VIZOVSKÉ

NOVINY
vydává Rada města a Městský úřad ve Vizovicích

Zámecká zahrada
ročník 27

Otevření spodní brány z ulice Štěpské je
v nedohlednu.

květen/červen 2012

číslo 3

Situace kolem rychlostní silnice R49
Zhodnocení peněz z akce Masters of Rock
Historie střediska Junák Vizovice
Problém jménem parkování
Jak reklamovat výrobek

zdarma

R 49

2

Situace kolem rychlostní silnice R49
Dne 26.04.2012 byla Krajským úřadem Zlínského kraje
na žádost Ministerstva životního prostředí zveřejněna informace o dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv.
EIA) „Rychlostní silnice R49, Lípa – státní hranice ČR/SR, stavby
4903 – 4905“.

P

osuzování vlivů na životní prostředí bylo výrazně
obsáhlejší, než přibližně
před třemi lety zveřejněný dokument, který musel být na základě námitek jednotlivých obcí,
několika občanských sdružení,
Děti Země Brno a Hnutí Duha
Olomouc přepracováno. Po prostudování obsáhlého dokumentu
je můj osobní dojem bohužel
takový, že byl zpracován podle
českého přísloví, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.
Dokumentace se rovněž vůbec
nezabývá napojením silnice R49
na přivaděč ze Vsetína. Pokud by
tento přivaděč nebyl realizován
současně, došlo by nejen k výraznému navýšení dopravy v úseku
Vsetín–Valašská Polanka–Horní Lideč, ale i v úseku Vsetín–Vizovice na křižovatku před Vizovicemi a v současné době již velmi
problematické zatížení na vizovských náměstích a na ulici Chrastěšovské by se ještě zhoršilo.
Jedna z hlavních námitek občanského sdružení Vizovické vrchy bylo to, že přes Vizovice byla
navržena prakticky jen jedna varianta se zářezy do Janovy hory,
přemostěním ulice Lázeňské, dalším zářezem do kopce Hrušové
a dalším dlouhým mostem nad
údolím Slatinského potoka. Tunel
pod Vizovicemi navržený ve studii
Transconzult s.r.o. Hradec Králové
z ledna 1998 posuzován nebyl
s odůvodněním, že výškové poměry jeho realizaci nedovolují. Podle
směrnic Evropské unie je ale předepsáno posuzovat nejméně dva
návrhy. V současné dokumentaci
jsou tedy posuzovány dvě varianty, a to výše popsaná se záře-
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zy a mosty (tzv. červená) a další
varianta s tunelem pod Janovou
horou (tzv ﬁalová), který by ovšem
opět vyústil v ulici Lázeňské (před
Valašským šenkem přibližně u autobusové zastávky a mostem nad
Lázeňskou by dále pokračoval zářezem přes Hrušové (pod křížkem
nad Partyzánskou), kde by se napojil na dříve navrženou původní
trasu. V ulici Lázeňské by došlo
k demolici nejméně sedmi rodinných domů (na rozdíl od varianty červené, kde by došlo k demolici pouze 1-2 domů). Taktika
návrhu je na první pohled jasná:
„Chcete tunel, podívejte se, jaký
je to nesmysl, ale dobře vám tak.“
Protože ani v dalších úsecích
rychlostní silnice nedošlo k výraznější ochraně životního prostředí,
rozhodli jsme se znovu podat
námitky.
Na 23. 5. 2012 bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, kde byly jednohlasně
schváleny námitky města Vizovice
k navrhovanému řešení, které jsou
uvedeny níže. Také občanské
sdružení Vizovické vrchy podalo
své námitky, které byly zpracovány především ve spolupráci s Ekologickým právním servisem Brno
v obsáhlejší formě a týkaly se celé
trasy silnice. Námitky podepsalo
celkem 575 občanů z Vizovicka,
a odeslaly je také myslivecké spolky Lutonina, Bratřejov, Pozděchov,
Vizovice a honební společenstva
Bratřejov a Vizovice. Bohužel
byl návrh námitek dokončen až
v úterý 22. 5. 2012 a nejpozdější
termín na odeslání byl pátek 25.
5. 2012. Přesto se k akci připojila
poměrně široká veřejnost od Zlína
až po Pozděchov.

Zveřejněná dokumentace počítá se začátkem stavby v roce
2022, což je v rozporu s nedávným tvrzením některých sdělovacích prostředků, které uvedly, že
“dělníci by se mohli na staveniště
vrátit po roce 2014“.
V současné době musíme vycházet z toho, že realizaci stav-

by půjde jen těžko zastavit.
Pokud se ale stavět bude, ať je
postavena alepoň s co největším
ohledem na obyvatele Vizovicka, na krásnou přírodu Vizovických vrchů a také tak, aby si naši
potomci někdy neřekli „jak to
mohli naši rodiče dovolit?“
Pavel Pečeňa

Vyjádření Města Vizovice k dokumentaci vlivů záměru „Rychlostní
komunikace R49, Lípa – státní hranice ČR/SR, stavby 4903 – 4905“
na životní prostředí:
1. Hlukovou studii upravit a dopracovat s ohledem na níže uvedené požadavky dle bodů č. 2, 3, 7 a 8.
2. V případě červené varianty požadujeme vedení R49 mostem nad ulicí
Lázeňskou v uzavřeném tubusu.
2. Zdůvodnění: V kapitole D.I.3 je uvedeno „Avšak i přes navrhované
technické opatření zůstane u nejbližších obytných objektů a v zónách
vymezených pro bydlení vypočítaná ekvivalentní hladina akustického
tlaku v nočním období nad hranicí 50dB“
3. Fialová varianta nesplňuje zadání. V případě ﬁalové varianty požadujeme prodloužení tunelu do údolí Slatinského potoka. Dále zvážit
ještě jiný způsob technologie realizace tunelu pod ulicí Lázeňskou.
Nemusí být ražený v celé trase, pod ulicí Lázeňskou může být hloubený a následně tedy není nutné splnit limit hloubky pod povrchem
minimálně 30 m.
4. Zpracovat geologickou studii v oblasti Janovy hory a Hrušové z důvodu vysokého ohrožení sesuvy.
5. V co největší možné míře řešit přesun stavebních materiálů výlučně
v trase budované R49.
6. Navrhnout dostatečné opatření (oplocení) podél celé trasy R49 z důvodu bezpečnosti a dostatečné ochrany migrující zvěře a proti ní.
7. Požadujeme zrušení odpočívky Vizovice-Lhotsko, protože je v rozporu
s ČSN 73 6101, podle které mají být odpočívky od sebe vzdálené
minimálně 30 km
8. Požadujeme prověření možnosti tunelové varianty dle studie „Rychlostní komunikace R49 Hulín-Bratřejov, posouzení vlivů na životní prostředí“, Transconzult s.r.o. Hradec Králové z ledna 1998, která prokázala
možnost podejítí zástavby ve Vizovicích tunelem. Pod ulicí Lázeňskou
je možno zvolit technologii hloubením, a proto není nutné splnit limit
hloubky pod povrchem minimálně 30 m.
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Vážení spoluobčané
Blíží se čas vytoužených
prázdnin a dovolených, čas,
kdy některé děti opustí mateřskou školu, jiné postoupí
do dalšího ročníku základní
školy, nebo začnou studovat
na dalším stupni učňovského,
středního či univerzitního školství. V každém případě hlavně pro ně je určen prázdninový odpočinek plný nových
zážitků, výletů, zkušeností
nebo také brigád, kde nějaká
ta vydělaná koruna splní jejich nenaplněná přání.

R

ovněž pro nás, kteří máme
více štěstí na zaměstnání
a práci v tomto zmítajícím
se světě, kdy se prohlubují problémy ekonomické, sociální, otázky
nezaměstnanosti…, i nám je nabízen čas dovolených, abychom
na chvíli zapomněli na každodenní

starosti a načerpali nové síly k další, pokud možno plodné práci.
Jsme v polovině roku a mohu
konstatovat, že něco málo se
nám podařilo s vaší pomocí posunout kupředu. Před našimi zraky
roste výstavba Lékařského domu
ve Vizovicích, kdy v těchto dnech
ﬁnišuje dostavba obvodových
a vnitřních zdí budovy. K úspěšnému dokončení zbývá ještě hodně práce, ale už nyní je potřeba
činit legislativní kroky k obsazenosti jednotlivých ordinací tak,
aby v počátečních měsících roku
2013 mohli pacienti navštěvovat
novou budovu Lékařského domu
ve Vizovicích.
Rovněž výstavba doplňujícího
vodovodního a kanalizačního
řadu ve Vizovicích probíhá dle
plánovaného
harmonogramu
a předpokládám, že do budoucna bude sloužit ku prospěchu nás

všech ve vztahu k ochraně životního prostředí a některých dosud
znečištěných vodních toků.
Vzhledem k tomu, že se pomalu
blížíme ke konci období dotačních
titulů pro léta 2007 – 2013, tak
jsme za město Vizovice podali
žádosti na zateplení budovy staré
školy, hasičárny a na rekonstrukci
chodníků kolem silnice první třídy
– I/69, na které lze využít dotačních peněz. Zda budeme úspěšní
či nikoliv, ukážou následující týdny. V případě úspěšnosti konečné
rozhodnutí pro realizaci učiní zastupitelstvo města.
Jsme v letním období, kdy by
si mnoho našich spoluobčanů
přálo, aby bylo v provozu naše
zdevastované a léta nefunkční
koupaliště. V roce 2008 –
2009 byla možnost v rámci
ROPu Střední Morava získat peníze pro modernizaci koupaliště.

Je škoda, že tato šance pro získání peněz je nenávratně pryč.
Budeme vyvíjet maximální úsilí,
abychom hledali jiné možnosti
získání ﬁnančních prostředků.
Před námi je 10. ročník festivalu Masters of Rock a rovněž probíhá příprava na 45. ročník vizovického Trnkobraní. Pro letošní
rok se ponese ve staronovém
duchu. Kromě konání v areálu
likérky Rudolf Jelínek se sobotní
folklórní program po téměř 40
letech přesune do areálu Sokolovny ve Vizovicích.
Milí přátelé, přeji vám všem klidný a pohodový letní čas. Dětem
a rodičům hezké prožití prázdnin,
seniorům hodně zdraví a mnoho
hezkých vycházek v našem malebném kraji a vám všem ostatním
radostné prožití letních dnů.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 23. 4. 2012
• zamítá žádosti č.j.: MUVIZ 1061/2012 a 5789/2012 o prodej pozemku.
• ukládá PRÁVNÍMU ODBORU dořešit způsob užívání pozemku p. č. 708 v k.
ú. Vizovice s dosavadními uživateli.
• schvaluje bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Města Vizovice dle přílohy
č.1 k zápisu.
• zamítá výstavbu parkovacích míst v lokalitě Janova Hora ﬁnancovaných z prostředků města.
• vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 4181/1 v k. ú. Vizovice. IV/47/12
– zamítá žádost č. j. 6777/2012 o prodej p. č. 5543 v k. ú. Vizovice.
• vyhlašuje záměr prodeje bytové jednotky č. 948/4 v domě č. p. 948, sídliště
Štěpská, Vizovice, dle přílohy č. 2 k zápisu.
• schvaluje poskytnutí ﬁnančních příspěvků od Města Vizovice na činnost s mládeží v roce 2012 ve výši 360.000 Kč následovně:
Vizovjánek 35.000 Kč, Orel Jednota Vizovice 16.000 Kč, Klub českých turistů
12.000 Kč, Centrum pro rodinu Vizovice o. s. 5.000 Kč, TOM 19 178 Čižici Vizovice 17.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 10.000 Kč, SK Vizovice
(fotbal) 32.000 Kč, Junák, středisko 724 12 Vizovice 35.000 Kč, TJ SOKOL
Vizovice (tenis) 15.000 Kč, Mateřské a rodinné centrum Beruška 9.000 Kč, Orientační běh Vizovice 15.000 Kč, Občanské sdružení Janova Hora 7.000 Kč,
Občanské sdružení ONYX 12.000 Kč, NADĚJE, o. s., pobočka Zlín (Vítek)
140.000 Kč.
• schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku Základní umělecké škole Zlín, ve výši
20.000 Kč na činnost pobočky ZUŠ ve Vizovicích v roce 2012.
• schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku paní Jarmile Semerádové na obnovu
kulturní památky Městský dům, č. p. 256, ul. Říčanská, Vizovice ve výši 4.000 Kč
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z rozpočtu města v souladu se zásadami Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012.
• schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku Mateřskému a rodinnému centru Beruška o. s. ve výši 230.000 Kč na sociální a zdravotní péči pro děti do 3 let
v roce 2012.
• zamítá poskytnutí ﬁnančního příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje.
• schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku obecně prospěšné společnosti DOTEK, o. p. s. ve výši 195.000 Kč na činnost v roce 2012.
• schvaluje poskytnutí ﬁnančních darů členům výborů ZMV a komisí RMV za činnost v roce 2011 dle přílohy č. 3 k zápisu.
• schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří na obnovu kulturní Památky
Klášter Milosrdných bratří, č. p. 467, ul. Zlínská, Vizovice ve výši 73.598 Kč
z rozpočtu města v souladu se zásadami Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012.
• pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D / 0405 / 2012 / KH.
• bere na vědomí uzavření smlouvy s Ing. arch. Petrem Zámečníkem o výkonu
architektonické činnosti dle přílohy č. 4 k zápisu, s účinností od 1. 7. 2012 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• schvaluje Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku
dle přílohy č.5 k zápisu.
Ing. Roman Persun, starosta města
Mgr. Zuzana Štalmachová, místostarostka města
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Odpočinkové posezení
Vážení čtenáři, v loňském
roce se nám s vaší pomocí
podařilo po letech oživit léta
neudržovanou Baťovu dráhu.
Ta v současnosti slouží mnoha
občanům, kteří zde tráví volné
chvíle procházkami či cykloturistikou. Za rok jejího provozování mohu za město Vizovice
vyjádřit spokojenost. Měl jsem
možnost si osobně několikrát
projet cyklotrasu vedoucí
po Baťově dráze do Jasenné,
pak následně po zpevněné
živičné lutoninské dráze do
Bratřejova okolo areálu zemědělského družstva, pak
následně na Chrámečné kolem
hospody L.P. 1867 u Backarů
a zpět na Vizovice kolem takzvaných „Šibenic“. Vždy jsem
byl překvapen, kolik jsem potkal
cyklistů nebo pěších turistů.
Před nedávnem jsme byli
naším spoluobčanem, panem

PhMr. Milošem Žabkou upozorněni na zchátralé odpočinkové posezení na konci ulice
Krňovské, právě v místech, kudy
rovněž probíhá cyklotrasa s názvem „Po stopě Baťovy dráhy do Vizovických vrchů“.
Podnět pana magistra Žabky
byl vznesen ve smyslu, zda by
město mohlo staré posezení
nějakým způsobem poopravit.
Místním šetřením jsme však zjistili, že současný stav posezení
je natolik v havarijním stavu,
že není co opravovat, a proto
jsme po konzultaci s radními
města dospěli k názoru, že zakoupíme nový lavičkový set.
Dnes slouží všem občanům,
kteří touto lokalitou procházejí
či projíždí. Přejeme všem hezké
posezení při toulkách naší malebnou valašskou krajinou.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Doplnění kanalizace města Vizovice
Vážení spoluobčané, v polovině května 2012 jsme obdrželi
z Ministerstva zemědělství potěšující zprávu. Městu Vizovice byla
navýšena dotace na právě
probíhající realizaci výstavby
kanalizace. Původní výše dotace
z Mze byla ve výši 45 % alokovaných prostředků. Nyní nám bylo
přiděleno dalších 20 %, což je

částka ve výši 7.438.000 Kč. Investice v objemu téměř 40 mil.
Kč je tedy hrazena dotačními prostředky z Ministerstva zemědělství
– 65% a 10% je spoluﬁnancována
z prostředků Zlínského kraje. Město Vizovice se podílí spoluﬁnancováním zbývajícími 25 %.
Ing. Roman Persun,
starosta města

Stavební práce na ulici Kopanické.
INZERCE

Realitní kancelář FOBOS
Kmínek Martin
Aktuální nabídka nemovitostí ve Vizovicích a okolí na:

www.fobos-zlin.cz

Část cyklotrasy. Šipka označuje umístění lavičky.

