Zámecká zahrada
Zdravotní støedisko Vizovice
125 let od nejvìtího poáru
Festival Masters of Rock

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE DNE 16. 7. 2012
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání následující usnesení:

- bere na vìdomí informaci o rozpoètových opatøeních, která byla
schválena Radou mìsta Vizovice na svých zasedáních dne 28. 5.
2012 a 25. 6. 2012.
- schvaluje odvod odpisù Technických slueb mìsta Vizovice, pøíspìvková organizace v roce 2012 ve výi Kè 300.000,-.
- schvaluje odvod odpisù Základní koly Vizovice, pøíspìvková organizace v roce 2012 ve výi Kè 100.000,-.
- schvaluje smlouvu mezi Mìstem Vizovice a Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových è. UZSVM/BZL/3066/2012-BZLM
o bezúplatném pøevodu pozemku p. è. 5182/2 v k. u. Vizovice.
- schvaluje úplatný pøevod pozemku p. è. st. 1524 v k. ú. Vizovice a
èásti pozemku p. è. 1089/3 v k. ú. Vizovice ve výmìøe do 700 m2 do
vlastnictví Mìsta Vizovice za cenu dle znaleckého posudku è. 60326/2012 a souhlasí s úhradou nákladù, spojených s pøevodem, vèetnì geometrického plánu pro oddìlení èásti pozemku p. è. 1089/3 v
k. ú. Vizovice.
- povìøuje Odbor pøestupkový a správní podáním ádosti Zlínskému
kraji o úplatný pøevod pozemku p. è. st. 1524 a èásti pozemku p. è.
1089/3 v k. ú. Vizovice.
- souhlasí s prodejem bytu è. 947/5 v domì è. p. 947, sídlitì tìpská, Vizovice, na p. è. st. 1654 v k. ú. Vizovice, paní Milenì enkeøíkové, tìpská 947, Vizovice, za cenu 550.000,- Kè.
- souhlasí s prodejem p. è. 1022/6 v k. ú. Vizovice manelùm Jiøímu
a Michaele Horákovým, bytem Tyrova 967, Vizovice, za cenu
583.000,- Kè.
- vyhlauje zámìr prodeje domu è. p. 609, Chrastìovská ulice,
Vizovice, na pozemku p. è. st. 850 v k. ú. Vizovice, vèetnì pozemku
p. è. st. 850 v k. ú. Vizovice.
- schvaluje prodej pozemku p. è. st. 296 v k. ú. Vizovice Stanislavu
Rychlíkovi, bytem Komenského 9/4, Vizovice, za cenu 41.000,- Kè.

