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85 % města
ročník 27

Vizovice bude v roce 2013 pokryto kanalizací.
březen/duben 2012

číslo 2

zdarma

Skončení platnosti zápisu dětí v cestovních pasech rodičů
600 kompostérů do domácností
Ocenění za 50 let v oboru meteorologie a klimatologie
Ceník laboratorních úkonů nemocnice Milosrdných bratří
Policie varuje chodce

Město a městský úřad

2

Výstavba kanalizace ve Vizovicích
Vážení spoluobčané, v minulém roce jste byli informováni,
že jsme jako město byli úspěšní v dotaci na realizaci kanalizace. Jelikož se nás mnoho občanů na tuto otázku dotazuje,
a dokonce někteří samotní zastupitelé se ptají, zda je pravda, že budujeme kanalizaci, dovoluji si níže otisknout zprávu
ČTK. Informace o této problematice proběhla v mnoha celorepublikových médiích. Níže uvádím citaci jedné z nich.
Vizovice vybudují další část kanalizace ve městě za 40 mil. Kč.
3. 2. 2012 14:05, Zdroj: ČTK
Vizovice na Zlínsku vybudují
další část kanalizace ve městě,
stavební práce si vyžádají do 40
milionů korun. Město sice nezískalo dotaci od Evropské unie,
dostalo však peníze od ministerstva zemědělství. Dotace pokryje 55 procent nákladů, zbytek
uhradí město, řekl dnes ČTK
starosta Roman Persun.
Stavební práce začaly nedávno, hotovo by mělo být do konce
roku 2013. Po skončení těchto
prací bude mít kanalizaci 85 procent města, uvedl starosta.
Město podle něj žádalo o dotaci před několika lety u Státního
fondu životního prostředí. Podmínkou však byl pouze jeden
vlastník, ve Vizovicích však vodohospodářskou infrastrukturu
vlastní dva subjekty, z 60 procent
Číslo staveb. objektu / Měsíc
Název ulice / Týden

Vodovody a kanalizace (VaK)
Zlín, 40 procent patří městu.
"Měli jsme k tomu několik jednání, museli bychom žádat Brusel
o udělení výjimky, což by bylo
zřejmě náročné," poznamenal
Persun s tím, že smlouvy s VaK
jsou uzavřeny až do roku 2034
a nebyl zájem je měnit. Vloni
proto město požádalo o dotaci
u ministerstva zemědělství a bylo
úspěšné.
Dotaci na stavbu čistíren odpadních vod z Evropské unie
nedostane 21 obcí včetně Prahy.
Dalších osm obcí má ještě šanci,
že peníze získá. Ohroženo bylo
původně 42 projektů v hodnotě
deseti miliard korun. Evropská
komise nechce dotovat projekty,
na nichž bude následně vydělávat soukromá ﬁrma.
I v letošním roce pokračují
práce dle projektové dokumentace. Letos byly provedeny práce

Leden

Únor

Březen

na ulici J. Haly, v současné době
se pracuje na ulici Příčná a Lázeňská. Jelikož se množí více
dotazů od občanů města, tak

v časovém horizontu nastiňujeme
termíny přibližných realizací.
Ing. Roman Persun,
starosta města

První výkopy kanalizace začaly na ulici Lázeňské.
Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

SO 01 Kanalizace Chrastěšovská
SO 02 Kanalizace Říčanská
SO 03 Kan. ul.Kopanická.Lázeňská
SO 04 Kanalizace ul.J. Hály
SO 05 Kanalizace ul.Příčná
SO 06 Kanalizace ul.Příkrá
SO 04 Vodovod ul.J.Hály
SO 06 Vodovod ul.Příkrá
SO 06 AT stanice -budova
SO 06 AT stanice - vystrojení
SO 07 Přípojky nn
Bližší informace obdržíte na tel.: 577 599 181 nebo 724 978 898, případně osobně v čase úředních hodin (Po, St). Mimo úřední dny kdykoliv po telefonické dohodě
– Ing. Ladislav Hájek, investiční technik

březen/duben 2012
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Vážení spoluobčané,
začátkem tohoto roku se v tisku celkem nenápadně objevila
zpráva o zastavení stavebního
řízení rychlostní silnice R49. Dne
17. 1. 2012 bylo stavebnímu
úřadu v Holešově skutečně doručena žádost Ředitelství silnic
a dálnic o zpět vzetí žádosti
o stavební povolení rychlostní
silnice R49 v úseku Hulín-Fryšták.
Stavební řízení nebylo zcela
v souladu s platnými předpisy
a zřejmě bylo právě z tohoto
důvodu zrušeno. To ovšem znamená pouze dočasné odložení
stavby.
Současně se příznivcům rychlostní silnice R49 podařilo projekt
prosadit do tzv. hlavní sítě TEN-T
a ve sdělovacích prostředcích bylo
zveřejněno že „ stavba může znovu začít“ a že “dělníci by se mohli
na staveniště vrátit po roce 2014“.

Rovněž se o tom zmínila paní
senátorka Alena Gajdůšková, která se zúčastnila zasedání městského zastupitelstva ve Vizovicích dne
26. 3. 2012.
Dovolím si citovat oﬁciální odpověď Ministerstva dopravy České
republiky zaslané Občanskému
sdružení EGERIA: „Skutečností je,
že se ČR podařilo prosadit přeřazení R49 z tzv. globální sítě
TEN-T do tzv. hlavní sítě TEN-T.
Přeshraniční úsek této komunikace
(Zlín-Žilina) pak byl na žádost MD
ČR doplněn do seznamu tzv. prioritních projektů v příloze Návrhu
nařízení, kterým se vytváří nástroj
pro propojení Evropy (návrh nařízení CEF). Tyto prioritní projekty
představují soubor projektů, které
se budou moci ucházet o ﬁnanční
podporu z fondu CEF“.
Z výše uvedeného prohlášení

vyplývá skutečnost, že se projekt
R49 může ucházet o ﬁnanční podporu z Evropských fondů, nikoliv,
že je jeho podpora jistá. Rovněž
v tisku uvedené zprávy, že “dělníci by se mohli na staveniště vrátit
po roce 2014“ jsou velmi neurčité.
Je také zarážející, že např. rychlostní silnice R35 Praha-Hradec
Králové-Olomouc, která by pomohla výrazně odlehčit přetíženou
dálnici D1, která je v katastrofálním
stavu a jejíž rekonstrukce je za současného provozu jen těžko možná, zůstává ve druhé skupině tzv.
globální sítě.
Domnívám se, že než Evropská
komise závazně přislíbí ﬁnancování takové stavby jako je R49,
důkladně a pragmaticky posoudí
nutnost jejího budování.
Z těchto důvodů lze předpokládat, že doba po roce 2014, kdy se

má R49 začít budovat, bude ještě
velmi dlouhá. Možná také dojde
k tomu, že Ministerstvo dopravy
konečně vypracuje již téměř dvacet let slibovaný koncept dopravy
s napojením na evropskou síť silnic
a dálnic, ve kterém bude zohledněna priorita staveb dle aktuálního
dopravního zatížení a v něm bude
mít silniční spojení se Slovenskem
přes Vizovické vrchy výrazně nižší
prioritu, neboť současné dopravní
zatížení na hraničním přechodu
Střelná ve výši kolem 1.600 vozidel denně je nižší, než je průměrné
dopravní zatížení silnic II. třídy.
Vážení spoluobčané, přeji
všem, tedy příznivcům i odpůrcům stavby R49, i těm, které
tato problematika nezajímá,
hodně životní pohody, optimismu a krásné jarní dny.
Pavel Pečeňa

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 26. 3. 2011
• schvaluje schodkový rozpočet města Vizovice na rok 2012 dle tabulkové části
„Návrhu rozpočtu města Vizovice na rok 2012“, která tvoří přílohu č. 1 originálu
zápisu:
Celkové příjmy rozpočtu: 111.045.000 Kč,
Celkové výdaje rozpočtu: 129.666.000 Kč
Financování: 18.621.000 Kč.
• rozhodlo poskytnout příspěvek na provoz na rok 2012:
– Mateřské škole Vizovice, okres Zlín ve výši 2.680.000 Kč
– Základní škole Vizovice, přísp. organizace ve výši 7.897.000 Kč
– Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice 440.000 Kč
– Technickým službám města Vizovice, přísp. org. 5.250.000 Kč.
• stanovuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci Rady města Vizovice:
1) k provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých
dotací a příspěvků do rozpočtu města Vizovice a zapojení odvodů stanovených organizacím s přímým vztahem do rozpočtu města.
2) k provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neovlivní
celkové příjmy a výdaje rozpočtu města na rok 2012, mimo použití rozpočtové rezervy a mimo případy, kdy opatření objemem prostředků překročí
50 % objemu schváleného paragrafu rozpočtové skladby. Maximálně však
do objemu 1 mil. Kč v rámci jednoho rozpočtového opatření.
3) K provádění úprav závazných vztahů rozpočtu města Vizovice k jednotlivým
subjektům, kdy je změna závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením
schváleným podle bodu 1 a 2.
4) K provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných organizací se závazným ﬁnančním vztahem k rozpočtu Města Vizovice.
• ukládá Radě města Vizovice povinnost informovat Zastupitelstvo města Vizovice
o radou provedených změnách rozpočtu na rok 2012 na nejbližším zasedání zastupitelstva.
• souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 5361 v k. ú. Vizovice do vlastnictví Města Vizovice.
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• ukládá předkladatelům jednotlivých materiálů o schválení záměrů, které mají vliv
na úpravu schváleného rozpočtu na straně příjmů i výdajů, aby součástí materiálu
byl rozbor dopadů na rozpočet a vyjádření ﬁnančního odboru o reálnosti takových
úprav.
• zamítá žádost č. j. MUVIZ 5190/2012 o prodej pozemku.
• schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. st. 1524 v k.ú. Vizovice a části p. č. 1089/3 v k. ú. Vizovice od Zlínského kraje.
• schvaluje prodej domu č. p. 417, Masarykovo náměstí, Vizovice, na p. č. st. 220
v k. ú. Vizovice, včetně pozemku p. č. st. 220 v k. ú. Vizovice, za cenu 2.310.000,-Kč.
• schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s E.ON Česká republika,
s. r. o., o prodeji části pozemku p. č. st. 433/1 v k. ú. Vizovice, dle přílohy č. 2
k zápisu.
• vyhlašuje záměr prodeje bytové jednotky č. 948/4 v domě č. p. 948, sídliště Štěpská, Vizovice, dle přílohy č. 3 k zápisu, a to nejvyšší cenové nabídce.
• souhlasí s návrhem vyhodnocení výsledků projednání Návrhu Územního plánu Vizovice dle přílohy č. 4 k zápisu.
• souhlasí s uzavřením smlouvy s ﬁrmou Zlínské stavby, a. s., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, na veřejnou zakázku „Zdravotní středisko
Vizovice – stavební práce“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• souhlasí se změnou systému vytápění na sídlišti Štěpská a A. Háby Vizovice.
III/36/12 – bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na chodníky
I/69 a vyhlášení výběrového řízení.
• bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na zateplení Hasičské zbrojnice a vyhlášení výběrového řízení.
• bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ Vizovice,
Masarykovo nám. 420, Vizovice a vyhlášení výběrového řízení.
• bere na vědomí informaci o možnosti čerpání dotace na rozvoj cyklistické dopravy
z ROP.
• bere na vědomí informace Občanského sdružení Janova Hora a ukládá Radě města Vizovice dojednání podmínky převodu pozemku na sídliště 3. května, Vizovice.
• bere na vědomí žádost o změnu dopravního značení v ul. Těchlovská, Vizovice
a ukládá Radě města Vizovice její další projednání.
Ing. Roman Persun, starosta města
Mgr. Zuzana Štalmachová, místostarostka

březen/duben 2012
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Kompostéry pro město Vizovice
Na přelomu roku 2010 – 2011 se v našem městě poměrně
živě diskutovalo o zrušení komunitní kompostárny. Projekt vycházel z velkých objemů likvidace zeleně. Kapacita kompostárny nebyla smluvně zajištěna. Nebyly zohledněny všechny provozní náklady. V případě realizace tohoto projektu by město
Vizovice mělo roční provozní náklady cca 750 tis. Kč. Do tohoto
projektu nebyly zcela zakomponovány další náklady likvidace
zeleně od občanů rodinných domů ve Vizovicích.

P

o odstoupení od projektu
komunitní kompostárny
v roce 2011 byla otázka
likvidace zeleně z veřejných
městských ploch řešena formou
smluvního vztahu se společností Marius Pedersen, která nám
poskytla velkoobjemové kontejnery. Likvidace zeleně na komunitní kompostárnu Kvítkovice město Vizovice stálo v roce
2011 celkem 162 tis. Kč.

Tento způsob likvidace zeleně
však neřešil další problém, a to
likvidaci zeleně od občanů
z RD tak, aby nedocházelo k plnění popelnic pro komunální odpad touto nežádoucí biomasou.
Město Vizovice v polovině minulého roku podalo žádost o dotaci
na stacionární kompostéry k rodinným domům. Jednalo se o dotaci
z Operačního programu Životního
prostředí, výzva č. 27, prioritní

osa: 4 – Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží (FS), Primární
oblast podpory: 4.0 – Zkvalitnění
nakládání s odpady.
Celkové výdaje na projekt
činí: 783.936,- Kč. Z toho celková výše schválené dotace:
705.543,- Kč. Město Vizovice
se bude spolupodílet částkou
78.393 Kč. Počet sběrných nádob (kompostérů) – 600 ks.

„

Kompostéry budou
vydávány od 1. 8.
do 31. 8. 2012.

”

V současnosti probíhají kroky
ve věci výběrového řízení na realizátora zakázky a následné dodávky výše zmiňovaných 600 ks kompostérů. Dle uvedených hodnot
cena 1 kompostéru činí přibližně

1.300 Kč a 600 RD v této hodnotě
dostane kompostér od města zdarma, aby jej patřičně dle uvedených pokynů na letáku výrobce/
dodavatele náležitě užívala.
Vzhledem k tomu, že ve městě Vizovice a místní části Chrastěšov je téměř o ½ RD více než
samotných kompostérů, uvažovali jsme, jakým způsobem nastavit pravidla, abychom předešli případným nedorozuměním.
Rada města přijala dne 19. 3.
2012 Zásady pro poskytování kompostérů. Žádost pro
poskytnutí kompostéru je zveřejněna na www.vizovice.eu
a v současném čísle Vizovských
novin. Níže uvádíme následující
důležité informace!
Ing. Roman Persun, starosta,
Ing. Martin Pacoň,
Jiří Žůrek, DiS.

