÈTVRTEK
PÁTEK
PONDÌLÍ
STØEDA

8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
ZAVØENO
10:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
N. Hejdová, pokladní

VÝSADKÁØ, KTERÝ NEBYL ZAPOMENUT
Zadul podzimní vítr...,
s pøedzvìstí prvního snìhu. I do mìsta známého vùní
zralých trnek - Vizovic. Od
roku 864 osadou, v roce
1261 psány ji v kronikách.
Je mìstem slièných dcérek,
slivovice, nádherných zpívánek.
Je mìstem tvrdým - tady
èest zùstala ctí, zrada zradou. Vizovice jsou mìstem
sluných, pracovitých Valachù...

VOJÁK. HRDINA. V roce
1942 seskoèil z Britanie zpìt bojovat za svoji vlast, ÈESKOSLOVENSKO.
Vìdìl, e zemøe.
Zemøel.
Nedostal NIC.
Jen desku na místì, kde
konèil svoji misi. Mnoho? Málo? Zùstal nám, veteránùm
zpravodajských vojsk, co tøpytivá hvìzda na temném nebi...

Slavnostní odhalení pamìtní desky.
Právì sem, 26. øíjna 2012
nastoupila jednotka výsadkových veteránù Zlínského kraje
spolu se zástupci Armády ÈR.
K odhalení pamìtní desky jed-

noho z prvních hrdinù, kteøí
poloili své ivoty za VLAST.
Jednoho z desítek. Jednoho z mnoha set.
Nadporuèík v záloze Ivan
Kolaøík - In memoriam.

Pøed Sokolovnou ve Vizovicích bylo odpoledne pøekvapivì mnoho místních. I dìtí.
Na rozdíl od rána, kdy u sochy
zakladatele republiky v krajském mìstì bylo úèasti do
desítky
Tak DÍKY, VIZOVTÍ.
Zùstali jste vìrni!
Ideálu CTI.
Èestná strá.

Kluby výsadkových veteránù Holeov a Zlín.
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU VIZOVICE
Dne 29. 9. 2012 uspoøádala
základní organizace Èeského
zahrádkáøského svazu Vizovice, v areálu zahrádkáøské budovy na adrese Zahradní 1321,
Vizovice (za Porákama), I. roèník výstavy ovoce, zeleniny, kvìtin, koøení, léèivých rostlin a také
prodeje medu a vèelích produktù
- medoviny.
Bylo vystaveno mnoho rùzných odrùd jablek, rajèat, paprik,
èesneku, cuket, dále pak rùznorodé kvìtiny, koøení, léèivé rostliny atd..
Na výstavì byly informaèní
tabule, které seznamovaly návtìvníky s odrùdami ovoce a
zeleniny, jejich chorobami a ochranou proti kùdcùm. Jedna z informaèních tabulí byla zamìøena
na téma vèela a ivot.
Kromì ji uvedeného bylo
moné si v prostorách zahrádkáøské budovy prohlédnout vaøírnu povidel, pec na suení
ovoce a zaøízení na výrobu jableèného motu.

Výstavu shlédlo více ne 80
návtìvníkù. Nìkteøí z nich se
podìlili s organizátory o své velmi kladné dojmy z uspoøádané
výstavy.
Výstavu si nenechali ujít ani
zástupci spoleèenských organizací, za vèelaøe pan ing. Stupka,
za myslivce jejich pøedseda pan
Støítecký a za hasièe pan talmach.
Odpolední pohodu zpøíjemnila zlínská cimbálová muzika s
primáem Edou Dvoøáèkem a
na basu hrajícím Vladislavem
Jurèákem, zvaným Kmocháèek.
Pøíchod veèera udìlal teèku za
dobøe vydaøeným dnem. Ji teï
zahrádkáøi základní organizace
Èeského zahrádkáøského svazu
Vizovice zaèali pracovat na II.
roèníku výstavy, kterou chtìjí
uskuteènit v záøí 2013.
Na závìr si pøipomeòme, e
ná spolek oslaví v kvìtnu 2013
50. výroèí zaloení místní organizace.
Výbor ÈZS Vizovice

GARÁOVÁ VRATA, PLOTY
GARÁOVÁ VRATA
Výklopná od 9.999,- Kè.
Dále dvoukøídlá a sekèní.

PLOTY - PLETIVO
Materiál na oplocení. Stínící tkaniny.
THUJE NA IVÝ PLOT
KLECE PRO KØEPELKY
Výroba a prodej
materiál pro chov køepelek - www.krepelkajaponska.cz
www.KANCLIR.cz, Ostrava - Nová Bìlá, Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203

6/2012
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ZMÌNA TELEFONNÍCH ÈÍSEL
V
Vedení a nezaøazení
Pavelka Jaroslav, Ing.
tajemník
Persun Roman, Ing.
starosta
starosta - pevná linka
talmachová Zuzana, Mgr. místostarostka
SEK Sekretariát
Hajdíková Zdeòka
Hájek Ladislav, Ing.
Kopeèná Iva, Bc.

724 182 884
724 180 006
577 599 100
724 182 885

ùrek Jiøí, DiS.

CzechPoint, ovìøování
investice a správa budov
vedoucí sekretariátu
sekretariát - pevná linka
informatik
podatelna, ovìøování
podatelna - státní
centrální fax (podatelna)
www stránky, krizové øízení

777 471 414
724 978 898
777 471 413
577 599 113
602 114 425
777 471 401
577 599 111
577 599 160
777 471 408

FO
Finanèní odbor
Fuksová Elena
Hejdová Nadìda
Krajèová Alojzia
Kubíèková Eva, Ing.
Kutìjová Zana
Malá Zdeòka
Topièová Svìtlana
almánková Ludmila, Ing.

fakturace
pokladna
metodika kolství
správa rozpoètu
poplatky, pohledávky
úèetní
mzdová úèetní
vedoucí

777 471 424
777 471 426
777 471 425
777 471 443
777 471 423
777 471 421
777 471 422
777 471 420

Køepelka Tomá, Ing.
Lukaíková Danue

ODSH Odbor dopravy a silnièního hospodáøství
Hába Dalibor, Bc.
evidence vozidel, dovozy
Klinkovská Emilie, Ing.
vedoucí
Koneèná Zdeòka
evidence vozidel
tipèáková Petra, Bc.
bodový systém
Tomancová Petra
evidence øidièù

777 471 483
724 484 917
777 471 484
777 471 487
777 471 482

SOC Sociální odbor
Hlobilová Jana, Bc.
Nedbal Vladimír, Ing.
Petráová Martina, Mgr.
lahaøová Marie, DiS.
lahaøová Boena, Bc.
Tomù Alena, Mgr.
Trlicová Jana, Mgr.

ochrana dìtí
kurátor
soc.-právní ochrana dìtí
s.p. zdravotnì postiení
sociální péèe
vedoucí
sociální péèe

724 192 852
777 471 457
777 471 454
777 471 456
777 471 463
777 471 450
777 471 452

OSU Odbor Stavební úøad
Èechmánek Tomá, Ing.
Chocholatá Jana
Jankù Libor, Ing.
Macháèková Marie
Vaculík Roman, Ing.
Valachová Ivana, Ing.

sekretariát OSU
referent
vedoucí, územní plánování
referent
referent
poøizovatel ÚP

777 471 430
777 471 433
724 192 851
777 471 431
777 471 434
777 471 432

OP Odbor ivotního prostøedí
Balusková Marie, Bc.
vodní hodpodáøství
Jelénková Eva, Ing.
vodní hodpodáøství
Kováøová Vladimíra, Ing.
ochrana pøírody
Martinù Pavla
vodní hospodáøství
Pacoò Martin, Ing.
vedoucí, památky, odpady
Rádl Jiøí, RNDr.
lesy a myslivost, rybáøi

777 471 475
777 471 479
777 471 476
777 471 477
777 471 490
777 471 478

OZU Odbor ivnostenský
Hába David, Ing.
Kruíková Eva
Zedníková Iveta

777 471 444
777 471 445
777 471 442

úøad
vedoucí
evidence podnikatelù
evidence podnikatelù

OPS Odbor pøestupkový a správní
Brhláèová Aneta, Bc.
správa majetku
Florian Stanislav, Mgr.
pøestupky
Gubániová Alena
obèanské prùkazy
Jurèák Karel, Bc.
pøestupky
Kováøová Petra, Mgr.
vedoucí, evidence obyvatel
Miková Lenka
pasy
Pekárková Lenka, Bc.
pøestupky
Smetanová Dana
matrika

724 182 886
777 471 403
777 471 473
777 471 496
725 756 788
777 471 471
777 471 495
777 471 472

MÌSTKÝ ÚØAD VIZOVICE

KOMPOSTÉRY - POSLEDNÍ MONOST ZÍSKÁNÍ ZDARMA
Váení spoluobèané,
vzhledem k tomu, e je stále jetì k dispozici pøiblinì 240
kompostérù, tak mùete vyuít poslední monosti získat jej bezplatnou cestou, tedy zdarma.
I tentokrát otiskujeme formuláø k vypsání a podání ádosti opìt
pro ty, kteøí tak neuèinili, ale zároveò i pro obèany, kteøí na svém
pozemku vyuijí více kompostérù.
Termín pro odevzdání ádostí - do 31. 1. 2013. V mìsíci únoru
probìhne opìt vyhodnocení a oznámení obèanùm o monosti
vyzvednutí kompostéru.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

ZÁSADY PRO
POSKYTOVÁNÍ KOMPOSTÉRÙ OBÈANÙM MÌSTA
VIZOVICE A MÍSTNÍ
ÈÁSTI CHRASTÌOV:
1) Pøidìlování kompostérù
obèanùm bude provádìno na základì ádosti obèanù s trvalým
pobytem ve mìstì Vizovice a
mìstské èásti Chrastìov.
2) Na jedno èíslo popisné je
moné poádat o 1 ks kompostéru (platí i pro ty, kteøí ji jednou
ádali).
3) ádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru
je zveøejnìna v souèasném vydání VN a na www.vizovice.eu.
Termín zveøejnìní ádosti - prosinec 2012 - leden 2013.
Vyplnìnou ádost je nutno odevzdat na podatelnu MìÚ do 30.
1. 2013. ádost lze odeslat i potou na adresu: Mìsto Vizovice,
podatelna, Masarykovo nám.
1007, 763 12 Vizovice.
Vyhodnocení vèetnì písemného
vyrozumìní obèanù probìhne v
mìsíci únoru 2013.
4) Obèané pøi pøevzetí kontejnerù v areálu Technických slueb na ulici Zlínská uzavøou s
mìstem Vizovice smlouvu o výpùjèce na dobu 5ti let. Po uplynutí 5ti leté lhùty pøejdou kontejnery do vlastnictví obèanù.
5) Pro pøidìlení kompostérù
není právní nárok. V pøípadì, e
nebudou vechny kompostéry
vydány v prùbìhu øíjna, budou
vydávány individuálnì nejpozdìji
v termínu do 30. 4. 2013.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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TRANSFORMACE TECHNICKÝCH SLUEB A ODPADOVÉ HOSPODÁØSTVÍ
Technické sluby ve Vizovicích od roku 2010 zaznamenaly
øadu významných zmìn. Hovoøíme o transformaci technických
slueb. V rámci celosvìtové recese, kdy mùeme i v èeské republice mluvit o úsporách ve
vech oblastech ekonomiky,
zdravotnictví, kolství, kultury.
Stále vìtí propad v pøíjmech daní od právnických, ale i fyzických
osob se zákonitì projevuje na
fungování obcí, naeho mìsta
nevyjímaje. ádosti o finanèní
pøíspìvky rùzných zájmových
spolkù, organizací, ale i zøizovatelem zøízených institucí se
kadý rok sniují. Pro rok 2013
se poèítá s dalími pøiblinì 5%
úsporami, co vichni znatelnì
pocítí
Proto se hledají cesty,
aby bylo moné zachovat stávající sluby na udritelné úrovni.
Mìsto Vizovice muselo vzápìtí
po komunálních volbách v roce
2010 hledat úsporná opatøení v
rámci chodu samotné radnice,
ale i pøíspìvkových organizací.
Transformace se dotkla rovnì
technických slueb.
V roce 2011 byla provádìna
analýza struktury naich technických slueb. Bylo porovnáváno
fungování jiných technických slueb v mìstech a výsledky, které
jsme získali, byly impulzem, aby i
v naem mìstì dolo k radikálním zmìnám na úkor sníení
nákladù provozu technických slueb a pokud mono pøi maximálním zachování slueb pro obèany naeho mìsta.
Jenom pro vae porovnání:
zkoumali jsme mìsta pøibliné
velikosti v poètu obyvatel - Uherské Hraditì a Valaské Meziøíèí
- mìsta s poètem obyvatel od
25,5 - 26,8 tisíc. V tìchto mìstech fungují technické sluby s
poètem zamìstnancù, v Hraditi
47 zamìstnancù a ve Valaském Meziøíèí 57 zamìstnancù.
Mìsto Vizovice pøi svém poètu
4800 obyvatel na sklonku roku
2010 - 2011 zamìstnávalo 38
zamìstnancù. Z této statistiky je
zøejmé, e tato mìsta, která jsou
témìø 5,5x vìtí, zamìstnávají o
nìco málo více pracovníkù, ne
v naich technických slubách.
Roèní provoz pøi pùvodních 38
zamìstnancích stál mìsto Vizovice témìø 13 mil. Kè z rozpoètu
mìsta.
Mìsto Vizovice a nové vedení technických slueb musely pøistoupit k nepopulárnímu kroku,
sníení stavu poètu zamìstnan-
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cù technických slueb, ani by
dolo k výraznému poklesu kvality práce. Cílem nové strategie
fungování je zefektivnìní chodu
a dosaení lepí kvality práce.
Nìkterým spoluobèanùm se
moná zdá, e chod technických
slueb je stále stejný, ne-li horí,
ale osobnì jsem pøesvìdèen, e
pøi souèasném stavu poètu
zamìstnancù, který k dnenímu
dni èítá 27 stálých pracovníkù, se
sluby nezhorily. Hledají se
pouze nové metody systému
práce, a to ve vyaduje patøièný
èas. Není moné, aby pøes noc
dolo k radikální zmìnì.
Z mnoha úst naich spoluobèanù jsem slyel dokonce názor,
e by se technické sluby mìly
úplnì zruit. S vaím dovolením,
uvedu vìci na pravou míru.
Vzhledem k tomu, e Mìsto
Vizovice není plátce DPH a do
jisté míry hrozilo, e k placení
DPH budeme muset v nejblií
dobì pøistoupit, tak byly uèinìny
kroky transformace v rámci technických slueb - pøechod z pøíspìvkové organizace na spoleènost s ruèením omezeným. Spoleènost byla zaloena, ale jeliko
souèasný status naeho mìsta
umoòující být stále neplátci
DPH, tak je pro mìsto ekonomicky lepí provozovat technické
sluby mìsta jako pøíspìvkovou
organizaci. Spoleènost s.r.o. nyní
mùe být ve stavu hibernace
(spánku), a mùe se plnì rozvinout v pøípadì, kdy nae mìsto
bude nuceno být plátcem DPH.
Tolik pro vysvìtlenou. V letoním
roce nás provoz technických slueb z rozpoètu mìsta stál cca
10,5 mil Kè, co je oproti minulým roèníkùm úspora zhruba ve
výi 2,5 mil. Kè.
Dalí výraznou zmìnou byla
v polovinì letoního roku soutì
na odpadové hospodáøství, které
provozovaly nae technické sluby. Náklady na netøídìný odpad v
roce 2011 byly ve výi cca 3 103
000 Kè, co vychází cca 621 Kè
na poplatníka/rok. Na poplatcích
v roce 2011 bylo od poplatníkù
vybráno cca 2 242 000Kè. Mìsto
doplácelo z rozpoètu cca 900 tis.
Kè.
Zákonem è. 174/2012 Sb.,
dolo k novelizaci zákona è.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, která se vztahuje k zavedení místního poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuívání a
odstraòování komunálních odpa-
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dù dle § 10b citovaného zákona,
a to s úèinností od 1. 1. 2013.
Poplatek za odpad byl pro
rok 2012 stanoven èástkou 500
Kè, co byl maximální strop dle
zákona è. 565/1990 Sb.. Dle
"Novelizace" lze stanovit od 1. 1.
2013 èástku a do výe 1 000
Kè/osobu/rok.
Po provedené výe zmínìné
soutìi jsou pøedpokládané náklady pro rok 2013 na svoz a