- vyhlauje zámìr prodeje bytové jednotky è. 948/4 v domì è. p. 948,
sídlitì tìpská, Vizovice, dle pøílohy è. l k zápisu.
- zamítá ádost è. j. 12898/2012 o prodej èásti pozemku p. è. PK
1003/1 v k. ú. Vizovice.
- schvaluje prodej pozemkù p. è. 5535 a p. è. 358 v k. ú. Vizovice
manelùm Jiøímu a Martinì Hábovým, Øíèanská 288, Vizovice, za
cenu 423.630,- Kè.
- souhlasí se zámìrem Mìsta Vizovice pøevést po kolaudaci Zdravotní støedisko Vizovice k hospodaøení a správì pøíspìvkové organizaci Technické sluby, p. o.
- revokuje usnesení è. VI/89/12 ze dne 4. 6. 2012. VO/108/12 - revokuje usnesení è. VI/92/12 ze dne 4. 6. 2012.
- souhlasí s finanèním krytím projektu Revitalizace kotelny Vizovice a s vyèlenìním finanèních zdrojù z prostøedkù mìsta do rozpoètu mìsta Vizovice v roce 2013 a následnì po celou dobu realizace
a udritelnosti projektu.
- bere na vìdomí stanovisko p. Jany Pluhaøové, vedoucí odboru
správy SZ Vizovice, k èlánku otitìnému v posledním èísle Vizovských novin.
- bere na vìdomí Smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu Zlínského kraje è. D/1533/2012/KH na poøádání 45. roèníku
Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby dle pøílohy è. 2
k zápisu.
- souhlasí s nákupem technologie na realizaci digitalizace
Mìstského kina Vizovice firmou Zbynìk tefka, Kaava, za èástku
249.307,- Kè vèetnì DPH.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta
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vìtina z vás si jistì vimla postupného omezování provozu mìstského kina ve Vizovicích postupné omezování poètu pøedstavení bylo zpùsobeno nedostatkem premiérových titulù na 35
mm filmových pásech - nové tituly jsou ji distribuovány pouze v digitální podobì. Situace se
postupnì stala natolik kritickou, e bylo tøeba pøijmout rozhodnutí, zda mìstské kino definitivnì
uzavøít, nebo provést digitalizaci kina.
Digitalizace kina byla dlouho odkládána pøedevím kvùli velmi vysoké cenì. Cena digitalizace
na kino typu D-cinema, které by splòovalo standard DCI, by se pohybovala kolem 1,5 milionu Kè.
Na tento typ digitalizace bylo v minulosti mono
získat dotace ze Státního fondu pro podporu a
rozvoj èeské kinematografie ve výi a padesáti
procent celkových nákladù, pro podání ádosti
bylo ale nutno splnit podmínku, aby kino ji disponovalo vícekanálovým (prostorovým) zvukem
splòujícím specifikaci DCI. Tuto podmínku nae
kino nesplòovalo, disponuje toti pouze monofonní reprodukcí. Víceúèelový sál kulturního
domu není pro instalaci vícekanálového zvuku
pøíli vhodný, a i kdyby se k instalaci pøistoupilo,
znamenalo by to dalí, pomìrnì významné náklady.
Zastupitelstvo mìsta Vizovice se nakonec rozhodlo pro zachování kina ve Vizovicích a schválilo digitalizaci kina. Byla schválena digitalizace na
kino typu E-cinema - v podstatì se jedná o dovybavení kina odpovídajícím projektorem, objektivem a zdrojem digitálního signálu (Blue-ray pøehrávaè).
U naeho kina navíc dojde k nahrazení monofonní reprodukce reprodukcí stereofonní a bude
instalován satelitní pøijímaè, který umoní (pøi splnìní platných legislativních podmínek) i pøípadné
projekce hudebních a sportovních akcí.
Jetì v nedávné dobì filmové distribuèní spoleènosti deklarovaly omezenou podporu tohoto
typu digitalizace, ale vzhledem ke znaènému poètu malých kin, která se vydala touto cestou, je v
souèasnosti podpora na velmi dobré úrovni.
Digitalizace kina pøinese významné zlepení
kvality obrazu i zvuku, zaøízení bude navíc moné
vyuít napøíklad pøi pøednákách doprovázených
projekcí dokumentù. Digitalizace by mìla být dokonèena do konce srpna 2012 a cena nepøesáhne
250.000 Kè.
Pùvodní projekèní zaøízení zùstane zachováno
a v kinì bude moné i nadále promítat také klasické 35 mm filmové pásy, napøíklad pásma dìtských pohádek, která nejsou v digitální podobì
dostupná.
Ing. Zbyek Kubíèek,
èlen Rady mìsta Vizovic