Nezapomeňte, že do 30. 11. 2012 máte
poslední možnost, jak uzavřít penzijní
připojištění za stávajících podmínek.
pondělí: 8.00–11.00 h, 13.00–15.00 h
úterý: zavřeno
středa: 8.00–11.00 h, 13.00–17.00 h
čtvrtek: 8.00–11.00 h, 13.00–17.00 h
pátek: 8.00–11.00 h
V sobotu a jinou než uvedenou dobu po
tel. dohodě na mobilu:

Nově zakoupený lavičkový set.
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602 755 729 – Ing. František Kmínek
e-mail: fkminek@seznam.cz
kancelář v předzámčí zámku Vizovice
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Další zhodnocení peněz z akce Masters of Rock
Prosincové číslo Vizovských novin 2011 přineslo výsledky
ústřižkové ankety, ve které jste byli dotazováni na možnosti
nejefektivnějšího využití peněžního výnosu z této kulturní akce.
Procentuelně, tedy 58% vzešel podnět občanů na realizaci vybavení dětského hřiště.
Aby této vybavenosti využily
pokud možno všechny děti našeho města, rozhodli jsme se pro
realizaci v areálu Domu dětí
a mládeže Zvonek, na ulici Slušovské. Více informací o samotné
realizaci a možnostech časového
využití vám níže uvádí paní ředitelka DDM Zvonek, paní Zdeňka
Šimoníková. Hezké a radostné
využití všech herních prvků přeje
radnice města.
Pro úplnost nutno uvést, že
výstavbu dětského hřiště zahájil
především svou iniciativou starosta města Ing. Roman Persun, který
osobně dohlížel na průběh zemních prací, které prováděly tech-

nické služby našeho města. Vlastní dvoudenní montáž jednotlivých
prvků zajišťovala dodavatelská
ﬁrma. Ostatní dokončovací práce
realizovali převážně pracovníci
Domu dětí - bezpečnostní prořez
stromů, vyrovnání nerovností vykopanou zeminou, osev nových
travnatých ploch a další úpravy.
Poděkování zaslouží také manželé Šolcovi a Prokopovi, pan
Lorenc a Ježek, s jejichž pomocí
byla provedena výměna oplocení dětského hřiště včetně opravy
příjezdové brány.
Dokončení těchto prací umožnilo zpřístupnit hřiště veřejnosti
ještě před plánovaným termí-

Nově vybudované dětské hřiště na ulici Slušovské je i pro veřejnost.
nem. Jeho oﬁciální předání
se konalo 1. června v den
oslav Mezinárodního dne
dětí. Vybudované dětské hřiště
bude volně přístupné dětské veřejnosti vždy od poloviny března do října, ve všedních dnech
od 9 do 19 hodin, o sobotách,

nedělích a svátcích od 9 do 18
hodin. Ve všedních dnech bude
veřejnosti k dispozici i sociální
zařízení DDM (WC a umývárny).
O hlavních prázdninách budou
dětské hřiště využívat také děti
našich příměstských táborů.
Šimoníková Zdeňka

R 49 – konec valašské idylky Vizovských vrchů
V březnu, respektive 20.
3. 2012, se podařilo českým
zástupcům prosadit na půdě
Evropské unie dotaci na výstavbu rychlostní silnice R 49.

O

kolo šťastně nešťastné
rychlostní silnice bylo již
napsáno tolik, že by popsané
strany daly vzniknout masivní knize, která by díky své váze šla zapůjčit v knihovně a odvézt jedině
na dvoukoláku.
Lidský rozum a logika prohrávají nad evropskými zájmy,
mnohdy slepou iniciativou politiků a lobistů.
Obhajoba R 49 našich regionálních a krajských politiků je
až příliš chabá. Argumenty, které
garantují příliv peněz do regionu,
budování nadnárodních ﬁrem, výstavbu čerpacích stanic či hotelů
sloužících pro projíždějící, rozšíření turismu díky snadnějšímu příjezdu do regionu, se rozpadají nejen
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na logickém úsudku. Přínos nových
pracovních míst, tak jak si spousta
politických představitelů fandí, se
neuskuteční. Jistě, pro zúčastněné
dopravce během odvozu a dovozu materiálu se nějaká ta práce
najde. Ale to je asi tak vše. Pokud
tedy pomineme zvýšený úklid
zmačkaných krabiček od cigaret,
odhozených vajglů a prázdných
plechovek od Coca – Coly podél
cest a samotných mostů.
Jen pohled na nákresy, plány, všechny ty odbočky, nájezdy
a plánovaná parkoviště dokazuje,
že nemá s místním rozvojem nic
společného. Laicky řečeno, chcete-li ze zkušeností z jiných obdobně uskutečněných projektů u nás
i v zahraničí, auta jen nad Vizovicemi prosviští a zmizí na ‚Dálném
východě‘. R 49 je pouze silnice
sloužící k transferu. A jak již řekl jeden nejmenovaný politik: „Silnice
R 49 je důležitá pro Evropskou
unii, nikoliv pro Zlínský region!“

Jsme v 21. století a bránit pokroku je hloupost. Cesta tu bude
stát, i kdybychom se stavěli na
hlavu. Někdo s ní bude souhlasit,
jiný ne. Nic nového. Každý rád
skočí do auta, za Vizovicemi najede na nájezd a hurá do Prahy.
Proč ne. Jen zda ta daň za těch
pár ušetřených kilometrů stojí.

„

Lidský rozum a logika prohrávají nad
evropskými zájmy.

”

Doposud jsme si tak nějak
fandili, že v našem regionu není
žádná velká fabrika zatěžující
ovzduší a naše valašské kopečky
jsou svým způsobem velmi čisté
a zdravé. Škoda, za pár let již
nebudou, a i přes předběžné měření a předpokládané výsledky
emisních zplodin, se kterými projekt kalkuluje, smog na Vizovice
padne. Všichni víme, jak funguje
inverze a musíme si uvědomit,

že R 49 bude nejvyšší stavbou
a smog si vždy nachází nejkratší
cestu dolů, do údolí, do Vizovic.
Takže vy, kteří bydlíte na druhé
straně Vizovic a žili jste v domnění, že se vás dopad R 49 netýká,
jste na omylu.
Je jen škoda, že členitá Janova
hora, která nyní slouží k romantickým procházkám milenců či občanů důchodového věku, korzování
maminek s kočárky a malými dětmi a v neposlední řadě jen venčení
a proběhnutí našich čtyřnohých miláčků, se tak uzavře. Rozetne ji mohutný koridor silnice, a i když nám
přes ni vybudují most, již vidím, jak
pod hučícími třicetitunovými kamiony se půjde někdo procházet
a vyčistit si hlavu do přírody. Obdobná situace bude na protějším
kopci – ‚Baráku‘. Dalších příkladů
je hodně.
Zisk a přínos pro Vizovice nulový, dopad však bude fatální.
Richard Jaroněk
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Ošetření památného stromu – lípy v ulici Růžová
Lípa velkolistá, která je ve vlastnictví Města Vizovice, byla vyhlášena rozhodnutím orgánu ochrany

přírody a krajiny MÚ ve Vizovicích
v roce 1996. Stáří stromu je odhadováno na více než 300 let.

Památná lípa má více než 300 let.

Obvod kmene měřený ve výšce
130 cm nad zemí byl naměřen při
jejím vyhlášení 444 cm, výška stromu cca 20 m.
Jedná se o mohutný, solitérní
strom rostoucí ve svahu uprostřed
města u místní komunikace. Strom
má vysokou dendrologickou, estetickou a biologickou hodnotu
a patří k nejstarším živým organismům ve městě. Důležitá je i funkce
výchovná, protože památné stromy jsou svědky historických událostí a požívají mezi lidmi vysoký
stupeň úcty.
V roce 1997 byl poprvé strom
ošetřen odbornou ﬁrmou z prostředků Programu péče o krajinu. V roce
2009 byl strom podruhé ošetřen
a byla instalována nová bezpečnostní vazba, opět převážně z prostředků Programu péče o krajinu.

Kontrolou věcně a místně příslušné
odborné organizace, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
se sídlem ve Zlíně, pracovníkem
se specializací na dendrologii
a lesnictví v jarním období 2012
nebyly na lípě shledány žádné
defekty (hniloba, plodnice dřevokazných hub a praskliny), které by
aktuálně omezovaly jeho provozní
bezpečnost. Bylo konstatováno,
že zabezpečení proti rozlamování je provedeno důkladně, jištěny
jsou všechny těžké větve, některé
i dvakrát.
Strom je vlastníkem, Městem
Vizovice, stále monitorován
a v budoucnu je počítáno s kontrolou popruhů, případně s jejich
obnovou.
Ing. Vladimíra Kovářová,
Odbor ŽP MěÚ Vizovice

Ukončení projektu – Rozvoj sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku
• Město Vizovice získalo v roce
2010 ﬁnanční podporu z ESF operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na realizaci projektu Rozvoj sociálních služeb na
Vizovicku a Slušovicku. Hlavním
cílem projektu bylo vytvoření strategického dokumentu komunitního
plánu sociálních služeb.
Po celou dobu 2 let se pravidelně měsíčně scházelo 5 pracovních skupin, které byly vytvořeny z řad občanů města Vizovic
a okolních obcí mikroregionu Vizovicko a Slušovicko, pracovníků
sociálního odboru a poskytovatelů sociálních služeb na území
mikroregionu. Ve všech 17 obcích mikroregionu byly občanům
rozdány dotazníky o potřebách
a využívání sociálních služeb
a volnočasových aktivit u dětí
a mládeže, využívání současných
služeb a zmapování potřebnosti
chybějících služeb. Na základě
dotazníkového šetření byly vytvořeny SWOT analýzy pracovních
skupin Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny s dětmi,
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Děti a mládež a pracovní skupina
Osoby drogově závislé.
• Všech 5 pracovních skupin se
po celé 2 roky pravidelně scházelo a členové diskutovali nad
potřebností současných sociálních
služeb a potřebě vzniku nových
služeb. Na základě těchto potřeb
byly navrženy 2 projektové záměry
na rozšíření sociálních služeb ve Vizovicích.
Projekty byly paní místostarostkou Mgr. Zuzanou Štalmachovou
předány a obhajovány při tvorbě
Střednědobého plánu sociálních
služeb Zlínského kraje. Projekty
vzniku domova pro seniory a domova se zvláštním režimem ve Vizovicích nebyly pro nedostatek
ﬁnančních prostředků ZK zařazeny
do rozvojových aktivit. I přes tuto
nepozitivní skutečnost je rozvojovou
prioritou sociálních služeb ve městě
Vizovice vznik tohoto domova.
Současné, ale i budoucí politické reprezentaci města může sloužit
strategický dokument Komunitní
plán sociálních služeb na Vizovicku
a Slušovicku, ve kterém jsou deﬁno-

vány priority udržitelnosti a rozvoje
sociálních služeb.
• Přestože projekt z Evropského sociálního fondu byl v úterý
29. května slavnostním veřejným
setkáním ukončen, udržitelnost
projektu a jeho další pokračování,
vzájemná komunikace občanů,
poskytovatelů sociálních služeb
a politické reprezentace obce
bude pokračovat.

• Na závěr projektu bych chtěla
poděkovat všem občanům, kteří se
zúčastnili při pracovních setkáních,
vedení města Vizovic a starostům
okolních obcí, zástupcům neziskových organizací Dotek, Naděje,
Onyx a Centrum pro rodinu, pracovníkům sociálního odboru, kteří
celý projekt řídili a monitorovali.
Ing. Eva Ludvíčková,
manažerka řídící skupiny

INZERCE

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA,
THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Garážová vrata Výklopná od 9.999 Kč.
Dále dodáváme dvoukřídlá, sekční. Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej materiálu na oplocení. Doprava po celé ČR.
Pěstujeme THUJE NA ŽIVÝ PLOT, sazenice od 10 Kč,
dále jalovce, cypřiše,… Prodej stínicí tkaniny.

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203, www.KANCLIR.cz
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Mateřské a rodinné centrum Beruška
Mateřské a rodinné centrum Beruška ve Vizovicích oslaví v srpnu
roku 2012 své už druhé narozeniny. Jakožto dobrovolné občanské
sdružení jsme se stali členy Sítě
mateřských center a snažíme se zapojit do sociálního života ve Vizovicích. Podařilo se nám vytvořit příjemné zázemí pro setkávání rodičů
a dětí, snažíme se pomoci rodičům
na mateřské dovolené od sociální izolace, nabízíme jim možnost
navázat komunikaci s ostatními rodinami a samozřejmě poradenství
od období těhotenství až po školní
věk dětí. Po dobu svého působení

„

Beruška slaví své
druhé narozeniny.

”

rozšířilo MRC Beruška nejen své
prostory, ale i svou členskou základnu a také nabídku kurzů a volnočasových aktivit pro děti s rodiči
i bez nich.
Jedním z nejdůležitějších projektů MRC Beruška je Miniškolka,
ve které se zkušené lektorky věnují dětem už od 1 roku. Je to jakýsi
předstupeň mateřské školky, kde
se děti učí samostatnosti, základním pravidlům chování a osvojují si
základní hygienické návyky. Mají
možnost strávit čas bez rodičů,
mezi ostatními dětmi a vyrovnat se
tak s prvními sociálními kontakty.
V současné době nabízíme kurzy pro děti již od 2 měsíců; kurz
Cvičení miminek a batolátek se
za doprovodu známých básniček
a písniček zaměřuje na koordinaci
pohybů dítěte, upevňování rovnováhy, děti jsou vedeny k uvědomování si vlastního těla, učí se správně
přetáčet a poznávají vlastní tělo.
Maminky se učí správné manipulaci s dítětem v souvislosti s psychomotorickým vývojem, cviky proti
bolestem bříška a součástí těchto
kroužků je také odborné poradenství a konzultace.
Pro děti od 12ti měsíců do 3
let nabízíme kurz Malý brouček,
jehož program se zaměřuje mimo
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jiné na rozvoj komunikace mezi
rodiči a dětmi i mezi dalšími účastníky navzájem. Cvičení a různé hry
napomáhají při rozvoji dalších dovedností, pohybové aktivity vedou
k zlepšení koordinace v prostoru,
u dětí se rozvíjí jemná i hrubá motorika i řeč. Samozřejmostí jsou i první
výtvarné výtvory.
V kurzu Velký brouček se již děti
od 3 let osamostatňují od rodičů
a věnují se pohybovým cvičením,
výtvarné činnosti a učí se spolupracovat s ostatními dětmi. Podobně je
tomu i v kroužku Tanečky pro malé
drobečky, který je taktéž určen dětem od 3 do 6 let. V tomto případě
se děti věnují pohybovým cvičením,
zpívání a tancování. Děti se naučí
jednoduché lidové tance a písničky, součástí kroužku jsou i malá
vystoupení na akcích pořádaných
ve spolupráci s MRC Beruška (Dětský den, Čarodějnice).
Kromě pohybových aktivit nabízí MRC Beruška také vzdělávací
kurzy pro děti i dospělé. Rodiče
mohou přihlásit své děti do kurzů
angličtiny: Mateřáčci (3–6 let) je
kroužek angličtiny plný her, písniček a tanečků; Malí školáci (1.–5.
třída) je kroužek anglického jazyka
určený začátečníkům i mírně pokročilým. Děti se učí slovíčka hravou
formou a v kontextu s konkrétními
jevy. Velký úspěch měly také kurzy
angličtiny pro teenagery.
Nově jsme otevřeli také Výtvarnou výchovu pro děti i dospělé.
V těchto kurzech se mohou i ty nejmenší děti naučit vyjadřovat svoje
myšlenky, nápady a svůj pohled
na svět prostřednictvím výtvarné
hry, při které se taktéž rozvíjí jejich
tvořivost a fantazie. Dospělí zde
mohou užitečně strávit svůj volný
čas. Pro dospělé a širokou veřejnost nabízíme také počítačové kurzy a kurzy angličtiny, od úplných
začátečníků až po pokročilé. Zájemci si mohou vybrat mezi skupinovými kurzy nebo individuální výukou, zkušení lektoři vedou hodiny
v konverzačním duchu a umožňují

tam studentům připravit se na reálné situace v životě.
Více informací o službách, které MRC Beruška nabízí, najdete
na internetových stránkách www.
beruska-vizovice.g6.cz. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat
za přízeň maminkám, za pod-

poru Městu Vizovice a v neposlední řadě také Zlínskému kraji,
který stejně jako Město Vizovice
přispěl nemalou ﬁnanční částkou
na provoz MRC Beruška. Těšíme
se na další spolupráci!
Adéla Šašinková
a Dagmar Šimčíková

Veselý interiér s pestrými barvami děti láká.
INZERCE

Miniškolka Beruška

- Nedostalo se vaše dítě do školky?
Chcete, aby se na školku připravilo?