Zásady pro poskytování kompostérů občanům
města Vizovice a místní části Chrastěšov:
1) Přidělování kompostérů občanům bude prováděno na základě „Žádosti občanů“ s trvalým pobytem ve městě Vizovice
a m. č. Chrastěšov.
2) Na jedno číslo popisné je možné požádat o 1 ks kompostéru.
3) Žádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru je zveřejněna v současném vydání VN a na www.vizovice.eu. Termín zveřejnění žádosti - duben 2012. Vyplněnou žádost je nutno odevzdat
na podatelnu MěÚ do 30. 6. 2012. Žádost lze odeslat i poštou
na adresu: Město Vizovice, podatelna, Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice. Vyhodnocení žádostí proběhne od 1. 7. 2012
do 31. 7. 2012. Výsledky budou sděleny poštou.
4) Kompostéry budou vydávány od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012
v areálu Technických služeb na ulici Zlínská. Občané při převzetí kontejnerů uzavřou s městem Vizovice smlouvu o výpůjčce na dobu 5-ti let. Po uplynutí 5-ti leté lhůty přejdou kontejnery
do vlastnictví občanů.
5) Město bude přidělovat kompostéry na základě pořadí podaných
žádostí. Dalším kritériem pro přidělení kompostérů je rozloha pozemku u nemovitosti. Pro přidělení kompostérů není právní nárok.

Ukázka kompostéru, které budou přidělovány občanům na
vlastní žádost.

březen/duben 2012

6) V případě, že nebudou všechny kompostéry vydány v průběhu srpna, budou vydávány individuálně nejpozději v termínu
do 31. 12. 2012.

Vizovské noviny
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Odbor správní informuje
Skončení platnosti zápisů dětí v cestovních pasech rodičů

Nedoporučujeme rodičům vycestovat s dětmi, které mají zapsané pouze ve svých občanských průkazech, a to z důvodu
možných komplikací při cestování v jiných státech.
Občanský průkaz jako cestovní doklad na území EU může
použít pouze jeho držitel.
K vydání cestovního pasu pro
dítě mladší 15-ti let je potřeba
předložit rodný list dítěte, rodné
listy rodičů k ověření státního
občanství (jedná-li se o vydání
prvního cestovního pasu), občanský průkaz zákonného zástupce,
který žádost podává a případně
předchozí cestovní pas dítěte
(pokud byl vydán).
Fotograﬁe se pořizuje na místě
samém a správní poplatek za vydání cestovního pasu činí 100 Kč.
Cestovní pas je vyhotoven
do 30-ti dnů (cca za 3 týdny)
a vydává se s územní platností
do všech států světa a s dobou
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zu činí 50 Kč. Občanský průkaz
je vyhotoven do 30-ti dnů a vydává se s dobou platnosti 5 let.
Tento občanský průkaz je
možno použít pouze k vycestování do států EU.
Doporučujeme občanům, aby
si vždy před každou cestou

do zahraničí ověřili aktuální podmínky pro vstup do daného státu
a předešli tak možným komplikacím. Podrobné informace lze získat prostřednictvím internetových
stránek Ministerstva zahraničních
věcí (www.mzv.cz), případně
u příslušného zastupitelského
úřadu.
Lenka Miková

Žádost o poskytnutí
domácího zahradního
kompostéru
Čas podání žádosti:

Město Vizovice
podatelna
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Pořadové č. žádosti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Jméno a příjmení žadatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Číslo občanského průkazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Adresa trvalého pobytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Parcelní číslo pozemku nacházejícího se na území Města Vizovice, včetně uvedení
katastrálního území . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí domácího kompostéru
• prohlašuji, že jsou informace uvedené v mé žádosti pravdivé,
• prohlašuji, že nemám dluh vůči městu Vizovice ke dni podpisu žádosti
• prohlašuji, že jsem vlastníkem (spoluvlastníkem) pozemku p. č.
• prohlašuji, že budu domácí kompostér používat pouze pro svou potřebu v k. ú. Vizovice a Chrastěšov
Jsem si vědom(a) všech právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

Ve Vizovicích dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis žadatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Žádost ověřil(a):
titul, jméno, příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis, razítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✁

Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu rodiče proveden před datem 1. 7. 2011, smí
i po uvedeném datu toto dítě vycestovat do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu
je zapsáno, nejpozději do 26.
6. 2012. Tímto dnem zápis dítěte
v cestovním dokladu rodiče pozbude platnosti a dítě bude moci
vycestovat do zahraničí pouze
s vlastním cestovním dokladem.
To znamená, že všechny zápisy dětí v pasech rodičů z předchozích let budou od 26. 6.
2012 neplatné.

platnosti 5 let. Od 1. 1. 2012 je
možno také vydávat občanské
průkazy dětem mladším 15-ti let.
Podmínky k vydání tohoto občanského průkazu jsou totožné jako
u vydání cestovního pasu.
Fotograﬁe se rovněž pořizuje
na místě samém a správní poplatek za vydání občanského průka-

✁

V souvislosti s novelou zákona o cestovních dokladech
bylo v loňském roce od 1. 7.
2011 ukončeno zapisování dětí
mladších 10-ti let do cestovních
pasů rodičů.
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Oheň založený v přírodním prostředí se může snadno vymknout kontrole

HASIČI VARUJÍ!
Nezakládejte ohně v přírodě,
na skládkách a nevypalujte trávu!
Oheň založený v přírodním prostředí se může snadno
vymknout kontrole a způsobit požár. Zejména požáry v lesích
mohou mít nedozírné důsledky jak po stránce materiální, tak
především na životě a zdraví nás všech. Velkým nešvarem se
také každoročně v jarním období stává vypalování trávy, které již zapříčinilo hlavně u starších občanů nejedno zranění,
či dokonce ztráty lidských životů. Největší nebezpečí hrozí
zvláště v letních měsících, době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru, kdy je půda i vegetace (tráva, keře, stromy …) suchá
a snadno se šíří požár.
Pamatujte zejména tyto hlavní zásady:
• Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru.
• V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat
otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
• Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
• Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události, např. požáru
v lese, plošného vypalování trávy, porostů apod., předejte tuto
informaci co nejdříve na tísňovou linku 150.
• Jedete tábořit? Oheň se smí rozdělávat jen na místech zbavených listí, jehličí i suchých větví, v dostatečné vzdálenosti od lánu
obilí i okraje lesa, v ohništi vykopaném až na nerostný podklad.
Při činnostech pořádaných pro děti je bezpodmínečně nutná přítomnost dospělé osoby.
• Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských
plodin a stohů. Od hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej
vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte
vrstvou zeminy.
• Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně a pokutě až
do výše 25 000 Kč.
• Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí
Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
• Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte
starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému
nejbližšímu okolí.
• Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru kažHasiči Vizovice
dý požár na známou tísňovou linku150.

Den otevřených dveří hasičské zbrojnice

K

aždým rokem pořádají členové sboru dobrovolných hasičů pro veřejnost dny otevřených dveří hasičské zbrojnice. Letos shlédly děti
mateřské školy, základní školy a dětského domova Vizovice hasičskou výstroj a zásahovou techniku ve dnech 26.03. a 28.03. v dopoledních hodinách. Kromě poutavého představení, prostor hasičské zbrojnice
a zásahové techniky malé návštěvníky zaujala názorná ukázka slaňování
přímo z budovy zbrojnice.
Smyslem celé akce je přiblížit veřejnosti a mládeži význam práce a činnosti dobrovolných hasičů, upozorňovat na hrozící rizika a na možnosti
jejich odstranění. Součástí preventivně výchovné činnosti je i vyhlášení soutěže „Požární ochrana očima dětí“, které se mohou zúčastnit děti, žáci
a mládež do věku 18-ti let, a to v rámci činnosti školní i mimoškolní (družstva
mladých hasičů, DDM apod.) Soutěž je zaměřena na vyjádření poznatků
dětí o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání, pomoc hasičů při
požárech, haváriích, nehodách atd.
Doufáme, že dny otevřených dveří přinesly dětem nejen nové poznatky
a zážitky, ale pomohou jim i při úspěšném zapojení do vyhlášené soutěže.
Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů a členům SDH Milanu Okálovi,
Petru Smilkovi, Drahomíru Macíkovi a Marianu Rutarovi, kteří se malým
návštěvníkům věnovali, patří poděkování.
SDH Vizovice

vizovske.noviny@vizovice.eu
Děti zaujal zásahový vůz.
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Lesy České republiky a TS Vizovice

Čištění Čamínského potoka
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VIZOVSKÝ ZPRAVODAJ
nepolitický list
Valašského kraje – 1931

Volba starosty
ve Vizovicích
V sobotu, dne 31. října
1931 konala se volba
starosty ve Vizovicích
a byl zvolen starostou pan
JUDr. A Bervid, advokát
ve Vizovicích, I. náměstkem
pan Frant.Kalenda, rolník,
II. Náměstkem p. Ant. Matyáš, odborný učitel.

Motorový vůz
na trati
Důkladná očista malého potůčku.

V

některém z minulých čísel VN
jsme Vás informovali, že by
v letošním roce mělo proběhnout
čištění Čamínského potoka. Jsme
rádi, že investor (a zároveň správce) – Lesy České republiky, společně s realizátorem započali v polovině března s pracemi. Tato akce
je pro město Vizovice rovněž velmi
důležitá, abychom tak do budoucna mohli touto regulací omezit případné lokální povodně, které tuto

oblast města Vizovic pravidelně postihují. Poslední případ jsme zaznamenali v loňském srpnovém létě,
kdy z důvodu vylití Čamínského
potoka došlo k naplnění koupaliště a následnému zatopení objektu
historické budovy Sokolovny. Musíme konstatovat, že to není poprvé,
a proto je na výsost žádoucí, aby
regulace byla provedena kvalitně
s patřičným důrazem na škody, které tato říčka při nárazových lokál-

ních deštích způsobuje. Jelikož jsou
tyto regulační práce náročné z důvodu špatné dostupnosti k dané
říčce, chceme touto cestou poděkovat a zároveň požádat občany,
kterých se tato akce přímo dotýká,
o patřičnou součinnost, ale hlavně
trpělivost v období budování tohoto
vodohospodářského regulačního
díla. Děkujeme.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Technické služby města Vizovice
– zpráva o hospodaření –

TS

Vizovice prošly začátkem
letošního roku úspornou
reorganizací, na jejímž základě
došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 5 osob. Snížení nákladů
s tímto spojených by mělo do budoucna zajistit snižování příspěvku
města Vizovice na činnost TS, který
činil v uplynulých letech ročně 12
mil. Kč a značně zatěžoval městský rozpočet.

P

aralelně s fungováním Technických služeb města Vizovice, příspěvkové organizace, byla založena společnost s ručením omezeným
stejného názvu, tj. Technické služby
města Vizovice. Do této společnosti
budou v průběhu roku převedeny
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činnosti zajišťované v současnosti
příspěvkovou organizací. Nová
společnost napomůže díky transparentnějšímu hospodaření na základě fakturace městu za přesně dané
činnosti k další úspoře nákladů.

dřívějšího zahájení úklidových prací
na komunikacích. Práce budou pokračovat tak, aby počátkem května
bylo město uklizeno. Situaci s čistotou nyní bohužel negativně ovlivňuje
výstavba kanalizace ve městě.

P

TS

ráce v TS byla na konci zimy
kromě pravidelného svozu
odpadů především zaměřena
na údržbu zasněžených chodníků
a městských komunikací. Naštěstí
množství sněhu nebylo nadprůměrné a mohlo tedy dojít mezi
jiným i k úspoře spotřeby posypových materiálů.

E

xtrémní teplo v druhé části března s sebou přineslo nutnost

se snaží využít období
vegetačního klidu a na základě posouzení stavu dřevin
na městských pozemcích zajišťuje
kácení stromů zasažených nejrůznějšími chorobami či jejich prořez.
V průběhu března došlo ke kácení
nebezpečných stromů na ulici Lázeňské, Zlínské, Štěpské, Zahradní
a na hřbitově.
Ing. Ivan Straškraba,
jednatel TSMV

Otrokovice–Zlín–Vizovice
Ve středu 4. listopadu 1931
přijel první motorový vůz do

Vizovic. Několik vizovských
občanů očekávalo se
zájmem příjezd vozu. Vůz
je prostranný a je v něm
42 sedadel pro cestující. Je
zajímavé poslouchati rozpravy občanů, jak na tento
motorový vůz pohlížejí.
Doposud se neví jak bude
vůz jezditi a proto není
třeba věc předem hanět
nebo chválit. Jisto je, že
obyvatelstvo širokého okolí,
které jezdí vlakem, právem
si naříká na špatnou dopravu na naší trati, zvláště
v poslední době, kdy vlaky
se velmi opozdívají. Jízda
smíšeným vlakem je přímo
nesnesitelná, je pomalá a to
nešťastné posunování ve stanici Lípa-Slušovice! Někteří
cestující dokonce tvrdí, že
na kole by dříve dojeli do
Zlína nebo do Vizovic, než
tímto vlakem.
Richard Jaroněk
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Rozhovor s fotografem Richardem Jaroňkem
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Motto: Za hranice všedních dnů.

V našem městě žijí lidé, kteří
dosáhli úspěchů mimo město v různých oborech. Třeba
krasobruslení, světová matematicko-fyzikální olympiáda,
alpinismus a další. Z vrozené
skromnosti (aby si snad někdo
proboha nemyslel, že se chtějí
vytahovat) si výsledky svých
aktivit nechávají pro sebe,
nebo je alespoň neprezentují doma, ve Vizovicích. Je to
škoda, myslím si, že by o nich
lidé měli alespoň vědět, a být
hrdí na to, co dokázali jejich
spoluobčané. O některých
jsme v našich novinách psali.
A jeden prostřednictvím Domu
kultury ve Vizovicích o své práci přednášel. Jeho aktivity jsou
trochu exotické: je to potápění
a fotografování fauny. Oním
spoluobčanem je pan Richard
Jaroněk, kterému bych chtěl
položit několik otázek.

C

o vás vedlo k zájmu
o tyto disciplíny? Byl to
od mládí vztah k přírodě, četba literatury, sledování ﬁlmů
(např. Čelisti) nebo televizní
pořady (např. francouzský
seriál od známého mořského badatele Jacque – Yvese
Cousteaua)? Nebo snad jenom touha po adrenalinu?
Splnil jsem si dětský sen. Hltal
jsem Verneovky a Cousteau byl
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pro mne vzor, idol a jeho práce nedostupnou Mekkou. Velký boom
nastal samozřejmě po revoluci,
kdy jsem poprvé vycestoval do Jugoslávie a pak hned do Karibiku
(mimochodem, do dnešního dne
jsem byl již 80 × v Africe). První
potápěčské zkoušky a první fotoaparát za 10 dolarů. Uplynulo
dalších deset let, já měl za sebou
stovky ponorů po celém světě
(dnes jich mám 1.500). Pracoval
jsem v mnoha světových týmech
a ani ve snu bych nevěřil, že budu
pracovat s Coustauovým synem
Jeanem-Michaelem Cousteauem,
stanu se jeho přítelem a dokonce
tento zcestovalý Francouz byl u mě
na návštěvě ve Vizovicích.