odstranìní tøídìného i netøídìného odpadu dle smlouvy ve výi
2 860 000 Kè s DPH.
Z propoètu, který se vztahuje
k poètu reálnì platícím poplatníkùm, byla stanovena sazba 580
Kè/osobu/rok, schválená na jednání zastupitelstva dne 5. 11.
2012, usnesením è. XI/169/12.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

INFORMACE Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
- ZMÌNA TELEFONNÍCH KONTAKTÙ Váení spoluobèané, od 1. 1. 2013 dojde ke zmìnì telefonních èísel pracovníkù MìÚ. Mìstský úøad pøejde k tomuto datu na mobilní
telefony. Zùstanou zachovány pouze pevné linky:
podatelna 577 599 111, sekretariát 577 599 113, fax 577 599 160.
Nový telefonní seznam je zveøejnìn ve Vizovských novinách a na
internetových stránkách mìsta www.vizovice.eu.
INFORMACE Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
- UZAVØENÍ ÚØADU 31. 12. 2012 Váení spoluobèané, v pondìlí dne 31. 12. 2012
bude Mìstský úøad uzavøen.
Dne 27. 12. 2012 bude provoz MìÚ zajitìn
od 8:00 do 14:00 hodin.
Dne 28. 12. 2012 bude provoz MìÚ zajitìn
od 8:00 do 12:00 hodin.
Dìkujeme za pochopení a pøejeme klidné proití svátkù.
Ing. Jaroslav Pavelka
tajemník MìÚ Vizovice

PLÁN KLUBU DÙCHODCÙ VIZOVICE NA ROK 2013
Kvìten - 14. 5 . - odjezd v 8:00 hodin
muzeum Bojkovska - http://www.muzeumbojkovska.cz/o-expozicich, obìd hotel Hvìzda - http://www.restauracehvezda.cz/restaurace.html
zámek Nový Svìtlov - http://www.zameksvetlov.cz/
muzeum Komòa http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Muzeum-zveroklesticu-v-Komni.aspx
hotel Kopanice - káva, obèerstvení
http://hotel-kopanice.hotel.cz/photos/
Èerven - 11. 6 . - odjezd v 7:30 hodin
zámek Buèovice - http://www.zamek-bucovice.cz/
Bukovanský mlýn - rohledna + obìd
http://www.bukovansky-mlyn.cz/restaurace
muzeum Kyjov
http://www.palava-lva.cz/cil/1451/vlastivedne-muzeum-kyjov
Záøí - 10. 9. - odjezd v 7:30 hodin
idovská synagoga Holeov - http://www.mks.holesov.cz/mestoholesov/pamatky/zidovskepamatky
zámek Holeov - http://www.zamekholesov.cz/
Bystøice pod Hostýnem - obìd - hotel Rondo - http://www.penzionrondo.cz/ muzeum na Hostýnì + rozhledna
http://www.hostyn.cz/muzeum.htmoleovice sklípek

Øíjen - 15. 10 . - odjezd v 8:00 hodin
Uherský Brod - Komenského muzeum + Japonská zahrada http://www.virtualtravel.cz/uhersky-brod/muzeum-jana-amosekomenskeho-uhersky-brod.html
Obìd - Uherské Hraditì + cukrárna
Poleovice sklípek
Pøipravili pro klub dùchodcù Vizovice Stanislav Vajïák a Hanka
Stodolová

PLÁN SCHÙZEK KLUBU DÙCHODCÙ
VIZOVICE A POZVANÝCH HOSTÙ
ètvrtek 31. 1. 2013 Promítaní videa a fotografií z Rumunska pan ing. Vítek
ètvrtek 28. 2. 2013 Paní Mojíová - firma Jelínek
ètvrtek 28. 3. 2013 MUDr. Tìlupilová - o zdravém ivotním stylu
seniorù
ètvrtek 25. 4. 2013 Pan Zetìk - Podøevnicko

ètvrtek 30. 5. 2013
MUDr. Coufal
Zdenìk- kardiolog Musíme jetì stále
umírat na infarkt
myokardu?
ètvrtek 27. 6. 2013
Promítání fotografií
ze zájezdù v roce
2012 - pan ing.
Josef Kalenda
Pøipravili pro klub
dùchodcù Vizovice
Stanislav Vajïák a
Hanka Stodolová.
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UDÌLENÍ ÈESTNÉHO OBÈANSTVÍ

PANU FRANTIKU MOJÍOVI IN MEMORIAM

NAROZENÍ:
Alena Gerová, rodièe: Michal a Silvie Gerová
Adrian Janíèek, rodièe: Ivo a Eva Janíèková
Tomá Polomík, rodièe: Jaromír a Markéta Polomíková
Tobiá Táborský, rodièe: Vojtìch a Veronika Táborská
Tomá Veselý, rodièe: Jiøí a Michaela Veselá
Kristýna Baranová, rodièe: Jiøí a Irena Baranová
Klára Hábová, rodièe: David a Magda Hábová
Ondøej Kohout, rodièe: Vojtìch a Jana Kohoutová
Vojtìch Moravec, rodièe: Roman a Jana Moravcová
Vojtìch Smýkal, rodièe: Jiøí Smýkal a Pavlína Hrachová
Amálie ainková, rodièe: Martin a Adéla ainková
Jaroslav Èagánek, rodièe: Jaroslav a Denisa Èagánková

SÒATKY:
Milan Burget, Vizovice a Aneka roz. Jakubkovièová,
Petr Hoffman a Iveta roz. Zichová, Vizovice
Jan Jouza a Veronika roz. Peèeòová, Vizovice
Ale Mikulátík a Jana roz. imková, Vizovice
Václav Zicha a Jana roz. Hábová, Vizovice
Pøemysl Studeník, Vizovice a Markéta roz. Zábojníková
Michal Matyátík, Vizovice a Ivana roz. Matyáová

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme touto cestou Mìstu Vizovice a zastupitelùm za
udìlení Èestného obèanství in memoriam panu Frantiku
Mojíovi.
Vlasta Mojíová, dcery Vlasta a Hana s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 23. 12. 2012 by se doil 90 let pan uèitel Miroslav
Zahoøák.
S láskou vzpomínáme na laskavého, usmìvavého, pøátelského, ale i pøísného pana uèitele, který nám dal do ivota
hodnì uiteèných rad. Zùstalo po nìm prázdné, nenahraditelné místo. Letos u druhým rokem nám na srazu spoluákù moc
chybìl.
Nikdy nezapomeneme.
Za tø. 9.A k.rok 1963-64 Zdeòka udrlová-Bukovjanová

ÚMRTÍ:
Jarmila Bìlíèková, tìpská 948
Jan Penèík, Lázeòská 897, 88 let
Aneka Batrlová, Zlínská 522, 63 let
Otilie Hejtmánková, Komenského 891,83 let
Emil Jirásek, Partyzánská 848, 81 let
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Kdo obìtuje své já pro druhé, ten získá mnohem víc.
Jan Werich
Dne 22. listopadu 2012 se v obøadní síni MìÚ Vizovice konala
významná slavnost - udìlování èestného obèanství Mìsta Vizovice.
Z proslovu starosty mìsta Ing. Romana Persuna cituji: V kadém
historickém období lidské spoleènosti se vyskytují osobnosti,
které nìjakým projevem své práce, ale hlavnì svou obìtavostí,
pøispìli ku blahu svých spoluobèanù. Nedìlali to ze své zitnosti, ale z lásky ke druhému èlovìku.
Èestné obèanství se ve Vizovicích udìlovalo naposledy v roce
2004. Seznam deseti významných osobností byl rozíøen o jméno
Frantika Mojíe, od jeho narození letos uplynulo 100 let.

Toto jméno je neodmyslitelnì spjato s témìø celoivotní prací pro
TJ Sokol Vizovice.
Na návrh této organizace rozhodlo zastupitelstvo mìsta Vizovice
dne 01. 10. 2012 udìlit panu Mojíovi èestné obèanství in memoriam, za dlouholetou a obìtavou práci pro TJ Sokol i mìsto Vizovice.
Slavnostního obøadu se úèastnila manelka ocenìného paní Vlasta
Mojíová s dcerami a nejblií rodinou, zástupci TJ Sokol Vizovice,
èlenové zastupitelstva i èlenky Komise pro obèanské záleitosti.
V proslovu zamìøeném na osobní ivot pana Frantika Mojíe
starosta mìsta Ing. Roman Persun vyzdvihl zejména jeho morální a
volní vlastnosti, jeho lásku k rodinì a k Vizovicím, v kterých proil celý
svùj ivot.
Pøedseda TJ Sokol Vizovice Ing. Jiøí Kalenda hovoøil hlavnì o
mnohaleté a zásluné práci pro tìlovýchovnou jednotu a zdùraznil
také nedocenìnou zásluhu tohoto èlovìka o zachování Sokolovny ve
Vizovicích.
Ke slavnostnímu a dùstojnému obøadu pøispìlo svým kulturním
vystoupením pìvecké trio dìvèat z folklórního souboru Vizovjánek.
Toto významné ocenìní panu Frantiku Mojíovi po právu náleí
nejen za jeho morální vlastnosti, odhodlanost a vytrvalost, ale také za
lidskou skromnost a èestnost, je ho provázely celým jeho bohatým
ivotem.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

A JAK TO S VIZOVJÁNKEM CELÝCH 40 ROKÙ BYLO?
Na vìdomost sa dává,
e sa do Vizovic pod
Janovu horu u 40 rokù
Vizovjánek zvolává,
doneste si, co kdo chcete,
popoháòat sa nedajte,
cvièky, tepláky, ponoky,
obujte si na noky,
suknì, svaèiny, pití,
kdo si kúpí, neprohlúpí,
pøistupujte, poïte blí,
nikdo vám zde neubli!
A jak to s Vizovjánkem
celých 40 rokù bylo? Uvidí!