Přijďte k nám do Mateřského
a rodinného centra Beruška ve Vizovicích!
- Máte možnost zvolit si frekvenci docházky
- Pro děti již od 1 roku do 6 let.
- Rodinné a přátelské prostředí max. 15 dětí ve třídě.
- Probíhá zápis dětí od září 2012.
Více na telefonu: 774 967 598
Nebo na: www.beruska-vizovice.g6.cz
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Novou ředitelkou MŠ ve Vizovicích se stala Mgr. Ivana Petrů
Vážení čtenáři, v měsíci
květnu proběhlo na Městském úřadě ve Vizovicích
výběrové řízení na pracovní
místo ředitelky MŠ.
Tento
konkurs
vyhlásila
Rada města Vizovice s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Ze
tří uchazečů byla výběrovou
komisí radě města doporučena
Mgr. Ivana Petrů, kterou rada
města na svém zasedání dne
14. 5. 2012 jmenovala do této
funkce s nástupem od 1. 8. 2012
na dobu 6 let. Požádala jsem proto Mgr. Petrů o krátký rozhovor.
1. Mohla byste se prosím čtenářům Vizovských novin stručně
představit? Odkud pocházíte,
kde jste studovala atd?
Pocházím z vesnice Štítná nad

Vláří, kde jsem také vyrůstala.
Nyní bydlím v obci Poteč u Valašských Klobouk. Studovala jsem
na Střední pedagogické škole
v Kroměříži a před šesti lety jsem
dokončila studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
v Ostravě, obor Učitelství 1. stupně. Jsem vdaná, mám tři syny.
2. Kde jste působila doposud
a na jaké pozici?
Svou dráhu učitelky mateřské
školy jsem začínala ve Štítné,
posledních dvacet pět let pracuji
v MŠ Val. Klobouky jako učitelka.
3. Jaké jsou Vaše prioritní úkoly při vedení sedmitřídní MŠ, jakou naše škola ve Vizovicích je?
V budoucnu bych chtěla pokračovat v dosavadní práci školy, hledat nové způsoby práce s dětmi,
rozšířit vzdělávací nabídku o nové
aktivity, podílet se na vytvoření
prostředí vlídného, bezpečného,
plného pohody a bohatých zážitků, které vede k celkovému rozvoji
dětské osobnosti a spokojenosti
dětí, rodičů i zaměstnanců školy.

4. Na co budete klást ve své
funkci důraz?
Důraz kladu především na účast
rodiny ve výchovně-vzdělávacím
procesu, otevřenost vůči rodičům,
vytváření dobrých vztahů mezi
rodiči a zaměstnanci školy, také
na informovanost veřejnosti a v neposlední řadě na spolupráci se
zřizovatelem a ostatními společenskými partnery.
5. Počítáte s nějakými personálními změnami?
Myslím, že je potřeba se touto
otázkou zabývat, ale konkrétně
budu o personálních změnách
uvažovat, až blíže a podrobněji
poznám prostředí a zaměstnance
školy.
6. Myslíte si, že by MŠ měla mít
zřízenou Školskou radu a pokud
ano, tak proč?
Zřízení Školské rady by přispělo
k vytvoření opravdového partnerského vztahu s rodiči, k rozšíření
vzájemné komunikace, k rychlému a pružnému řešení problémů
a sdílení vzájemných očekávání.

Školská rada, složená ze zástupců
rodičů jednotlivých tříd, by pravidelně spolupracovala s vedením
školy, měla by možnost aktivně se
zapojit do života školy, přijít s vlastními nápady a podílet se na jejich
realizaci.
7. Co pokládáte při výchově dětí
za zcela nejdůležitější?
Určitě je to vlídný a laskavý, ale
důsledný přístup k dítěti, vytvoření
bezpečného prostředí, poskytnutí
volnosti a svobody, ale i odpovědnosti a schopnosti učit se dodržovat smluvená pravidla v rodině či ve škole. Směřovat výchovu
a vzdělávání k tomu, aby si děti
od útlého věku rozvíjely tři klíčové
dovednosti dnešní doby – komunikaci, spolupráci a schopnost řešení
problémů.
Vážená paní magistro, děkuji
Vám za Váš čas i odpovědi a přeji
hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů a také to, aby se Vám
u nás ve Vizovicích líbilo.
Mgr. Zuzana Štalmachová,
místostarostka

Budoucnost Základní školy Vizovice
Rada města Vizovice v souladu s platnou legislativou, vyhlásila konkurs na pracovní místo
ředitelky Základní školy Vizovice.
Do konkursu se přihlásilo celkem
10 uchazečů. Výběrová komise
doporučila radě města ke schválení Mgr. Radmilu Koncerovou,
která tak obhájila svůj dosavadní post ředitelky ZŠ Vizovice
a rada města ji na svém zasedání
14. 5. 2012 jmenovala na 6 let
do této vedoucí funkce. Paní ředitelku jsem požádala o odpověď
na otázku týkající se budoucnosti
naší základní školy. Tady je její
odpověď:

Budoucnost Základní školy
Vizovice?
Před námi je dalších šest let,
pro které bylo nutné stanovit vizi.
Kde jsme byli, co jsme dokázali
a čeho chceme ještě dosáhnout.
Hlavním cílem školy samozřejmě

květen/červen 2012

zůstává výchovně vzdělávací práce, která je zaměřena na rozvíjení
osobnosti žáků, na poskytování
vědomostí, dovedností a návyků
potřebných k uplatnění v praktickém životě. Cílem školy je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky,
které je připraví na pokračování ve vzdělávání na některém
typu střední školy.
K tomu, aby škola byla v budoucnu úspěšná, je důležité
provést retrospektivu – zachovat
tradice, využít zkušeností z minulého období a pokračovat v úspěšných aktivitách. Domnívám se, že
máme dobře nakročeno. Zvyšuje
se zájem rodičů o naši školu, což
je výborné vysvědčení pro všechny učitele, vedení školy a ostatní
zaměstnance. Jsme rádi, že práci
naší školy hodnotí kladně i Česká
školní inspekce.

A naše plány? Je jich spousta,
seznamte se aspoň s některými:
zavedení povinně volitelného
předmětu Etická výchova, rozšíření environmentální výuky, realizace naučné stezky, relaxační
zóny a venkovní učebny na pozemku bývalé školní zahrady,
vytvoření reprezentačních prostor
školy v místě bývalých šaten –
prezentace školy pro veřejnost,
využití budovy bývalé kotelny
(malá tělocvična), rekonstrukce
slaboproudu.
Chceme být školou otevřenou,
vstřícnou, komunikativní, spolupracující. Sázíme na pozitivní vztahy a spolupráci se zřizovatelem
i dalšími institucemi.
Držte nám, prosím, palce!
Mgr. Radmila Koncerová
Děkuji Vám za Vaši odpověď
a přeji do další pedagogické

práce hodně zdraví, štěstí, radosti a také pracovních i osobních
úspěchů.
Mgr. Zuzana Štalmachová,
místostarostka

řádková inzerce
Nabízím čerstvý koňský hnůj
za cenu dovozu. Dále nabízím vyzrálý kvalitní kompost
pod zeleninu a květiny. Možné balení 15 kč/30 Kč. Tel. :
604 404 385.
Koupím pozůstalost po
opravářích rádií, televizí, radioamatérech - rádia, elektronky. Tel.: 605447394
Koupím počítače, hry a příslušenství pouze na Atari. Nabídněte. Tel.: 572 553 636
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Škola/Středisko Naděje

„Kvalitní instituce na profesionální úrovni“
Společnost International Education Society, London (IES),
která od roku 1997 zajišťuje
v rámci mezinárodního projektu
CERTIFICATE certiﬁkaci vzdělávacích institucí a jejich vzdělávacích programů, provedla
letos v měsíci březnu a dubnu
hloubkové hodnocení naší školy. Hodnotilo se např. vzdělání
a odbornost pedagogů včetně jejich dalšího vzdělávání,
ekonomické hospodaření školy
a výsledky hospodářské činnosti
školy, jednotlivé obory vzdělávání včetně výsledků ve vzdělávání,
uplatnění absolventů na trhu práce, další celoživotní vzdělávání
dospělých, zapojení se do mezinárodních projektů, spolupráce
s tuzemskými i zahraničními subjekty, nabídka volnočasových aktivit ve škole i domově mládeže,
spolupráce s odbornými ﬁrmami,
práce ve vedení celostátních
asociací a organizací, prezentace školy na veřejnosti apod.
Mezi certiﬁkované vzdělávací
instituce v České republice patří
Střední škola oděvní a služeb
Vizovice již od roku 2009. Tehdy poprvé úspěšně absolvovala
certiﬁkační proces a dne 3. 4.
2009 jí byl přidělen rating kategorie B s titulem „Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých
výsledků”.
Po opětovném letošním hodnocení byl škole ke dni 16. 4. 2012
zvýšen rating na BB s titulem
„Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni“.
Velmi si vážíme tohoto prestižního mezinárodního ocenění.
Vždyť ve Zlínském kraji má toto
ocenění pouze naše Střední
škola oděvní a služeb Vizovice a Střední škola Kostka s.r.o.
ve Vsetíně.

A ještě něco
o maturitách..
Střední škola oděvní a služeb Vizovice má v současné době 545

Vizovské noviny

žáků. Státní maturitu, která začala
v polovině května, absolvovalo 96
z nich. Oproti maturitám v minulém
školním roce provázelo letošní maturitu několik změn, např.: změna
pořadí zkoušek, změna termínů
vydávání maturitního vysvědčení, protokolů a výpisů výsledků,
změna pravidel opravných zkoušek v případě komplexní zkoušky
a změna systému hodnocení písemných prací.
Pozitivní zprávou pro žáky
byla zejména změna pravidel
pro opravné zkoušky. Na rozdíl
od loňského roku bude žák při
neúspěchu opravovat pouze tu
dílčí zkoušku, kterou nevykonal
úspěšně, nikoliv všechny z daného předmětu. Pokud by se však
rozhodl opakovat zkoušku v jiné
obtížnosti, než ji absolvoval původně, pak musí opakovat všechny dílčí zkoušky. Tato změna se
týká nejen žáků posledních ročníků, tedy letošních maturantů,
ale i těch, kteří v jarním zkušebním období 2012 konali opravné
zkoušky za školní rok 2010/11.
V letošním roce žáci naposledy ve státní části maturitní zkoušky povinně maturovali ze dvou
předmětů. Vedle českého jazyka
si mohli volit mezi cizím jazykem
a matematikou. Od příštího škol-

ního roku už naběhne tzv. plný
model maturitní zkoušky. Žáci
podle něj budou maturovat již
ze tří povinných předmětů, a to
z českého a cizího jazyka, třetí
zkoušku si pak budou moci zvolit
ze tří předmětů: matematiky, občanského a společenskovědního
základu a informatiky.
Zajímavé jsou dle mého také
celostátní údaje o volbě obtížnosti maturitní zkoušky. Ve srovnání
s prvním rokem státní maturity došlo
u žáků k poklesu zájmu o vyšší stupeň obtížnosti. Letos tak bude těžší
verzi skládat pouze 4,09 procenta
maturantů ze 103 114 žáků v celé
ČR. Pokud se jedná o střední odbornou školu, do které patří také
naše škola, je podle mě na prvním místě odborná část maturitní
zkoušky. Tudíž není divu, že si žáci
vybírají nižší stupeň obtížnosti státní
maturity. K zamyšlení zůstává otázka, kam se poděla prestiž našich
gymnázií, která ke studiu nabírají
jen ty nejlepší absolventy základních škol, připravují ke studiu na vysokých školách, mají ve výuce vyšší
dotaci hodin na maturitní všeobecně vzdělávací předměty, a přesto si
jejich studenti u státních maturit volí
nižší stupeň obtížnosti?
Mgr. Eva Šťastná,
ředitelka školy
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VIZOVSKÉ

NOVINY

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

CENÍK INZERCE
1/1 strany
180 × 240 mm

2 700 Kč

1/2 strany
117,5 × 180 mm

1 400 Kč

1/4 strany
87,5 × 117,5 mm

750 Kč

1/8 strany
87,5 × 56,25 mm

400 Kč

1/16 strany

Středisko Naděje Vizovice
Po hlubokých ﬁnančních obtížích, které otřásly takřka všemi
preventivními sociálními službami ve Zlínském kraji, se situace
stabilizovala i v nízkoprahovém

zařízení pro děti a mládež Naděje ve Vizovicích. V prvním
čtvrtletí tohoto roku jsme činnost
omezili, protože jsme skutečně
nevěděli, zda budeme moci po-

kračovat. Díky podpoře města
Vizovice, Zlínského kraje i Ministerstva práce a sociálních věcí
ale s přicházejícím létem znovu
obnovujeme naplno práci s dětmi a mládeží, jak v klubu, tak
i přímo v terénu.
Projekt „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ pro rok
2012 a projekt „Středisko Naděje Vizovice“ jsou spoluﬁnancovány z prostředků Zlínského kraje.
Kateřina Pivoňková,
ředitelka Naděje o. s.

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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„Nejmilejší koncert“
Dětský domov a Základní škola Vizovice pořádali 18. 4. 2012
pod záštitou Města Vizovice 19. regionální kolo přehlídky kulturních aktivit dětí z dětských domovů s názvem „Nejmilejší koncert“. Přes 90 dětí předvedlo své nadání a talent na prknech,
která znamenají svět. Ze sálu se ozývala podpora a odměňující
potlesk za odvahu a snahu předvést své umění. Do poroty usedl
náš milý host, česko-slovenská superstar Alžběta Kolečkářová, která spolu s ostatními porotci měla nelehký úkol vyhodnotit
potupujícího vystoupení do celostátního kola. Součástí programu
bylo i její vystoupení. Nešetřila svým krásným hlasem a zazpívala dětem své největší hity. Poděkování patří Městu Vizovice,
které převzalo záštitu nad celou akcí, všem strýčkům a tetám, bez
kterých by děti nemohly okouzlit celý sál a porotě za spravedlivé
vyhodnocení výsledků. Je nám líto, že i tento ročník je za námi,
protože každé setkání s dětmi je nezapomenutelné. Všem dětem
zůstanou pěkné vzpomínky, třeba na pohádku o Mance, jak se
stala paní Rumcajsovou, na tři roztomilé opičky, na olympiádu
v Londýně…
Marcela Štastná

Úspěšný řešitel
Určitě ho znáte. Potkáváte ho
cestou do školy nebo ze školy, tak
jako desítky jiných našich žáků.
Jirka Klačánek je na první pohled
nenápadný chlapec. A přece je něčím výjimečný! Přes svoji skromnost
a nenápadnost vyniká hlubokými
zeměpisnými znalostmi.
V loňském roce se pokusil své
znalosti zúročit v zeměpisné olympiádě. V okresním kole obsadil
3. místo, což ovšem nestačilo na
postup do kola krajského. Letos
se jeho znalosti spolu s praktickými dovednostmi práce s atlasem
znovu projevily. V okresním kole
ve Zlíně byl první, a to znamenalo
postup do kola krajského.
Už to, že někdo reprezentuje
školu v krajském kole, je dost velký
úspěch. A světe div se! Jirka zabodoval i tam. Obsadil krásné 2.
místo a tím získal navíc možnost
zúčastnit se celostátního kola ze-

měpisné soutěže Eurorebus, které
se bude konat v červnu v Praze. Určitě mu budou držet palce všichni
spolužáci i učitelé.
Letos je Jirka žákem 8. třídy. Povede se takový úspěch i ve třídě
deváté? Věříme, že ano a moc bychom mu to přáli.
Mgr. Lenka Bambuchová,
ZŠ Vizovice

V krajském kole byl Jirka druhý.

INZERCE

Stavíte dů m?
Plánujete rekonstrukci střechy?
y
Chcete zatteplovat fasádu či podkroví?
Tak jste na správné adrese!!!
Přes 90 dětí předvedlo své nadání a talent.

Společnost Coleman S.I., a.s., si Vám jako specialista
na tyto činnosti dovoluje nabídnout komplexní služby
spojené s dodávkou materiálů pro stavbu, rekonstrukci
střech a fasád.
Od nás získáte:
- zdarma zaměření objektu
- zdarma návrh a výpočet materiálové skladby
- dodávku materiálu přímo na stavbu
- zdarma poradenství našich specialistů
- zdarma výhody naší zákaznické karty Colemánie
- doporučení realizační firmy

inzerce Coleman

Řekněte nám, co potřebujete a my to zajistíme.
Jsme zde pro Vás.
Navštivte nás na adrese:
obchodní centrum Coleman S.I., a.s., Vsetín
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
Otevírací doba: po až pá, 6:30 až 16:00 hod.
Kontaktujte nás:
p. Karel Vajdák - ředitel obchodního centra, tel.: 725 675 725
p. Radek Navrátil - obchodník, tel.: 725 675 601
p. Vojtěch Kolář - obchodník, tel.: 725 675 657
email: info@coleman.cz
Na našich www stránkách najdete užitečné informace, prodejní
akce, poradenství a mnoho dalšího z oblasti střech a fasád.

www.coleman.cz | e.coleman.cz

Všem dětem zůstanou pěkné vzpomínky.
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Školní výlet do hlavního města
Psal se 3. květen 2012 a třída
8.C společně se třídou 9.A jela
na školní výlet do hlavního města
České republiky, do Prahy.
Sraz byl ráno ve 4:15 na vlakovém nádraží ve Vizovicích. Postupně jsme se tam scházeli. Než přišli
učitelé, byli jsme tam všichni až
na pár výjimek. Netrpělivě jsme už
jen čekali na vlak. Vlak přijel a my
jsme pomaličku nasedli a vyrazili.
Kolem 5:00 jsme přijeli na vlakové nádraží do Zlína, kde jsme
čekali zhruba 5 minut, než na kolej přistaví rychlík. Asi v 5:30 jsme
vyjeli, ale zpočátku jsme byli zaraženi, jak to, že nesedíme v kupé,
ale i tak jsme s cestou vlakem byli
spokojeni.
V 9:00 jsme v pořádku dorazili do Prahy. Postupně jsme odešli
z hlavního nádraží a dorazili
na Václavské náměstí, které jsme
prošli a vyfotili se u sv. Václava.