P

okud už se člověk chce věnovat takovým aktivitám,
musí být na ně připraven. Například odbornými znalostmi.
Je zapotřebí mít alespoň základní vědomosti o tom, jaká
fauna či ﬂóra se pod hladinou
předpokládaného potápění
vyskytuje, co se od ní dá očekávat (přímé napadení, možnost
poranění při přímém kontaktu
apod.) a jak se při tom chovat.
I samotné potápění vyžaduje
přípravu (kurzy a školení). Můžete říct, odkud tyto znalosti
čerpáte?
Kdo se chce profesionálně věnovat životu zvířat, musí o nich něco
vědět. V době „bezinternetové“
nám zůstalo k nauce těch pár knížek, které kdy o potápění a podmořském světě vyšly. Nejlepším
učitelem je praxe a těsný kontakt
se zvířaty. Samozřejmě k tomu napomáhá zkušenost mnoha kamarádů, jakými je třeba živá legenda
– žralokář Andre Hartman, který
mne mnohému naučil (ve Vizovicích byl v roce 2003). Dnes je ale
můj vývoj již někde jinde. Naopak
sami již provádíme výzkum a testujeme například žraloky na sobě

samých. U nás o tom málo lidí ví,
ale přibližně před deseti lety jsme
byli první tým na světě, který dokázal, že žralok umí couvat a loví
ve skupině. Do té doby to bylo
na vědecké úrovni nepřípustné.
Byli jsme dokonce v týmu Steva
Lichtaga první ﬁlmařská skupina,
která se potápěla s Velkými Bílými
žraloky bez klecí.

D

ůležité je i jazykové vybavení. Kterými jazyky
se domluvíte a jak jste je studoval?
K mé smůle nejsem lingvista.
Mluvím anglicky a rozumím trochu
afrikánsky (řeč Bůrů v Jihoafrické
republice). Zvládám i pár afrických nářečí (Himba, Zulu, Svahilštinu), ale žel jen úplný základ.

M

y moře nemáme. Bohužel. Každá země ale má
pro aktivity v jejích mořích určité podmínky a omezení a člověk o nich musí alespoň vědět,
aby se nedostal do „průšvihu“.
Kde čerpáte znalosti o těchto
podmínkách a s kým vyřizujete
potřebná povolení?
To je mnohdy nadlidský úkol.
Například povolení k potápění
k Velkým Bílým žralokům nedostanete. Ta doba, kdy to šlo, je
pryč. Je striktně zakázáno se s nimi
potápět a povolení stojí milion korun. Když se s nimi potápíme, vše
děláme načerno a jen díky africkým kamarádům, kteří vědí, jak
obejít nesmyslné a byrokratické
zákony. Ale vše nelze obejít. Více
než rok jsem vyřizoval povolení
pro práci se zvířaty v Botswaně
v Okavango deltě. Je to snad
nejbyrokratičtější způsob komunikace. Mají omezené množství turistů, kteří tuto zemi mohou navštívit
a přes to nejede vlak. Vždy, když
jsem si rezervoval například otevřené kempování, dostal jsem informace: „Nemáme místo, jsme plní“.

Po půlročním nátlaku jsem se tam
dostal a za dva dny po Kalahari
jsem potkal jedno auto. Kempy
úplně prázdné. Ani noha. Prostě
úplně jiný svět a jiné myšlení.

K

potápění, jak je děláte vy,
už nestačí jenom šnorchl
a ty „plavací blány“. Můžete
popsat vybavení, které používáte včetně záznamové techniky (fotoaparáty, kamery?)
Potápíme se jak se šnorchlem,
tak s plnou „scuba“ výbavou. Dříve to byly velké hloubky a hodně
vraků. Běžně osmdesát metrů,
ale časem člověk zjistí, že nejvíce
zvířat je do 15–20 metrů a hlavně je tam hodně slunečních paprsků a barev. Fotoaparáty pod vodou již nejsou za 10 dolarů, ale
jejich hodnota jde k půl milionu.
Jen jeden blesk stojí padesát tisíc
a když vám jej žralok rozkousne
jak ořech…, a udělá to dvakrát
za rok, to pak jen kleju.

V

aše cesty za dobrodružstvím mají také svoje výstupy. Tím myslím knihy, články
v tisku, přednášky, vystoupení
v rozhlasu a televizi. Můžete
alespoň stručně přiblížit tuto
část své činnosti včetně ocenění, kterého se vám dostalo
v zahraničí?
Píšu povídky do Čech a zahraničí. Vyšlo mi jich více jak tři sta
po celém světě. Měl jsem výstavy
po celé ČR, ale taktéž v Bělehradu, na Kypru či v New Yorku.
Mám víc než 50 ocenění z výstav
po celém světě a jsem Mistr a I.Vicemistr ČR. Bylo to občas příjemné
porazit nejlepší fotografy National
Geographic, BBC či Discovery.
Poslední dobou jsem ale omezil
soutěživost na všech různých festivalech. Již jen pro to, že člověk zjistí, že na poháry a diplomy se jen
snáší prach v mé kanceláři a taky
i proto, že jsem poslední dobou
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Mnohdy se před žraloky chráníme pouze holýma rukama
má rozpočet jeden a půl milionu
dolarů a je samozřejmě hrazena
z rozpočtů velkých ﬁlmových společností. Bez sponzorů se ale tato
činnost neobejde.

Jemným dotekem Lorenziniho ampulí lze ovládnout i tunové monstrum.

většinou v porotě a musím hodnotit, udělovat body a ne již soutěžit.
Přednáším pravidelně pro školy
a i v soukromých institucích. Vydal
jsem již čtyři knihy a tento rok chystám svou pátou knihu.

J

aké používáte prostředky
pro sebeobranu (tím myslím
pod hladinou)?
Jedinou obranou je foťák nebo
kamera. Mnohdy se před žraloky
chráníme pouze holýma rukama.
Zvířata jsou jako my – lidi. Každý
je velký individuál a má jinou povahu. Někdo je bázlivý a druhý je
agresivní. Důležité, než se vůbec
začneme bránit, je naučit se řeči
zvířat – v našem případě žraloků.
Jak se pohybují, kroutí, vlní a co
naznačují tělem. Když to pochopíte, předejdete mnohým zbytečným
neštěstím. Musíte vědět, že paviánovi, který má větší tesáky než lev,
se nesmíte podívat nikdy do očí
a můžete klidně sedět vedle něj.
Lvovi se naopak do očí dívat musíte, jinak, jak skloníte hlavu, bere
to jako zbabělost. Pohled do očí
levharta bude ten poslední. Jako
jediná kočka má „morál“ nás zabít. Bere to jako svou povinnost.
Když ustoupíte a couvnete před
žralokem, nahrajete mu do karet
a půjde po vás. Mnoho lidí ani

Vizovské noviny

netuší, že se stačí na žraloka jen
podívat a on uhne – přijde tak
o výhodu překvapení.

Z

náme povahu českého člověka, jistě každého hned
napadne: „A kde na to bere?“
Já si dovedu představit, že podnikání už tak dnes nevynáší.
Uvažuji proto o zdrojích, jako
jsou honoráře za literární díla,
články, přednášky, vystoupení
v televizi, případně za fotograﬁe apod. Máte i nějaké sponzory či jiné zdroje (granty)?
Je to jak říkáte. Fotografováním se živím a člověk musí makat,
aby svou práci prodal a nejhorší
je na tom, že je fakt jiná doba.
Posluchače již dnes nezajímá, jak
fotíte růžové korálové rybičky.
To už viděli stokrát. Chtějí slyšet
adrenalinové příběhy, kontakty
s obry, o rvačkách se žraloky.
Chtějí to mít dokonce i na fotkách a ﬁlmech, což je někdy šílené. Vše, co dělám v zahraničí,
je na bázi soukromých lodí, aut
atd., což stojí značné ﬁnanční
prostředky. Jen člun na žraloky
stojí denně 1.500 EUR (vloni
jsem si proto raději koupil v Kapském městě svou vlastní loď, ale
pořád se mi potápí). Nová expedice, o které nemůžu zatím mluvit,

pak s kolegou pod vodou pěkně
„naběháme“. Mnohdy tito turisté
ani netuší, že jsme odrazili žraloka, který je chtěl kousnout do nohy.

P

B

M

N

otápění by neměla být sólo
disciplína. Myslím, že už
z důvodu bezpečnosti by měli
být alespoň dva.
Těší mne, že o potápění něco
víte… Je to tak, pravidla dokonce
předepisují tzv. „buddy“ systém,
čili dva potápěče. Přece jeden
může druhému pomoci v nouzi. Já
se ale hodně potápím sám. Zaprvé mi druhý potápěč neplaší svými bublinami ryby, a pokud v případě nehody člověk nezpanikaří,
vždy je šance na záchranu. Chce
si to jen zachovat chladnou hlavu.
Žel statistiky ukazují, že jakmile
například dojde vzduch jednomu
z páru, potápěči jsou schopni pro
ten poslední lok vzduchu pod vodou v zápalu boje o život zabít.
Vždy říkám, že potápěč musí být
absolutní profesionál, je k tomu
vyškolen. Když se má stát nehoda, nestáhnu s sebou toho druhého. Důležité je být připraven
a nehodě předejít.
ůžete říct něco o kolektivu, se kterým spolupracujete?
Pracujeme-li ale v týmu, například se žraloky, jsou lidé okolo
mne ti nejdůležitější. Nemůžu se
ale spolehnout na kohokoliv. Mám
jen pár lidí na světě, se kterými
půjdu do těch nejšílenějších akcí.
Já sleduji záda svému kolegovi,
on mně. Máme smluvené signály
a když jeden třeba krmí žraloky
z ruky, nemůže se krýt před útoky dalších žraloků. Někdy je jich
okolo nás i osmdesát (!). Mnohdy
beru do vody i amatéry, protože
se chtějí jen podívat na tyto predátory. Pak jim naopak musím chránit
zadek a krýt záda já. To je pak
někdy slušná makačka, protože
i když jsou tito potápěči proškoleni, prvním pohledem na zubatou
potvoru na vše zapomenou a nechali by se v mžiku sežrat. To se
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yl byste ochoten, bude –
li pro to prostor, zveřejnit
nějaké zážitky i v našich novinách?
Zážitků a příběhů mám stovky.
Určitě by čtenáře zajímalo, jak
na naše auto zaútočil lev a roztrhal nám pneumatiku. Když mne
slon zahnal pod kořen stromu
a chobotem se mě snažil vytáhnout. Jak jsem se potápěl se sedmi
patnáctimetrovými velrybími žraloky a zajisté by se dověděli, jaké to
je, když vás velryba veze na svém
ocasu. Jsou i drsné příběhy, to
když se do kamaráda zakousl Velký Bílý žralok a já pak musel vytáhnout nohu z jeho tlamy. Jaké
to je, když vykopáváte auto z písku
či je utopíte v bažině. Že vám není
do zpěvu, když do lodě narazí
žralok, a ta se začne potápět. Pokud bude ze strany čtenářů a samozřejmě redakční rady zájem,
rád se podělím o své zážitky, které
mají tak nějak vždy co do činění
s Vizovicemi. Slivovici mám vždy
na cestách u sebe.
a závěr…, nebojíte se
žraloků či jiných zvířat?
Přece jste jen v jiném prostředí
a nehoda je nasnadě?
Nesmím tak přemýšlet. Žraloků
se nebojím. Nesmím. Mají receptory, kterými vnímají vibrace tvorů
v tísni, takže jakmile mi bude zrychleně bušit srdce – sundají mne. Je
pravdou, že ve výzkumu jdeme až
za hranice normálního chápání,
pak si o nehodu říkáme. Není to
ale chyba zvířete, ale naše. Porušili jsme nepsaná pravidla. Žel
poslední dobou je těch průšvihů
nějak moc. Pokousání už ani nepočítáme a málem jsme přišli o kamaráda, kterého kousla pouštní zmije
do obličeje.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí a trpělivosti při práci
se zvířaty.
Josef Hradil
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S láskou a odpovědností sloužit nemocným
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Co nového v nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích

Nemocnice Milosrdných bratří z „ptačího pohledu" ze zvonice kostela.
V příštím roce oslaví naše nemocnice 20 let obnovené činnosti
řádu Milosrdných bratří. Je to moc nebo málo? Důvod k oslavě jistě velký. Za tu dobu se mnoho událo, nemocnice doznala velkých
změn, přesto se nás mnozí občané našeho města i okolí ptají, co jim
nemocnice může nabídnout, s čím se u nás lidé léčí …

Z

kusme si stručně připomenout počátky naší činnosti.
Po vystěhování plicního
oddělení do Baťovy nemocnice
ve Zlíně zůstala budova prázdná
a čekala na další uplatnění. Z iniciativy posledního správce nemocnice
pana Miloše Holého a jeho kontaktu na provinciála řádu Milosrdných
bratří P. Stanislava Fialu vzešel plán
na obnovení činnosti Milosrdných
bratří ve Vizovicích. Po mnoha jednáních na kraji, se zdravotními pojišťovnami, s budoucím personálem
dostával plán konkrétní podobu.
Ředitelem a primářem v jedné osobě byl jmenován MUDr. Jiří Flégl ze
Vsetína, který se svými spolupracovníky začal budovat interní oddělení,
postupně pak biochemickou a hematologickou laboratoř, rentgenové pracoviště a rehabilitaci. První
pacient byl přijat 17. srpna 1993,
čímž byla oﬁciálně zahájena činnost nemocnice.
K důležitému mezníku nemocnice patří přechod z interního
oddělení na oddělení Léčebny
dlouhodobě nemocných, který se
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uskutečnil v r. 1999 v důsledku
restrukturalizace lůžek nařízené
ministerstvem zdravotnictví.
K smutným událostem nemocnice patří tragická smrt primáře
a ředitele MUDr. Jiřího Flégla
dne 30. 4. 2005. V jeho funkci
ho nahradila jeho zástupkyně
MUDr. Zdislava Tělupilová. Spolu s ní dnes pracuje v nemocnici
celkem 7 lékařů (včetně vedoucí
rentgenu MUDr. H. Dvořákové
a vedoucí laboratoře RNDr. M.
Špendlíkové), 23 zdravotních
sester, 10 ošetřovatelek a sanitářek a další pomocný personál
(THP, kuchařky, pomocnice, údržbáři, zaměstnanci prádelny).

Co nabízí naše
nemocnice dnes?
Léčebna dlouhodobě nemocných má 65 lůžek na 2 odděleních (na 1. patře 40 lůžek, na 2.
patře 25 lůžek). Přicházejí k nám
pacienti většinou s akutním zhoršením dlouhodobého, často chronického onemocnění, pacienti
po operacích hlavně kloubů a nej-

různějších zlomenin k rehabilitaci,
po cévních mozkových příhodách
k další terapii a rehabilitaci, s dekompenzovanou cukrovkou, bércovými vředy, dekubity …
V přízemí funguje interní ambulance, která je současně příjmovou ambulancí. Provádějí se zde
veškeré odběry biologického
materiálu a kontroly diabetiků,
předoperační a interní vyšetření
na doporučení praktických lékařů
i specialistů. Neformálně poskytujeme lékařskou službu první pomoci – v odpoledních, nočních hodinách a přes víkendy na sesterně
na 1. patře.