Tìmito slovy zaèal v sobotu
24. listopadu 2012 v kulturním
domì Vizovice slavnostní koncert souboru Vizovjánek u pøíleitosti 40 let trvání souboru
pod tímto názvem. Zúèastnily se
jej tøi skupiny Vizovjánku za
doprovodu CM Vizovský Jurá,
CM Vizovský Juráek a CM Fojt
z Krmelína.
A jak to s Vizovjánkem
opravdu bylo? V úvodu vichni

vystupující nastoupili polonézou
na podium a papírovými domeèky, které nesli, vytvoøili vizovské
námìstí. Co domeèek, to jeden
rok èi období. A následujícími
vìtami Vizovjánci sami pøedstavili svùj soubor:
1972 - Historie udrování
valaských tradic ve Vizovicích je
velmi bohatá a sahá a do pováleèné doby. Na ni a na èinnost
valaského krúku ve Vizovicích
navázala skupina dìtí Z Vizovice pod vedením paní uèitelek

Bìlákové, Drábkové a Bané. V
sedmdesátých letech z podnìtu
vedoucího cimbálové muziky
pana Jana Klesly se pojmenovali Vizovjánek. Radou pomáhaly i
paní uèitelky Zdena Halová a
paní Milada Hálová. Od roku
1971 do roku 2000 uskuteènil
Vizovjánek pod tøicetiletým vedením paní Drábkové a Bané za
doprovodu CM pana Jana Klesly
a pozdìji pana Dalibora Bam-

bucha 479 vystoupení, domácích i zahranièních zájezdù i

hranièní zájezd jsme vyjeli do
Polska do mìsta Legnica. Malý

úspìných úèastí na folklorních
pøehlídkách a soutìích .
1992 - V tomto roce oslovila
paní Drábková Jitku Mackovou,
taneènici souboru Lipta Liptál,
zda by nechtìla vést malé taneèníky ve Vizovicích. Tak vznikl Malý Vizovjánek, který byl souèástí
Domu dìtí a mládee. Jitce Mackové pomáhala zpoèátku i Sylva
Nechanická. Po roce se pøipojila
do vedení i paní Ivana KolajováVýbohová. Malý Vizovjánek mìl
26 èlenù. První vystoupení bylo
s pásmem Panenky za doprovodu CM Jalovìnka na valaském
odpoledni na zámku.
1995 - Za tøi roky jsme udìlali v Malém Vizovjánku veliký
pokrok. Ale hlavnì chystali jsme
se na první velký tábor s názvem
Kolem svìta. A také jsme pøipravovali vznik nové skupiny Malúata Vizovjánku. V následujícím
roce jsme proili druhý tábor v
Hutisku - Solanci - inspirovaný
hrou Eduarda torcha - Sachemùv odkaz.
1997 - Zlaté údolí byl název
tøetího tábora na hotelu Montér v
Ostravici. A Malý Vizovjánek i s
Malúaty u mìl 67 èlenù. V
prosinci jsme pøipravili první koncert k 5. výroèí za doprovodu CM
Jalovìnky.
1998 - kolní rok 1998 jsme
ukonèili ètvrtým táborem na
Trnavì pod názvem Z pohádky
do pohádky. Na první velký za-

Vizovjánek, Malúata a CM Jalovìnka mìli za sebou u 121 vystoupení.
1999 - V tomto roce se Malý
Vizovjánek zaregistroval jako
samostatný právnický subjekt
a stal se obèanským sdruením. Pátý tábor byl opìt na
Revice Vizovice. Na podzim jsme
tancovali i Bolkovi Polívkovi na
padesátinách.
2001 - Dalích 20 vystoupení
za námi a chystáme se na dìtskou pøehlídku. Poprvé postupujeme do krajského kola s pásmem Koata, úèastníme se Kunovského léta a odjídíme do
Keèkemétu do Maïarska na festival. Také od tohoto roku zaèínáme pravidelnì vystupovat na valaském bále souboru Portá,
který v souèasnosti spolupoøádáme. Vzniká tøetí ,nejmení skupina Vizovjánku a nacvièuje první
pásmo Ptáèci v zimì.
2002 - V roce 2002 s pásmy
O sv. Blaeji a Dorotou úspìnì
vystupujeme na Jízdì Králù ve
Vlènovì. Vzniká také pásmo
pro malé Komáøí svatba. V èervnu 2002 poøádáme 10. výroèí
Malého Vizovjánku a na týden
doma ubytujeme vechny Maïary, u kterých jsme byli pøedchozího roku na festivalu.
2003 - Poprvé poøádáme v
kulturním domì ve Vizovicích
pøehlídku dìtských souborù.
Pøedstavujeme se Dorotou, Sv.
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Blaejem, pásmem Za stodolenkù, a Ptáèky v zimì. A právì ti
postupují poprvé a do kola celostátního v Jihlavì. Dalím zahranièním zájezdem je Pováská Bystrica a její krásný festival Otvára sa létu brána. V záøí
vzniká nová skupina a zaèíná
cvièit Koníky a na Vánoce Stromeèek.
2004 - Starí dìcka se spojují do jedné skupiny a s pásmem
nì vstupují mezi dospìlé soubory. V soutìi dìtských zpìváèkù máme poprvé zástupce v
celostátní soutìi ve Velkých
Losinách - Terezku Mackovou. V
souboru konèí vedoucí Ivana
Kolajová - Výbohová a naopak
se zapojuje nový vedoucí Libor
Macek.
2005 - Poøádáme dalí dìtskou pøehlídku. Tentokrát nepostupují do krajského kola malí s
pásmem Vodníci, ale starí se
tìdrou veèeøí. Èeká nás 10
krásných festivalù, vèetnì Nových Zámkù a Kolárova.
2006 - Vzniká dalí nová
skupinka - dnení støeïáci s ve-

doucími Radkou Srbovou a
Jitkou Malou, 1. vystoupení mají
s pásmem Panenky na 15. výroèí Malého Vizovjánku. Nejstarí
- u støedokoláci, jedou do
Chorvatska na festival i s celou
CM Vizovský Juráek. Zpátky se
vrací jako èernoi.
2007 - Toto je rok plný pøekvapení. Mnoho festivalù, vèetnì
Stránice, ale hlavnì dalí úèast
v celostátní pøehlídce v Jihlavì s
pásmem Vizu více.
Také po delí dobì poøádáme ji estý tábor v Bzové, jedeme do Kolárova na Slovensko a
poprvé vynáíme Maøenu. V záøí
vzniká skupinka Jany imkovéMikulátíkové, která má premiéru
na Vánoce s pásmem Zajíèek v
lese. Malý Vizovjánek také jako
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obèanské sdruení provádí zmìnu ve své registraci u ministerstva vnitra na název Vizovjánek.
2008 - Vedoucí meních dìtí
Radce Srbové - Tulejové zaèíná

ru, vèetnì velkého festivalu
ELRO v Kemaroku na Slovensku. Mení èeká ji jubilejní desátý tábor - Cesta kolem svìta
za 8 dní. Starí dìti vyjídí s CM

Vsetínì, s CM Fojt na Velikonocích v Ronovì, Dnech mìsta
Bruperk a ve Zlínì, a mladí s
CM Vizovský Juráek na Mikuláském jarmarku v Buchlovi-

pomáhat Bára Dopitová. Poprvé
poøádáme masopust s karnevalem a veèerní zábavou.

Fojt na festival na Slovensko.
2011 - A dalí dìtská pøehlídka, nakonec do kraje postupuje
pásmo Luciper. Starí dìcka jedou na týden s cimbálovou muzikou Fojt na festival do Polska
do Goleniowa a mladí se tìí
na jedenáctý tábor Po stopách
zbojníkù. Do krajského kola zpìváèkù postoupilo hned 6 dìcek z
Vizovic a Terezka Adamuková si
v celostátním kole ve Velkých
Losinách vyzpívala 4. místo.
2012 - Soubor má poprvé
hned dvì zástupkynì na celostátní pøehlídce zpìváèkù ve
Velkých Losinách - a obì si vyzpívaly velké finále. Terezka Adamuková a Daniela Macíková.
Od záøí se starí dìtské skupiny
spojují s dospìlými a obì mladí
skupiny mìly pøed mìsícem soustøedìní, aby se co nejlépe
nachystaly na výroèní koncert.
Starí dìcka s CM Vizovský
Jurá vystoupila také na festivale
v Dolní Lomné a Pramenech na

cích. Krásným záitkem byl i
Vesokolský slet v Praze.

Skupina støeïákù jede na
sedmý tábor do Chorvatska, malí
si na Trnavì hrají v rámci osmého tábora pohádku o Princeznì
ze mlýna.
2009 - V tomto roce opìt
postupujeme s pásmem U potoka do krajské pøehlídky v Ronovì. Poøádáme devátý tábor
na Rusavì Z pohádky do pohádky, natáèíme vechna aktuální
èísla na DVD a toto DVD na podzim køtíme. Poprvé natáèíme
hodinový vánoèní program s CM
Vizovský Jurá v Rozhlase Ostrava a starí dìcka se úèastní
krásného festivalu v areálu termálních lázní v Maïarsku.
2010 - Mnoho, mnoho krásných vystoupení, snad nejvíce za
jeden rok bìhem celé éry soubo-
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A jak pokraèoval dalí program? Po úvodu následovalo na
podiu Domu kultury 80 minut
tance a zpìvu a po té obèerstvení, které pøipravili vichni rodièe. Celý veèer se v kavárnì KD
støídaly vechny tøi cimbálové
muziky. Kdo chtìl, mohl tancovat
a do pùlnoci.
Na závìr dìkujeme vem
pøíznivcùm a rodièùm, pro
které pravidelnì vystupujeme
a kteøí nám neúnavnì perou a
ehlí kroje. Podìkování patøí i
mìstu Vizovice, bez jeho podpory bychom nemohli existovat. A doufáme, e Vizovjánek
bude i nadále íøit dobré jméno
nejen své, ale i jméno naeho
mìsta, mìsta Vizovic.
Jitka Macková

CHRASTÌOVSKÉ
PEKELNÉ REJDÌNÍ
e èerti jsou pohádkové bytosti a samozøejmì vùbec neexistují,
ví kadé malé dítì.
To jste si ale mìli zkusit vyrazit na veèerní procházku lehce pøimrzajícími a bílou jinovatkou
zavátými chrastìovskými cestièkami.
Staèilo se jen zapomenout
u sousedù a s pøicházející tmou
se pozdì vracet domù.
Øinèení øetìzù, dupot kopyt, nervy drásající ryk, skøípot
zubù a tiplavý pach síry nenechal ádnou duièku klidnou.
Èerti po roèním vyèkávání u
pekelných kotlù byli doslova
jako utrení z øetìzu a støez se
èlovìèe nedobrá, zdali jsi se po
celý rok nekál, høeils èi alkoholu a jiným neøestem holdoval.
To pak ani Mikulá nedokázal rozdivoèelou èertovskou chátru zvládnout.

Pøi náhodném setkání jsem si zrovna nebyl dvakrát jist, zda
jsem se po celý rok choval jak se patøí...
Natìstí, èertovské tlamy mslné ukojila lahodná vùnì domácí
slivovice a v pekle jsem neskonèil. Prý mám jetì rok k dobru.
Richard Jaronìk
a èerti z chrastìovského pekla

RC AUTA VIZOVICE
INFORMUJÍ
Jsem tu opìt, abych se podìlil o výsledky klubu RC auta Vizovice za letní sezónu.
Prioritu mìly buggyny ve Skøipovì. V kategorii 1:10 elektropohon jsem já Fanán skonèil pátý a manelka osmá! Co je úspìch!
Vechny závody, které jsme tam jeli, jsem popsal na naich stránkách (www.rcvizovice.wz.cz) v sekci èlánky. Já jsem neodjel pátý
závod, a to mne odsunulo na páté místo, jinak bych byl ètvrtý.
Ná Fany ve spalovacích buggynách skonèil a jedenáctý, mìl
odjety pouze ètyøi závody a chybìly mu body do celkového hodnocení, pokud by odjel jetì jeden závod, mohl být osmý. V buggy
elektro nás jelo celkem 23 závodníkù, ve spalovacích rovnì.
My s manelkou jezdíme nìmecké podvozky LRP, ná Fany
americkou zn. LOSI s motorem 3.5 ccm.