Směřovali jsme ke Staroměstskému náměstí. Na Staroměstské
náměstí jsme akorát stihli Orloj,
a poté jsme šli k Týnskému chrámu. Po chvíli jsme pochodovali
k Vltavě, na které jsme poté pluli
lodičkami.
Po plavbě jsme šli ke Karlově
mostu, na kterém byli samí malíři
a hudebníci. Po prohlídce jsme
opět šli na Hradčany, na které
jsme došli na čas, protože zrovna
probíhala výměna stráží. Po výměně byla na programu prohlídka
katedrály sv. Víta. Po úchvatném
zážitku jsme směřovali na metro
na Malou Stranu.
Metrem jsme dojeli na Můstek,
který je na Václavském náměstí
a tam také byla poslední část výletu – rozchod. Rozchod trval zhruba
hodinu a půl.
Po rozchodu jsme naposledy
v Praze pochodovali na hlavní ná-

Velký úspěch žáků v soutěži
V Základní škole Komenského
I ve Zlíně se 29. a 30. března
uskutečnil devátý ročník soutěže
v anglickém jazyce Mini First
Certiﬁcate. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích. Žáci sedmých a devátých tříd absolvovali poslech, čtení
s porozuměním a gramatickou část.
Účastnilo se 54 jednotlivců ze
čtrnácti škol okresu (např. ze Zlína,
Otrokovic, Luhačovic, Liptálu, Kašavy, Slušovic, Želechovic). Žáci z Vizovic v obou kategoriích zabodovali a díky nim se naše škola stala
nejúspěšnější v celém klání.

Mezi 26 soutěžícími ze sedmých tříd vybojoval skvělé 1. místo
Tomáš Macík, výborně si vedl také
Lukáš Crlík, který obsadil 5. místo.
V kategorii devátých tříd byly síly
velmi vyrovnané a rozhodovalo
pouze pár bodů. Z 28 soutěžících
se Tereza Kuklová umístila na krásném 2. místě a Aneta Zámečníková skončila šestnáctá.
Všem soutěžícím gratulujeme,
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších
úspěchů.
Mgr. Magdalena Hořáková

draží a odtud jsme jeli domů. Poněkud začalo trochu pršet a bouřit
a to byl důvod toho, že na trati
vypadla elektrika, takže domů

jsme dorazili až po 23. hodině,
ale vůbec nám to nevadilo, spíš
naopak… Rychle a zkrátka, výlet
byl úžasný! Martin Zetěk, 8.C

Vizovští žáci na Václavském náměstí u sochy Sv. Václava.
INZERCE

Angličtina pro dospělé,
teenagery i děti
Chcete se konečně naučit anglicky?
Potřebujete angličtinu v práci?
Chcete kurz, který vás bude bavit a něco vás naučí?
Chcete, aby se něco naučily i vaše děti?

Přijďte k nám! Nabízíme skupinové i individuální kurzy,
všeobecnou angličtinu, obchodní angličtinu, konverzační
i gramatické kurzy, angličtinu pro děti již od 4 let.

Zajistíme vám i hlídání dětí!
Kde? Mateřské a rodinné centrum Beruška,
Masarykovo náměstí 421, Vizovice
Kdy? Nové pololetí začíná 17. 9. 2012
Více informací na
http://www.beruska-vizovice.g6.cz
nebo na tel. +420 774 967 598
Těšíme se na vás, vaše Beruška

Úspěšní žáci v soutěži v anglickém jazyce.

Vizovské noviny
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HISTORIE

Jak šel čas
9. května 1909
se narodil Jaroslav Zetěk
– učitel měšťanské školy
ve Vizovicích.

27. května 1891
se narodil Antonín Brdušík
- významný stavitel. Stavitelskou školu vystudoval
a praxi získal u známého
zlínského podnikatele
ve stavitelství Josefa
Winklera. A. Brdušík byl
taktéž legionářem na ruské
a italské frontě.

2. června 1890
se narodil Jaroslav Hrnčiřík. Legionář, který bojoval
i na ruské frontě, kde také
21. 7. 1917 padl v boji.

15. června 1915
- fotograﬁe odvedených
mládenců z Vizovic pořízená za Starou školou. Mnozí
skončili na východní frontě
či v légiích.

Pozvánka "Za Vizovskú trnkú"
Pozvánka na jubilejní X. ročník turistického
pochodu „Za vizovskú trnkú”, který se uskuteční
v sobotu 11. srpna 2012.
Start bude od 6:30 do 11:00 hodin od sokolovny ve Vizovicích, cíl tamtéž do 17.00 hodin.
Připraveny budou tradiční trasy 10, 20, 30 a 42
km, dále naučná stezka "Vizovské prameny"- 16
km a nové trasy 17 a 20 km. Odměnou bude samolepka pochodu, účastnický list a ochutnávka

produktu vizovické ﬁrmy R. Jelínek. Chybět nebude skleněný suvenýr v novém jubilejním provedení
a ceny pro nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka pochodu. Akce je zařazena
i mezi pochody v kategorii IVV a Dvoustovka.
Pořadatelé z KČT Zlín zvou všechny vizovické
příznivce turistiky na tuto sportovní akci, kde budou mít možnost setkání s turisty z Moravy, Čech
i Slovenska. Těšíme se na Vaši účast.
Za KČT Zlín Jiří Tomáš.

Kdo jí a pije – dobře si žije
Trhy už tu dávno byly, když předkové zde naši žili. Na náměstích pulty stály, koupit mohli, co si přáli.
Ke koupi tu bylo mnohé, třeba stoly,
židle nové. Hrnce, mísy, hrnky, nože,
k chlebu maso, špek i sádlo, pro rybáře k lodi pádlo. Se sousedem připít vínem, ženské bavily se jídlem.
Chvíle klidu, povídání, smíchu,

LETNÍ KINO

pak práce a večer modlitba v tichu.
Zase jsou tu trhy, jarmarky,
dáme si párek, chléb a oharky.
Ke koupi je toho méně, rozdíly jsou hlavně v ceně. Také náměstí
je dávno jiné, autobus lidi těsně mine,
besedovat lze jen hlasitě, auta tu jezdí nepřetržitě. Děti hlídat, nepustit je
z dohledu, jiné místo pro trh by neu-

bralo na vzhledu. Těšíme se na další soboty, třeba nás čekají nějaké
novoty. Zboží z různých měst
a vesnic, co nepotřebuje dohled
celnic. Přespolní nás překvapí kupci, nepodporujem na trzich korupci.
Snad zamyslí se na radnici, co přáli by si osadníci – města Vizovic.
Zdenka Kovářová

INZERCE

23. 6. Školní výlet
29. 6. Kytice
6. 7. Václav
20. 7. Pupendo
27. 7. Samotáři
3. 8. Jízda
10. 8. Pulp Fiction

Odvedenci z Vizovic.

20. června 1892
se narodil Rudolf Jelínek
- významný podnikatel v lihovarnickém oboru a jeho
jméno je dodnes spojeno
s ﬁrmou Rudolf Jelínek
na Razově. Na dobové
fotograﬁi z roku 1920 zakladatel ﬁrmy se svou chotí.
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17. 8. Apocalypto
31. 8. Matrix
Letní ﬁlmové večery
na Rybárně ve Vizovicích.
Začátky představení 21:30 hod.
Změna programu vyhrazena.
Hlavní partneři:
PharmDr. Bohumil Hanák
soukromý pivovar Svijany
R. JELÍNEK
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Jedna z prvních manželských fotograﬁí.

Přízviska – Příjmení – nedílná součást života každého z nás

P

říjmení nás provázejí po celou dobu našeho života.
Jsou dědičná a přecházejí
z rodičů na potomky. Dědičná
příjmení se vyvíjela postupně
z nedědičných příjmení, tzv.
přízvisek, kterými se rozlišovali
lidé stejného jména v obci. Přízvisko vždy mělo nějaký vztah
k dané osobě nebo rodu. Buď
to byla podoba a fyzické či duševní vlastnosti člověka, nebo
charakteristické slovní obraty,
narážky na příhody a příběhy.
Z čeho některá naše příjmení
vznikla je někdy přímo zjevné,
někdy na tuto otázku nelze nijak odpovědět. Zde se nám naskýtá možnost jen s pomocí fantazie si představovat, co mohlo
být příčinou vzniku nového příjmení. Naše příjmení vznikala
mezi 14. a 18. stoletím a v roce
1780 byla uzákoněna jejich
dědičnost a neměnnost. Českých příjmení existuje více než
40 000 a mezi nejčastější patří Novák, Novotný, Svoboda

a Dvořák. V každém regionu se
vyskytuje vždy nějaké příjmení,
které je více frekventované než
v jiných regionech. I ve Vizovicích a okolí se k příjmením hojně
přidávala přízviska k odlišení
osob a v tomto krátkém přehledu bychom chtěli alespoň částečně dát nahlédnout do naší
nedávné historie.
Nejstarší příjmení
ve Vizovicích jsou:
Fojtík od roku 1507
Žůrek od roku 1519
Rychlík od roku 1550
Světlík od roku 1570
Sušila od roku 1582
Přízviska, která se nám
podařila shromáždit:
Fojtík přízvisko: Kristián, Hába,
Bebeš, Bryďák, Fojtků, Furiovský,
Hábečka, Honzů, Jamský, Kameňák, Kilák, Křena, Mandinec,
Mokroš, Muzikant, Páleničkář,
Šerhovňák, Šišák, Jančík, Baleja,
Lednický Pasářek, Ze Šálového,

Lutonský, Lampař, Minaříček,
Pohrabáč, Macalík, Ponocný,
Zetík, Pšenčík, Baron, Človíček,
Furiják, Kanárek, Kruťa, Sehnal,
Svačina, Rychlík, Katlabaja, Klobučovský, Rychlíček, Šnela, Tuliánek, Sláčík, Čert, Šulaja, Světlík,
Vdováň, Okluka, Světlíček.
Pokud by někdo věděl o dalších
přízviscích, prosíme, tuto informaci předat či poslat do Městské knihovny Josefa Čižmáře
ve Vizovicích (e-mail: info@
knihovnavizovice.cz). Rádi bychom shromáždili co nejúplnější
přehled pro uchování příštím generacím.
Mimo pramenů čerpaných z knihy Dějiny a paměti města Vizovic
od J. Čižmáře nám byl při zpracování přehledu nápomocen
radou a vzpomínkami pan František Sušila z Vizovic, kterému
touto cestou děkujeme.
Na Vaše případné podněty se těší knihovnice.

21. června 1893
se narodil Jan Procházka,
mimo jiné jako Jaroslav
Hrnčiřík bojoval v legii
v Rusku. Po 1. světové válce
vystudoval vojenskou školu
a později se stal plukovníkem
generálního štábu.

21. června 1939
– jedna z nejničivějšch
povodní ve Vizovicích, které
mimo ztrát na životech (2
úmrtí v Jasenné) způsobily
i velké materiální škody

Reportáž

Pachové ohradníky podél silnic

J

istě jste si podél silnic nejen u Vizovic všimli přibližně 1 m vysokých kůlů s čepičkou z pěny, podobných stavební montážní pěně.
Kdo sleduje televizi, jistě už ví, o co
jde, neboť v nedávné době bylo
použití tzv. pachových ohradníků
podél silnic vícekrát prezentováno
i ve sdělovacích prostředcích. Instalaci zpravidla provádějí členové mysliveckých spolků, a i ve Vizovicích
a několika dalších obcích Zlínského
kraje to realizovali myslivci ve svém
volném čase. Materiál – speciální
pěnu (Hagopur) poskytl Zlínský kraj.
Pěna na kůlech obsahuje látky zapáchající podobně jako šelmy (rys,
vlk). Zvěř přibíhající k silnici zpomalí a zpozorní. Pachové ohradní-
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ky kolem silnic tedy nezabrání průchodu (migraci) zvěře a proto jsou
zcela nevhodné např. na ochranu
zahrad nebo polí. Samozřejmě jsou
ale v prodeji i prostředky vhodné
pro tyto účely.

P

odle zkušeností zejména
z Německa a Rakouska, ale
už i z Česka, pachové ohradníky
výrazně snižují nehodovost se zvěří. Vždyť jen v honitbě MS Vizovice
bylo za loňský rok nahlášeno 20
střetů se srnčí zvěří a 1 s divočákem,
v MS Zádveřice 14 se srnčí zvěří
a 3 s divočákem a v MS Lutonina
11 se srnčí zvěří. Někteří řidiči už
následky střetu motorových vozidel
se zvěří viděli bohužel nejen v te-

levizi a není třeba zdůrazňovat, že
může mít pro posádku vozidla i smrtelné následky.

I

nstalací pachových ohradníků
tak myslivci chrání nejen zvěř,
ale především řidiče a jejich vozidla před následky střetů se zvěří.
Zvěř nedokáže odhadnout rychlost
a nebezpečnost vozidel a silnice je
nepřirozeným prvkem v přirozeném
prostředí.

K

do by však potřeboval pachový ohradník pro ochranu vlastních polí nebo zahrádky, může se
obrátit na MS Vizovice, příp. na tel.
604815354 nebo e-mail atz@
volny.cz.
Pavel Pečeňa

z minulého čísla o pohřbu
partyzánů (zádní strana VN
č. 2/2012) byla nyní obohacena o vzácné informace
pamětníka pana Miroslava
Žůrka, který připomněl
i vizovské tragédie rodin
Vaculíkových a Vajíkových.
Koncem dubna 1945 při
postupu SS Jagdkomanda
k Ploštině byl kousek nad
Hrušovým spálen dům rodiny Vaculíkových a zastřeleni
všichni rodinní příslušníci.
Následně byl vypálen dům
rodiny Vajíkových. Německé SS Jagdkomando ale
rodinu ušetřilo a dokonce jim
dovolilo zachránit část svého
majetku.
Karel Ševčík
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Na Chrámečném mýdla z Austrálie, USA, Japonska i Afriky.

Pohádkový svět vůní a čistoty
„Tolik mýdel pohromadě jsi ještě neviděl,“ vnadí mě kamarád
na originální sbírku v nedaleké hospůdce. Málem bych i v návalu
práce zapomněl, ale naštěstí v poslední den, před uzávěrkou našich novin jsem skočil do auta a vyrazil na Chrámečné.

V

e stejnojmenné hospůdce,
která zatím zela prázdnotou, zato v plných přípravách na večerní kácení máje,
jsem marně očima hledal sbírku
mýdel a byl jsem zklamán, že
jsem přišel pozdě. Majitelka Marta Slováčková mi však otevřela
boční dveře a vůni hospody přerazilo mnohem výraznější, a až
ne tak typické aróma pro výčep.
Místnost plná miniaturních krabiček všech barev, které by sotva
malíř hledal na své paletě, a tvarů, za které by se nemusel stydět
ani bizarní umělec.
Jako cestovatele mě ihned zaujala sbírka miniaturních hotelových mýdélek. Vzpomněl jsem si
na místa, kde jsem obdobné značky držel v ruce a litoval, že jsem
je tenkrát „vymydlil“ na své tělo
a nepřivezl na Chrámečné k rozšíření sbírky. Loga hotelů Best
Western, Holiday Inn či dnes
již neexistujícího Interhotelu byla
příjemnou vzpomínkou.
Trochu jsem hledal popisky,
či odkud mýdla jsou. Jednotlivé příběhy má v hlavě ale
paní majitelka a v jedné osobě
i sběratelka vůní a čistoty. Brala
do rukou roztodivné tvary mýdel
a odkrývala jejich tajemství.
„Největší přehled o mé sbírce mají holky z drogerie,“ vysvětluje Marta. „Ty, jakmile přijde
nová krabička či nové balení, mě
ihned zásobují,“ a dívám se na několik řad mýdel Palmolive a Fa.
„V této krabici (5 kg krabice
od pracího prášku) jsem dostala
tuto hromadu mýdélek. Děcka
našly inzerát starší paní, která
hodně cestovala a tuto svou
sbírku prodávala. Okamžitě mi
ji koupily,“ pyšní se a ihned do-
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dává: „Nejstarší mýdlo je z roku
1910, pak ještě z roku 1930
a 1940.“
Beru do rukou mýdla, která
jsem neviděl od dob totality.
Značky, které jsme všichni používali jako Cleo, Azela, Carmen,
Bridge, mnou tenkrát tolik oblíbené Zelené jablko či ELA. Sbírka nejen českých mýdel rozšiřuje
řada ze Sýrie, Japonska, Islandu, Thajska, USA, Austrálie či
mýdla z národního Krugerova
parku v Jihoafrické republice,
které mám v ruce snad každý třetí měsíc. Neuvěřitelné. A teď ho
držím, tady, na Chrámečném.

„

Mýdlo musím mít
vždy pevné a držet
něco v ruce.