„

Provádějí se zde
veškeré odběry biologického materiálu.

”

Biochemická a hematologická laboratoř provádí vyšetření
hospitalizačním i ambulantním
pacientům, ale též bez doporučení lékaře za přímou platbu
(přiložená tabulka s ceníkem jednotlivých vyšetření). Nabízíme
stanovení biochemických a hematologických parametrů, které
vypovídají o funkci jednotlivých
orgánů a ústrojí v našem organismu. Dále nabízíme stanovení drog
v moči, kde je delší doba záchytu

než v krvi (marihuana do 7 dnů,
pervitin a extase do 3-4 dnů). Je
možné požádat i o kontrolu správnosti měření Vašeho glukometru
ve srovnání se standardizovanou
laboratorní metodou.
Rentgenové pracoviště poskytuje skiaskopické vyšetření především orgánů dutiny hrudní (srdce,
plíce ..) a kosterní soustavy. Ultrazvuk vyšetření orgánů dutiny břišní
i jiných měkkých tkání.
Rehabilitační pracoviště provádí fyzioterapie pacientů z oddělení i ambulantních (na předpis
od praktických a odborných lékařů nebo samoplátcům).
Hospitalizovaným
pacientům
i ambulantům slouží pracoviště ozonoterapie (o tom více někdy příště).
Nejdůležitější pro chod nemocnice je však snaha celého personálu s láskou a odpovědností
sloužit nemocným v duchu zakladatele řádu Milosrdných bratří sv.
Jana z Boha a všech jeho následovníků ...
Děkujeme všem příznivcům,
dobrodincům a sponzorům naší
nemocnice - bez Vás by toto
dílo nebylo dnes takové, jaké je.
Na vás všechny pamatujeme při
svých modlitbách a pravidelných
bohoslužbách.
MUDr. Zdislava Tělupilová
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Ceny vyšetření/Inzerce
Ceny laboratorních vyšetření pro samoplátce
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INZERCE

K odběru je možné se dostavit každý všední den nalačno po 6 hodině.
Metoda

Význam

Kč

ALT, AST, GMT, ALP

Jaterní enzymy

17

Celkový bilirubin

Jaterní funkce

14

Amylasa

Funkce slinivky

37

Celková bílkovina, Albumin

Výživa

13

Sodík, draslík, chloridy

Vnitřní prostředí

18

Fosfor anorganický

Kostní metabolismus...

15

Vápník celkový

Kostní metabolismus...

18

Glukosa

Cukrovka

13

Glykovaný hemoglobin

Cukrovka

218

Hořčík

Křečové stavy...

19

Cholesterol celkový

Tukový metabolismus

22

HDL cholesterol

Tukový metabolismus

48

Triglyceridy

Tukový metabolismus

28

Urea

Funkce ledvin

17

Kreatinin

Funkce ledvin

15

Kyselina močová

Funkce ledvin, dna

21

Vyšetření moče – chem. a mikrob.

Funkce ledvin

28

Železo

Krvetvorba

18

Ferritin

Krvetvorba

218

Rozpočet bílých krvinek

Zánět, krvetvorba

68

CRP

Akutní zánět

146

Tyroxin volný (FT4)

Štítná žláza

168

Tyreotropin (TSH)

Štítná žláza

152

Krevní obraz

Krvetvorba

40

Kapilární odběr pro glykemii
Sedimentace včetně odběru

15
Zánět

Odběr krve ze žíly
+příprava k analýze

50
50

Přehled nabízené fyzioterapie na rehabilitačním pracovišti
• terapie funkčních poruch pohybového systému (bolesti bederní, krční
páteře, poruchy stabilizace pletenců, poruchy dechového stereotypu)
• terapie poúrazových stavů končetin a trupu
• terapie pooperačních stavů
• terapie stavů po TEP a CKP (výměna kloubů končetin)
• terapie stavů po cévních mozkových příhodách a jiných neurologických onemocnění (roztroušená skleróza, míšní léze, postižení periferních nervů, Parkinsonova choroba atd.)
• terapie skolióz
• fyzikální terapie: nízkofrekvenční a středofrekvenční elektroterapie, ultrazvuk, magnetoterapie, viofor, lymfodrenáže, biolampa a rašelinové zábaly.
• klasické a reﬂexní masáže

Vizovské noviny
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Zámecká kaple zůstane přístupná přibližně do konce července
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HISTORIE

Jak šel čas
10. března 1841
se narodil Josef Lutonský
– stolařský mistr, blízký
spolupracovník faráře Jana
Bartoše. Jako vizovský vlastenec stál v čele zakládání
Slovanského čtenářského
spolku a Divadelního ochotnického spolku „Tyl“.

12. března 1936
zemřel Zikmund Jelínek –
zakladatel stejnojmenné
likérky.

15. března 1939
obsazení ČSR německými
vojsky. Dne 16.3. obsazení
Vizovic a i pro naše město
tak začíná II. světová
válka. Německá vojska obsadila důležitá místa státní
samosprávy a zároveň
dochází k „poněmčení“
názvu města na Wisowitz.

19. března 1835
hraběnka z Blümengenu
se zasloužila o otevření
konventu Milosrdných bratří
jako řádové nemocnice.

19. dubna 1868
se narodil Josef Čižmář –
magistr farmacie. Velmi významný lékárník v období
Rakousko–Uherska. Čestný
občan Vizovic.

V dubnu 1945
byl ve Vizovicích štáb jednotky SS Jagdverbände Josef
(jedna ze tří jednotek
zabývající se likvidací

březen/duben 2012

Vizovický zámek na startu sezóny
Zprávy ze zámku chodily na stránky Vizovických novin
poslední dobou jen zřídka. Loňská sezóna nebyla příliš jednoduchá,
na veškerém dění se podepsala nižší návštěvnost, která negativně
ovlivnila výdělky a tím i práce na údržbě celého areálu. A tak jsme
měli starostí nad hlavu. Letos stojíme teprve na startu, ale už teď víme,
že nás čeká rok mnohem náročnější, než jsme zatím schopni domyslet.

R

ok 2012 začal sice s jarními teplotami, ale jakmile
se ochladilo, pustili jsme se
do úprav zeleně, které jsme plánovali už od podzimu. Zdravotní
stav několika jedinců v zahradě,
především lip, byl natolik špatný,
že jediným možným řešením bylo
tak nepopulární kácení. Patřily k nim
také dvě vzrostlé katalpy trubačovité, které během posledních čtyřiceti
let vyrostly v blízkosti hlavní silnice,
před budovou předzámčí. Než
však byly tyto náročné práce hotové, silné mrazy během jediné noci
poničily i katalpu třetí, rostoucí přímo před okny kanceláře městské
knihovny. Zásah musel být rychlý,
dlouhé praskliny ve kmeni se zvětšovaly každou hodinu a strom vážně ohrožoval své okolí. A tak dnes
zůstala před předzámčím katalpa
jen jedna. V blízké budoucnosti
tak bude nutné řešit tento prostor
z památkového hlediska, což bude
téma pro specialisty na historickou
zeleň. Do té doby se můžeme těšit
z poslední katalpy, ale současně
také vychutnávat si zcela nový pohled na budovu předzámčí, která
se nám teď otevřela v celé své šíři
a kráse, jak tomu bylo za původních majitelů.
Hlavním tématem tohoto roku se
však stává oprava zámecké kaple. Finanční pomoc vymohla pro
zámek tehdy ještě poslankyně, dnes
ministryně, Mgr. Alena Hanáková.
Přestože se složitým problémem záchrany kaple zabýváme už mnoho
let, stále narážíme na nové skutečnosti a s těmi je třeba se vypořádat
tak, abychom se do opravy už konečně mohli pustit. V současné době
procházejí schvalováním složité
restaurátorské záměry na obnovu
jednotlivých prvků, jejichž rozma-

nitost je pro laika nepředstavitelná.
Teprve po schválení všech postupů
bude na základě výběrového řízení vybrána realizační ﬁrma a práce
budou moci začít. Zámecká kaple
proto zůstane návštěvníkům přístupná přibližně do konce července,
a když všechno dopadne tak, jak
si přejeme, znovu se otevře v celé
parádě se zahájením sezóny 2014.
K tomu ovšem povede ještě hodně
dlouhá cesta…

Jaké doplňkové programy
pro vás letos chystáme?
• Slavnost Otvírání zámku (1. 4.),
• Putovní výstava barevných fotograﬁí památek UNESCO (1. 4. – 29.
4.). Výstavní prostory v přízemí
• Odkaz Heřmana Hanibala. Komorní výstava barokních mešních
rouch a liturgických předmětů
v zámecké kapli, jako součást
prohlídky okruhu A. Samostatně
nepřístupné. (1. 5. – 1. 6.)
• Nestárnoucí svět hraček. Výstava
hraček a historických fotograﬁí
do roku 1945. (18. 5. - 30. 9.)
• Slavnostní koncert k 30. výročí
vzniku pobočky ZUŠ Zlín. Reprezentační sál zámku (1. 6.)
• Nedělní dostaveníčko v zahradě
(1. 7.)
• Projížďky po zámeckém rybníku
(červenec)
• Putovní kino „U gladiátorů“ (31. 8.)
• 3. Hradozámecká noc (1. 9.)
• Vánoční výstava (prosinec)
…a samozřejmě nebudou chybět

koncerty vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké kulturní léto A. Háby,
které pro vás připravuje Dům kultury.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích včas najdete na našich
plakátech a webových stránkách.
Doplňkové kulturní akce nejsou
ovšem tím jediným lákadlem k
návštěvě zdejšího zámku. Pro ty, kdo
obdivují jeho sbírky a vybavení, mám
dobrou zprávu: do interiéru kulečníkového salonu se letos vrátí velký
obraz Latona a sedláci, který tři roky
putoval po restaurátorských dílnách
a galeriích, a také poslední, osmá
židle ze vzácného souboru sedacího nábytku s gobelínovými potahy,
který je chloubou zdejších sbírek.
Z celé devítidílné sady tak zbývá dokončit gobelínový sedák, područky
a dřevěnou kostru pohovky. Velikou
radost máme také z restaurování
dvou obrazů vynikajícího rakouského malíře Hanse Graffa, které byly
opraveny částečně ze sponzorských
peněz. Možná největší překvapení ale zažijí ti, kteří vizovické sbírky
znají a těšili se z přítomnosti obrazu
Dvojportrét otce a syna od vynikajícího českého malíře Jana Kupeckého. Poslední výzkum ukázal, že se
ve skutečnosti velmi pravděpodobně
jedná o autoportrét jiného, původem
českého malíře Jacoba Schuppena,
neméně vynikajícího umělce, známého a vyhledávaného především
u anglického královského dvora
a ve Vídni. A dalo by se pokračovat
dále, ostatní novinky a překvapení už
si ale raději povíme v dalším z čísel
Vizovických novin nebo ústně - jistě
k tomu bude příležitost při našich akcích nebo na prohlídce zámeckých
interiérů. A že stále je o čem povídat,
na to můžete vzít jed...
Jana Pluhařová

INZERCE

VÝPRODEJ MASIVNÍCH DVEŘÍ, LATÍ, LIŠT...
DOMINIK SPOL. S R.O.,
Dřevařský závod, Razov 607, Vizovice 763 12,
Tel/fax. 577 452 811, www.dominik-vizovice.cz
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Velikonoční zamyšlení
Vážení čtenáři Vizovských novin.
Tyto řádky čtete v době, kdy jsou
za námi druhé nejvýznamnější
svátky křesťanů – Velikonoce.
Pro mnohé se tyto svátky staly
symbolikou příchodu jara, tradicí ve formě vajíček, pomlázky či
prostřených stolů. Pro nás, křesťany, však mají hlubší význam,
jsou vyjádřením naděje, nového
života v osobě Ježíše Krista.
I Ježíš, když žil zde na zemi,
slavil pravidelně se svými rodiči
Velikonoce (spojené s hodem

beránka, který si připomínal izraelský národ na základě deseti
egyptských ran, kdy byl tento národ slavně vyveden z 430letého
útisku a poroby z Egypta, a tak
oslavoval Boha). Pro tehdejší izraelský národ toto Boží vedení
a osvobození od egyptského jha
znamenalo naději na svobodu
a lepší budoucnost. Tato staletími
lidstvem připomínaná veliká noc
se stala o to významnější, že byl
jednou pro vždy obětován Boží
syn – Ježíš Kristus. Byl obětován
za nás a pro nás. Byl obětován

pro to, aby vzal naše lidské hříchy
na svá bedra na kříž Golgoty,
aby nás tak smířil s Bohem. Jedině
naší, lidskou vírou v Kristův život,
ukřižování a zmrtvýchvstání, máme
naději na smíření s Bohem. Jeho
dar – smíření – je pro každého
člověka zadarmo. Záleží jenom
na každém člověku, zda jej chce
přijmout či nikoliv. Pro mne osobně
je tento svátek velkým poděkováním právě Kristu za jeho jedinečné
a dokonalé dílo záchrany člověka.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Kluziště – zimní ohlédnutí
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a bojem proti partyzánům),
kde se plánovaly akce proti
1. čs. partyzánské brigádě
Jana Žižky. SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny
byl jako vedoucí zvláštního
oddělení "S" (Sabotage)
údajně v dubnu 1945 i ve Vizovicích, kde prý plánoval
akci proti partyzánům. Tento
historický údaj ale nelze
věrohodně prokázat, protože Skorzeny při výslechu
mjr. Staňkem z 5. oddělení
Hlavního štábu (OBZ) vše
popřel a tvrdil, že s masakrem na Ploštině a v Prlově
nemá nic společného.

Foto: Otto Skorzeny.