Jinak na ostatních závodech jsme pabìrkovali, nebo otrokovickým závodùm a závodùm ve Val. Meziøíèí nepøálo poèasí.
A nai ostatní èlenové?
Martin Kratochvíl pøes léto nejezdí závody. Marek Schiller byl
celou letní sezónu nemocný. Filip Pykal jezdí 1:10E - kat. open a
nevede si mezi nejrychlejími auty zrovna patnì, sice sbírá stále
zkuenosti. Jirka Hrabec jezdí Sérii Le Mans, a ta konèí a v prosinci. Mohu øíci, e si nevede vùbec patnì.
A co bude v zimì?
Jezdíme mìøítko 1:18 v Pozdìchovì - 6 závodù, v Karlovicích u
Malenovic - 5 závodù a k tomu pøibereme nìjaký závod 1:10E v
Holeovì. 1x za 14 dní závody snad staèí. A v bøeznu se pojede
Volné mistrovství ÈR 1:18, 1:24 ve Val. Meziøíèí.
Pro vás, kteøí byste chtìli zaèít závodit, se na zimní sezónu chystají v Pozdìchovì nìjaké novinky v podobì motokár 1:8 a bude tu i
kategorie 1:24 4WD, která se dá jezdit jako on road, èili touring car
a i jako off road èili terénní auto. Cena tìchto modelù je nìco málo
pøes 3 tisíce za komplet, ani byste nìco museli dokupovat! A vìøte,
e s tìmi malými prcky se dá jezdit i venku, ani byste je znièili.
Termíny závodù v Pozdìchovì: 8. prosince 2012, 19. ledna
2013, 26. ledna, 9. února. V Karlovicích: 5. ledna 2013, 2. února
a 2. bøezna 2013.
Telefon na nae RC auta: 605 482 324
Fanán Stodola
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OLYMPIONIÈKA ÁRKA KAPÁRKOVÁ NA ZÁKLADNÍ KOLE
Robert Zmìlík a Roman ebrle, olympijtí vítìzové v desetiboji, se rozhodli pøipravit pro
áky základních kol atraktivní
pohybový program s názvem
Odznak Vestrannosti Olym-

nejúspìnìjích atletek ÈR,
mistrynì svìta a tøetí z OH v
Aténách, árka Kapárková.
Úterý, 23. 10. 2012, se neslo
ve znamení sportu. Ve dvou po
sobì následujících besedách

síly s naím hostem v pøeskoku
pøes vihadlo a v neposlední øadì na vlastní oèi vidìt a potìkat
si medaile z nejvìtích svìtových soutìí - olympijských her i
mistrovství svìta.
Beseda se árkou Kapárkovou mìla úspìch a já jenom

doufám, e áci si kromì podepsaných fotografií odnesli i
nìco cennìjího - motivaci a
chu nejen plnit odznak OVOV,
ale i sportovat.
Mgr. Adriana Hálová

Netradièní disciplína árky Kapárkové.

pijských Vítìzù - OVOV. Hlavním cílem je pøispìt ke zvýení
osobní aktivity dìtí sportovat.
Motivací jsou i odznaky, které áci mohou pøi plnìní desetiboje
získat.
Jako patroni projektu OVOV
pùsobí medailisté a úèastníci
olympijských her, mistrovství
svìta a mistrovství Evropy. Na
podporu tohoto programu, který
jsme odstartovali i ve Vizovicích,
do naí koly zavítala jedna z

pro áky ètvrtých a devátých
roèníkù árka obeznámila dìti s
dvanácti sportovními disciplínami OVOV ( sprint 60 m, skok daleký, medicinbal, shyby, plavání,
vihadlo, trojskok, kliky, leh-sedy,
hod míèkem, bìh 1000 m, dribling), zdùraznila význam sportu
pro zdravý a plnohodnotný ivot,
pøiblíila svoji úspìnou sportovní kariéru.
K nejúasnìjím záitkùm
urèitì patøí monost zmìøit svoje

Uvítání úspìné olympionièky.
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áci si mohli potìkat i medaile.

KADÝ LEV DÌTI NEERE...
Tetóóó, tetóó, kdy u koneènì pøijedou, ozývalo se ten den v
dìtském domovì na ulici 3. kvìtna ve Vizovicích, kdy tu najednou
bylo slyet mohutné uááááááááááá.

síèní lvicí Miou a tøímìsíèním lvíèkem Apolem. Naprosto neopakovatelný adrenalinový záitek, který lze jen obtínì zprostøedkovat.

U, u, køièely dìti a hnaly se k oknùm. Pod okny nám vzneenì kráèeli lvi berbertí a zdravili nás velkým øevem.
On je slunì vychovaný a umí i pozdravit, ne jako nìkteøí z
vás, vyuívá situace øeditelka Eva Èapková.
A mùeme si ho pohladit? To u nezáleí na nás, ale na èlenech obèanského sdruení KOPÝTKA PRO TÌSTÍ, kteøí nám v
rámci projektù Zvíøecí kamarádi zprostøedkovali setkání s 10-ti mì-

Kotì váící 60 kilogramù.
Jindy rozdovádìné dìti chodily po jednom na oplocené høitì a hladily si opatrnì oba lvy. Bylo zajímavé, e vechny dìti vydrely celou

PLESOVÁ SEZÓNA 2013
NA SOKOLOVNÌ
Støeda
Sobota
Sobota
Nedìle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

26. prosince.................................tìpánská zábava
12. ledna......................................Myslivecký spolek
19. ledna...................................Valaský bál Portá
20. ledna..........................................Dìtský karneval
26. ledna.................................................Z Vizovice
16. února.....................................Chrastìovský bál
23. února.............................................Skautský ples
2. bøezna.........................................Ples R. Jelínek
Tak pojï, neboj, on se bojí víc.

Anna Krocová

dobu návtìvy v klidu. Nikdo je nemusel napomínat, vichni se k
sobì chovali tie a uctivì. Z pohledu speciální pedagogiky je dnes
módní terapie se zvíøaty vìcí, která opravdu pomáhá. Halina
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SBÌR PAPÍRU
Dìkujeme!
Základní kola Vizovice uspoøádala ve dnech 1. - 12. 10. 2012
sbìr starého papíru. Nasbírali jsme neuvìøitelných 13 920 kg. Nae
velké podìkování patøí naim ákùm, jejich rodièùm i prarodièùm, uèitelùm i iroké veøejnosti. Velmi dìkujeme také firmám, které nám pøispìly svým sbìrem - napø. Albert, firmy Sykora, Ellux, Al-ko.
Cíl, získat co nejvíce penìz na nové uèebnice, jsme splnili.
Mgr. Jiøina Kalendová
pøedsedkynì NF Pastelka

S Kakadu z oèí do oèí.
Pavlowská by moná øekla: Chcete-li klid v rodinì, kupte si lva
jedinì. Vøele doporuèujeme.
Mgr. Jiøí Hrubý, zástupce øeditele
Víte, e:
- lev berberský je vlastnì
poddruh lva?
- v pøírodì ji vyhynulá
koèkovitá elma
- vichni berbertí lvi,
kteøí jsou dnes chováni v zajetí, jsou potomky lvù ze soukromé menaerie marockého
krále. Jsou to vak ji bohuel køíenci s jinými poddruhy
- v zajetí pøeívá nìkolik
posledních desítek kusù
- délka tìla: samice: 230 250 cm, samci: 260 - 280 cm
- hmotnost: samice: 110 170 kg, samci: 185 - 200 kg

PØEDVÁNOÈNÍ PØÍLEITOST KE
SVÁTOSTI SMÍØENÍ VE VIZOVICÍCH
Ve ètvrtek 20. 12. od 16:00 do 17:30 hodin
V pátek 21. 12. od 16:00 do 17:30 hodin
V sobotu 22. 12. od 15:00 do 17:30 hodin (cizí zpovìdník)
Otevøení kostela bìhem vánoèních svátkù:
25. 12 od. 14:00 do 18:00 hodin
26. 12. od 14:00 do 18:00 hodin
Koncert VIZOVSKÉHO JURÁE v 15:00 hodin

Bohosluby ve vánoèním období:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Pondìlí
Úterý

24. 12.
25. 12
26. 12
31. 12.
1. 1.

VIZOVICE BRATØEJOV JASENNÁ
15:00, 22:00
22:00
20:00
8:30, 11:00
9:45
8:00
8:30
9:30
8:00
15:30
16:00
8:30, 11:00
9:45
8:00
P. Jindøich Peøina
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V sobotu 13. øíjna 2012 od
9.00 do 12.00 hodin. byli vichni
obèané Vizovic srdeènì zváni k
prohlídce prostor budovy koly
na Masarykovì námìstí. Nae
stará kola slavila neuvìøitelných
120 let od svého otevøení. Slavnostního zahájení se zúèastnila
paní ministrynì kultury Mgr. Alena Hanáková, pan starosta Vizovic Ing. Roman Persun i paní
místostarostka Mgr. Zuzana talmachová. Také dalí vzácní hosté z øad bývalých zamìstnancù
koly i iroká veøejnost si mohli
zavzpomínat nad dobovými fotografiemi èi historickými uèebními

pomùckami, prohlédnout si nové
uèebny i vybavení nebo shlédnout pøipravené projekce z historie i souèasnosti koly. Ve kole
zaznìla cimbálová muzika Vizovský Juráek, zatanèily dìti
Vizovjánku i zazpíval pìvecký
sbor ZU Vizovice.
Pro vechny bylo pøipraveno
obèerstvení a mnoho zábavných
èinností. A jaký dostala kola
narozeninový dárek? Dort to
nebyl, ale pøíslib nových oken do
celé budovy
A nám, kolièko, dlouho
slouí.
Marcela Hruzíková

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
JOSEFA ÈIMÁØE

Richard Jaronìk

Úterý
Støeda

120. VÝROÈÍ OTEVØENÍ KOLNÍ
BUDOVY N A M A S A RYKOVÌ NÁMÌSTÍ
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Milí ètenáøi,
po celý rok jsme vás na tomto místì informovali o naich rùzných aktivitách, akcích pro dìti i dospìlé ètenáøe i o nových kniních titulech ve fondu knihovny. Nyní, na konci letoního roku, zde
chceme podìkovat vem, kteøí nás podpoøili finanèní èástkou nebo
vìcnými dary.
Dìkujeme (v abecedním poøadí)
manelùm Adamcovým, Vizovice
firmì Al-KO KOBER spol. s r.o. Vizovice,
Ing. Jánu Tichému, Bc. Silvì Dolanské, Vizovice
Mgr. Alenì Hanákové, ministryni kultury ÈR, Vizovice
panu Bronislavu Kalendovi, Vizovice
firmì KALINA industries, s.r.o., Zlín,
ing. Zuzanì Øezníèkové
firmì KOMA MODULAR CONSTRUCTION s r.o., Vizovice
lékárnì Medicentrum Vsetín, PharmDr. Bohumilu Hanákovi
panu Petru Skopalovi a Vandì Stloukalové, Zlín
firmì Zámecká èokoládovna Vizovice, paní Evì Trubákové
Také dìkujeme vem návtìvníkùm knihovny za pøízeò, kterou
nám vìnují a pøejeme vám vem klidné proití svátkù vánoèních a
do nového roku 2013 hodnì krásných záitkù pøi ètení knih.
Více info na www.knihovnavizovice.cz

knihovnice

WWW:KNIHOVNAVIZOVICE.CZ

120. VÝROÈÍ TRVÁNÍ STARÉ KOLY VE VIZOVICÍCH
(vzpomínky paní Jarmily Rychlíkové, bývalé uèitelky Z ve Vizovicích)
Stará dobrá kola. Chodili do
ní mí rodièe, já i moje dìti. Jak
nevzpomenout, kdy jsem tam
proila pùl století.
K zápisu mne vedli rodièe v
roce 1944. Byla válka. Pro dospìlé èas hrùzy a strachu. Pro
mne astný den. U budu kolaèka! K tomuto významnému
okamiku byly snad i nové aty.
Vím, e byly bledìmodré s kvíteèky a na prsou s kanýrkovým
sedlem. Snad se mi tato vzpomínka uhnízdila v pamìti proto,
e po zápisu pøed kolou jsem se
dozvìdìla, e jetì zùstanu doma, nebo v kláteøe ve kolce. Cítila jsem velké zklamání, ba skoro a zradu. Nejdøív øeknou, e
do koly pùjdu, potom zase
alou zpátky k sestøièkám.
První kolní docházka byla
stejnì pochmurná a jaksi neurèitá. Ve kole byli nastìhovaní
nìmeètí vojáci a pro nás áky
byla tím pádem nepøístupná. To
vak nebyl dùvod, aby se nevyuèovalo. Starí áci chodili pro
úkoly na rùzná místa, kde se
dalo shromádit více osob. Nejèastìji to byly hospody.
Ani nevím, kam chodily ostatní spoluaèky, ale ivì si vzpomínám na cestu tìpskou ulicí
pøes døevìný most kolem panské
zahrady, kaplièky pod katanem
a kousek cesty k Tìchlovám, k
domu paní uèitelky Novákové.
Tam jsme svornì docházely s
Evou Gerovou. Vdy nás u
oèekávaly stará paní Nováková,
paní uèitelka, její dcera a také její
sestra. Celá tato spoleènost byla
na nás pøipravena v krásném pokoji u velkého stolu s idlemi s
pøevysokými opìradly a pro nás
dvì byly na kadém sedadle poloeny úèetní knihy, abychom
dosáhly na desku stolu, která byla pokryta krásným ubrusem. Vyuèování mohlo zaèít. A toto vyuèování trvalo a do konce války.
Po válce u byla ale kola
zase plná ákù. Vichni byli nadeni z novì nabyté svobody a
byli horliví se uèit a vzdìlávat.
Tolik nového a zajímavého nás
kadý den èekalo, a proto jsme
do koly chodili s radostí a se
srdcem na dlani.
V naí tøídì s èernou zemí
byly staré dlouhé lavice s horní
zelenou deskou, která byla plná
vyrytých znakù, jmen a vzkazù
po døívìjích ácích. V horní