”

„Tyto dvě mi dovezl Petr Čajánek z Ruska,“ ukazuje dvě mýdla popsaná azbukou. „Toto je
mýdlo proti molům,“ otevírá Marta ručně řezanou krabičku s tvarem květu. Nejen barvy, ale roztodivné tvary dávají sbírce pestrost.
Golfový míček, plátek citrónu,
růžičky či tvar dortu. Fórkem je
růžové mýdlo ve tvaru penisu. Jen
mě napadá, kde a jak se s takovým mýdlem vlastně mydlí, ale
naštěstí jsem nestačil tuto svou hanebnou myšlenku vyslovit a paní
Slováčková vysvětluje dál: „Byli
tu chlapi z Vizovic (raději nebudu jmenovat) a po pár panácích
se odvážili a snad dvacet minut
poměřovali!“ usmívá se a mě by
nikdy nenapadlo, že u sbírky mýdla se dá zažít i legrace.
„Sbírku jsem poprvé vystavila
v roce 2008, pak 2010 a nyní.
Od té doby, co jsem je poprvé
vystavila, rozšířila se mi sbírka

Některá balení a krabičky mýdel mnozí z nás pamatují.
více jak o jednu třetinu,“ pokračuje sběratelka a já se dozvídám, že dnešní číslo je na hranici 1 700 kusů mýdel.
Napadá mě otázka, čím se
vlastně sběratelka mydlí. Vždyť
jako ‚srdcařka‘ nemůže přece
ve sprše použít pevné mýdlo:
„Tekuté mýdlo nikdy!“ s odporem vysvětluje Marta. „Mýdlo
musím mít vždy pevné a držet
něco v ruce.“
Ještě se dozvídám, že sbírka vznikla před 14 lety a touží
po modré Astře. Nikoliv, pánové, po kabrioletu řady Opel,
ale po totalitním mýdle, které
jsme měli snad všichni jednou
na umyvadle. Možná jej má někdo ještě v šatníku proti molům,
ale Martě Slováčkové ve sbírce

stále chybí. Třeba tento článek
ve VN navnadí některého z pamětníků a doma něco objeví.
Pro něj kus starého mýdla, pro
sběratelku poklad. Já ještě dnes
letím do své cestovní kabely, kde
se mí válí několik mýdel z hotelů
a třeba udělám radost. Možná
i vy máte doma mýdlo, které již
stejně nikdy nepoužijete. A když
ne, nevadí, jen se možná ještě
stihnete do konce léta podívat
do hospůdky Na Chrámečném, natáhnout nosem netypickou vůni, zavzpomínat či obdivovat pohádkový svět mýdel.
Zakončím příjemný zážitek citací z návštěvní knihy, který mě
dostal. Zněl: „Tolik vůní a čistoty
napříč věkův!“
Richard Jaroněk

Poděkování
Děkuji všem kamarádům, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Chmelařem. Za projevení soustrasti
a květinové dary děkuje Ivana Rárová s rodinou.
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Reklamace výrobku
nout zejména název nebo jméno
a adresu prodávajícího, kde může
spotřebitel i po ukončení takového
prodeje nebo poskytování služeb
uplatnit reklamaci.

Mobilní telefon, myčku, notebook, ale třeba i zvíře, to vše je možné
za určitých podmínek reklamovat. Uplatnit reklamaci lze ústně u prodejce, v mnoha případech je ale vhodnější reklamovat písemně. Právní oporu pro reklamaci výrobků máme v § 619 až § 627 zákona č.
40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu
je prodávající povinen k informacím
podle § 13 zákona o ochraně spotřebitele, písemnou formou poskyt-

Z

Zakoupili jste si zboží, u kterého neodpovídá jakost
či jeho užitné vlastnosti?

akoupili jste si zboží a v záruční době se na něm objeví vada, jejíž vznik jste sami
nezavinili. Záruční doba u spotřebního zboží je zákonem dána 24
měsíců, pokud není prodejcem stanovena delší a začíná běžet dnem
převzetí věci. U věcí, které se rychle
kazí (např. masové výrobky, řezané
květiny, pečivo), musí být reklamace
uplatněna nejpozději den následující po koupi. Je-li na potravinách
uvedena doba použitelnosti, končí
záruční doba tímto datem. Spotřebitel nemůže uplatnit odpovědnost
za vady, které sám způsobil, prodávající neodpovídá ani za běžné
opotřebení věci.
Reklamaci spotřebitel uplatní
u prodávajícího, a to v kterékoliv
provozovně prodávajícího s ohledem na sortiment, nebo v sídle
prodávajícího. Pokud je v záručním listě uveden záruční servis,
může spotřebitel výrobek reklamovat tam. Jde-li o vadu, kterou lze
odstranit, má kupující právo na odstranění vady (opravu), není-li to
povaze vady neúměrné, může
žádat výměnu věci.
Jde-li o vadu neodstranitelnou,
která brání řádnému užívání věci,
má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu
věci. Stejná práva má spotřebitel
v případě výskytu více vad (tří
různých vad najednou, popř. čtyř
různých vad postupně), nebo
když se vada po opravě opakuje
(táž vada se vyskytne alespoň třikrát). Pokud vada neodstranitelná
nebrání řádnému užívání věci, má
kupující právo na slevu.
Svůj nárok (tedy to, co
požaduje)
uvede
kupující při uplatnění reklamace.
Zakoupení věci je kupující povinen
prokázat, nejlépe předložením ko-
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pie kupního dokladu. Jestliže kupní
doklad nemáte, musíte vznik kupní
smlouvy prokázat jiným, dostatečně
věrohodným způsobem.
Dle § 19 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele,
je
prodávající
povinen
přijmout
reklamaci
v kterékoli provozovně, v níž je
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných
služeb, případně i v sídle nebo
místě podnikání. Prodávající
je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom,
kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace
a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
o provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby
určené k provedení opravy.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený
pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech
do tří pracovních dnů. Do této
lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či
služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne
na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty
má spotřebitel stejná práva, jako
by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Utrhla se Vám například podešev u obuvi do šesti měsíců od zakoupení? Uplatněte „rozpor s kupní smlouvou“ dle § 616 zákona č.
40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Prodávající odpovídá za to, že
kupujícímu prodává věc (zboží), která je ve shodě s kupní smlouvou,
zejména pak, že je bez vad. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od zakoupení zboží, se považuje za rozpor
existující již při jejím zakoupení, pokud to neodporuje povaze věci
nebo dokud prodejce neprokáže opak (tj. pokud prodejce neprokáže, že vadu jste si způsobili sami) . Kupující má právo na to, aby
prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu
s kupní smlouvou věděl.
Ing. David Hába, odbor Obecní živnostenský úřad
INZERCE

Ukončení projektu v rámci
operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost
Společnost ROSTRA s.r.o., Říčanská 989, Vizovice 763 12,
získala z Evropského státního fondu a ze Státního rozpočtu
ﬁnanční dotaci na vzdělávací projekt

„Zvýšení adaptability zaměstnanců
a konkurenceschopnosti společnosti ROSTRA
s.r.o. prostřednictvím vzdělávání”.

Prostřednictvím projektu se podařilo posílit postavení
ﬁrmy ROSTRA s.r.o. a zvýšit znalosti
a dovednosti jejich zaměstnanců.
Projekt byl zahájen 1. 6. 2010 a úspěšně ukončen 31. 5. 2012.

květen/červen 2012

16

Městočeského
a městský
úřad 1912 – 2012
100 let od založení
skautingu

Z historie střediska Junák Vizovice – 1. část
Středisko Vizovice bylo založeno po II. světové válce dne 16. 7.
1945. Založila jej skupina chlapců a dívek okolo RNDr. Jana Páska, profesora gymnázia ve Zlíně.
Jmenovitě Milan Jordán, Milan
Kaluža, Rudolf Jordán, Miluše
Rychlíková (Dohnalová, v r. 2012
dovršila 90 let), Božena Popílková
(Kovářová), z nichž někteří znali
skautské myšlenky a ideály již
z období před II. světovou válkou.
Dále byli u založení tito první
členové: Ivan Polášek, Rostislav
Vaněk, Vincenc Kovář, Ivo Imrýšek, Emil Slováček, Boris Kalivoda,
Aleš Jaroněk, Jiří Srba, Lubomír
Vasilčenko, Adolf Rada, Ludmila
Kocourková, Dana Kozubíková
(Vasilčenková), Bedřiška Kalužová
(Macháčková), Hermína Bedřichová (Nevjelíková), Soňa Vaňková, Milada Konečná (Jordánová),

Dobová fotograﬁe prvních junáků.
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Marie Hnilicová, Jiřina Kučerová,
Zdena Svárovská, Jarmila Olejníková a další.
V době založení střediska se
stal vedoucím střediska br. Pásek,
zástupcem pro chlapecký kmen
Lub. Vasilčenko, zástupkyní pro
dívčí kmen Mil. Rychlíková (Dohnalová). Po zvolení br. Páska
okrskovým velitelem okrsku Vizovice v r. 1947 se stal vedoucím
střediska br. M. Jordán, jeho zá-

„

Středisko ukončilo
činnost v únoru 1948
po zákazu skautské
činnosti.

”

stupcem Rudolf Jordán. V témže
roce byla pověřena vedením
okrsku Vizovice v r. 1947 Vizovice ses. B. Popílková (Kovářová)
a zároveň byla pověřena zá-

stupkyní vedoucí Zlínské oblasti
za dívčí kmen.
Členskou základnu v tomto
období (1945-1948) tvoří: 45
skautů, 55 skautek, 24 světlušek, 8 ostatních.
Klubovou činnost provádělo
středisko v domě p. Weinstena
(na Palackého náměstí), po jeho
zbourání v židovské modlitebně
v Pardubské ulici.
V srpnu 1945 organizuje ORJ
ve Zlíně na Hradisku 14denní
přípravu vedoucích. Z Vizovic se
zúčastnily sestry Mil. Rychlíková,
M. Hnilicová a M. Lutonská (Solaříková). První dvě jmenované vedly
také dívčí oddíly.
V 1945 organizuje středisko 2
tábory, a to ve Vizovicích – Pískách, a ve Všemině Pod Pápradnou, počet účastníků 36. Světlušky a skautky táboří ve Vizovicích
na chatě v Medvědí, v počtu 28.
V r. 1946 byl založen oddíl světlušek, který vedla s. B. Kalužová
(Macháčková).
Sestře Boženě Popílkové (Kovářové) byl v květnu 1947 udělen
náčelnictvem Junáka Junácký kříž
,, Za vlast 1939-1945“.
Po zřízení vizovického okrsku
v roce 1947 patřilo pod tento okrsek i středisko Slušovice a oddíl
skautů z Velíkové.
Středisko ukončilo činnost
v únoru 1948 po zákazu skautské činnosti.
V roce 1968 obnovuje středisko
svou činnost v čele s osvědčenými činovníky z let 1945 - 1948.
Vedoucím střediska se stal br. Rudolf Jordán, zástupkyní pro dívčí
kmen sestra Božena Kovářová,
pro chlapecký kmen bratr Milan
Kaluža. Významně přispěli při obnově činnosti mladí Marie Florjančičová, Josef Meluzín, kteří spolu
s Josefem Palou zajišťovali oddíly
s katolickou výchovou, Jaromír
Macháček, Eva Stöhrová (Fišerová), Milan Vávra a další. Členskou

základnu tvořilo 38 skautů, 37
skautek, 8 vlčat, 26 světlušek a 8
ostatních.
Klubovou činnost provádí středisko v domě na Kalužovém,
na Palackého náměstí a na faře.
Již v r. 1968 táboří středisko
na chatě strýčka Toma v Pozděchově. Táboru se zúčastnilo 46
dětí. Noví členové (rádci družin)
skládají slib u táborového ohně
na Janové hoře.
Bratr Jordán se účastní III.
Sněmu Junáka v Obecním domě
v Praze.
Skauti a skautky se znovu chápou iniciativ vlastních právě skautům. Zasázeli lípy svobody k 50.
výročí vzniku Československé
republiky (někdo je pak následně
zničil), organizují vánoční besídky,
brigády na úklid města, sběr druhotných surovin apod.
Mladí vedoucí se zúčastňují
kurzů pro vedoucí pořádaných
Okresní Radou Junáka na Kopné.
V roce 1969 táboří ve Všemině
a pod Barákem 51 skautů a skautek. Tři skautky se zúčastní Hanácké dívčí Lesní školy ve Chvalčově,
ses. Cveková a Stöhrová (Fišerová) jako frekventantky a ses. Kovářová jako instruktorka.
Dne 19. dubna 1970 se středisko zúčastňuje velkého pietního aktu na Ploštině pořádaného
ORJ k uctění památky obětí Ploštiny, která byla vypálena fašisty
(účast kolem 700 skautů), šlo
se pěšky z Vizovic od vlaku až
na Ploštinu a také zpátky. V tomto roce táboří naše středisko naposledy ve Vizovicích na Pískách
a pod Barákem. Pak už byla činnost opět nuceně ukončena.
V letech 1971 – 1989 pracují
někteří skauti s dětmi dále, pod jinými organizacemi. Br. Kaluža trénuje mladé hokejisty, br. Jordán spolupracuje se souborem Vizovjánek
a vede loutkovou scénu.
Eva Fišerová a Josef Kovář
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Zámecká zahrada
Milí spoluobčané,
v polovině měsíce května se
na městském úřadě uskutečnila
schůzka vedení Města Vizovice
s ředitelem Národního památkového ústavu v Kroměříži, panem
Ing. Janem Slezákem a kastelánkou vizovického zámku, paní
Janou Pluhařovou. Schůzky se
dále účastnil i PhMr. Miloš Žabka
a Ing. Josef Hradil.
Na tomto společném setkání se
probíraly otázky pronájmu reprezentačního sálu při společensko –
kulturních akcích, jakými jsou např.
svatební obřady, koncerty Zámeckého kulturního léta nebo předávání
maturitních vysvědčení. V neposlední řadě jsme opět otevřeli často
kritizovanou otázku znovuotevření
spodní brány zámecké zahrady
od ulice Štěpské.
Dovolte mi, abych se k této problematice vrátila. Ve Vizovských
novinách jste se o ní mohli podrobně dočíst v čísle 9 - 10 (září/říjen
2007 na straně 15-16). I nyní máte
možnost, pokud již noviny z této
doby nemáte, si celý článek paní
kastelánky Jany Pluhařové vyhledat
na stránkách města Vizovice, v rubrice Vizovské noviny z roku 2007.
Zámecká zahrada je vyhlášena za Významný krajinný prvek
a od roku 2000 je také Národní
kulturní památkou.
Tato zahrada je však od 1. ledna
2008 přístupná pouze vchodem
z náměstí Palackého, který slouží
také jako jediný východ z této zahrady. Proč muselo dojít k tomuto
opatření?
Nyní použiji částečnou citaci
z Vizovských novin z roku 2007:
„Mezi hlavní důvody patřilo:
poškozování porostů (olamování keřů, projíždění přes prostory
na kolech, olamování vršků vysazených a zapěstovaných stromků, pošlapání a vytrhávání nové výsadby
na tvarovaném záhonu u vyhlídky,
vyřezávání nápisů a monogramů
do kmenů stromů, olamování větví,
shazování kaštanů). Dále pak bylo
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poukazováno na krádeže: zcizení vysazených oskoruší u budovy
zámku, zcizení vysazených solitérů
(konifer) za budovou zámku, zcizení vysazených rostlin na tvarovaném záhonu u vyhlídky.
Dalším argumentem k uzavření
bran bylo poškozování majetku: ničení stezek jízdou na kole, na jednostopých vozidlech a na koních,
vytrhávání odpadkových košů ze
země a jejich vhazování do porostů a do rybníka, úmyslné ničení
nových laviček, olepování a pomalování informačních tabulek.
Mezi další důvody patřilo:
porušování zákazu jízdy na kole
zahradou - ohrožování pěších
turistů, důchodců a malých dětí,
poškozování pěšin a cest, znečisťování okolí laviček a zákoutí,
shromažďování skupin mládeže
za účelem konzumace alkoholu
a požívání omamných látek (byly
opakovaně nalezeny injekční stříkačky). Ohledávání terénu zahrady detektorem kovů a následné kopání na takto označených místech.
Provádění hodin Tv, při nichž jsou
realizovány běžecké závody okolo
rybníka nebo cvičení na travnatých plochách, které jsou takovým
množstvím sportujících osob ničeny, stejně tak pořádání běžeckých
závodů v lipové aleji, která je jedinou spojovací tratí mezi zámkem
a zahradou".
Ano, jak vidíte, paní kastelánka měla v té době opravdu hodně pádných důvodů, aby brány
zavřela.
Ze společného jednání vyplynulo, že tím, že je zahrada uzavřená,
se celková úroveň vandalismu mnohonásobně snížila.
Na jednání jsme se snažili najít
řešení, jak se alespoň částečně
vrátit do období před rokem 2008.
Zkusili jsme návrhy na otevírání
a zavírání brány v určitou dobu.
Tento návrh nebyl vedením zámku
jako možné řešení přijat. Neprošlo ani to, aby zámecká zahrada

byla otevřena na zkušební dobu
o sobotách a nedělích, kdy Vizovice navštěvují v rámci cestovního
ruchu a turismu různí hosté za poznáváním krás Vizovic. Pan ředitel
Ing. Slezák řekl doslova: „...že bychom šli proti proudu času.“ Také
jsme mluvili o hlídači zámecké zahrady, tak jak tomu bývávalo dříve.
Vždy byly ze strany SZ uvedeny
důvody, proč ani toto řešení nemůže být akceptováno.
O to víc mne zarazilo, když jsem
se několik dní poté dočetla ve skautské skříňce na náměstí, že se v zámecké zahradě bude konat dne
2. 6. 2012 od 14.00 hodin. Dětský
den a budou OTEVŘENY všechny
zámecké brány (jak od ul. Zlínské,
tak od ul. Štěpské), na rybníku se
budete moci svézt na lodičkách
a v horní části zahrady bude pro
děti připravena lanovka.
Mimochodem, skautům byla
zahrada v tomto režimu zpřístupněna už i v loňském roce. Na rozdíl
od Města Vizovice, které žádalo
zpřístupnit pouze spodní bránu (16.
9. 2011) k oslavě 750. výročí první
písemné zmínky. Městu však bohužel ani na tento významný den toto
umožněno nebylo. Další pro mne
zarážející věcí je to, že TJ Sokol
Vizovice - oddíl orientačního běhu
v loňském roce v této zahradě pořádal svůj Orientační běh zámeckou

zahradou, na rozdíl od Střední školy oděvní a služeb Vizovice, které
byla Mírová míle v téže zahradě
zakázána.
V letošním roce opět TJ Sokol
Vizovice - oddíl orientačního běhu
pořádal v zámecké zahradě Běh
zámeckým parkem, a to 6. 6. 2012.
Ráda bych upozornila, že proti
skautské organizaci, ani proti TJ Sokol Vizovice nemá Město Vizovice
vůbec žádné výhrady.
Je mi moc líto, že naše jednání,
sic jsme se o to velmi snažili, bylo
neúspěšné. Vážení a milí Vizovjané,
jsem si vědoma toho, že jsem vás
asi tímto příspěvkem nepotěšila
a že kdo bude chtít využít zámecké zahrady k odpočinku a klidu,
bude se muset, tak jako doposud,
spokojit pouze s hlavním vchodem
do zámecké zahrady. Může totiž
časem dojít také k tomu, že za vstup
do zahrady si budeme muset zaplatit, tak jak už je to v dnešní době
zcela běžné v jiných parcích či zahradách v ČR.
Jsem však optimista a věřím, že se
s paní kastelánkou dříve či později
na otevření spodní brány, alespoň
na zkoušku, dohodneme a přesto
nepůjdeme „proti proudu času“.
Krásné letní prázdninové dny
vám všem přeje
Mgr. Zuzana Štalmachová,
místostarostka