19. dubna 1945

I školy využívaly dopoledního bruslení.
I když to letošní zimu dlouho
vypadalo, že bude bez sněhu
a ledu, tak koncem ledna jsme se
přece jen dočkali a začalo mrznout. To byl signál k tomu, aby se
tak jako v minulých letech sešla
parta lidí, kteří se starají o údržbu
kluziště za sokolovnou. Letošní
led vydržel od 28. 1. až do 17.
2., což je celých 21 dní. Bylo to
mnohem lepší, než v minulém
roce, kdy jsme začínali čtyřikrát
a za týden led roztál. Dopoledne
využívaly kluziště většinou školy,
odpoledne veřejnost a večery
byly vyhrazeny příznivcům hokeje
a večerního bruslení.
Připomeňme si letošní sezónu
z pohledu statistiky: Uskutečnilo se
5 večerních bruslení, 10 hokejových
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utkání a 1 maškarní karneval pro
děti. Na kluzišti jsme odpracovali
350 hodin.
Odměnou za naši práci nám
bylo to, že jsme i letos občanům
Vizovic mohli nabídnout zimní aktivitu, která k tomuto sportovnímu
areálu patřila a věřme, že i v příštích letech bude patřit. Závěrem

bych chtěl poděkovat ﬁrmám, které nám pomohly s rekonstrukcí 40
let starého osvětlení. Poděkování si
zaslouží: Sykora spol. s.r.o., Sykora spol. s.r.o., Naturvita a.s., Cheport s.r.o., H.P. - servis hydraulika
s.r.o. a Město Vizovice za několikaletou podporu kluziště.
Petr Pšenčík

Vážení občané,

byla vypálena osada Ploština německými vojáky speciálního útvaru Stíhacího svazu
SS (SS Jagdverbände -vojáci
byli dlouhodobě ubytovaní
ve škole v Loučce). Tato
speciální likvidační jednotka
projížděla před samotnou
akcí přes Vizovice směr Loučka a na jednom vojenském
vozidle došlo k poruše. Tu
musel odstranit karosář Fojtík
z ulice Kopanické. Žel aniž
by tušil, kam komando směřuje a za jakým cílem projíždějí
Vizovicemi, ke spokojenosti
německého velitele tuto
závadu odstranil a vozidlo
zprovoznil. (fotograﬁe Fojtíkovy karosárny, dnes vedle
Řeznictví U Kubíčka)

využívám této příležitosti a nejen za Město Vizovice, ale za všechny
spokojené malé i velké bruslaře, kteří v letošním roce kluziště u sokolovny využívali, chci alespoň touto cestou poděkovat celé partě
nadšenců, kteří se dobrovolně a ve svém volném čase o led na sokolovně starali. Velmi si této obětavé práce pro druhé vážíme.
Mgr. Zuzana Štalmachová, místostarostka

březen/duben 2012
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Hejtmanský den ve Vizovicích

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Myšák při proslovu.

V úterý 27. 3. 2012 proběhl
v našem městě Hejtmanský den,
kterého se účastnili čelní představitelé Zlínského kraje. Na programu byla řada témat, která
s mikroregionem Vizovicka úzce
souvisela. Společné jednání se
zabývalo problematikou sociálních služeb – dotační řízení v letošním roce a v nadcházejících
letech, dopravy – aktualizace
železniční tratě Otrokovice-Vizovice, zefektivnění dopravní obslužnosti města Vizovice, výstavba rychlostní komunikace R49,
řešení koridoru Baťovy dráhy
v návaznosti na limitaci území
pro rozvoj města a blokaci tohoto
území z pohledu ZK, cestovního
ruchu – možnosti rozvoje v oblasti Vizovicka a v neposlední řadě
také oblasti kultury – podpora
obcí s památkovou zónou ze strany Zlínského kraje.

Z
Starosta Vizovic Ing. Roman Persun s novináři.

a Zlínský kraj jsme u nás
ve Vizovicích přivítali hejtmana pana MVDr. Stanislava Mišáka, Ing. Jaroslava
Drozda, Ing. Jindřicha Ondruše,
Mgr. Taťánu Nersesjan, Mgr. Hanu
Příleskou, Ing. Petra Hradeckého

a další představitele krajského
úřadu. Hosty tohoto jednání byli
i Ing. Bronislav Malý a Ing. Věra
Fuksová a dále pak starostky a starostové mikroregionu Vizovicko
a Slušovicko.
Za hostující město, které tento
Hejtmanský den ve spolupráci s Krajským úřadem ve Zlíně organizovalo,
byl přítomen pan starosta Ing. Roman Persun, Mgr. Zuzana Štalmachová a Ing. Jaroslav Pavelka.
Po dopoledním bloku se konal bríﬁnk s novináři a následovala
návštěva ﬁrmy KOMA MODULAR
CONSTRUCTION s.r.o. – vítěz
soutěže „Inovační ﬁrma Zlínského
kraje 2012“, kterou nás provedl její
ředitel Ing. Stanislav Martinec.
Hejtmanský den byl zakončen
pracovním setkáním se zástupci
ﬁrem a podnikateli na Ranči Ellux
ve Vizovicích.
Celé jednání tohoto dne probíhalo v srdečné a velmi příznivé atmosféře, ke které přispělo nejen krátké
úvodní kulturní vystoupení Jana
Radoně, Nikoly Daňkové a Terezy
Adamuškové z valašského souboru
Vizovjánek, ale také pěkné počasí
a osobité kouzlo našeho města.
Mgr. Zuzana Štalmachová

Návštěva ﬁrmy KOMA Modular Construction s.r.o.

březen/duben 2012
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1. PLES MĚSTA VIZOVICE
V

sobotu 18. února 2012 se
uskutečnil historicky 1. Ples
města Vizovice. K poslechu a tanci hrála dechová hudba Fryštácká Javořina a swingový orchestr
Avion swing band ze Zlína. Celý
večer provázeli svými vstupy orientální tanečnice při DDM Zvonek
Vizovice, taneční a mažoretková
skupina SDOM Zlín a bojový
sport Taekwondo Zlín.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a snažili se, aby vše
proběhlo ke spokojenosti návštěvníků. Děkujeme všem sponzorům,
kteří věnovali jak hodnotné ceny
do tomboly, tak podpořili tento
ples i jiným způsobem.
Ti, kteří nás poctili svou návštěvou, doufáme, že nelitují a zůstanou nám věrni i příští rok. Těšíme
se na Vás 2. února 2013.
Pracovníci DK Vizovice

Kankán sklidil velký úspěch.

Ze života Českého zahrádkářského svazu Vizovice
Z
ákladní organizace Vizovice
má 64 členů a hlavní činnost se odehrává na jednotlivých
zahrádkách ve třech lokalitách –
Razov, Trestné I, Trestné II. Na zahrádkách v jednotlivých lokalitách
se zahrádkáři věnují hlavní činnosti,
a to pěstování ovoce a zeleniny.
Ženy mají zálibu ve výsadbě květin
či okrasných keříků. Společná činnost je soustředěna na práci k více-

„

Chod organizace
zajišťuje devítičlenný
výbor.

”

účelové budově v lokalitě Trestné
– Zahradní 1321. Zde je možné
moštovat i vařit povidla na dvou
pevně zabudovaných kotlích.
Máme rovněž jeden pojízdný kotel, o který je největší zájem nejen
mezi zahrádkáři, ale i širokou veřejností ve Vizovicích a okolí. V přízemí víceúčelové budovy se nachází
rovněž sušárna ovoce.
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Chod organizace zajišťuje devítičlenný výbor, který se pravidelně měsíčně schází na výborových
schůzích. Jednou ročně proběhne
členská schůze, kde se řeší chod
organizace a plánuje směr hlavní
činnosti do příštího roku.
Mezi úspěšné akce loňského
roku patřilo zajištění sadbového
česneku ze šlechtické stanice,
o který byl velký zájem. Informační
skříňka u Tržnice je často sledována pro častou obměnu obsahu
novinek a informací týkajících se
pěstování ovoce a zeleniny, nových odrůd atd.
V letošním roce se chystáme
v některém podzimním měsíci
uspořádat pro širokou veřejnost
výstavu ovoce a zeleniny našich
členů. Informace o výstavě bude
včas zveřejněna. To bylo malé
nahlédnutí do činnosti vizovských
zahrádkářů a takové malé zviditelnění před nadcházejícím jubileem – 50 - tým výročím založení

ČSZ ve Vizovicích (1963-2013).
Historie je dlouhá a jaká bude budoucnost? V současné době není
ze strany státu zájmová činnost
zahrádkářů podporována. V loň-

ském roce se snažilo Město Vizovice situaci napravit poskytnutím
příspěvku na údržbu víceúčelové
zahrádkářské budovy.
Výbor ČSZ Vizovice

Sušárna ovoce.

březen/duben 2012
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Významné výročí pozorovatele dobrovolnické
klimatologické stanice ve Vizovicích
Město Vizovice se za celou historii své existence mohlo a může pochlubit mnohými významnými osobnostmi, které nějakým způsobem
vstoupily do dějin města něčím výjimečným…, třeba v oblastech rozvoje lihovarnictví, hudby, kultury, v zájmových spolcích, v lidové tvorbě
nebo dokonce v projevu hrdinského vlastenectví.
Rádi si připomínáme jejich píli, obětavost a vztah k našemu rodnému
městu. Žijí mezi námi spoluobčané, jejichž práce si upřímně vážíme
a uvědomujeme si, že je navýsost důležité v jejich myšlence a hlavně
díle pokračovat, aby mohlo být předáno dalším generacím k zachování dědictví nás všech.

Z

a svoji osobu musím konstatovat, že se cítím zahanben, když jsem si před
několika týdny získal informace
o jednom tichém, skromném a hlavně obětavém člověku. Mám na mysli našeho spoluobčana, pana
Mgr. Jaroslava Baného.
Ano, přiznávám, že jsme lidé
chybující, egocentričtí… Mělo by
z toho pro nás plynout ponaučení,
abychom si více všímali druhých
lidí, ale hlavně jejich dobrovolné práce, která se zdá být pro
některé samozřejmá nebo nevýznamná. Najednou však zjistíme,
že za touto prací člověka vidíme
veliký kus lidské oběti, bez ohledu na jeho osobní volno, rodinu,
počasí…, oběť a službu, která je

ve prospěch nás všech. Touto
cestou bych, vážení spoluobčané, připomněl významné ocenění
našeho klimatologického pozorovatele, pana Mgr. Jaroslava Baného, které získal 1. dubna 2011
od ČHMÚ Praha – „Ocenění
za 50 let dobrovolné pozorovatelské činnosti v oboru meteorologie
a klimatologie“. Za město Vizovice se omlouváme a dodatečně
blahopřejeme a hlavně vyjadřujeme upřímné poděkování za obětavou práci.
Rád bych vám nyní představil
pana Mgr. Jaroslava Baného
a jeho významnou práci v níže
uvedeném a částečně upraveném článku RNDr. M. Hradila –
ČHMÚ Brno /Meteorologické

Mgr. Jaroslav Baný před meteostanicí.
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zprávy, Meteorological Bulletin,
roč. 54/, cituji:
Padesát let soustavné dobrovolné pozorovatelské činnosti není
v našich podmínkách rozhodně
běžným jevem. Uvážíme-li, že
jde navíc o práci pozorovatele
základní klimatologické stanice,
tedy o provádění pravidelných
měření a pozorování ve třech
stanovených termínech denně,
včetně víkendů a svátků, vystupuje mimořádnost takového jubilea
ještě výrazněji.
Pan Jaroslav Baný zahájil svou
práci pozorovatele stanice II. řádu
ve Vizovicích dne 1. dubna 1961.
Meteorologická měření měla
v té době ve Vizovicích již určitou
tradici. Pomineme-li sporadická
měření na přelomu 19. a 20. století, můžeme začátek vizovické klimatologické řady položit do roku
1924. Tehdy byla stanice zřízena
v tzv. Zemské hříbárně na Těchlově.
Stanice byla na návrší nad městem
v nadmořské výšce asi 370 metrů
a měla statut stanice agrometeorologické. K 1. lednu 1937 byla stanice
přestěhována do zahrady odborné
hospodářsko-ovocnické školy, která
byla na svahu asi o 50m níže než
umístění předchozí. Škola, v jejímž
areálu byla stanice umístěna, měnila v průběhu doby několikrát svůj
název i zaměření (dnes Střední
škola oděvní a služeb), významnější pohyb vlastní meteorologické
stanice registrujeme dvakrát. Poprvé
dne 1. září 1956, kdy byla stanice přemístěna ze svahové polohy
v zahradě na asi 50m vzdálené
místo na rovnější ploše před školou.
Další posun stanice byl proveden –
již pod správcovstvím pana Baného
– v roce 1968, kdy byla dne 20.
srpna veškerá přístrojová technika
přemístěna o několik desítek metrů
severním směrem do výhodnější
polohy. Důvodem přemístění byla
pokračující výstavba nebo jiná –
pro meteorologická měření rušivá

hospodářská činnost v blízkosti pozemku stanice.
Od 1. dubna 1961, kdy se měření ujal středoškolský profesor pan
Jaroslav Baný, se situace začala
zlepšovat. Nový pozorovatel, narozený v roce 1936, nebyl v oboru
úplným nováčkem, neboť předtím
sloužil u vojenské povětrnostní služby. Základní vojenskou službu nastoupil v roce 1957 a byl zařazen
k letištnímu praporu v Čáslavi jako
letecký meteorolog. Absolvoval zde
kurz pro pozorovatele letecké povětrnostní služby a po jeho ukončení
působil až do konce vojny v roce
1959 na letišti v Čáslavi.
Ve Vizovicích byl zpočátku formálně veden ještě jako zástupce
pozorovatele, postupně však přebírá funkci hlavního pozorovatele
či správce stanice. Od roku 1964
dodnes provádí rovněž pozorování agrometeorologická, v letech
1964 až 1978 i fenologická.
Od roku 1981 je stanice zařazena do kategorie stanic pracujících
v operativním režimu a předává
každodenně hlášení INTER.

„

Počátek vizovického
pozorování se datuje
od roku 1924.

”

Výrazným zásahem do odborné
práce pozorovatele byla automatizace stanice, provedená ﬁrmou
Meteoservis Vodňany v prosinci
roku 1998. Ani podstatná změna
metodiky s větším důrazem na obsluhu výpočetní techniky však na kvalitě práce pana magistra Baného
neubrala a stanici ve Vizovicích můžeme hodnotit jako jednu z nejsvědomitěji vedených klimatologických
stanic brněnské pobočky ČHMÚ.
Za občany města vyjadřujeme
upřímné poděkování za službu městu Vizovice a přejeme hodně zdraví
a dalšího pracovního elánu.
Ing. Roman Persun,
starosta města
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Soukromá inzerce (formou SMS nebo na pokladně)
Na základě Vašich dopisů a podnětů
otevíráme na stranách VN novou pravidelnou rubriku, a to soukromou inzerci.
Inzerci můžete podávat dvojím způsobem:

SMS
na číslo
903 55 40

Prodám Peugeot 106 r.v.
1997 obsah motoru 1.2,
modrá barva bez koroze,
STK 10/2012. Třídveřová
verze. Najeto poctivých
152tis.. Po výměně rozvodů,
nová baterie, ruční brzda.
Drobné závady (díra koncové části výfuku, výměna
brzdových destiček vhodná),
jinak ve velmi dobrém stavu,
nevyužité. Cena dohodou.
Mob.: 604 820 140
Kdo daruje nebo prodá
staré věci malíře pokojů –
vzorové válečky, šablony,
knížky, časopisy, štětce i nefunkční nebo i jiné listiny, fotky
malířovi. Tel. 725 686 332
– sběratel

• osobně zaplatit poplatek 40 Kč na pokladně
Městského úřadu a inzerát poté poslat poštou,
emailem, zanechat v podatelně či pokladně.
• formou SMS na telefon 903 55 40, v délce jedné
SMS, tzn. max 150 znaků. Nezapomeňte ve zprávě uvést telefonní či jiný kontakt. Po odeslání SMS
Vám bude odečteno 40 Kč (zkontrolujete na Vašem
telefonním výpisu) a obdržíte SMS:
„Váš inzerát pro Vizovské noviny byl přijat a bude
zveřejněn v nejbližším možném vydání. Děkujeme.“
Prodám dětskou zahradní skluzavku, původní cena
2.200,- Kč, používaná pouze loňské léto. Odběr osobní, cena 1.200,- Kč. Kontakt
605 269 305.