èásti této desky byly lábky na
pera s otvory pro sklenìné kalamáøe. V lavici jsme my dìvèata
sedìla po ètyøech a dìlila nás
døevìná opìradla. Kabáty jsme
si vìely na vìáky pøipevnìné
na zadní stìnì tøídy.
Pøed lavicemi u okna stál
velký uèitelský stùl a hned za ním
skøíò plná rùzných pomùcek,
seitù, knih a jiných vìcí, které
pro nás byly v té dobì vzácné a
rády jsme s nimi pracovaly.
Na stìnì byly pøipevnìny
velké èerné desky - tabule. V
nìkterých tøídách nebyly tabule
na zdi, ale stály na stupínku na
tøech nohách".
Blízko tabule bylo tokrle" s
umyvadlem a dbánem na vodu.
V kadé tøídì byl na zdi køí a
obraz státníka. Tehdy to byl
Edvard Bene. Vude na zdi visely obrazy, které doplòovaly
výuku.
Teplo zajiovala vysoká elezná kamna, u kterých byly kadé ráno, pokud se topilo, pøipraveny kbelíky uhlí nebo døeva.
Bìhem vyuèování se muselo pøi-

Rakové, elechovic, Lípy, Sluovic, Lutoniny, Ubla i z Louèky.
kola praskala doslova ve
vech. Bylo v ní hned nìkolik
institucí a také spoleènì nìkolik
øeditelù. Byly to národní kola,
mìanská kola chlapecká a
dívèí a pomocná kola.

kládat, a kdy nebylo èím, pak ty
zdatnìjí z nás chodily do sklepa
a kbelíky doplòovaly.
Takto se topilo a do kolního roku 1948 - 1949, kdy se vybudovalo ústøední topení.
kola mìla v té dobì velmi
dobrou povìst a vycházející
áci mìli dobrý start do dalího studia.
Na mìanskou kolu sem
docházelo hodnì ákù z celého
okolí. Z Prlova, Pozdìchova,
Bratøejova, Lhotska, Zádveøic,

peò - ale jetì dlouho se pouívaly staré názvy.
1. - 5. tøídy zùstaly na staré
kole a 6. - 9. tøídy se stìhovaly
do nové budovy.
Na staré kole byla zøízena
mateøská kola, zùstala tady
zvlátní kola, pracovala druina.
Zvìtil se byt pro kolníka a novì
pøibyla kuchynì pro dìti z M a
jeslí. Z nìkterých tøíd se staly
atny pro áky.
V roce 1950 se na staré
kole vymìòovala vechna okna,

Vichni øeditelé se museli
domluvit na spoleèném uspoøádání - problémù nebylo málo.
Vyuèovalo se prakticky od rána
do veèera, koly a tøídy se v
uèebnách støídaly a byl také
zaveden tzv. feriální den, co
znamenalo, e kadá kola mìla
jeden den v týdnu volný.
Po dostavbì nové koly v
roce 1950, které se tehdy øíkalo
Hradèany", se staøence kole
na námìstí hodnì ulevilo. Uvolnìné prostory byly ale brzy zaplnìny a nastoupil i nový kolník,
pan Pavel Matìjka.
S novým reimem se zmìnily i názvy kol. Z národní koly se
stal I. stupeò, z mìanky II. stu-
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která jsou na budovì dodnes.
Tím skonèily vìtí pøestavby a
mnoho let zùstalo jen pøi nutných
opravách a malých úpravách.
Trvalo 10 let, ne jsem se do
tìchto starých a dùvìrnì známých prostor vrátila jako uèitelský elév. A mìla jsem to tìstí, e
jsem mohla pøijít do kolektivu
tìch, kteøí mi v dìtství byli vzorem. Nezklamali mne ani jako
kolegové, kteøí mi rádi a
nezitnì pomáhali a radili.
Za roky pùsobení v uèitelském sboru jsem nasbírala
hodnì rùzných záitkù - dobrých
i tìch ménì pøíjemných. Takový
je u ivot. Pøiznávám ale, e
nejkrásnìjí chvíle, bohaté na
proitky, jsem zaila pøi práci s
dìtmi. Ve tøídì jsem byla astná, i kdy ne vdy byla snaha
korunována úspìchem.
Tehdejí moji áèci jsou dnes
ji sami rodièi, ba i prarodièi. Èas
je neúprosný!
Tìí mne, e stará kola má
ty nejlepí nástupce vech tìch
vynikajících kantorù, kteøí tam
kdy uèili. A e i dnes, kdy je tato

práce snad jetì nároènìjí,
zùstávají této profesi vìrni.
Pøeji tedy naí 120 leté
oslavenkyni, nejen aby dále
vzkvétala a aby se brzy doèkala nových oken a zateplení, ale
hlavnì zvídavé áky, jako jsme
byli tenkrát my. A hlavnì vzdìlané, moudré, trpìlivé a zapálené
uèitele, na které si jejich áci i po
letech v dobrém vzpomenou.
Marcela Hruzíková

Vizovské noviny

MÍSTNÍ AKÈNÍ SKUPINA A PØÍPRAVA ROZVOJOVÉ STRATEGIE
Co to je Místní akèní skupina?
Dva sousedící mikroregiony
Vizovice a Sluovicko v roce
2007 zaloily Místní akèní skupinu (MAS). Velkou motivací byla
snaha o úspìch v operaèním
programu Program rozvoje venkova pro roky 2007 - 2013, který
by otevøel monost èerpat dalí
finanèní prostøedky pro rozvoj
tohoto území. Èleny se staly také
nìkteré neziskové organizace,
nìkolik zemìdìlcù a podnikatelù.
Ji na poèátku bylo nutné pøipravit strategické dokumenty a s
nimi jít do soutìe s dalími místními akèními skupinami. Tyto
dokumenty byly finanènì nároèné, ale bez nich to nelo. Nám se
podaøilo dostat se mezi podpoøené MAS ve druhém kole, ale a v
dovýbìru. Prakticky to znamenalo mít sice rozpoèet témìø tøikrát
nií ne první skupina, ale pøesto moci realizovat metodou LEADER rozvoj na Vizovicku a
Sluovicku. V tyto dny u víme,
e na opatøení pro projekty naí
hlavní oblasti jsme pøinesli do
regionu 19,1 milionu Kè. Celkový
poèet projektù, které jsme podpoøili za pìt let, bude asi padesát. Pomáháme také s poradenstvím, s koordinací ádostí o dotace, s èerpáním z jiných dotaèních titulù, s podporou projektù z
vlastních zdrojù a s tvorbou strategických dokumentù pro dalí
plánovací období. Celkový pøínos do území odhadujeme na
28,2 milionù Kè.
Co se podaøilo? Pøímo ve Vizovicích patøí mezi projekty podpoøené z MAS: obnova fasády
na Nemocnici milosrdných
bratøí, sanace vlhkého zdiva
budovy Nemocnice Milosrdných bratøí, vybavení pro SK
Vizovice, nákup technologie
ve firmì EZOP a suárna
ovoce ve firmì RUDOLF JELÍ-

6/2012

NEK a.s. Nejvìtí dotaci získal
zámìr na vybudování zimní
zahrady v DPS Dotek. Dalími
projekty, které mají pøínos pro
mìsto, jsou tzv. projekty Spolupráce, u kterých vdy záleí také
na aktivitì jednotlivých obcí.
Vizovice se nìjakým zpùsobem
podílely na ètyøech projektech
spolupráce (Trnková stezka,
Trn-ková stezka aneb Trnky
kam se podívá, Od Trnkové
stezky k Jinímu Valasku,
Obnovme prameny støední
Moravy). V souèasnosti máme
podané dalí ètyøi projekty a
budeme je obhajovat na Ministerstvu zemìdìlství v Praze v
mìsíci lednu. Území mìsta Vizovice získalo na jednoho obyvatele za toto období asi 550 Kè,
celkem pøes 2,6 milionu Kè.
Plánovací období 2007 2013 je prakticky u konce. Zùstává pøed námi jeden rok plánovacího období, ve kterém vyhlásíme jednu výzvu k pøedkládání
projektù a zùstává nám povinnost administrovat minimálnì
dalí dva roky realizované projekty. Od jara 2012 se ji pøipravujeme na dalí plánovací období (2014 - 2022), které by mohlo
pøinést pravdìpodobnì i vyí
prostøedky pro ná rozvoj. Nemùeme ale nezastírat nìkteré
tìkosti: ná souèasný rozpoèet
a dlouhodobé podfinancování
nevytváøejí velký potenciál rùstu.
Personální stav kanceláøe neumoòuje pøíli velký zábìr v pøípravì pro dalí strategické rámce (které by umonily rozsáhlejí
pøípravu i do dalích operaèních
programù - napø. pro podnikatele, pro sociální problémy, trh práce a vzdìlávání, integrovaný
operaèní program).
Kadý obèan, podnikatel, zemìdìlec èi nezisková organizace
se mùe zapojit do pøípravy dalího plánovacího období (2014 2022) vyplnìním Ankety, která je
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v elektronické formì na webu
MAS, kadá obec se zapojila
vyplnìním Dotazníku. Významným úkolem budou Veøejná projednávání vedená komunitním
zpùsobem, která se uskuteèní ve
Sluovicích a moná i ve Vizovicích. Pro znalost místa a termínù
pøípravy strategií je vak tøeba
sledovat obecní webové stránky
nebo webové stránky MAS.
Oba mikroregiony jsou dodnes hlavními sponzory MAS.
Bez nich by pøíjem dotací pøes
MAS nebyl moný. V souèasnosti máme témìø 50 èlenù. Kapacity ale máme omezené, a mùe
se stát, e za nìkolik let budeme
v podobné situaci jako dnes. Bez
kvalitních strategických dokumentù, personálnì zajitìného
zázemí a kvalitních vizí budeme
stát spíe na okraji èerpání prostøedkù a posilování rozvoje naeho regionu.
gie

Pøíprava rozvojové strate-

Pro rozvoj území Vizovicka a
Sluovicka na dalí plánovací
období 2014 -2022 je nutné pøipravit velmi brzy veobecný strategický dokument a ve druhé
etapì dílèí strategické dokumenty pro oblasti rozvoje, které si
zvolíme. Ti, kteøí se pøipravili
dobøe na minulé období a uspìli,
urèitì nelitovali. Kadý hospodáø
ví, e pokud chce za èas sklízet,
nesmí dát na blbé nálady, ale
musí orat a sít ve správný èas.
Veobecný strategický dokument má zatím pracovní názvy
jako ISRÚ (Integrovaná strategie
rozvoje území), nebo MRS
(Místní rozvojová strategie) nebo
MISTR (Místní strategie rozvoje).
Její hlavní charakteristikou by
mìlo být veøejné jednání, které
probìhlo komunitním zpùsobem.
Pøedchází mu kolení koordinátorù a funkèní kanceláø MAS,
práce Výboru pro pøípravu strategie 2014+ (V2014+), bakaláøské a magisterské práce, které
obsahují také dotazníky pro
èleny MAS a øízené rozhovory,
dále vem obyvatelùm dostupné
webové stránky s moností vyjádøit se v anketì, dotazník pro
obce MAS a nejménì dvì veøejná jednání vedená komunitním
zpùsobem. Po sepsání celé strategie bude tøeba její projednání v
zastupitelstvech vech obcí.
Významným výsledkem veøejného projednávání bude SWOT

analýza a projektové zásobníky, které budou podkladem pro
pøípravu dalích strategických
dokumentù. Pravdìpodobnì budeme potøebovat také garanta
naí strategie. Také bude tøeba
strategii obhájit na Ministerstvu
zemìdìlství nebo na Ministerstvu místního rozvoje.
Dílèí strategické dokumenty
budou slouit jako podklad k èerpání finanèních prostøedkù z
operaèních programù. Máme
zkuenost z tvorby takového dokumentu (strategický plán LEADER - SPL), jeho pøíprava a
úspìnost nebyla vùbec samozøejmostí. Právì díky zkuenostem z minulého období se zatím
kloníme ke strategii, e bude tøeba pøipravit materiály co nejkvalitnìjí, a to bude také nìco stát.
Protoe zatím nevíme celkový rozsah operaèních programù,
ze kterých budou moci Místní
akèní skupiny v budoucím plánovacím období èerpat, pøedpokládáme, e je tøeba se zamìøit na 4
- 5 nových operaèních programù.
Kadého asi bude zajímat,
jaký pøínos by mohla taková úspìná strategie pro nae území
mít. Tyto informace zatím nemáme. Víme, e kvalitní pøíprava
dává i malým zájemcùm, jako
jsme my, anci dret kontakt s
èelem peletonu. Nemùeme ale
ovlivnit politická rozhodnutí,
nemùeme ovlivnit nechu investovat do pøípravy. Snaíme
se získat podporu u Zlínského
kraje, který v minulém období
pomohl, ale v této dobì nemáme
zatím ádné významnì pozitivní
zprávy. Pokud se nám nepodaøí
získat podporu jinde, bude tøeba
poèítat s investicí okolo 1,3 milionu Kè, kterou budeme oèekávat
od obcí. Zatím se bohuel neobjevil jiný subjekt, který by významnì chtìl podpoøit rozvoj
naeho území (obdoba Hospodáøské komory), a ani jiní lídøi
mezi podnikateli a zemìdìlci na
Vizovicku a Sluovicku. Právì
pro ivnostníky, zemìdìlce a
malé podnikatele se pøedpokládá
mnohem vìtí prostor k získávání dotací, zvlátì na nové technologie, inovace a tvorbu nových
pracovních míst. V jednání je dokonce monost podpory nejen
mikropodnikù do 10 zamìstnancù, ale a pro firmy do 50 zamìstnancù.
Mgr. Petr ùrek
S.T.D.