Gladiátor v zámecké zahradě.
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Všeminění
V minulém roce pořádal Dětský domov a Základní škola Vizovice v areálu Activitypark hotelu Všemina akci pro děti s názvem Velký Napoleon.
Tento dětský den se setkal s velkým úspěchem. Soutěžního odpoledne se
zúčastnilo cca 1000 návštěvníků, a proto jsme se rozhodli, že zorganizujeme 2. ročník, tentokrát s názvem Všeminění.
Akce se koná 30. června v areálu Activitypark hotelu Všemina.
A na co všechno se mohou děti těšit? Na bohatý program – zábavné
soutěže, ukázku historické vojenské bitvy, ukázku činnosti policejních a záchranných složek, taneční vystoupení, vystoupení dětí z dětských domovů
i hudebních skupin a na nejrůznější atrakce. Program začne v 13.00 hodin
a bude pokračovat až do pozdních odpoledních hodin.
Těšíme se na setkání s vámi.
Kolektiv DD a ZŠ Vizovice

h Vzpomínka
na nedožitých 100 let
našeho tatínka, pana
FRANTIŠKA MACKA
(Chrastěšovská ulice, Vizovice)
Děkujeme za tichou vzpomínku,
dcera Marie a syn Laďa s rodinami.

INZERCE

www.solidni-ﬁnance.cz
Půjčky od 5 000–40 000 Kč.
Hledáme nové obchodní zástupce.

Tel.: 773 774 082
Ukázka historické vojenské bitvy.
INZERCE

AUTOSERVIS KMÍNEK
Nově nabízí plnění a servis klimatizací,
dezinfekce a čištění klimatizačních systémů
Dále nabízí:
• Kompletní servisní a opravárenské službyPříprava vozů na STK + měření emisí,
včetně provedení technické kontroly
• Servis před letním a zimním provozem
• Pneuservis
• Mytí + Čištění interiéru vozidel
• Diagnostika motorů
• Kompletní servisní prohlídky

Vizovice, Polní 1059, mobil 602 755 709
květen/červen 2012
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Důvěryhodný
partner
v realitách

Více informací o našich
službách na kterékoli pobočce
České spořitelny, a.s.

www.rscs.cz
Vizovské noviny

tel.: 577103 539

Nabízíme ke koupi stavební pozemek o výměře 5588m2 určený
územním plánem obce Lutonina k výstavbě rodinných domů.
Pozemek je slunný, rovinatý, s krásným výhledem na okolí.
Inženýrské sítě u pozemku. Příjezd po obecní komunikaci. Prodej
možný i po částech. Obec Lutonina se nachází 19 km od Zlína,
3 km od Vizovic a 16 km od Vsetína. Přímé autobusové spojení,
trasa Zlín, Vizovice, Vsetín.

Zakázku vyřizuje: Kateřina Struhelková
tel.: 604 289 342, e-mail: kstruhelkova@rscs.cz
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Společenská kronika
březen – duben 2012
Narození
Eliška Doležalová, rodiče: Antonín Doležal a Alžběta roz. Burgetová
Gabriela Duhajská, rodiče: Jakub Duhajský a Veronika roz. Kovandová
Sabina Hlavičková, rodiče: Tomáš Hlavička a Eva roz. Glücková
Antonín Kulhánek, rodiče: Pavel Kulhánek a Martina roz. Mikešková
Šimon Návrat, rodiče: Jindřich Návrat a Jana roz. Rafajová
Max Török, rodiče: Gabriel Török a Martina Mikesková
Veronika Wojciková, rodiče: Pavel Wojcik a Lenka roz. Hejtmánková
Karolína Jančíková, rodiče: Zdeněk Jančík a Eva Plecová
Michal Karička, rodiče: Rudolf Karička a Edita Kojetínská
Lukáš Nevařil, rodiče. Petr Nevařil a Žaneta roz. Mikuláštíková
Kateřina Tomancová, rodiče: Jan Tomanec a Petra roz. Brodinová

Sňatky
Pavel Kirchner a Jitka roz. Valendinová, oba Vizovice
Petr Skáka a Hana roz. Hložanková, oba Vizovice
Josef Svoboda a Iva roz. Vopatřilová, Vizovice
Jiří Šon, Vizovice a Jana roz. Navrátilová

Úmrtí
Milada Ambrůzová, Štěpská 949, 61 let
Václav Čeček, 3. května 1115, 73 let
Martin Labuda, Kopanická 505, 51 let
Ludmila Polášková, Štěpská 949, 75 let
Leopold Hrachový, Nádražní 713, 76 let
Marie Kocourková, Těchlovská 548, 86 let
Marie Plecová, Chrastěšovská 63, 84 let
Vlasta Polášková, Zlínská 573, 81 let
Ludmila Slováčková, J. Haly 902, 83 let
Jiřina Hoferková, Příkrá 708, 81 let
Vážení čtenáři, v rubrice společenská kronika zveřejňujeme
významné životní události, které se týkají obyvatel Vizovic.
Pokud jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodu nezveřejňovat tyto
informace týkající se vás osobně, nebo vašich blízkých, obraťte se,
prosím, na tel. číslo 577 599 170, 724 180 008,
lenka.balkova@mestovizovice.cz. Vaše přání budeme respektovat.

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

vizovske.noviny@vizovice.eu

květen/červen 2012

Dobročinný obchůdek
a poradna Dotek
Navštívili jste již Dobročinný
obchůdek a poradnu Dotek
ve Vizovicích? Pokud ne, přijďte se k nám podívat.

N

abízíme oblečení pro
miminka, děti i dospělé, keramiku, výrobky
chráněných dílen, dárkové předměty, ošetřovatelskou kosmetiku, polohovací pomůcky, knihy
a spoustu dalších věcí. Většinu
sortimentu nám darují lidé. Jedná
se o věci, které jsou stále hezké,
ale jim už se nehodí. Prodejem
tohoto zboží získáváme ﬁnanční prostředky putující na Dotek,
o.p.s.. Dotek je organizace poskytující sociální služby seniorům
na Vizovicku a Slušovicku. Více
informací získáte na www.dobrocinny-obchudek.cz a na www.
pecovatelstvi-dotek.cz.
Jaké jsou novinky z obchůdku?
Podařilo se nám
navázat
spolupráci s Fakultou
humanitních studií Tomáše Bati.
Díky této spolupráci nám bylo
umožněno uspořádat
v prostorách Univerzity
dvoudenní dobročinný bazar.
Akce měla velký úspěch.
V měsíci květnu jsme s obchůdkem navštívili mnoho akcí. V neděli 6. května jsem se v rámci festivalu demokracie – Zlínské jaro
účastnili Jarmarku neziskovek,
na kterém prezentovalo svou činnost na dvě desítky neziskových
organizací nejen ze Zlínského
kraje. Celá nedělní akce konaná na náměstí Míru byla velmi
úspěšná. Součástí festivalu byla
také výstava Normální je pomáhat, kde jsme vystavovali plakát
naší organizace. V úterý 15.
května jsme se s obchůdkem zúčastnili akce pořádané studenty

Univerzity Tomáše Bati s názvem
Správný trh. Trh se konal v prostorách nádvoří Zámku Zlín. Akce se
krom neziskových organizací ze
Zlínského kraje účastnili také mladí designéři. Ve středu 23. května jsme byli pozváni na Módní
kremaci – Sekáč ve Slunečnici.
Jednalo se o akci pořádanou
občanským sdružením IZAP –
sdružením pro integraci zdravých
a postižených dětí a mládeže
„Chceme žít s vámi“.
Obchůdek funguje na principu
dobrovolnictví. Bez dobrovolníků
bychom nemohli existovat. Spolupracujeme se studenty Střední
školy oděvní a služeb ve Vizovicích, kteří pro nás vyrábí bižuterii
z korálků. Další dobrovolníci nám
vyrábí látkové hračky, malují obrazy nebo v obchůdku prodávají.
„K dobrovolnictví jsem se dostala přes kamarádku, která
mě oslovila zhruba
v prosinci minulý
rok. Dobročinnému
obchůdku
a poradně Dotek
Vizovice věnuji
několikrát týdně
pár hodin – podle
potřeb
obchůdku
a mých časových možností. Dobrovolnictví se věnuji,
protože mě baví a chci užitečným způsobem vyplnit svůj volný
čas.“ uvedla dobrovolnice Veronika Kadlčáková.
Nemusíte v obchůdku trávit
celé dny. Jsme rádi za každou
hodinu, kterou nám věnujete.
Pokud přemýšlíte, co v létě s volným časem a rádi byste stejně jako
Veronika Kadlčáková a ostatní
dobrovolníci pomohli dobré věci,
kontaktujte nás na dobrovolnictví:
dotek@seznam.cz.
Mnohokrát děkujeme všem,
kdo nás jakýmkoli způsobem
podporují.
Bc. Veronika Olejníková
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Motto: Sbírání „starých věcí” mě naplňuje štěstím
pravdou, že sehnat na burze něco
z Vizovic je téměř nemožné.

historií, musí se přirozeně prokousat i do dnešních dnů.

Č

M

eho si ceníš nejvíce
na své sbírce?
Těch věcí je samozřejmě spousta, ale pyšním se speciální sbírkou
původních lahví od limonád a piva.

C

J

si znám jako osoba, která se již řadu let zabývá
historií Vizovic a patříš mezi
významné sběratele starých
pohledů, dopisů, fotograﬁí.
Kde vznikla motivace a ta „láska přes historii” k Vizovicím?
Pocházím sice z Lůžkovic u Zlína
z rodiny, kde děda byl legionářem
v Rusku a má prateta byla slavná
spisovatelka Vlasta Javořická. Ale
téměř třicet let žiji ve Vizovicích.
Sběratelství mě provází celý můj
život. Sice jsem nějaký čas věnoval
kopané, ale po ukončení sportovní kariéry jsem se začal naplno
věnovat tomuto mému koníčku. Je
pravdou, že jsem doslova propadl
„vizovické” mánii a kouzlu starých
pohlednic našeho města a blízkého okolí. Veškerý svůj volný čas trávím sháněním informací a různého
fotomateriálu či starých listin. Sbírám samozřejmě reklamní letáky,
noviny, korespondenci nebo staré
etikety od Jelínků, Singrů, Weissů
a dalších.

S

ám jsem svého času sháněl
po všech možných burzách
pohledy Vizovic a můžu potvrdit, že Vizovice jsou v žebříčku
poptávky vysoce ceněny. Jak
to? Proč zrovna Vizovice?
Je to pravda. Vizovice jsou
republikově velmi žádané a já
vlastně ani netuším proč. Možná
poloha či významné ﬁrmy, které
Vizovicko proslavily, nevím. Ale je
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o konkurence? Vím, že
sběratelů vizovických artefaktů je spousta, mnozí nejsou ani z Vizovic.
Je pravdou, že prosadit se
v tomto oboru není nikterak snadné. Je to vše otázkou času a taky
zvolení správné strategie, „co chci
sbírat”. Vše je o ujasnění, jak chci
vlastně „staré věci” získávat.

O

slovují tě i Vizovjani,
kteří ti například přispějí i fotograﬁemi po svých pozůstalých?
Sbírání „starých věcí” z Vizovicka je pro mě hlavně zálibou
a velkou radostí. Nejen pro mě,
ale i pro mé blízké a veřejnost.
Možná se mi i díky tomuto krédu
v této věci poměrně daří. Vědomosti Vizovjanů jsou pro mě velikým přínosem a osobní kontakty
či návštěvy jsou mnohdy neopakovatelné. Chvíle nad vzpomínkami
nad uplynulými léty mě maximálně
uspokojují a naplňují.

S

peciﬁkuješ se na nějaké
období, či je nějaká hranice, od kdy tě historie nezajímá, protože je třeba ještě
příliš mladá?
Specializuji se hlavně na 1.
světovou válku. Sbírám nejen vše
písemné či dobové fotograﬁe, ale
i různé rekvizity, které byly součástí války. Další má specializace je
k období monarchie a vše, co se
týká císařské rodiny císaře Františka Josefa.
Časově nejsem až tak omezený.
Jakmile se člověk začne zabývat

ůžeme vůbec někde
tvou sbírku či její část

vidět?
Pořádám menší výstavy pro seniory spojené s besedou. Několik
takových akcí jsem realizoval jak
ve Vizovicích, tak i ve svých rodných
Lůžkovicích. Podílel jsem se při vydání několika knih a nedávno jsem
se stal dopisovatelem obecních novin obce Loučka. Minulý rok slavily
Vizovice 750 let od první písemné
zmínky a na výstavách v Lutonině
a v Želechovicích bylo použito
i mých archivních materiálů.

P

lagiátorství,
kopírování
a používání části tvé sbírky
se dá ale určitě zneužít?
Žel je to pravda a mrzí mě, že
jsem nebyl „vítán” jako dopisovatel
či respondent hlavně doma – ve Vizovicích. Jaké bylo mé překvapení,
když v knize, která o Vizovicích
nedávno vznikla ve vizovském vydavatelství, „Vizovice v proměnách
času” bylo použito několik desítek
mých archivních materiálů. To vše
bez mého vědomí a autorského
svolení. No a aby toho nebylo
málo, tak ještě veškeré poděkování za dodání historických materiálů
bylo uvedeno pod cizím jménem.
Velmi trpká zkušenost, že i v takovém čistém sběratelském oboru existují nefér zákulisní jednání
a podvody. Zvláště když se to stane téměř na rodné půdě.