žohrdlé (á 250 Kč), možná
návštěva. Tel: 775 656 088.

Příplatek za fotograﬁi je 50 Kč.
Fotograﬁe nelze posílat formou SMS, pouze osobně
nebo na e-mail vizovske.noviny@vizovice.eu.
Termín pro příjem soukromé inzerce pro
číslo VN 3/2012 (vydání 21. června 2012) je: od 23.
dubna do 31. května 2012.
SMS služby technicky zajišťuje TOPIC PRESS
s.r.o., www.platmobilem.cz, cena 40 Kč vč. DPH/SMS.

navštivte www.mestovizovice.eu
vanička. Taška. Po dvou dětech. Cena: 1.500 Kč. Tel.:
731 508 000.

Prodám balík 10-ti triček
velikosti M,L s krátkým rukávem. Cena: 250 Kč
Tel: 775 656 088.

Prodám postavené modely
letadel - 107 kusů i jednotlivě,
i v krabici, částečně postavené. Tel.: 603 526 161

Prodám akvárium předělané na terárium možno
na chameleona za 300 Kč
a dále použitou klec na králíky, morčata, za 250 Kč. Tel.:
775 656 088.

Prodám rohovou kuchyňskou linku 2,20 x 2,30 včetně spotřebičů. Cena dohodou, kontakt 732105529.

Prodám nástěnné elektronické hodiny – tichý
chod. Cena 3000 Kč. Tel:
737 668 838 po 19 hodině.

Prodám použitou klec pro
větší papoušky např: Alexander malý. Cena: 600 Kč
a použitou klec na andulky. Cena: 300 Kč. Tel:
775 656 088.

Prodám rybářský deštník Sema 2,5 m, PVC. nový
a dva pruty zn. Daiwa s navijákem. Cena dohodou. Tel.:
776 050 035

Prodám 1 rok starý kočárek Palex. Tmavě šedý.
Hluboká korba + sportovní
verze + přenosná vanička
+ taška. Po 1 dítěti. Málo
používaný. Cena: 3.500 Kč.
Tel: 731 508 000

Prodám zbytky ze stavby,
vstupní dveře š.90 P, 80 P, zárubně, odpady, roury, překlady, okna. Tel.: 733 653 397
po 17. hodině.
Prodám levně televizní stolek otáčecí. cena 100 Kč Tel.:
777 914 852
Prodám část Haki lešení.
Tel.: 737 056 801

Prodám dětský pokoj zn.
GAZEL z masívu, cena dohodou, tel. 732 105 529.

Prodám 100 ks LP desek za 1.000 Kč. Tel.:
608 871 257
Koupím počítače, hry a příslušenství pouze na Atari. Nabídněte. Tel.: 572 553 636

Prodám přenosné DVD,možno i na náhradní
díly. Cena: 350 Kč Tel:
775 656 088.
Koupím rádia, černobílé
televize, elektronky, rádio
součástky, literaturu. Tel.
605 447 394
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Prodám mladého papouška Agapornise Fišeri
(250 Kč) a 2 Agapornise rů-

Prodám červeno bílý kočárek Dor Jan Cross. Hluboká
korba s možností přestavění
na sportovní verzi. Přenosná

Koupím kolimátor v perfektním stavu. Zn. Nabídněte. Tel.:
737 973 934

Koupím motorovou jednotku
na Vari r.v. 1988, funkční, levně. Tel.: 608 410 074

Koupím pozůstalost po
opravářích rádií, televizí,
radioamatérech - rádia, elektronky. Tel.: 605 447 394

Prodám byt 5+1 v Jasenné po celkové rekonstrukci.
Cena a info. U majitele.
Volejte: 734 40 40 09

Omezení provozu parkoviště
Vážení spoluobčané, v dubnu budou zahájeny práce na
výstavbě Zdravotního střediska za městským úřadem. Výstavba potrvá do konce letošního roku. Z tohoto důvodu bude
částečně omezen provoz na parkovišti za Kulturním domem.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Roman Persun, starosta města Vizovice
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Jaro budiž pochváleno

VIZOVSKÉ

NOVINY

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

CENÍK INZERCE
1/1 strany
180 × 240 mm

2 700 Kč

1/2 strany
117,5 × 180 mm

1 400 Kč

1/4 strany
87,5 × 117,5 mm

750 Kč

1/8 strany
87,5 × 56,25 mm

400 Kč

1/16 strany
25,6 × 87,5 mm

210 Kč

Množstevní slevy:
3–5 × = 10 %
6–9 × = 15 %
10–12 × = 20 %
Soukr. inzerce: 40Kč.
Příplatek za foto: 50 Kč.
Jiné rozměry po dohodě s redakční radou.
vizovske.noviny@vizovice.eu
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Ž

ijeme v zemědělském pásmu,
kde se střídají čtyři roční období a všechna jsou krásná, tedy
když se vydaří. Ale v poslední době
se zdá, že si z nás příroda utahuje
a někdy opravdu člověk neví , které
období právě probíhá. To potvrdila také letošní zima. Vzpomínám
na dětská léta, jak jsme se na zimu
těšili a když zamrzlo a napadl sníh
a držel, i dospělí si pochvalovali,
jak máme krásnou zimu. V dnešní
technikou přesycené době se tomu
říká kalamita a ta je i několikrát
za zimu. Zimu mám rád, ale už čím
dál víc jenom pohledem z okna příjemně vytopeného pokoje. Pravda
ale je, že žádné roční období se
neomrzí víc než zima, zvláště když
je dlouhá. Na jaro jsme se těšili už
jako děcka, a když už trošku oschlo,

tak se začínalo hrou o kuličky. Dnešní ,,maloši“ asi nevědí, o co jde, tak
to musím trochu vysvětlit. Kuličky se
hrály na každém trochu rovnějším
kousku, kde se dal vyhloubit důlek.
Hrálo se barevnými kuličkami, které
se daly koupit téměř v každém obchodě. Byly ale také kuličky kovové
nebo skleněné, ale ty měly daleko
větší kurz. Účelem hry bylo co nejméně pokusy dostat svou kuličku
do jamky, tedy vlastně základ slavného golfu. ,,Profesionálního“ hráče
bylo možno poznat podle odřených
kolen a náplastí ošetřeného ukazováčku. Kvůli nepoctivým hráčům se
také někdy strhla rvačka a prohrát
všechno byla velká hanba.

A

když se potom zazelenal trávník, začali jsme čutat fotbal.

Nebylo to ale jednoduché, protože
každý pozemek někomu patřil, každý si ho udržoval a také chránil, tak
se hrálo také na ulici, kde auta téměř nejezdila. Kopalo se do všeho
možného a na ulici kvůli oknům to
byl převážně hadrák. Pravý kopačák vlastnilo jenom pár majetnějších, kteří s ním samozřejmě dělali
„drahoty“, a když jsme si s ním chtěli
zahrát, museli jsme je nechat vyhrát!

K

dyž se potom začátkem června začervenaly skoré třešně,
tak ty před námi nikdo neuhlídal.
Byly sice nevalné chuti, ale byly
vzácné, bylo to vlastně první ovoce. No ale to už bylo skoro léto
a už jsme se těšili na prázdniny.
Na své mládí vzpomínám rád.
František Kladníček

Jak se slavíval 1. máj
Na 1. máje jsme se vždy těšili
především proto, že to byl svátek
a jeden si mohl trochu přispat.
Ale ne dlouho, protože už v sedm
hodin začal budíček místního rozhlasu, který na plné pecky vyhrával ryčné pochody a hlasatel zval
všechny do průvodu.
Průvod se řadoval na Říčanské ulici a protože bývalo někdy
chladno, brávali jsme pleskačku slivovice, která obyčejně už
na seřadišti ,,padla“. Horší už to
bylo s našimi fotbalovými žáčky,
kteří drkotali zuby, ovšem zase
měli na sobě pro tento účel nové
dresy. Po cestě jsme nezapomněli
zdravit ,,naše hospody“, kde jsme
slavívali nesčetná fotbalová vítězství. Po příchodu na náměstí jsme
začali skandovat: ,,Ten, kdo stojí
na chodníku, nebuduje republiku“.
Už i tak skoro prázdné náměstí se
vylidnilo, a tak jsme zdravili pouze
zaskočené známé jedince, třeba:
,,Ať žije Jarda!“. Největší aplaus
ale sklízel Karel S. zvaný Přáda,
kterému ve skvělé fotbalové ka-

riéře zabránilo zraněné koleno
a borovička. Pozdravili jsme také
zástupce NF a sovětských vojsk
stojící na tribuně. Při pohledu
na metály ověšeného osvoboditele jsem se neudržel a zařval:
„Ať žije Sovětský svaz!“, avšak
za mnou se ozvalo: „Ale za svoje, ty vole!“, což silně narušilo
morálku účastníků. Po příchodu
na areál jsme ihned zamířili k bufetu, ale zaskočil nás zákaz prodeje

nápojů během projevů. Tak jsme
záviděli zástupcům fy Jelínek, jenž
přišli pochopitelně lépe zásobeni,
a to nemluvím o Čubových hoších,
kteří dostali dokonce startovné.
Májová taškařice skončila,
zahrála dechovka, manželky šly
vařit oběd, prostý lid do hospod,
papaláši s osvoboditeli se šli opít
do Sklípku, a ti vůbec nejrozumnější
sadili zemáky. Však už byl nejvyšší
čas!
František Kladníček

Pozvánka na pietní akt Kladení věnců
Vážení spoluobčané,
v květnových dnech si celá
naše vlast připomene 67. výročí osvobození naší země od
fašismu. Také v našem městě
si na tyto významné historické
události zavzpomínáme pietním
aktem, který se uskuteční v pátek 4. května 2012, na který
vás tímto co nejsrdečněji zveme.
Pietními místy, tak jako v loňském
roce, budou: hřbitov – hroby

sovětských vojáků, pomník letců
na ul. Slušovské, sokolovna a
pomník Vasila na Baráku.
Sraz všech zúčastněných je
v 17:00 hodin před kostelem
sv. Vavřince.
Akce je pořádána ve spolupráci s těmito organizacemi: Město
Vizovice, TJ Sokol Vizovice, Skauti
a Svaz protifašistických bojovníků.
Mgr. Zuzana Štalmachová,
místostarostka
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Ivan Kolařík – parašutista skupiny Out Distance
Vážení spoluobčané, před několika lety jsme ve Vizovských novinách otiskli pod názvem „Nezapomínáme“ článek pojednávající
o době, která nám měla připomenout nejenom válečná léta fašistické okupace, ale zároveň i statečnost některých odvážných lidí.
Dne 1. 4. 2012 uplynulo 70. let od úmrtí desátníka aspiranta
Ivana Kolaříka, jehož jméno mnozí z nás vůbec neznají, ačkoliv je
jeho tragický životní osud spjat s naším městem.
Kdo byl Ivan Kolařík a proč
o něm píši právě nyní ?
Ivan Kolařík se narodil 22. 3.
1920 ve Valašském Meziříčí. Pocházel z rodiny učitele. Starší bratr
byl lékařem ve zlínské nemocnici.
Po absolvování reálného gymnázia v rodném městě začal studovat
medicínu v Brně. Po uzavření vysokých škol odešel na Slovensko, pak
přes Maďarsko do Bělehradu, kde
se přihlásil na čs. konzulátu. Přes
Řecko, Turecko a Bejrút se dostal
do Francie. Po pádu Francie přeplul lodí „ Rod-el Farag “ do Ang-

lie. Zde byl přidělen k 2. rotě 1.
pěšího praporu. V lednu 1941 byl
vyslán do školy pro poddůstojníky
v záloze a prodělal speciální výcvik ve Skotsku. Jako voják československé armády ve Velké Británii
byl spolu s nadporučíkem Adolfem
Opálkou a rotným Karlem Čurdou
vybrán a zařazen do skupiny Out
Distance, která byla 28. 3. 1942
vysazena u Ořechova poblíž Telče. Při seskoku přišla o veškeré vybavení. Navíc při prohlídce místa
seskoku nalezlo brněnské gestapo
Kolaříkovu falešnou občanskou

Pravděpodobně jeden z posledních dopisů.
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Ivan Kolařík na dobové fotograﬁi.
legitimaci a fotograﬁi jeho přítelkyně. Po zjištění této skutečnosti
se Kolařík od skupiny oddělil a začal se skrývat. Brněnské gestapo
po něm začalo intenzivně pátrat
a bylo mu stále blíže. Tak se Ivan
Kolařík dostal dne 1. 4. 1942
až k nám do Vizovic. Aby neprozradil utajované skutečnosti a neohrozil své blízké, spáchal toho
dne na Nádražní ulici sebevraždu
jedem (cyankáli v kombinaci s veronalem). Z vyprávění pamětníků
by se mohlo jednat o místo před
Bajerovým – Brodinovým. Jeho
tělo bylo převezeno do místní nemocnice. Pohřben je na Lesním
hřbitově ve Zlíně.
Rodina Ivana Kolaříka byla popravena, protože s ním udržovala
kontakt a předala mu jeho pravou
občanskou legitimaci a potravinové lístky. S rodinou byla popravena i jeho přítelkyně.
V letošním roce si připomínáme
70. výročí od události, která vzápětí vyvrcholila fašistickou odvetou
na bezbranných obyvatelích Lidic
a jejich vypálením.
Již po několik nedělních večerů
můžeme na programu ČT 2 sledovat publicistický pořad s názvem
Heydrich - konečné řešení. Právě
díl, který jsem viděla před napsáním tohoto příspěvku, patřil vzpomínce na skupinu Out Distance.
Jejím úkolem bylo provést sabo-

táž v michelské plynárně v Praze,
dopravit náhradní vysílačku typu
Mark III domácímu odboji a kódovací klíč pro skupinu Silver A.
Skupina měla dál působit v odboji, například navádět spojenecká
letadla na cíle pomocí radiomajáku Eureka.
Po válce byl Ivan Kolařík in memoriam povýšen do hodnosti kapitána pěchoty v záloze. Byl rovněž
vyznamenán Čs. válečným křížem
a vojenskou medailí se štítkem F
a VB. Ve vojenském muzeu v Praze
je jméno Ivana Kolaříka uvedeno
v seznamu hrdinů 20. století mezi
jmény Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše, Josefa Valčíka, Adolfa Opálky,
Jaroslava Švarce, Jana Hrubého
a Josefa Bublíka – parašutistů,
kteří rovněž dobrovolně odešli
z tohoto světa při svém posledním
nerovném boji v kryptě kostela sv.
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
v Praze, kde se po atentátu na Reinharda Heydricha ukrývali.
Každý rok se na zlínském Lesním hřbitově dne 1. 4. koná pietní
akt k uctění památky tohoto mladého parašutisty, který byl jedním
z mnoha, jenž položil život za svobodu naší země.
V letošním roce bude tomuto
hrdinovi odhalena ve Vizovicích
na jeho počest pamětní deska.
Mgr. Zuzana Štalmachová,
místostarostka
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Slavnostní otevření – Dotek, o.p.s.
V úterý 20. 2. 2012 proběhlo slavnostní otevření Dobročinného obchůdku a poradny Dotek a zimní zahrady při Dotek, o.p.s..
Nad celou akcí přijali záštitu ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková, krajská radní Mgr. Taťána Nersesjan a starosta města Vizovice Ing. Roman Persun. Dotek je obecně prospěšná společnost

působící již sedm let v mikroregionu Vizovicko – Slušovicko, kde
poskytuje sociální služby především seniorům.