Kmocháèek Vladislav Jurèák - nùky, pinzeta, lepidlo - to je mùj celý vercajk!
Teï jsem zrovna dìlal známku Jirkovi Stivínovi a tøeba jsem
nikdy neudìlal známku Karlu
Gottovi.

profesionální fotky z ateliéru...,
no a poslal jsem mu to na ten
Hrádeèek. No on byl úplnì z toho
unìený. Pod kadou známku se

a ve dìlám ruènì a pouívám
lak øedìný vodou. Pak to dovezu
do Zlína a tam mi to ofotí..., a je
to.
el, koda, e tvoje známky nejdou posílat oficiální potou...
Známky u jsou známé.
Vdycky jak donesu do Vizovic
na potu dopisy, kde je moje
známka, dávám vedle toho normální. A kdysi tam pøila nová
roba, to to byla straná sranda.
Ptám se..., staèí tìch známek...,
mìl jsem známek za tøináct
korun a ona øíká, e jsem dal
jetì moc. Take je pravdou, e
øada lidí to pouívá i na obálky.

Ná rozhovor zaèal prapodivnì. Vlaïa si zrovna postìoval jak mu feci kamarádi
umírajù. Sotva jsme zaèali,
hoøké téma bylo stejnì hoøké,
jako èerná káva bez cukru, kterou jsme oba dva vychutnávali. Ale takový je el ivot.
Kdo si vlastnì zaslouí tebou vyrobenou známku? Kdo
patøí mezi ty vyvolené?
Já mám iroký zábìr. Hlavnì
pøátelé, kamarádi a ti, co mám
rád. Co mi tak nìjak pøirostli k
srdéèku. Jsem muzikant, take
samozøejmì, e vem zpìvákùm
a zpìvaèkám, populárního zamìøení, ale i jazzovým, operním...,
mám rád Petra Jandu z Olympicu.
Nejvíc mì fascinovalo, kdy jsem
jim to mohl pøedat osobnì.

Je to umìní?

Padesátka Bolka Polívky v Olanech.
Proè?
Já ti ani nevím, ale nìjak...,
já si ho váím, ale prostì ne.
Jednou ti mì napadlo, e
udìlám známku Havlovi. V dobì,
kdy u nebyl prezidentem a il na
tom Hrádeèku..., vidìl jsem nìjaké jeho známky, takové jakési
zeabené, tak jsem vystøihl jeho
fotku z novin..., já u nepotøebuju

mi podepsal a poslal mi to zpátky.
Teï tøeba jedna z posledních, vystøihl jsem tìpánka s
Berdychem a poslal to tatínkovi
tìpánka do Pøerova.
Mám jednoho známého..., je
to Vizovjan, ale nemùu ho jmenovat. Ten nechává dìlat známky svým enským..., on je poøád
støídá..., u jich bylo hodnì.

Horòas (myleno Miroslav
Horníèek) to nazval - kolá. On
øíkal..., dìlej koláe! Já øíkám...,
nemùu..., on mi dal toti kdysi
dvì koláe a já øíkám, e nevím,
co to je? Horòas, e na to èasem
pøijdu.

No radìji ho neprozrazujme. Taková práce pak ale asi
pøináí velké potìení?
Mám z toho srandu, zábavu.
Poznám hlavnì dalí lidi a v neposlední øadì to øeí v mém vìku
i nespavost.
V jakém smyslu?
No, já nespávám. Usnu a v
jednu hodinu. A v noci pak dìlám
ty známky.

e by pokárání od Jarmily ulákové?

Spousta lidí ani netuí, jak ty
známky dìlám. Ptají se mì..., a
pane Jurèák, máte internet? Já
bych vám poslala tu fotku mailem. A vy to nedìláte na poèítaèi? Já øíkám, e mám na to lupu
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Mìní se hodnoty známek.
Pøed dvanácti, patnácti lety, co
jsi zaèal tvé známky dìlat,
stála tøeba pìt korun, dnes ani
nevím, patnáct? Mìní s dobou hodnotu, nebo má jiný
zpùsob? Kadá známka je vytvoøena speciálnì pro danou
osobnost.
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Nejdøív jsem dodrel hodnotu známky. Pak se mi zdálo blbé,
portrét za tøi edesát...
Kdy jsem zaèal dìlat výroèí
rùzných lidí, tak jsem jim napasoval vìk na tu hodnotu. Tenkrát

kromì Karla Strnadového, který
umøel døív, ne jsem mu staèil
známku udìlat.
U ta práce ztrácí na takovém tom pùvabu, mladí u dneska ve dìlají na poèítaèi, rukou

Je na tobì vidìt, e tì to
baví a dìlá známky stranì
rád. Ale ve stojí peníze?

A co nìjaké povídání pro
veøejnost? Dìlá nìjaké pøednáky?

Ví, co je na tom, Richarde,
nejkrásnìjí? Já jsem nikdy za to
nic nechtìl. Jediný èlovìk, který
mi øekl, e to zadarmo nechce,
byl bývalý ministr kolství Pavel
Dostál. Tenkrát byl u nìjakého
pøedávání a bylo na nìm vidìt,

Já ani nevím, jestli by to bylo
zajímavé. Já bych nejradìji rozdal známky, a se lidi podívají.

e je k smrti unavený, holohlavý,
u tenkrát probíhalo ozaøování...,
no a abych to zkrátil. Já jsem mu
v tom Brnì pøedal známku a on
byl potìený. Tomu jsem udìlal

a pøíbìhy, navíc oèima pamìtníka.

Ale vdy to je právì to nejdùleitìjí. Vechny bude zajímat, jak vznikaly nìkteré fotky

Pánové Horníèek, Jurèák a Brodský.
jsem dìlal Ilju Hurníka, kterého
znám u padesát let, tak má
známku za devadesát korun.
Vidí to, ani neznám jeho adresu.
Bude mu to pøedávat jeho synovec, Marek Eben.

nikdo nepíe a moje ruèní práce
u má zenit za sebou.
Kolik jsi udìlal vlastnì takových originálních známek?
Tipuji k tisícovce.

Co eny?
To ví, baby to trochu mrzí...,
e hned kadý ví, kolik je jim let.
Natìstí mi nahrála nae Národní banka..., zaèala tam dávat nìjaké písmenka a je jedno, kolik
má let, to u bab dávám áèko.
Co dál?
Ani nevím. Díky digitálu jsem
pøestal fotit. U ani v cimbálovce
nehraju. Obèas si tedy zahrajem,
ale to ví, jak u neuneseme ani
cimbál..., a to ví..., u se to nedá
nìkdy ani poslouchat. Moja mi
teï øíkala, e jsme hráli dvì písnièky a víc jsme kecali ne hráli.
U mì i to tvoøení známek
pøestalo bavit.
Proè? Vdy jsi øíkal, jak ti
to dìlá radost...
Jak se u kácí v naem
lese..., a e je u hodnì vykácený. Kamarádi odchází. A hlavnì
si nìjak myslím, e u je toho
dost. e je u pøeznámkované.
Snad vichni u známky mají,
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Pøi tamprlce s Lubomírem Tokoem.

Nìkteré vyhodím, ale na
výstavì bylo 960 známek, take
si myslím okolo dvanácti set známek a celkem jsou toho ètyøi
anony.
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asi sto známek..., a pak mi po
jeho smrti pøily tøi tisíce korun.
To byl vlastnì jediný honoráø za
moje známky.

No já vím, tak snad nìkdy
pøítì. Ale teï u po sobì uklízím. Co u nebudu potøebovat,
staré fotky rozdávám. Nìco do
archívu, do divadla, do filharmonie.
U i málo píu. Já u nepouívám ani A4, ale jen polovinu A5
na psaní. Ono u vylézt aj pøed
kameru..., takový starý chlap, to
chce dovahu. Obèas bych si i
zahrál a zahrajeme si, ale Laïa
za tím cimbálem obèas aj usne,
to ví, osmdesát osm rokù.
Teï umøel Honza Rokyta.
Ten mi ale zaal..., co my jsme se
nahádali. Furt mì chtìl uèit
noty...
Já u vlastnì iju jenom
proto, abych vìdìl, jak to vechno tady dopadne.
Vlaïo, hodnì zdraví a dovolím si za vechny Vizovjany:
Jetì hodnì známek a dr
se!
Dìkuji za rozhovor.
Richard Jaronìk

MNOHDY PØEZDÍVKA BYLA I NUTNÁ
ní!

Nic ve zlém, jen vzpomíná-

Ve pøedminulých Vizovských
novinách byl èlánek o pøezdívkách. Zaujal mne a trochu i tak
nìjak skoro pohoril. Po pár
dnech jsem vak zmìnila názor a
øekla si: Vdy to byli lidé dobøí a
patøí to do historie! Mnohdy taková pøezdívka byla i nutná.

Je nutno také pøiznat, e dritelé takového oznaèení je neradi slyeli a mnohdy se strhly tìlesné, nebo i ostøejí slovní støety.
Dnes u ve vzpomínce
zùstává jen osoba, jak vypadala,
co dìlala, èím se vyznaèovala.
Mnohdy bylo pøízvisko podle
øemesla, zamìstnání nebo toho,
co dìlali.

lidé si je nìjak rozliovali, aby
nedocházelo k nedorozumìní.
Odliovali si je tedy mezi sebou

kamnáø, koikáø, hodináø, klenotník, metlaø (dìlal metly), voòavkáø, bankéø, trhovec, zelináøka,

Druhý zleva pan Hába - iák.

I odvedenci z roku 1914 si sebou na
frontu nesli spoustu pøezdívek.
Nìkdy vtipné, pøíznaèné, jindy..., no prostì nìjaké.
V porovnání s dnení mluvou, urákami a veøejným vyjadøováním mladých je døívìjí pøezdívka úsmìvný nadhled, ale
hlavnì vzpomínka na èlovìka,
nebo celý rod.

Hodnì jmen bylo stejných
podle rodù, jako napø. Hába,
Penèík, Janèík, Lutonský, Lednický, Kalenda, Suila, Sláèík,
Svìtlík, Fojtík, Gera, Boháè,
Pravda, Kapárek, Hala, Kolínek,
Rychlík, Jaronìk.
A protoe jména byla stejná,

podle významu osoby, majetku,
místa bydlitì, øemesla, vlastnosti, jako tøeba:
starosta, policajt, pomistr,
financ, doktor, zvìrolékaø, uèitel,
øídící, faráø, kolník, kostelník,
hrobaø, lékárník, hospodský,
kavárník, páterník, likérník, úøedník, lesmistr, soudce, pøíruèní,
drogista, knihaø, knihkupec, obchodník, pekaø, cukráø, sodovkáø, konstruktér, váný (mìstská
váha pøed Vinným), babka (porodní), vec, krejèí, vadlena,
varhaník, muzikant, zahradník,
ovocnáø, truhláø, stoláø, sklenáø,
koláø (dìlal i beèky, putny, vany),
kováø, zámeèník, øezník, mlékaø,

kouník, klempíø, pøadlec vlny,
poák, malíø, natìraè, hasiè, hlídaè.
Obecní: zametaè, bubeník,
poslíèek.
Po chalupách podle potøeby
chodili: dráteník, mikáø, komináø, vadlena, kuchaøka, pradlena, uklízeèka, dívka na hlídání
dìtí.
Ve slubì pak bývali: dìveèka, sluba, èeledín, pacholek,
správce. Na ptaní po domech
pak docházeli chudáci, hlavnì ti,
co ili v chudobinci.
No a potom byla pøízviska
také podle hospodské hantýrky,
která je vdy bohatá: Krua,

BAOVA DRÁHA POKRAÈUJE Z VIZOVIC DO UBLA A LUTONINY

Stavba je ádanou pracovní pøíleitostí.