Nicméně takovými případy se
člověk obrní a ještě více nabudí
k další aktivní činnosti, což je můj
případ.
Chtěl bych prostřednictvím Vizovských novin poděkovat všem,
kteří mě v této činnosti podporují
a pomáhají.
Je nutné i připomenout, že
jsi vlastně již více jak rok aktivním dopisovatelem i Vizovských
novin a nebýt tvých archivních
fotograﬁí a sbírky, byli bychom
o mnohé ochuzeni. Oba podnikáme a čas je nám vzácný,
o to víc mě však vždy při našich
krátkých setkáních zaujmou tvé
vědomosti. Jsi chodící studnice
historie našeho kraje a jen se mi
hlavou honí, jak tě, s dovolením,
zneužít a využít ještě více pro
širší veřejnost.
Určitě bych přivítal možná různé příběhy, kterými by jsi obohatil náš tisk, tak si říkám, že by si
tvá sbírka zasloužila důstojnou
prezentaci, možná něco jako
stálou expozici u nás ve městě.
Možná se najde soukromý subjekt, který prostory poskytne, ale
bylo by ostudou města, aby se takovou možností nepochlubilo. Je
možná nejvyšší čas se zamyslet
a najít místo, kde by sbírku mohli
obdivovat nejen pamětníci, občané Vizovic, ale hlavně i turisté.
Vždyť co bychom byli bez minulosti a historie.
Děkuji za čas a rozhovor.
Richard Jaroněk

Dobová fotograﬁe Vizovic z předválečných let.
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XX. AUTOGAMES Rallysprint Kopná 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 sobotu 12. Května se v okolí
Slušovic a Podkopné Lhoty uskutečnila jubilejní 20. AUTOGAMES Rallysprint Pořadatelé z Rallysprint klubu AČR v Podkopné Lhotě připravili
parádní podívanou s velmi kvalitní
startovní listinou.
Populární Kopná přinesla dramatický boj od úvodní rychlostní
zkoušky až do samotného závěru.
Početné zástupy fanoušků rallysportu se rozhodně v okolí Slušovic
a Podkopné Lhoty nenudili. Po celou
soutěž spolu bojovali o prvenství
dva největší favorité Roman Kresta
na voze Ford Focus WRC a Tomáš Kostka (Citroën C4 WRC).
Na předposlední rychlostní zkouška (RZ7) Májová, udělal krátce
před cílem Tomáš Kostka jezdeckou chybu a havaroval, posádce
se na štěstí nic nestalo ale vůz byl
zdemolovaný. Luhačovický jezdec

vyhrál na Kopné již počtvrté a před
svými pronásledovateli získal téměř
dvouminutový náskok. Na druhém
místě skončil Antonín Tlusťák (Mitsubishi Lancer WRC 05), třetí dojel
s odstupem pouhých 0,5 vteřiny
na druhého v pořadí Roman Odložilík (Citroën C4 WRC).
Další tuhý boj proběhl o třetí
místo. Odstoupení Kostky a zbytečně chyba Odložilíka na závěrečném měřeném testu dostala
na stříbrnou pozici Antonína Tlusťáka, který se radoval z prvenství
v hodnocení rallysprintového
šampionátu. Ve prospěch zádveřického jezdce nakonec rozhodlo pouhých 0,5 vteřiny po odjetí
76 ostrých kilometrů! Těsně pod
stupni vítězů skončil Jaromír Tarabus na Škodě Fabii S2000, pro
něhož byla Kopná vítaným testem
před Českým Krumlovem, navíc

najel s vozem premiérové kilometry na mokrém povrchu. Skvělým
ﬁnišem se prodral na páté místo
Václav Dunovský (Škoda Fabia
S2000) a šestou příčku obsadil
vítěz třídy 3 Jan Sýkora (Mitsubishi Lancer EVO IX R4). Do elitní
desítky se dále probojovali slovenský mistr Jozef Béreš jr., Miroslav
Jakeš, Jan Dohnal a Karel Trněný.

V hodnocení dvoukolek vyhrál Robert Kořístka (Suzuki Ignis
S1600), druhý skončil Martin Vlček a třetí Jiří Vlček (oba Peugeot
206 Kit Car). Mezi 44 soutěžícími v rámci Poháru České republiky
byl nejrychlejší Henrich Řehářek
na Citroënu C2 R2 Max. Celkem
bylo klasiﬁkováno 85 posádek.
Jakub Marcoň

Konečné pořadí AUTOGAMES Rallysprint Kopná 2012

1. Kresta, Kašpárek (Ford Focus RS WRC) 44:51,3
2. Tlusťák, Škaloud (Mitsubishi Lancer WRC 05) +1:48,0
3. R. Odložilík, Tureček (Citroën C4 WRC) +1:48,5
4. Tarabus, Trunkát (Škoda Fabia S2000) +2:07,5
5. Dunovský, Machů (Škoda Fabia S2000) +2:55,9
6. Sýkora, Škardová (Mitsubishi Lancer EVO IX R4)+2:56,8
7. Béreš, Starý (SK/CZ, Škoda Fabia S2000) +2:59,3
8. Jakeš, Kučera (Mitsubishi Lancer EVO IX) +3:18,7
9. Dohnal, Grega (Peugeot 207 S2000) +3:19,8
10. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia WRC) +3:25,3

Květnové sportovní úspěchy ZŠ...
Květen – pro mnohé jeden z nejhezčích měsíců v roku, pro nejzdatnější žáky měsíc , kdy mají možnost
srovnávat své sportovní dovednosti
s nejlepšími v okresních i v krajských
přeborech OVOV, AČ, PČR.
Co vlastně tyto zkratky znamenají
a v jakých disciplínách děti soutěží?
OVOV – odznak všestrannosti
olympijských vítězů, soutěž, které
cílem je zatraktivnit pohybový program škol, zakladateli jsou olympijští
vítězové v atletickém desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Určená
je žákům 6. a 7. ročníků. Disciplíny
: 60m běh, skok daleký, hod 2kg
medicimbalem, přeskoky švihadla
2min., trojskok snožmo z místa,
leh – sed 2min., hod míčkem, běh
1000m, kliky 1min.
AČ – atletický čtyřboj, soutěž
družstev určená pro mladší (6., 7.
roč.) i starší (8., 9. roč.) žáky. Disci-
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plíny : sprint 60m, vytrvalost : 600m,
800m, 1000m (závislé od konkrétní
kategorie), hod míčkem případně
vrh koulí, skok: polovina družstva
skáče výšku, polovina skok daleký
PČR – Pohár českého rozhlasu,
atletické závody družstev určené
pro obě kategorie – mladší i starší
žáky, disciplíny podobně jako AČ,
přibydou vytrvalost 1500m a štafety
4x60m

Výsledky :
OVOV, 3. 5. 2012, Zlín – okresní
přebor
2. místo, postup na kraj (Vlčková,
Kůstková, Sýkorová, Čižmářová, Dévová, Štefka, Šmíd, Sovička, Divílek)
PČR, 10. 5. 2012, Otrokovice –
okresní přebor
2. místo CH starší (Adamuška,
Kráčala, Polách, Mašláň, Radoň,
Rybáček, Schovajsa, Jež, Klement,
Hába, Žédek, Daubner)

3. místo D starší (Ševčíková K.,
Straková, Vyvlečková, Ševčíková N.,
Ševčíková P., Fusková, Kořenková,
Kratochvílová, Slováčková, Žaludková, Surovíková)
2. místo D mladší (Sýkorová, Valendinová, Vlčková, Kůstková, Bělíčková, Čižmářová, Dořmanová, Kusáková, Žažová, Stašková, Dévová)
Ve všech kategoriích jsme vybojovali postup do krajského ﬁnále,
bohužel, potřebné informace jsme
obdrželi pozdě a proto na kraji byla
jenom mladší děvčata.
AČ, 16. 5. 2012, Zlín – okresní
přebor, kategorie starších žáků
1. místo CH (Adamuška, Klement,
Novosad, Polách, Schovajsa, Jež)
2. místo D (Kratochvílová, Vyvlečková, Ševčíková, Sochorová, Slováčková, Kořenková)
AČ, 17. 5. 2012, Zlín – okresní
přebor, kategorie mladších žáků

2. místo CH (Opravil, Sovička,
Štefka, Šmíd, Tomaník, Kulhánek)
2. místo D (Vlčková, Sýkorová,
Valendinová, Čižmářová, Kůstková,
Dévová)
PČR, 22. 5. 2012, Uherské Hradiště – krajské ﬁnále
2. místo D mladší (Vlčková, Sýkorová, Valendinová, Bělíčková, Kůstková, Čižmářová, Stašková, Žažová
– viz. Foto)
Děvčata vybojovala nádherné
umístění v konkurenci deseti nejlepších škol z celého kraje a za
vítěznou ZŠ z Kroměříže zůstala
pouhé 3 body (pro ilustraci asi
1cm ve skoku dalekém).
Čekají nás ještě dvě sportovní
akce. 1. 6. 2012 družební utkání
se ZŠ Vrbové a 8. 6. 2012 krajské ﬁnále OVOV v Kroměříži, tak
nám držte palce!
Adriana Hálová
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Příznivci RC aut – 1. část
Vážení čtenáři, dovolte mi,
abych vám přiblížil, jak si vedly
RC auta Vizovice v zimní sezóně.
Začnu měřítkem 1:18, které
jezdíme v tělocvičně ZŠ v Pozděchově.
Kategorie Open – bez omezení: 1.místo Marek Schiller, 3.místo Martin Kratochvíl, 4.místo náš
Fany. Tuto kategorii jelo 10 závodníků.
Druhá kategorie je 4WD, kde
je předepsaný motor, či-li tato kategorie je pomalejší než předešlá
open a jezdí ji převážně mladí,
samozřejmě i starší, nejstaršímu
účastníkovi bylo 81 let. 1.místo
Marek Schiller, 2.místo Martin
Kratochvíl, 3.místo Jiří Hrabec,
4.místo Fanán Stodola a 6.místo
Hana Stodolová (zde je to určitě
příjemné překvapení). Zde jelo
celkem 24 závodníků.
Kromě našeho seriálu se jel
i Česko-moravský pohár. Tento pohár se jel 2 x v Polné u Jihlavy,3 x
v Březnici u Zlína a 4 x v Pozděchově. Počítalo se pět nejlepších
umístění. Kategorii Open opět vyhrál Marek Schiller, třetí byl Martin Kratochvíl.
Kategorie 4WD – tady opět
kraloval Marek Schiller, třetí Martin Kratochvíl, čtvrtý Jirka Hrabec
a já jsem ujezdil desáté místo.
Mimo jiné se zde jedou ještě kategorie 2WD a Formule 1:18
a navíc ještě 2WD 1:24. Zde jde
většinou o amatérsky zhotovené
modely. Čtyřkolky jsou z produkce 4WD XRAY Pro – čili tovární.
Manželka jede stařičkou M18
– 6 let, já 3 roky staré „Pročko“
a náš Fany podvozek XRAY LiPo
rok starý.
Zimní seriál XRAY Challenge
v měřítku 1:10 jeli tito závodníci:
Kat. Modiﬁed – rychlá kategorie s předepsaným střídavým
motorem i regulátorem, jinak bez
ozemení - 6.místo Filip Pykal, zde
jelo celkem 24 závodníků.
Kategorie Formule – nejrychlejší
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kategorie – náš Fany 11.místo, odjel sice jen pět závodů, ale i přesto
je zde slušný výsledek, jelo celkem
31 formulí.
Kategorie Hobby – nejpomalejší kategorie, předepsaný stejnosměrný el.motor Johnson 540.
4.místo já starý Fanán, 7.místo
Hana Stodolová. Tyto závody (cel-

kem 11) se jely v Holešově na koberci o rozměrech 37 x 20 metrů.
Náš Fany jel formuli od 3Racing s označením F1-09. Tato je
nejvíce používanou formulí na závodech. Formule se jezdí bez jakéhokoliv omezení.
(pokračování příště)
František Stodola

VIZOVSKÝ ZPRAVODAJ
nepolitický list
Valašského kraje – 1931

Jakou cenu
má kořalna?
Obec zlínská se starostou
Baťou se snaží kořalnu
vedle měšťanské školy
ve Zlíně dlouho již odstraniti. Majitel je ochoten
dům s kořalkou prodati
za 4.000.000 Kč. Pak
řeknete, že lidé méně pijí
a že kořalka nevynáší!

Živnostenská
hlídka

Získaná ocenění našich modelářů.
INZERCE

Dle zákona o podomním
obchodu nemohou cizí
přílušníci obdržet licenci
k podomnímu obchodu. Tak
zv. "Bosňáci" mají vystavený
živnostenský list na trhovectví, provozují však téměř
podomní obchod. Úřady
tyto osoby vůbec nestíhají
a také ve vlacích a veřejných budovách se tento neoprávněný obchod trpí.
Jediná odpomoc proti
tomuto zlu je, aby výkonné
orgány tento zlořád stíhaly
a neoprávněným podomním
obchodníkům zabavovaly
jejich zboží.

D.T.J.
ve Vizovicích
sehraje v nejbližší době tyto
divadelní hry: "Tatínek jde
na manévry" – fraška o 3
dějstvích a „Mezi životem
a smrtí”. Hra ze života o 3
dějstvích. Doufáme, že přátelé divadla nás zase poctí
svou návštěvou.
(Upozornění redakce VN:
Omlouváme se přátelům
her, ale program divadla
je poněkud staršího data z roku 1931.)
Richard Jaroněk
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Přehled trestné činnosti v obci Vizovice
Ani měsíc duben a květen pro policisty Obvodního oddělení policie ve Vizovicích nebyl měsícem klidným. Například při
dohledu nad silničním provozem v samotném městě Vizovice
se policistům podařilo odhalit celkem 8 řidičů jedoucích pod
vlivem alkoholu, a to jen na katastrálním území města Vizovice. V celém služebním obvodě bylo zjištěno 22 řidičů pod
vlivem alkoholu. Hodnoty výsledných dechových zkoušek řidičů provedených digitálním alkoholtesterem se pohybovaly
v rozmezí 0,29‰ - 3,29‰. Ve většině případů se jednalo
o tzv. „ zbytkový alkohol“. Ve většině případů byl řidičům
na místě zadržen řidičský průkaz. Přestupky (případy do 1
promile alkoholu) byly oznámeny na právní odbor Města
Vizovice a 4 přečiny (nad 1 promile alkoholu) byly řešeny
formou zkráceného přípravného řízení pro přečin ohrožení
pod vlivem návykové látky.

od 11:00 hodin do 10. 4. 2012 07:30
hodin se neznámý pachatel po odstranění visacího zámku na vstupní bráně vloupal do areálu pneuservisu
ve Vizovicích, kde po odstranění dalšího zámku ze železného kontejneru odcizil 4 ks 17" AL disků s 4 ks pneu na vozidlo Ford Focus, 4 ks
16" AL disků s 4 ks pneu na vozidlo VW Passat, 4 ks pneu na vozidlo
Suzuki Vitara, 2 ks přední a 2 ks zadní pneu na nákladní automobil
rozměr 315/80-22,5, 4 ks 16" AL disků s 4 ks pneu, 4 ks 16"plechových disků s 4 ks pneu, 43 ks nových pneu různých rozměrů, 100 l
nafty. Celkem způsobil majiteli škodu přes 200.000 Kč.

Dne 9. 4. 2012

mařil výkon úředního rozhodnutí Okresního soudu ve Zlíně tím, že ačkoliv si převzal výzvu k nastoupení trestu odnětí svobody vydanou Okresním
soudem ve Zlíně, tak bez závažného důvodu trest odnětí svobody
nenastoupil. Následně byl policisty pohotovostního a eskortního oddělení Zlín eskortován do věznice. Tímto jednáním se dopustil přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1
písm. e) tr. zákoníku. Za tento přečin hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři léta.

Občan Vizovic

Dne 14. 5. 2012

kolem 13:35 hodin došlo k havárii osobního vozidla Citroen Berlingo, jehož řidiči
se při jízdě po ulici Zlínská ven z města udělalo nevolno, kvůli němuž
nebyl schopen bezpečně řídit vozidlo, přejel do protisměru komunikace a havaroval do silniční příkopy. Původně hrozivě vypadající
havárie si nevyžádala žádné vážnější zranění kromě oděrek řidiče.
Na vozidle vznikla hmotná škoda ve výši 1000 Kč. Řidič měl opravdu
štěstí, že do protisměru nikdo nejel, jinak čelní střet dvou vozidel mohl
mít mnohem závažnější následky.
od místa předchozí havárie došlo přímo
Nedaleko
před benzinovou čerpací stanicí Gašparec dne 22. 5. 2012 v 17:40 hodin k dopravní nehodě, při níž se střetla osobní motorová vozidla, obě řízená řidičkami. K nehodě došlo
tak, že řidička jedoucí ve směru do centra Vizovic doplatila na špat-
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ně provedený předjížděcí manévr před ní jedoucího neznámého
vozidla, jehož řidič prudce vybočil na střed vozovky a předjížděl
před ním stojící vozidlo, které dávalo znamení o změně směru jízdy
vlevo, tj. na benzinovou čerpací stanici. Řidička vozidla nestihla včas
zareagovat na vzniklou situaci a pravou přední částí svého vozidla
narazila do levé zadní části vozidla stojícího před ní. Náraz byl tak
silný, že stojící vozidlo se otočilo zpět na směr Zádveřice a zůstalo
stát levou přední částí mimo vozovku. Alkohol byl u řidiček vyloučen
dechovou zkouškou digitálním alkoholtesterem. Na místě zasahovala
osádka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (dále ZZSZK).
Nehoda si vyžádala léčení jedné z řidiček po dobu 10 dní a hmotná
škoda dosáhla výše 80.000 Kč.
v brzkých ranních hodinách využil neznámý
pachatel únavy účastníků setkání organizace studentů, kteří byli ubytovaní na rekreačním středisku Revika ve Vizovicích a z pokojů neuzamčené chatky jim ve velmi krátké době odcizil
ﬁnanční hotovost ve výši 1700 Kč, mobilní telefon Nokia C6 v hodnotě
6000 Kč a pánský parfém značky Bvlgari v hodnotě 1700 Kč. Protože
v rámci šetření na místě nebylo možné vyslechnout žádné hodnověrné
svědky, totožnost pachatele zatím Policii není známa.