Dobročinný obchůdek

Zimní zahrada

Obchůdek je místem, kam mohou lidé donést hezké věci, které již
nepotřebují, nebo nákupem přispět na chod obecně prospěšné společnosti Dotek. Sortiment obchůdku tvoří ošetřovatelská kosmetika,
polohovací polštáře, dárkové a umělecké předměty, oblečení, originální CD, výrobky chráněných dílen, bižuterie, keramika, sklo. Ceny
jsou lidové. V obchůdku mohou získat návštěvníci také poradenství
z oblasti péče o seniory.

Kromě slavnostního otevření Obchůdku proběhlo 20. února také slavnostní otevření zimní zahrady Dotek. „Prostory Doteku, kde je poskytována
odlehčovací péče, nejsou velké. Přemýšleli jsme proto, jak tyto prostory
zvětšit. Vybudováním zimní zahrady jsme získali více prostoru a naši uživatelé mají příjemné místo, kde mohou relaxovat,“ uvedla Radomíra Pečeňová. Projekt zimní zahrady byl realizován díky MAS Vizovicko – Slušovicko.
Velký dík patří především předsedovi MAS Vizovicko – Slušovicko Ing. Jaroslavu Burkartovi.
Radomíra Pečeňová

Mnohokrát děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují a bez jejichž pomoci bychom nemohli existovat.

„Na projektu Dobročinného obchůdku jsme začali intenzivně pracovat na počátku září 2011, přestože jsem tento nápad nosila v hlavně již
několik let. Během podzimu jsme získali prostory a začali s rekonstrukcí a vybavováním obchůdku. 9. ledna jsme zahájili zkušební provoz,"
uvedla ředitelka Dotek, o.p.s. Radomíra Pečeňová.
Dobročinných obchodů v republice existuje několik, ve Zlínském kraji
je však tento projekt ojedinělý. V zahraničí, především v Anglii, je zřizování dobročinných obchodů (charity shopů) běžnou praxí neziskových
organizací.
Náš obchůdek, stejně jako ty zahraniční, funguje především na bázi
dobrovolnictví. Naši dobrovolníci prodávají v obchůdku, přebírají a oceňují zboží, pomáhají při výrobě beneﬁčních předmětů a při mnoha dalších
činnostech okolo obchůdku.
Obchůdek společně s Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše
Bati pořádal 28. a 29. března Dobročinný bazar. Akce se uskuteční
v prostorách nově vybudovaného univerzitního centra. S obchůdkem
se můžete setkat také na Velikonočních jarmarcích ve Zlínském kraji.
Více informací o obchůdku lze získat na Facebooku – Dobročinný
obchůdek a poradna Dotek a na webu www.pecovatelstvi-dotek.
cz. Připravujeme také web obchůdku, který bude dostupný na www.
dobrocinny-obchudek.cz.

Valašský kmocháček jubilantem
„Mé kořeny jsou v této zemi
hluboko a nemohl bych jinde žít.
Moje Valašsko je mi vším a díky
za každé nové ráno.“
Vladislav Jurčák 21. 10. 2007
Vladislav Jurčák se narodil
před osmdesáti lety, 12. 4., v Jasenné, ale žije na lutoninských
pasekách, skoro na hranici vizovického katastru. Je na střídačku
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muzikantem, fotografem, publicistou, autorem originálních poštovních známek, ale je především
dobrým člověkem.
Chtěla bych mu za všechny,
kteří jej mají rádi a váží si ho,
poblahopřát přes stránky Vizovských novin k jeho významnému
životnímu jubileu hodně zdraví,
štěstí, radosti, spokojenosti, nehynoucí inspirace z trnky, která je

naší valašskou olivou, a stálého
životního optimismu.
Mgr. Zuzana Štalmachová,
místostarostka
„Kdo upil vína, ten už ví:
slunce se překulí do hroznů,
něco se řekne, něco zazpívá
a je to na rok přesně
a na radost včas.”
J. Salaquardová
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Bonver Valašská rally 2012
Druhým podnikem Mediasport Mezinárodního mistrovství České
republiky v rally byla Bonver valašská rally 2012 s centrem soutěže
ve Valašském Meziříčí. V pátek 23. a v sobotu 24. března.
V pátek proběhla technická
administrativní přejímka v Autocentru Lukáš na okraji města,
nedaleko úseku jedné z rychlostních zkoušek byla také situována
servisní zóna. Oﬁciální slavnostní start probíhal na náměstí Valašského Meziříčí od 17 hodin
a první posádka odstartovala
do prvního měřeného úseku RZ
pět minut před 18. hodinou.
Ve startovní listině se objevilo
102 posádek a z toho 11 vozů
kategorie Super 2000.

Podle očekávání se hned
od prvních kilometrů na čele soutěže držela tovární posádka Škoda
motorsport, Jan Kopecký a Pavel
Dresler, na nejnovější speciﬁkaci
Škody Fabia S 2000. Ten samý
vůz, ale v soukromých rukou, měli
k dispozici také Roman Kresta,
Jaromír Tarabus, Antonín Tlusťák
a Roman Odložilík, který s ním
v jedné z pátečních nočních RZ
nepříjemně havaroval do lesa.
Velkou konkurenci vozům Škoda
představoval Pavel Valoušek (Peu-

Jan Kopecký – Pavel Dresler.

geot 207 S2000) a hlavně Václav
Pech (Mini Cooper S2000 1.6T).
Smolně začal sobotní etapu Václav Kopáček. Přestože své Subaru
Impreza řídil při dvoudenní soutěži
premiérově, v pátek se mu podařilo zajet výborný výsledek, a to
šesté místo v průběžném pořadí.
Porážel i konkurenty s produkčními
vozy. V sobotu však hned na prvním měřeném úseku havaroval.
Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem celkově zvítězili. Kromě závěrečných nevyhraných zkoušek, kdy
už měli dostatečný náskok na své
pronásledovatele, dominovali od
začátku do konce soutěže. Ty dvě
rychlostní zkoušky (dva průjezdy
RZ Santov) vyhráli jejich nejbližší soupeři, Roman Kresta a Petr
Gross. Třetí příčka patří Václavu
Pechovi, který jel se svým vozem
Mini velmi pěkně a hlavně rychle.
Další havárie potkala Petra Kačírka, kdy šestá rychlostní zkouška musela být zrušena a jeho navigátora
Michala Ernsta musel transportovat
vrtulník do nemocnice. Ostatním posádkám byl přidělen náhradní čas.
Vítězná posádka v kategorii produkčních vozů je Jaroslav Orsák,

David Šmeidler, kteří dokončili soutěž před druhým Danielem Běhálkem takřka o půl minuty. Bronz patří
Martinu Semerádovi, ke kterému se
vrátil na sedadlo spolujezdce Bohuslav Ceplecha. Pěkné časy v sobotu
zajížděl též Martin Bujáček, kterému patří bramborová medaile.
Text a foto
Jakub Marcoň
Oznámení

V sobotu dne 12. 5. 2012
proběhne sběr nebezpečného
odpadu z domácností v následujících lokalitách
1. Vizovice - Chrastěšov točna
8:00–8:45 hodin
2. Vizovice - Říčanská u náhonu
9:00–9:45 hod
3. Vizovice - Lázeňská točna
u šenku 9:50–10:10 hodin
4. Vizovice – Sídliště Růžová,parkoviště 11:05–11:35 hodin
5. Vizovice – Sídliště Štěpská
u kotelny (sklad nebezpečných
odpadů) 11:45–12:15 hodin
Svoz zabezpečuje společnost
Marius Pedersen a.s.

„Vitajte a šak si možete na chvilku aj přisednút…“
Z Luboše Jaroňka se nám vyklubal šikovný řezbář motorovou
pilou. Přes plot jsem sledoval, jak
ve svém dvoře postupně vytvářel
sochy pro vánoční Betlém. Luboš
má nápad, fortel a vytrvalost dopracovat se ke své vidině. No ale
ten nápad s lavečkou staré paní
Fojtíkové, to byl unikát.
Udělat lavečku pro odpočinek
a posadit na ni dávno zemřelou
uličanku, starou paní Fojtíkovou…
Pamatuji si ji velmi dobře. Nesmírně hodná a laskavá sousedka. Když jsem byl ogárek, tak nějak na začátku padesátých let,
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scházely se u nás na drhnutí peří
stará paní Fojtíková, Lutonská,
Boháčová, Bedřichová a nejstarší byla paní Kozubíková. Moje
maminka se narodila v roce
1898 a všechny ty paní sousedky, myslím kromě paní Boháčové, byly starší nebo hodně starší.
Bylo zajímavé je z kraje sporáku
poslouchat, pojídat buchtu a popíjet šípinkový čaj…
My, uličané, jsme sochu pokřtili
o pondělí velikonočním. Tož stará
paní Fojtíková se z lavečky dívá
na svou Pardubskou ulici a zve
k posezení. Když jdou lidé kolem,

už nesledují, jak vypadají předzahrádky. Všichni se otáčí k paní Fojtíkové, která praví : „Vitajte a šak si
možete na chvilku aj přisednút…“

Velikonoční křest a rodinnou
atmosféru ulice zpískal a na minulé doby zavzpomínal Metúd
Bačovský.
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Přehled trestné činnosti v obci Vizovice
Následující události jsou v šetření Obvodního oddělení policie Vizovice a totožnosti pachatelů do dnešního dne zatím nejsou známy:
v době od 12:00 hod. do 14:45 hod.
ve Vizovicích na ul. Pardubská odcizil neznámý pachatel z uzamčeného rodinného domu, do kterého se dostal
po překonání zámku vstupních dveří shodným klíčem, LED televizor zn.
Thomson 26", černé barvy, čímž způsobil oznamovateli škodu ve výši
3.500 Kč. Tímto jednáním se dopustil přečinu krádež dle §205 odst. 1
písm. b) trestního zákoníku a přečinu porušování domovní svobody dle
§178 odst. 1,2 trestního zákoníku.

Dne 25. 2. 2012

pachatel se dopustil přečinu krádeže dle
§205 odst. 1 písm. b), odst. 3 trestního
zákoníku, kdy v době od listopadu 2011 do 8. 3. 2012 u skladu ﬁrmy v obci Vizovice překonal plechové oplocení 3 m vysoké, u kterého vyhnul plechové díly a z areálu skladu poté odcizil bagrovací
hydraulicky ovládanou lžíci o obsahu 0,3 m3 a hmotnosti cca 1,2
tuny v hodnotě 43.435 Kč. Dále zde odcizil odložený třídílný výsuvný
hliníkový žebřík o celkové délce 12 m. Poškozenému způsobil škodu
ve výši cca. 51.000 Kč.

Neznámý

pachatel se v době od 20:30 hod. dne
13.3.2012 do 01:20 hod. 14. 3. 2012
v obci Vizovice vloupal do garáže rozestavěného neobydleného rodinného domu používaného jako skladiště věcí, po rozbití skleněné výplně
vstupních vrat do garáže, kde následně odcizil elektrickou řetězovou pilu
značky JONSERED EL 14, barva červená, výkon 1,4 kW, elektrickou ruční kotoučovou pilu zn. PERLES KS 50, barva červená, 2 ks kabelů od svařovacího zařízení včetně kleští, a cca 20 kg opálených měděných drátů,
čímž způsobil oznamovateli škodu odcizením v celkové výši 5.900 Kč.
Dne 14. 3. 2012 v 01:20 hod. byl hlídkou OOP Vizovice spatřen neznámý muž, který šel z ul. Poštovní ve Vizovicích a táhl dvoukolový vozík
naplněný výše uvedenými věcmi. Jakmile spatřil hlídku PČR, vozík i s odcizenými věcmi nechal na místě a dal se na útěk. Hlídce se bohužel
nepodařilo pachatele zadržet. Odcizené věci byly vráceny majiteli, kdy
dvoukolový vozík zůstal bez majitele. Pokud někomu z občanů schází
dvoukolový vozík, obraťte se na zdejší obvodní oddělení.

Neznámý

V případě zjištění jakýchkoliv informací k výše uvedeným trestným činům nás, prosím, informujte na linku 158 nebo osobně
v budově obvodního oddělení policie ČR ve Vizovicích.
v době od 06:30 do 06:35 hod. v obci
Vizovice na ulici Zlínské došlo k potyčce
mezi dvěma muži, kdy jeden z mužů napadl fyzicky dvěma údery pěstí směřující na hlavu a žebra a dvěma údery pěstí do oblasti
levého oka, čímž druhému muži způsobil brýlový hematom levého
oka a dále zlomeniny obličejových kostí v levé části obličeje, což si
u poškozeného vyžádalo jednodenní hospitalizaci v nemocnici a pracovní neschopnost se znemožněním běžné a zvyklé fyzické aktivity. Tímto jednáním se útočník dopustil přečinu ublížení na zdraví dle
§146 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu výtržnictví dle §358 odst.
1 trestního zákoníku.

Dne 22. 1. 2012

Obvodního oddělení policie Vizovice,
v součinnosti se službou kriminální policie
a vyšetřování, byli zjištěni tři pachatelé, kteří v době od 27. 1. 2012
do 8.2.2012 ve Vizovicích z volně přístupného pozemku u chalupy
odcizili 130 ks železných trubek o průměru 10 cm a délce 2 metry,
100 kg roxorových tyčí různých délek o průměru 2 cm, 15 ks odřezků
železných trubek o průměru 5 cm různých délek a kovovou kozu k řezání dřeva o celkové hmotnosti všeho 2250 kg. Tímto poškozenému
způsobili škodu ve výši nejméně 12.375 Kč. Současně s tímto trestným činem bylo šetřením služby kriminální policie a vyšetřování Zlín,
detašované pracoviště Vizovice zjištěno, že tito pachatelé se dopustili
další majetkové trestné činnosti v obci Ublo. V současné době probíhá
realizace formou zkráceného přípravného řízení.