Most u koly - smìr Bratøejov.
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Nácek, Kròák, Kameòák, erhovòák, Èlovíèek, Mandinec,
Laciòák, Pálenièkáø, Vdováò,
Okluk, Minaøíèek, Katlabajka,
Habík, èrba, Trefa, Kilák, Fojtek, Komunista, Pulec, ulaja,
Palír, nela, Èert, id, Kanárek,
Habanta, ulinec, iák, Barón,
Mokro, Pasáøek, Klobuèovský,
Hábeèka, Bebe, Honza, Zahajský.
Urèitì je jich víc, ale skleróza a nevìdomost je mocná.
Proto se snaím povzpomínat
alespoò na nìkterá jména tìch,
kteøí u tu nejsou - zemøeli, nemají muského potomka, nebo
se odstìhovali do jiného kraje a

Vlevo Jan Kováø - Pilníkáø.

První zleva Fojtík, druhý Hlaïáèek.

tak jméno u nás zaniklo. Ovem
nìkterá se shodují se jmény pøistìhovalých.
Právì teï mám pocit, e je
to mùj osobní zájem! Ale tøeba si
rádi vzpomenou se mnou i nìkteøí moji spoluobèané. Vdy tu ijeme spolu dlouhá léta a na

besedy, jak døíve bývaly, u není
èas a doba pøináí jiné zprávy a
starosti.
A tak zkuste se mnou vzpomínat:
Procházka, Soldán, Kalua,
ostý, Zukal, Makyta, Jandík,
Barto, Hnilica, Steinhart, Vanìk,

Stavební záøezy do èlenitého terénu.

6/2012

25

paèek, Macháèek, Zábranský,
Støelec, Mrázek, Bolf, Táborský,
Holub, Juráèek, Obadal, Bedøich,
Frantiák, Ticháèek, erý, Ritnaer, Krupík, Hlaïáèek, Kocman,
Vaica, Køika, He, Bervid, Èíhal,
Trávníèek, Otta, Provazník, Hrejsa, Krajíèek, Prachaø, Brùek,
Cvek, Dohnal, Gregaroviè, Bure,
Foret, Vermousek, Køivinka, Blatný, Kristián, Øeha, Lidmila, Braka, York, Lebeda, Svárovský,
Pozlovský, perka, Hù, Øezníèek, Kvìták, Zezula, Zvonek,
Baránek, Zavrtálek, Dudík, Kocourek, vajda, Preclík, Schreiber, Klapka, Trochta, Riedel,
Palladìj, Lape, Brazdil, Lýèka,
Vilímek, Parma, Trèka, Matyá,
krobal, Kozlovský, Koníèek,
Zicha, Cechovský, Zimáèek, Sousedík, Ritnauer, Meník, Válek,
Krátký, Podeva, Sláma, Bajer,
Polívka, Pravda, ebík, Jelínek,
Singer, Weistein, Osika, Vágner,
Opelík, Ordelt, Pospìch, Roháèek, Tìík, Pechánek, Mika,

Kovaøík, Valerián, Dufek, Mihálek, Kamas, Koòaøík, Tomis, Veèerka, Vaøeka, Gottwald, Baláè,
Svoboda.
Na mnohé si jetì vzpomenu. A ráda!
Je potìující se vracet do
minulosti, do dìtství a mládí. S
léty jako by vechno minulé
zkrásnìlo.
I kdy jsou to vyslovená jména najednou vyvstane mnohem
více.Snad se také rádi vrátíte k
èasùm minulým.
Nìkdy je lepí vzpomínat,
ne se pohorovat a rozèilovat
nad nepravostmi a zloøády souèasné doby.
Dobrou pohodu a pevné
zdraví vám vem pøeje
Jarmila Rychlíková rozená
Lutonská - uèitelka

Dìda Rychlík
(Katlabajka) pøed
domem na
Pardubské ulici.

Stavby se úèastnil i 401. prapor.

JAK EL ÈAS

22. prosince 1965
28. øíjna 1918

...byla vyhláena samostatnost Èeskoslovenské republiky. Je to ji
94 let, kdy èeskoslovenský lid zajásal nad nabytou samostatností a
zároveò i nad koncem I. svìtové války.

let.

...zemøel Mr. J. Èimáø - autor Dìjin a pamìtí Vizovic ve vìku 97
12. prosince 1875

...se narodil øeditel vizovické ovocnáøské koly Ladislav Èech,
pozdìjí pøedseda vizovického Sokola.
16. prosince 1965
... byl uveden do funkce administrátora vizovické katolické farnosti p. St. Dubina, vynikajicí a oblíbený faráø. V padesátých letech vìznìn za své uvìdomìle vlastenecké a duchovní smýlení na Mírovì.
Karel evèík

I vláda Francouzské republiky uznala právo èeského národa na samostatný stát.
19. listopadu 1950

...byl na Sokolovnì ve Vizovicich uveden do funkce evangelický
faráø Václav Matoulek.
20. listopadu 1944
...byly bombardovány obuvnické závody Tomáe Bati ve Zlínì.
Bylo svreno na 200 bomb z letadel B 17 (letající pevnosti) a B 24.
Zemøelo na 24 civilistù a zranìno bylo pøes 90 osob. lo o cílený útok
na továrnu za úèelem potlaèit výrobu obuvi. Pøi náletu bylo zároveò
znièeno i Velké kino.

Pracovní tábor na konci Lutoniny.

Tìká technika pøi stavbì dráhy.
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Chodila na rande a kradla
Tøicetkrát byla na rande a tøicet otýpek døeva odnesla!
Do Zádveøic u Vizovic chodila entina na zálety. A ponìvad chodila za muem starích let, který ji nemohl tolik rozehøáti, pøila tato
docela na originální nápad. Vdycky, kdy se vracela ze záletù domù,
vzala sebou jednu otýpku rotí sousedovi od jejího amstra a nesla
tuto do Zádveøic. Doma si rotím rozdìlala oheò a tak rozehøávala studenou krev, kterou nemohl ani milovník rozehøáti. Ve své práci byla
neúnavná. Tøicekrát byla na rande a tøicet otýpek odnesla.
(Je jen koda, e Vizovský zpravodaj neuvádí, kdo na zlodìjnu
teplomøivé záletnice pøiel. V úvahu pøichází mylenka, e moná uraený a zhrzený soused, který závidìl mladou entinu svému sokovi a
místo aby mìl i jiný uitek, pøicházel pouze o døíví.)
******
Chudá vadlenka dìkuje lechetnému dárci. V èísle 6 naich
èasopisù uveøejnili jsme foto roztomilých dvojèátek, chudé vadlenky
paní Anny Poláchové ve Vizovicích, která obdrela pro svá dvojèátka

Most na zaèátku Ubla (Punèocháøovi).
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20 Kè darem od p. Sigmunda Jelinka, továrníka v Olomouci. Podotýkáme, e mu této paní pracuje ve Francii a je nyní tìce nemocen.
lechetnému dárci srdeènì dìkuje Anna Poláchová.
******
Odvody ve Zlínì. Dne 3 t.m. konaly se odvody. K odvodùm dostavili se 102 mui, z nich bylo pouze 15 odvedeno. Rekruty doprovázela Valaská kapela z Jasenné.
******
Drzé cikánky chodí dùm od domu a obtìují obèany ebráním.
Jeliko v poslední dobì ebrání cikánù na Vizovsku a Zlínsku se
vzmáhá a napomínání se strany policie vùèi tìmto je bezvýsledné, ba
na-opak cikáni stávají se dále drzejími, byly dne 27. února t.r. zatèeny a okresnímu soudu ve Zlínì pøedány cikánky Danielová a Zelinková
tìpa.
******
Dva oféøi vezli v automobilu vdanou enu, které pak èinili nemravné návrhy. enì se podaøilo darebùm uprchnouti.
Richard Jaronìk

Novìjí model parního válce.

Za období od 1. 10. 2012 do 27. 11. 2012 evidujeme na území mìsta Vizovice
pouze dva majetkové trestné èiny
Jménem policistù Obvodního
odd. policie Vizovice zdravím
vechny ètenáøe Vizovských novin. Dovolte mi, abych vásm stejnì jako v pøedchozích èíslech,
krátce informoval o dìní ve
Vizovicích z pohledu policistù,
kteøí zde den-nì slouí a dohlíejí na poøádek a bezpeènost.
Jsem velmi rád, e mohu konstatovat, e oproti dosavadnímu
prùbìhu roku 2012 a zejména
letním mìsícùm, které byly z
naeho pohledu velmi divoké, dolo k zásadnímu poklesu
v nápadu trestných èinù i pøestupkù. K poklesu dolo v podstatì ve vech námi sledovaných kategoriích, tedy jak u
pøestupkù a trestných èinù v

dopravì, tak u pøestupkù a trestných èinù majetkových a násilných, co je bezesporu potìující zpráva jak pro policisty, tak
zejména pro obèany, kteøí se tak
s tìmito negativními jevy nemusí
potýkat. Za období od 1. 10.
2012 do 27. 11. 2012, kdy píi
tento èlánek, evidujeme na území mìsta Vizovice pouze dva
majetkové trestné èiny, kdy se v
jednom pøípadì jednalo o kráde
zapomenuté penìenky v jednom z místních supermarketù,
kde byla celková koda vyèíslena na 1.166 Kè, a ve druhém
pøípadì pak dolo ke krádei kanalizaèních rotù, které byly osa-

zeny na zpevnìné cestì na Janovì hoøe. Zde pachatel odcizením rotù zpùsobil celkovou
kodu ve výi 7.000 Kè mìstu
Vizovice. Za policisty Obvodního
odd. Vizovice vám pak mohu slíbit, e udìláme maximum pro to,
abychom tento pozitivní vývoj
udreli co nejdéle. Za tímto úèelem bylo napøíklad dne 19. 10.
2012 provedeno na teritoriu Obvodního oddìlení policie Vizovice bezpeènostní opatøení
CHATY a to v k. ú. obcí Vizovice, Zádveøice, Lùkovice, Lípa,
elechovice, Vemina, Jasenná,
Bratøejov, Sluovice a Kleèùvka.
Opatøení bylo zamìøeno na kontrolu zajitìnosti rekreaèních
objektù, pátrání po hledaných a

licie ÈR v pøedvánoèním èase
bohuel pravidelnì eviduje nejvíce. Chci vás tedy poádat, abyste si pøi pøedvánoèních nákupech
co moná nejvíce støeili své
osobní vìci a nezanechávali jste

na vaich cestách byli opatrní,
trpìliví a shovívaví k ostatním
úèastníkùm silnièního provozu,
co ve finále jistì pøispìje k bezpeènosti nás vech. Pokud by
vak pøece jen dolo na vaich

ve svých vozidlech na parkovitích nic hodnotného bez dozoru.
Zopakuji teï vìtu, kterou jste
jistì u mnohokrát slyeli, ale
vae auto opravdu není trezor, by se mùe jednat o moderní a bezpeèné vozidlo.
S pøedvánoèními nákupy bezesporu souvisí také zvýená
doprava na naich silnicích, které jsme prakticky dennì úèastníky. A protoe se pravdìpodobnì
brzy pøihlásí o slovo paní Zima,
chtìl bych vás poádat, abyste

ces-tách k potíím, pøi kterých by
mohlo dojít k ohroení vás, nebo
jiných úèastníkù silnièního provozu, neváhejte se obrátit na Policii
ÈR, která vám bude nápomocna.
Závìrem bych vám jménem
vech policistù OOP Vizovice rád
popøál pøíjemné proití Vánoc a
hodnì tìstí a spokojenosti do
roku 2013.
npor. Bc. Jan Karkoka
zástupce ved. oddìlení

pohøeovaných osobách a na
pátrání po odcizených vìcech.
Akce se zúèastnilo celkem 8 policistù OOP Vizovice + 2 policisté
oddìlení slu. Hipologie a bylo
zkontrolováno celkem 264 rekreaèních objektù.
Jeliko tento èlánek bude
publikován v polovinì mìsíce
prosince, tedy v dobì, kdy jsou v
plném proudu pøedvánoèní nákupy a pøípravy na svátky, dovolte
mi, abych vás upozornil na nebezpeèí, která jsou s pøedvánoèním shonem spojená. Jedná se
zejména o nebezpeèí kapesních krádeí a krádeí vìcí z
motorových vozidel, kterých Po-
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Hrozí situace, e urgentní vzorky si pacient odveze sám,
nebo by byl odeslán do velké nemocnice.
Váení obèané Vizovic a
okolí,
bìhem listopadu jste se na
mnoha místech setkali s peticí
OBÈANÉ, BRAÒTE SVOJE
NEMOCNICE! Chtìli bychom
vám podìkovat za to, e jsme do
Prahy do sídla Asociace èeských
a moravských nemocnic odeslali témìø 1500 podpisù (nejsou zapoèítány ty, které byly poslány
mailem).
V dobì, kdy budete èíst tyto
øádky, bude situace moná jiná,
snad jasnìjí a pøíznivìjí. Do
této chvíle petice napomohla tomu, e zdravotní pojiovny s
nejvìtí pravdìpodobností nebudou moci samy rozhodovat o
budoucí podobì zdravotnických zaøízení v naí zemi (poèet nemocnic, oddìlení, lùek...),
nebo jí to právnì nepøísluí.
Pro nai nemocnici ve Vizovicích by to znamenalo sníení
poètu lùek LDN a jejich pøemìna na lùka sociální, která by
neplatily zdravotní pojiovny, ale
ani sociální odbor kraje, protoe
sociálních lùek je ve Zlínském
kraji údajnì dostateèný poèet
(dennì vnímáme jejich nedostatek), ale hlavnì na nová sociální lùka nemá kraj finance.
Citelnìjí dopad na obyvatele mìsta i okolních obcí by
znamenalo zruení biochemické a hematologické laboratoøe,
o její èinnosti jsme ve Vizovských novinách nedávno informovali. Dùvodem ke zruení laboratoøe je pøedevím neexistence akreditace laboratoøe, kterou
VZP neoprávnìnì poaduje.