Dne 27. 5. 2012

v odpoledních hodinách byla policejní
hlídka OOP Vizovice upozorněna na skutečnost, že na staveniště Lékařského domu za Městským úřadem vnikl
nějaký muž, který začal šplhat vzhůru po stavebním jeřábu. Když hlídka přijela na místo, muž již byl na příčném rameni stavebního jeřábu,
přidržoval se pouze ocelového lana a balancoval ve výšce 30 metrů
jen v ponožkách. Jeden policista z hlídky vylezl do poloviny výšky stavebního stroje a přiměl muže vrátit se o něco blíž na širší část příčného
ramene. Jako první přivolaní byli na místě hasiči JSDH Vizovice. Ti v muži
na jeřábu rozpoznali místního občana S.H. Po příjezdu jednotky HZS
Zlín jim bylo místo předáno a zakrátko se dostavili i policejní vyjednavači, osádka ZZSZK a v rámci krizového řízení i představitelé města.
Po krátké poradě složek IZS bylo dohodnuto, že policejní vyjednavač
v doprovodu jednoho z hasičů vyjede plošinou co nejblíže k muži na jeřábu a bude se jej snažit přimět k nastoupení na plošinu a k transportu
dolů na zem. Po hodině a půl vyjednávání, kdy se mezitím záležitost
stala atrakcí, která zpestřila nejednomu občanu Vizovic nedělní odpoledne, se podařilo muže skutečně přimět k nastoupení na plošinu a v bezpečí byl dopraven na zem. Dechovou zkouškou u něj byla naměřena
hodnota 2,1‰ alkoholu v dechu a ve voze ZZSZK putoval do PAZS
v Kroměříži. Jaké byly jeho důvody pro tento odvážný kousek, který naštěstí neskončil tragédií, to ví jen on a policejní vyjednavač.
npor. Mgr. Michal Číž, ved. oddělení.

Téhož dne

Neváhejte informovat
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.
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Problém jménem parkování
Stejně jako občanům Vizovic, tak i policistům sloužícím
na zdejším Obvodním oddělení je zřejmé, že parkování v centru
města je, zejména v době dopravní špičky, problematické. Ulice města nejsou uzpůsobeny hustotě a objemu dopravy dnešní
doby. V zákoně č. 361/2000 Sb. v úplném znění je zastavení
a stání vozidel upraveno jednak v ustanovení § 25, a jednak
jeho regulace vyplývá z dopravního značení jak svislého, tak
vodorovného. Přestože všichni řidiči absolvovali autoškolu, někteří z nich pozapomněli, jak to vlastně s tím zastavením a stáním je …
Zastavení § 2 písm. o) z.č. 361/2000
Sb. – zastavit znamená uvést vozidlo
do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení
nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému
naložení nebo složení nákladu

Zastavení § 2

Stání § 2 písm. n) z.č. 361/2000 Sb.
– stát znamená uvést vozidlo do klidu
nad dobu dovolenou pro zastavení

Stání § 2

Zastavení a stání
Řidič smí zastavit a stát jen:
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace
a na jednosměrné komunikaci vpravo i vlevo
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci
řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát
kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit
i v druhé řadě.
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. (Je možné
parkovat tedy tak, jak je uvedeno pod písmenem b, avšak za dodržení
minimální šířky průjezdného prostoru!) Při zastavení vozidla je nutno ponechat volný pruh nejméně o šířce 3 m pro oba směry jízdy, což u obousměrné komunikace znamená, že zastavené vozidlo může tvořit překážku silničního provozu a zcela zatarasit jízdní pruh v příslušném směru).

přerušovaná žlutá čára a svislá dopravní značka zákaz zastavení a její
ekvivalent – plná žlutá čára. S vodorovným dopravním značením žlutá
čára souvislá se setkáváme zejména před supermarketem Albert, kde
je porušování této značky na denním pořádku. Několik řidičů již bylo
pokutováno, s jinými byl přestupek prozatím řešen domluvou.
Už zmíněný vjezd na ulici Slušovskou z Masarykova náměstí je
osazen svislou dopravní značkou zákaz stání, a to zejména protože je
tam umístěn přechod pro chodce, který je využíván hojně žáky prvního
stupně základní školy, a jednak protože technické parametry komunikace nesplňují požadavek právě na minimální šíři průjezdných pruhů při
stání zaparkovaného vozidla. A i zde byla několika řidičům udělena
bloková pokuta, jiní byli řešeni domluvou.
Policisté OOP Vizovice se zejména v letních měsících a v době konání
hudebních festivalů zaměří na řešení těchto dopravních situací, protože
počet vozidel projíždějících městem, nebo do města přijíždějících dramaticky stoupne a v zájmu zachování bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu od řidičů se očekává zvýšená dopravní kázeň.
prap. Tomáš Kubů, inspektor
Porušení ustanovení o zastavení a stání vozidel je možno řešit
v blokovém řízení uložením pokuty až do výše 2.000 Kč.
INZERCE

V praxi nebývá toto pravidlo velmi často dodržováno. Ve Vizovicích
se jedná o výjezd z ulice Štěpská pod zámkem, ulici Pardubská u pečovatelského domu, ulici Slušovská a zejména její vjezd od Masarykova
náměstí. Stejný problém, avšak již nějak vžitý, je na ulici Růžová. Zejména potom v době dopravní špičky nebo najíždění zásobování vznikají komplikované dopravní situace, které mohou vyústit v kolizi vozidel
nebo jiných účastníků silničního provozu. Nedodržování těchto ustanovení může také znamenat komplikace pro průjezd techniky IZS.
Dalším problémem je nedodržování ustanovení vyplývajících z dopravního značení. A to svislá dopravní značka zákaz stání a její ekvivalent v podobě vodorovné dopravní značky nakreslené u krajnice –
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Divadelní představení Dívčí válka,
aneb co se odehrálo v Řehovém hájku
V březnu 2006 jsme měli poprvé ve Vizovicích možnost poznat
partu skvělých ubelských všehoschopných občanů s hereckými
sklony. V Domě kultury uvedli divadelní hru Dívčí válka, aneb co
se odehrálo v Řehovém hájku.
„Je škoda vidět tento klenot jen
jednou“ , řekli si Vizovjané a 11.
května 2012 opět zavítali do našeho kulturáku na obnovené představení Dívčí válka.
A Ublané opět nezklamali. Co
role, to unikát. Za skvělého obsazení božského Lumíra, knížete Přemysla, uražené Vlasty, panice Ctirada,
krásné Šárky, Kazi a Bivoje , velmi
povedených vtípků a narážek, jsme
se dobře bavili nad originálním
ztvárněním věčného boje mezi ženským a mužským pohlavím vtipně
zakončeným, Ublany upraveným
pozdravem „Persun s vámi“.
Toto představení je právem jed-

hodokvas těch nejkrásnějších
žen, kterými naše zubožená vlast
disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazu-

je svým milým Čechům neúspěchy
v tržní ekonomice“.
Za Dům kultury Vizovice
Jiřina Trlicová, DiS.

no z nejnavštěvovanějších divadelních komedií nejen ve Vizovicích.
Úsměvnou parodii na známou
pověst o dívčí válce, kterou každý
z nás zná z povinné četby Jiráskových Starých pověstí českých upravil František Ringo Čech.

Slova autora
Františka Ringo Čecha:
„Dívčí válku jsem psal –
tak říkajíc – českému národu
„na míru“, jde především o jemu
blízký styl humoru a oblasti,
kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový
žánr, v jehož rámci přinášíme

Dívčí válka v provedení Ublanů.

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ DK

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ DK

29. 6. 2012, 19.30
Koncert v rámci Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby

10. 8. 2012, 19.30
Koncert v rámci Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby

Hudebně literární večer na téma Bezručovy básně o Maryčce Magdonové, Kde žije nevyzpívaná krása, Alfréd Strejček – recitace
Jan Rokyta - cimbál, Jan Rokyta ml. – cimbál & zobcové ﬂétny

Lucie Valčová – klavírní recitál
18. 8. 2012, 9.00–12:00, Vizovické farmářské trhy

Hudební vstup Jan Prchal, úvodní slovo Ph Dr. Tomáš Mikulaštík.
Výstava bude otevřena v prostorách vestibulu a Informačního centra
DK denně 8 – 12, 12:30 – 16:30 a potrvá do 26.8.2012.

Budou pro Vás připraveny speciality od soukromých řezníků, bio sýry
kravské, ovčí i kozí, žinčica, bryndza, vajíčka, čerstvé i sušené bylinky
a bylinné sirupy, výrobky z konopí a rakytníku, marmelády, džemy,
povidla, med a medovina, sypané čaje a káva, trdelník, frgály, koláčky,
domácí tyčinky, nakládaný česnek a další. Své zastoupení zde budou
mít i stánky s řemeslnou výrobou a občerstvením. Trhy proběhnou na
Masarykově náměstí

21. 7. 2012 Vizovické farmářské trhy, 9.00–12.00

24.–26. 8. 2012, Vizovické trnkobraní

Budou pro Vás připraveny speciality od soukromých řezníků, bio sýry
kravské, ovčí i kozí, žinčica, bryndza, vajíčka, čerstvé i sušené bylinky
a bylinné sirupy, výrobky z konopí a Rakytníku, marmelády, džemy, povidla, med a medovina, sypané čaje a káva, trdelník, frgály, koláčky,
domácí tyčinky, nakládaný česnek a další. Své zastoupení zde budou
mít i stánky s řemeslnou výrobou a občerstve- ním. Trhy proběhnou
na Masarykově náměstí.

V letošním roce proběhne v areálu Sokolovny.
Vystoupí domácí i zahraniční soubory.

10. 7. 2012, 17.00
Vernisáž výstavy graﬁckých prací autora z Polné Františka Vacka
s názvem EXLIBRIS a příležitostné tisky

31. 8. 2012, 19.30, Koncert v rámci Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby
Trio LIGNEUS, Michal Kubač – fagot
Alžběta Jamborová – hoboj, Jiří Kundl – klarinet

27. 7. 2012, 19.30
Koncert v rámci Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby
Kytarový recitál, zaměřený na dílo Jaroslava Ježka, ale i jiných hudebních forem. Jan Matěj Rak
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Dětský domov má svou hvězdu
šim i americkým zpěvákům do videoklipů.
Je něco, co se ti
v dnešním světě nelíbí?
Nechápu, proč někteří lidé píšou o dětských domovech, jako
by je přirovnávali ke koncentračním táborům, a říkají to takovým
stylem, jako bychom tu měli čekat
frontu na zubní pastu. Přitom to tak
ve skutečnosti není. Spousta lidí se
mne s hrůzou ptá, jak to v dětském
domově vypadá a já jim vyvracím,
že to je právě naopak. Že domov
dá nový základ, pomůže vám vyhrabat se z problémů, ze kterých
jste právě vyšli a pomůže vám
do budoucnosti.
Jak naše povídání uzavřeme?
Chci pozdravit všechny čtenáře,
kteří čtou můj rozhovor. Chtěl bych
jim vzkázat, že v životě není důležité, odkud jste, v jaké rodině jste
byl vychován, ale jde o to, jak se
v životě prosadíte. Děkuji.
Mgr. Jiří Hrubý

Rozhovor s Jaroslavem Lamborem, tanečníkem a dítětem
z Dětského domova a Základní školy ve Vizovicích
Ahoj Jarku,
řekneš nám něco o sobě?
Jmenuji se Jaroslav Lambor a je
mi skoro 16 let.
Proč se děláš starší?
Jo, tak je mi 15 let a jsem v dětském domově, kde žiju už 5 let.
(V Dětském domově a Základní
škole ve Vizovicích)
Jak ses do dětského domova
dostal?
Kvůli problémům doma.
A k tancování?
Teta (vychovatelka) si všimla, jak
si sám tancuju. Ta to řekla paní ředitelce, která ve mně uviděla talent
a připravila mne na zkoušky do Nadace Plaváček. Pomocí nadace
jsem se později setkal s takovými
mistry, jako Vlastimilem Harapesem,
Yemim A. D., Helenou Vondráčkovou a s dalšími osobnostmi.
Jak to bylo s Helenou
Vondráčkovou?
S Helenou jsem se setkal letos 1. dubna, kdy mi Nadace
Plaváček zajistila v rámci svého
programu v Národním divadle
v Bratislavě společné vystoupení,

S Helenou Vondráčkovou v Národním divadle v Bratislavě.
které vysílala i slovenská televize. dokázat hlavně sobě, že i dítě
Helena je velice příjemná, sym- z dětského domova může něco
v životě dosáhnout a mít lepší žipatická a na svůj věk….
vot, než jaký jsem žil dřív.
Nemůžeme přece psát
A budoucnost? Co plánuješ?
o jejím věku…
V životě chci dosáhnout toho,
Tak napište, že je energická, protože má za sebou hodně úspěchů že chci lidem dodávat energii
a dosáhla toho v životě hodně. Pro z pohledu na mě a chci se dostat
společné vystoupení jsem kroky vy- na prkna, která znamenají svět.
mýšlel já. Pak jsme vypilovali všech- Dostat se do nároďáku (Národny nesrovnalosti a velká premiéra, ní divadlo). Chtěl bych být něco
která sklidila ohromný aplaus, byla jako Yemi A. D. Chtěl bych být
na světě. Pro mne to byl největší choreografem a věnovat se tomu
úspěch za dobu mé taneční kariéry. na maximum. Vymýšlet sestavy naAle měl jsem i několik menších úspěchů. Třeba druhá a třetí místa v souINZERCE
těžích latinsko–amerických tanců.
Nejlevnější garáže v ČR.
Co teď vlastně děláš?
Díky podpoře dětského domoMontáž a dovoz je zdarma. Termín dodání cca do 10 dnů.
va jsem se letos dostal na taneční
e-mail: milan.czyz@seznam.cz
konzervatoř do Prahy. Doufám, že
Tel: 721 912 322
tam vydržím a dokončím ji. Chci

Ve Vizovicích zavlaje moravská vlajka!
Tradiční žlutočervená moravská
vlajka, která už třetím rokem zdobí
stovky radnic po celé Moravě, letos
zavlaje poprvé také ve Vizovicích,
a to v den duchovních patronů Moravy a slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – 5. července.
Cílem této iniciativy pořádané
občanským sdružením Moravská
národní obec (www.zamoravu.
eu) je probouzet zájem veřejnosti,
zejména mladých lidí, o poznávání
naší země – jejich jedinečných tradic, barvitého folklóru, bohatých dějin a malebné přírody. V tento den
můžete vlajku vidět nejen ve Vizovicích, ale také v Bratřejově, Lutonině,
Jasenné, Lípě, Veselé a v dalších
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stovkách měst a obcích po celé
Moravě, ale podruhé i v Čechách
v Jindřichovicích pod Smrkem.
„Než jsme se v roce 2010 pustili
do prvního ročníku této dnes již tradiční akce, kladli jsme si otázku, zda
jsou ještě na Moravě lidé,
kteří se s Moravou ztotožňují a (nebojím se říci) mají
ji rádi. Odpovědí na ni je
neustále se zvyšující zájem o používání moravské
vlajky jak u radnic, tak
u samotných obyvatel Moravy.“ řekl
na adresu zmíněné iniciativy Vladimír Novotný, její hlavní koordinátor.
Toto vyjádření podtrhují například
i počty zapojených obcí a měst:

rok 2010 – 75 radnic, rok 2011
– 220 radnic, rok 2012 přesáhne
číslo 300.
O moravské vlajce
V roce 1848 poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5.
článek nové moravské
ústavy, ve kterém se
deﬁnuje zemský znak
a zemské barvy: "Země
moravská podrží dosavadní svůj erb zemský,
totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě
kostkovanou. Zemské barvy jsou
zlatá a červená." Od stanovených
zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvo-

ří dva vodorovné pruhy. Horní pruh
je žlutý, spodní je červený. Tato
vlajka se na Moravě používala ještě v roce 1968 a celá devadesátá
léta 20. století. Po roce 1989 začali moravští vlastenci tradiční žlutočervené moravské vlajky opatřovat
zemským znakem – šachovanou
orlicí v modrém poli, a to z důvodu
odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala
velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské
vlajky současnosti.
Tomáš Ševčík
Moravská národní obec, o. s.

květen/červen 2012

Místa, kde se vždy tvořily dějiny
Hospody, hostince, restaurace či hotely vždy patřily mezi hojně
navštěvované podniky všech Vizovjanů. Dnes mnohé zanikly a jsou již
jen ve vzpomínkách pamětníků. Ve dvou částech vám rádi osvěžíme

paměť a těm mladším ukážeme, kde stály a jak vůbec některé podniky
vypadaly. V dalším čísle VN nás mimo jiné ještě čekají Mojžíšovy lázně
či hospoda Na Vinném.

Lidový dům s původní Holešovskou pivnicí

Hostinec a výrobna ovocných vín Jana Sláčíka na Říčanské ulici - dnes
Na Lapači

Gajdošíkova hospoda u nádraží

Slováčkův zájezdní hostinec - hotel Vrátnica

Vizovjani před oblíbenou, dnes již neexistující hospodou Na špici na
rohu ulice Krňovské a Masarykova náměstí

V pozadí na ulici Říčanské hostinec S. Kubíčka
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