Šetřením

ve 21:28 hod. na ul. Štěpská v obci
Vizovice směrem na náměstí Palackého
muž z Vizovic po předchozím požití alkoholických nápojů řídil motorové vozidlo, kdy provedenou dechovou zkouškou přístrojem Dräger
mu bylo naměřeno 1,88 ‰ alkoholu v dechu. Muž se podrobil lékařskému vyšetření spojeném s odběrem žilní krve v NMB ve Vizovicích.
Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Uvedený případ policisté Obvodního oddělení ukončili dne 30.3.2012
a předali na okresní státní zastupitelství pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý vykonával ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání
nebo jinou činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí
nebo způsobit značnou škodu na majetku.

Dne 24. 3. 2012

19. 10. 2007 do současnosti byl ve Vizovicích zaznamenán neoprávněný odběr zemního plynu, čímž proběhl neoprávněný odběr nejméně 40.000 m3 zemního
plynu, jehož průměrná cena za roky 2007–2012 činí 12 Kč za m3. Nejmenované společnosti způsobil škodu nejméně ve výši 480.000 Kč. Tímto
jednáním se pachatel dopustil trestného činu krádež dle §205 odst. 1, 3 tr.
zákoníku, za což mu hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo
peněžitý trest.
npor. Mgr. Michal Číž, ved. oddělení

V době od

Hledá se majitel tohoto vozíku.
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CHODEC – účastník silničního provozu
Policisté Obvodního oddělení policie Vizovice každé ráno
stojí u přechodů pro chodce a dohlíží na bezpečnost dětí a dospělých v nejvíce frekventované době (mezi 07:00–07:55 hod).
Právě bezpečnost chodců si Krajské ředitelství Policie ČR ve Zlíně vzalo za jednu z priorit. Bohužel však i přes tento fakt mnozí
„neukáznění“ chodci nerespektují povinnosti dané zákonem
o silničním provozu a vstupují do vozovky v místech, kde je
to zakázáno. Vzpomeňme na situace z minulých měsíců, kdy
byly zaznamenány dopravní nehody s chodci. U jedné z nich
ve Vizovicích měla dopravní nehoda dokonce fatální následek.
Tímto chci apelovat na všechny občany, aby respektovali základní povinnosti chodců. Z tohoto důvodu uvádím základní výčet základních povinností chodců daných zákonem o silničním
provozu č. 361/2000 Sb.:

Vymezení základních pojmů chůze
§2
• Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600
mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí
ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.

§ 53
• Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.
Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
• Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí
chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně
stanoveno jinak.
• Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném
sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce
ohrozit ostatní chodce.
• Kde není chodník nebo je – li neschůdný, chodí se po levé krajnici,
a kde není krajnice nebo je – li neschůdná, chodí se co nejblíže při
levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu
na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných
úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
• Je - li zřízena „Stezka pro chodce a cyklisty” označená dopravní
značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu
jedoucího po stezce.
• Je - li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou
„Stezka pro chodce a cyklisty”, na které je oddělen pruh pro chodce
a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro
chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí
ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
• Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro
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invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní
chodce. Nemůže - li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
• Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí - li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého
okraje vozovky.

§ 54
• Je - li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro
chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod
vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce”, „Podchod
nebo nadchod”, musí chodec přecházet jen na těchto místech.
Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
• Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo
k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali
může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen
pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel
nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
• Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku,
nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý
chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou
holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku, přijíždějí - li vozidla s právem přednostní
jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí
neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí
vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně
před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.
• Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
npor. Mgr. Michal Číž, ved. oddělení
Za nerespektování výše uvedených povinností hrozí přestupci
bloková pokuta až ve výši 2.000 Kč.

Podobný nešvar lze spatřit i u nás ve Vizovicích.
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Zpráva komise pro občanské záležitosti
Jednou z mnoha činností komise pro občanské záležitosti je i návštěva
jubilantů při jejich životních výročích. U příležitosti dovršení věku 70, 75,
80, 85, 90 let a poté následně každý rok může vás, občany Vizovic,
navštívit dobrovolná spolupracovnice komise pro občanské záležitosti
(dále jen KOZ) s nejlepším úmyslem poblahopřát vám.
Dobrovolné spolupracovnice KOZ Vizovice, které navštěvují jubilanty:
ul. Školní, Sadová, Prostřední, Krňovská,
Slunečná, část Masarykova náměstí
Macháčková Elen ul.Komenského, Polní, Nová
Balusková Marie ul. Lázeňská, Janova hora
Čalounová Jarmila ul. Říčanská, Lípová, Slatinská, Dubovsko
Lutonská Marta
ul. Štěpská, sídliště Štěpská
Sklenářová Naděžda ul. Štěpská, sídliště Štěpská
Klvaňová Zdeňka ul. Kopanická, Partyzánská, Dělnická,
Nad Výmolem, Mlýnská, Příčná
Kovaříková Jiřina čtvrť A.Háby, ul. Slušovská, Nádražní,
Těchlovská, Říční,
Macalíková Marie ul. Pardubská, Poštovní, Pod Hájem
Kovaříková Alena ul. Nábřežní, Zahradní, Chrastěšovská
Baná Vlasta
část Masarykova nám., ul. Růžová
Hlavenková Vlasta Chrastěšov, Chrastěšovské paseky
Mazalová Jana
ul. Zlínská, Razov, 3. května, Palackého nám, Tyršova,
Příkrá, Pod Habešem, Čamínka, J. Haly, Koráb
Mikulčíková Věra

Tyto ženy mohou navštívit i jiný obvod, např. z důvodu nemoci jiné členky,
vždy na žádost a návrh matrikářky a po dohodě s ní. Převážná část výše
uvedených dam spolupracuje s KOZ již několik desetiletí, jiné jsou v této
oblasti nové, všechny si však vedou skvěle. Činí tak dobrovolně a s láskou,
ve svém volném čase. Kratičkou návštěvou a drobným dárkem vždy potěší.
Komise pro občanské záležitosti pracuje v následujícím složení:
Mgr. Ludmila Pšenčíková - předsedkyně komise,
Mgr. Zuzana Štalmachová, Mgr. Stanislava Mikulčíková
Elen Macháčková, Dana Smetanová
V závěru roku 2011 oznámila ukončení aktivní činnosti v komisi pro
občanské záležitosti paní Božena Glücková. Působila v této oblasti
po dlouhá léta. Rádi bychom jí touto cestou upřímně poděkovali a popřáli hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Dana Smetanová, matrikářka

INZERCE

JUBEKA, spol. s r.o.
Tel: 577 320 753, Cyrilometodějská 947,
Valašské Klobouky - naproti Penny
PRODEJ • SERVIS • FINANCOVÁNÍ VOZŮ ŠKODA
Servis koncernu VW– nezávislý servis všech značek
Seřízení sbíhavosti přední nápravy za cenu do 300 Kč,
čištění klimatizací, sezonní prohlídka za 99 Kč.
Fabia Champion za cenu od 180.900 Kč.

www.jubeka.cz
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Těchlovská autostráda
B
ydlím v ulici Těchlovská
od roku 1957. Rozbitou
polní cestu, na níž kdysi uvíznul
i vojenský transportér, nahradila
asfaltka, tu jsme si museli kdysi
,,obětavě“ odpracovat a stavebně připravit v akci Z položením
obrubníků. Všichni s nostalgií
vzpomínáme na klidné prostředí
u lesa, kde jsme si postavili své
domy. JZD Slušovice v obdo-

„

Na polní cestě
kdysi uváznul i vojenský transportér.

”

bí svého největšího rozmachu
ve Vizovické lokalitě vybudovalo
asfaltové komunikace ke svým zemědělsky využívaným pozemkům
(myslím, že jsme za ně doposud
vděčni). Propojilo taky svá střediska dopravy ve Slušovicích a Vizovicích silnicí (nevím, jaké třídy,
protože jsem nikdy neslyšel o její
kolaudaci). Od toho okamžiku,
se Těchlovská ulice stala testovací dráhou pro řidiče, z nichž
většina nikdy neslyšela o omezení rychlosti v obci a současně
oblíbenou objížďkou policejních
hlídek provádějících noční kontroly na známých místech ve městě
a okolí. Omlouvám se, pokud to
není aktuální skutečnost.

D

ochází zde k vážným dopravním nehodám bez
účasti policie. Někdy mně běhá
mráz po zádech, když vidím děti
uskakující za obrubník, protože
vedle dvou rychle se míjejících
aut na silnici už pro ně nezbývá
místo. Je to dlouholetý problém
a pokoušeli jsme se ho řešit různými peticemi, jednáními s představiteli města, ale vždy jsme narazili na neochotu. V paměti mně
zůstaly nezapomenutelné návrhy
řešení, ty se po letech jeví jako
perly, po usilovném přemýšlení je
vyslovili aktéři někdejších jednání:
Kdyby tam bylo přejetých nevím
kolik děcek, jezdit sa tam bude,

od toho je cesta.“,…uděláme tam
jednosměrku směrem do kopca, v nekerých městách už to je
a zvykli si“, „…navrchu u kříža
postavíme zeď a tým sa to vyřeší!!“…navrchu na kopci zabetonujem závoru, budete mět klůče!”

J

estli se usmíváte, musím Vás
zarazit, je to smutné. Pokusím
se popsat některá fakta: pokud
se dá věřit informacím z internetového serveru Mapy.cz je vzdálenost z našeho náměstí na náměstí ve Slušovicích 6,3km – čas
dojezdu je 10 minut. Stejná trasa
přes Lípu je dlouhá 11km a čas
dojezdu je stejný. Spotřeba pohonných hmot je určitě vyšší při použití „zkratky“ přes kopec. O co
vlastně jde? Myslím, že tak jako
většina z nás začíná myslet ekolo-

„

…,,navrchu u kříža
postavíme zeď a tým
sa to vyřeší!!“….

”

gicky: ohleduplně třídíme odpad,
nezamořujeme ovzduší venkovním
spalováním atd., jsou města, kde
se obytné zóny stávají neprůjezdnými pro ty, kteří v nich nebydlí.

M

yslím, že nazrála doba
chovat se jako v jiných
městech, kde v ulicích podobného charakteru je umístěna značka
Průjezd zakázán doplněná o informativní značku Obytná zóna.
Městské úřady zde hájí zájmy
obyvatelů obytných zón. Pokud je
to nutné, vydají několik písemných
povolení pro případy, které značky neobsahují svým významem,
v případě naší ulice vím o dvou.
Pokoušíme se znovu věc oživit.
Po případném kladném rozhodnutí zastupitelstva, které náš návrh
posuzuje, budeme najednou zase
o kousek blíž těm zemím, kde je
to několik desítek let samozřejmé.
Jsme na to vůbec připravení myslet jinak…?
Pechal Josef, Těchlovská ulice
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Kultura/inzerce
PROGRAM 45. SEZÓNY VIZOVICKÉHO
ZÁMECKÉHO KULTURNÍHO LÉTA

27
4. 6. v 17:00 Vernisáž výstavy Jany Opálkové

Na trombón bude hrát Jan Pospíšil

blízká setkání
Výstava obrazů – oleje a pastely, malované sklo a kameny.
Uvede Mgr. Jiří Hába. Výstava potrvá do 28.6.2012.
Vestibul Domu kultury

8.6. Vokální koncert

Vizovické farmářské trhy - Masarykovo náměstí 9:00 - 12:00

Jakub Pustina – baryton, Olga Jelínková – soprán
Richard Pohl – klavírní spolupráce

19. 5. - 16. 6. 2012
Masarykovo náměstí

25. 5. Recitál pro trombón a klavír

29. 6. Hudebně literární večer
Na téma Bezručových Slezských písní Maryčka Magdonova.
Alfred Strejček – recitace, Jan Rokyta st. – hudební spolupráce
Jan Rokyta ml. - hudební spolupráce
27. 7. Recitál pro kytaru
(Zaměřený na dílo J. Ježka)
Jan Matěj Rak
10.8. Klavírní recitál
Lucie Valčová
31. 8. Ligneus
Trio dřevěných hudebních nástrojů.
Michal Kubač – fagot, Alžběta Jamborová – hoboj
Jiří Kundl – klarinet
7. 9. Mimořádný koncert – Trio Doemi
Večer plný muzikálů, ﬁlmové hudby, valčíků a čardášů, Dominika
Fusková - soprán, Míla Provazníková – housle, Eva Vildová – klavír

INZERCE

14. 9. Korngold Quartet
(smyčcové kvarteto z listiny mladých umělců)
Kristina Czajkowská – housle, Václav Zajíc – housle
Klára Hegerová – viola, David Hrubý – violoncello
Koncerty se konají jako tradičně v pátky v 19.30. Cena předplatenky
zůstává 700 Kč, jednotlivé vstupenky po 120 Kč, předprodej předplatenek i jednotlivých vstupenek je v Domě kultury u paní Trlicové nebo
na informacích, nebo v Papírnictví U Pavelků. V současné době jednáme
se sponzory o materiální pomoci, jejich seznam bude zveřejněn na plakátech a programech na jednotlivé koncerty.

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ
16. 4. – 30. 4. Výstava Miroslava Chluda
Historická rádia. Vestibul Domu kultury.
9. 5. v 14:30 Vernisáž výstavy
Malujeme podle velkých mistrů.
Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně ZŠ Vizovice
potrvá do 30. 5. 2012. Vestibul Domu kultury
11. 5. od 19:00 Divadelní představení
dívčí válka, aneb co se odehrálo v Řehovém hájku.
Hraje skupina ubelských všehoschopných občanů
s hereckými sklony. Dům kultury.
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Pohřeb šesti partyzánů 8. května 1945
Dne 4. května 1945 došlo k osvobození města Vizovic od německých
okupantů a o tři dny později, 8. května 1945 byly za velké účasti

občanů uskutečněny smuteční ceremonie a uložení těl do společného
hrobu v zámecké zahradě.

Smuteční obřad se konal u Morového sloupu na Masarykově náměstí.

Mladší generace dnes již nepamatují, že když se ukládalo do hrobu
tělo svobodného mládence (v tomto případě i sovětského partyzána Vasila Lavriščenka – pomník), byly svobodné dívky oblečeny do
svatebního roucha.

Smuteční proslov v zámecké zahradě před gladiátory – antickými bojovníky, kde byla těla uložena. Později byla exhumována a uložena
na stávajícím hřbitově.

Byla objevena nepřátelská skupina Vlasovců a spěšně v parku popravena. Všimněte si dlouhých provazů a odsouzenci, kteří dosáhli
tak na zem, byli ještě i zastřeleni.

Mladí sovětští partyzáni s německým samopalem MP 40 na prsou.

Velitel major D. B. Murzin měl hlavní slovo při smutečním obřadu za
své padlé spolubojovníky.
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