Díky pokroku ve vývoji monitorovacích pøístrojù jsou nyní
dostupné pomìrnì jednoduché
pøístroje jako napø. glukometry,
koagulometry, které umoòují
lékaøùm tyto parametry stanovovat v ordinacích nebo u lùka. Na
druhé stranì i tyto pøístroje musí
podléhat laboratorní kontrole a
mají omezený rozsah pouití, zázemí laboratoøe je i zde potøebné. Poslední léta pøinesla pokrok
i ve veterinární medicínì a naimi pacienty se stali i vai chlupatí miláèci.
Situace v laboratorních slubách se mìní - vznikají velké
laboratorní øetìzce, pro které se
monost získání dalích odbìrù
rovná dalímu zisku. Vzhledem k
tomu, e zatím nejsou koncipovány zdravotnické zákony omezující zisk ze slueb financovaných ze zdravotního pojitìní, je
to ekonomicky lukrativní oblast.
Pro malé laboratoøe se tak stává
osudným poadavek na akreditaci - velké a bohaté Nìmecko
má pouze 4% akreditovaných
laboratoøí. Nae zemì, v souèasné dobì nepøíli ekonomicky
úspìná, nutí nyní neoprávnìnì
prostøednictvím zdravotních po-

Laboratoø je souèástí nemocnice od zaèátku obnovení nemocnice. Mìla za úkol poskytovat základní laboratorní sluby
pro nemocnici a pozdìji pro praktické a dìtské lékaøe v naem
mìstì a okolí. Spektrum provádìných metod se roziøovalo,
postupnì se dokupovaly pøístroje, laborantky si doplòovaly vzdìlání. Laboratoø se od poèátku
úèastnila hodnocení kontroly
kvality certifikovanou spoleèností
- vdy s dobrým výsledkem. Ziskovost takové laboratoøe je malá.
Její význam spoèívá v pohotové
spolupráci s lékaøi, v èasové a
místní dostupnosti - a ètvrtina
vyetøení se provádí na poèkání
nebo z urgentních dùvodù.
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jioven k akreditaci vechny laboratoøe. Akreditace je proces
nákladný, pøedevím na finance,
ale i personální obsazení, z hlediska kvality práce není nezbytnì
nutná. Tímto krokem zdravotní
pojiovny cílenì smìøují k ruení meních laboratoøí a podpoøe
velkých.
Pokud by laboratoø ve Vizovicích ukonèila svoji èinnost, pøihlásilo by se nìkolik poskytovatelù laboratorních slueb i ze
vzdálenìjích oblastí, kteøí by ráno vzorky odvezli a pozdìji dodali výsledky. Urgentní vzorky by
si pacient odvezl sám, nebo by
byl odeslán do velké nemocnice. Toté by se týkalo i vyetøení,
která poadují urychlené zpracování.
Je to trochu obdobná situace
jako s ruením malých nemocnic
z dùvodù potøeby dostateèného
financování velkých center. Historicky vzniklá praxe, kdy se
bìné záleitosti øeí na místì a
do centra se dostávají komplikovaní pacienti, je tím zruena.
Centra tak budou zahlcena pacienty s banalitami a na svoji odbornou práci zase nebudou mít
èas ani finance.

Podnikáme
nejrùznìjí
kroky k tomu, aby zdravotní
péèe zprostøedkovaná nemocnicí Milosrdných bratøí mohla
slouit ve stejné kvalitì a
intenzitì nadále vem obèanùm Vizovic i blízkého a vzdáleného okolí.
Dìkujeme za podporu a aktivnì nabídnutou pomoc vem
starostùm i obèanùm Vizovicka,
Sluovicka i vzdálenìjích obcí.
Pøejeme radostné, poehnané a pokojné proití vánoèních
svátkù a do nového roku pevné
zdraví due i tìla, stálé Boí poehnání pro dny sváteèní i vední .
Za vechny zdravotníky i ostatní personál naí nemocnice
MUDr. Zdislava Tìlupilová

OHLÉDNUTÍ ZA ÈINNOSTÍ DOMU KULTURY VIZOVICE
Vánoce jsou za dveømi a je naèase zrekapitulovat dìní v Domì kultury za rok 2012. Vìrní návtìvníci si teï s námi zavzpomínají a
ostatní se dozví, co se tu celý rok dìlo a tøeba v pøítím roce jim zvìdavost nedá a pøijdou se rovnì na nìkterou z akcí podívat. A kolik
e jich bylo? Výstav s vernisáí se v prostorách vestibulu a Informaèního centra uskuteènilo 12. V hlavním sále se odehrálo 9 divadelních pøedstavení pro dìti, 8 divadelních pøedstavení pro dospìlé, 9 koncertù, 1 ples a 3 Mikulái. V prostorách kavárny se klub dùchodcù seel 11krát, probìhly 2 literární veèery, 6 cestopisných a 6 jiných pøednáek. Dalích akcí v prostorách Domu kultury, jako prodeje, oslavy, zábavy a jiné, bylo celkem 70. Mimo prostory Domu kultury jsme poøádali 2 autobusové zájezdy, Folklórní a dechový festival s divadelním pøedstavením v Sokolovnì a 1 Vánoèní trh na Masarykovì námìstí. Od dubna do øíjna jsme se setkávali kadou tøetí
sobotu v mìsíci na Masarykovì námìstí na Vizovických farmáøských trzích, které si za dva roky svého trvání ji naly své pravidelné
návtìvníky a ze kterých se stává tradice. Na akcích poøádaných Domem kultury jsme pøivítali 5694 návtìvníkù, na ostatní akce pøilo 6420 hostù a do Informaèního centra v Domì kultury zavítalo celkem 3682 obèanù.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat Mgr. J. Findejsovi za osvìtlování, manelùm talmachovým za atnový a poární servis,
Mgr. J. Banému za zajiování vstupenek na jednotlivé akce, Mgr. M. Halovi za dobrý zvuk a paní M. astné nejen za to, e tu máme
èisto, ale i za to, e se máme na akcích kde obèerstvit. Dále velké podìkování patøí zamìstnancùm technických slueb, kteøí nám pomáhají jak s propagací, tak s chystáním sálu na jednotlivé akce a stavìní stánkù na Trnkobraní, Farmáøské a Vánoèní trhy a v neposlední øadì i podìkování vem sponzorùm, úèinkujícím a návtìvníkùm za pøízeò, kterou nám vìnovali.
Doufáme, e Vás dalí rok v naem domì kultury obohatil o nìjaký pìkný záitek a pøejeme Vám krásné proití svátkù vánoèních
a astný nový rok 2013.
Na pøítí rok jsme zatím pøipravili divadelní pohádku pro dìti i dospìlé Mrazík, divadelní pøedstavení enitba, Celestýnské proroctví, Milenka za dveømi, Travesti show Scandal ladies, cestopisné pøednáky Ing. F. Brachtla, divadelní pohádky pro nejmení, 2.ples
mìsta Vizovic, výstavu ikovné ruce obèanù Vizovic Gajdy a zelé, ivobytí celé spojenou se soutìí o nejlepí kyselici a vystoupením gajdoských kapel, Velikonoèní jarmark a v pøípadì dobrého poèasí od mìsíce dubna kadou tøetí sobotu v mìsíci Vizovické farmáøské trhy. Také Vás srdeènì zveme do prostor Informaèního centra, kde probìhne kadý mìsíc nová výstava.
pracovníci DK Vizovice

DECHOVÁ HUDBA GLORIA SI ZÍSKALA SRDCE NAICH SENIORÙ
Beseda s dùchodci má ve Vizovicích ji dlouholetou tradici, a to nejen díky Komisi pro obèanské záleitosti, která s
Domem kultury tuto akci kadoroènì poøádá, ale také pro její
oblíbenost mezi starí generací. Kadý rok se na konci listopadu senioøi setkávají v naem Domì kultury, aby si popovídali s
pøedstaviteli mìsta, pobavili se, pobesedovali o vem, co je
zajímá a tøeba si i zazpívali.
Také letos tomu nebylo jinak.
Ve ètvrtek 29. 11. 2012 se ji od 14.00 hodin. do Domu kultury zaèali scházet vichni, kteøí mají rádi dechovou hudbu. A
e není dechovka jako dechovka, se od 15.00 hodin, kdy kulturní program ve velkém sále zaèal, pøesvìdèili vichni, kterým
nevadilo ani to, e odpoledne prelo.
Pozvání na letoní Besedu s dùchodci pøijala svìtoznámá
dechová hudba Gloria Zdeòka Gurského, který je jejím kapelníkem. Tento soubor má v obsazení 13. profesionálních hudebníkù. Vìnuje se nejen dechovému ánru, ale také moderní
a váné hudbì.
Hostem, který program moderoval, byl známý Karel
Hegner. Profesionální pìvecké výkony bìhem dvouhodinového vystoupení pøedvedli vichni sympatiètí zpìváci tohoto
souboru.
Tento kulturní program mìl mezi pøítomnými seniory mimoøádný ohlas. Slova chvály a podìkování za krásné odpoledne
jste mohli slyet ze vech stran.

K výborné náladì jistì pøispìlo i bohaté obèerstvení a rozmanitá tombola, kterou Mìsto Vizovice pøispìlo k této kulturnì
- spoleèenské akci.
Beseda s dùchodci je
akcí organizaènì velmi
nároènou a bez pomoci
mnoha obìtavých lidí by
byla jen tìko zvládnutelná. Velkou odmìnou pro
vechny, kteøí se na této
akci podíleli, jsou hlavnì
spokojené tváøe pøítomných seniorù.
Z vyhodnocení 287 odpovìdí ankety, kterou pøítomní bìhem ètvrteèního odpoledne vyplnili, jednoznaènì
vyplývá, e i pøítí rok by si opìt pøáli program s dechovou
hudbou. Na 2. místì ankety by si senioøi pøáli vystoupení cimbálové muziky. Místo tøetí získalo vystoupení známého zpìváka. Nejménì hlasù získalo divadelní pøedstavení, které skonèilo na 4. místì.
Zajímavé byly i jiné nápady, na které bychom vak z
finanèních dùvodù v pøítím
roce nedosáhli.
Mezi návrhy se objevil
Hradian, Moravanka, Tomá
Klus, Jarek Nohavica nebo
Michal David.
Dovolte mi, abych touto
cestou podìkovala za Mìsto
Vizovice vem, kteøí se
jakoukoli formou podíleli na
tom, e letoní Beseda s
dùchodci patøila podle ohlasu seniorù k tìm nejzdaøilejím.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka
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Dne 8. 2. 2013 v 17 hodin se uskuteèní ji podruhé v Domì kultury Vizovice vernisá výstavy s názvem IKOVNÉ RUCE OBÈANÙ
VIZOVIC.
Výstava probìhne v prostorách Informaèního centra a vestibulu
Domu kultury pondìlí - pátek od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30 a
potrvá do 28. 2. 2012.
Jako doprovodný program vernisáe probìhne v prostorách
hlavního sálu Domu kultury. soutì o nejlepí kyselici a pøehlídka
gajdoských kapel pod názvem GAJDY A ZELÉ, IVOBYTÍ CELÉ.
ádáme tímto vechny zájemce o úèast na výstavì, nebo v soutìi o nejlepí kyselici, aby nás kontaktovali na tel: 577599191,
577599110, 604208912, 603470765, email: dum.kultury@vizovice.eu
nejpozdìji do 31. 1. 2013.
pracovníci DK
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