BUDOUCNOST VIZOVSKÝCH NOVIN
Váení ètenáøi,
v rukou dríte novou tváø
naich Vizovských novin a je
jen na vás, jak je ohodnotíte.
Moná se i zeptáte, proè , proè,
kdy ty minulé se daly takté èíst
a nové barevné musí být i mnohem draí.
Dùvodù pro zmìnu bylo nìkolik.
Ji ten standardní evoluènì vývojový. Kdy se podíváte na

pár fotografií titulních stran, vdy
docházelo ke zmìnám. A vdy se
setkávaly s názory tìch, kteøí si
na tváø svého tisku zvykli a tak
nìjak se neradi smiøovali s vizí
novou. Je 21. století a noviny tohoto vìku se musí tváøit modernì, progresivnì a ètivì.
Urèitì jste si staèili povimnout, e noviny mají dokonce 32
stran oproti zabìhnutým 24, èi v
poslední dobì i 28 stranám. Redakèní rada v minulých èíslech
bojovala s nedostatkem místa v
naem tisku a mnohdy tak nedolo na nìkteré èlánky. Pak je jen
velmi tìké urèit prioritu a dùlei-

tost èlánkù. Kadý autor se bude
cítit dotèen, kdy zrovna jeho
pøíspìvek nebude otisknut.
Zvyovat ledabyle stránky nelo
- máme pøesnì daný rozpoèet a

ko krátký, nìkolika vteøinový
film zaznamenávající napøíklad
Bolka Polívku jako osmdesátiletého kmeta a krále Valaského
království kynoucího z panovnické herky svým poddaným. Øíkáte hloupost? A e nìco podobného jste vidìli maximálnì v
Harry Potterovi? Vìøte, e tato
budoucnost není a tak vzdále-

Rok 2004.

Rok 1930.

Rok 1931.

navýení stran pøirozenì výrobní
cenu výtisku zvyuje. Nyní jsme
Vizovské noviny trochu nafoukli a snad prostor bude staèit.
A teï pozor. Pøichází nejdùleitìjí informace. Výmìnou 28
pùvodních dvoubarevných stran
za nových 32 stran celobarev-

Rok 2012.
ná. V USA první pokusy v denním tisku ji probìhly a jednalo
se o samozøejmì velmi dobøe
zaplacené reklamy. Obdobné
testy má za sebou tøeba i nám
tak známá Mladá fronta.

Rok 2005.
ných jsme dokonce docílili sníení ceny. Ptáte se jak? Tiskaøská technologie jde mílovými
kroky dopøedu a dnení rotaèka
dokáe vychrlit ná náklad dvou
tisíc kusù ne za nìkolik hodin,
ale za nìkolik minut.
Pøijde èas, kdy si otevøete
noviny a obrázek, na který se podíváte, se rozhýbe a spustí se ja-
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Nová tváø.
Vývoj nezastavíme. Taky
bych nikdy pøed dvìma lety neøekl, e budeme mít lepí, kvalitnìjí a o mnoho stran poèetnìjí
místní tisk ne napøíklad Zlín se
svým Oknem do kraje.
Pøíjemné ètení.
Richard Jaronìk

Vizovské noviny

ZÁMECKÁ ZAHRADA JETÌ JEDNOU, ANEB KADÁ MINCE MÁ DVÌ STRANY
Váení spoluobèané, nebudu vás obtìovat emocionálními
výlevy, jen se cítím povinna reagovat na èlánek místostarostky
mìsta paní talmachové a doplnit jej o informace, které v nìm z
neznámého dùvodu nebyly uvedeny.
Vedení mìsta poádalo o
schùzku øeditele NPÚ, ú.o.p. v
Kromìøíi za úèelem vyjednání
slevy z nájemného za koncerty
váné hudby, které se konají v
reprezentaèním sále zámku. Pøi
té pøíleitosti otevøelo také jiná
témata, mezi nimi i otázku obnovení zadních vstupù do zahrady,
které bylo hlavním motivem èlánku v minulém èísle tìchto novin.
Dovolte, abych se ke vemu
postupnì vyjádøila:
Ceny nájemného
Vizovický zámek je souèástí
velké státní pøíspìvkové organizace, Národního památkového
ústavu, její pravidla je povinen
respektovat a stanovování výe
pronájmù patøí mezi nì. Ceny
tady ve Vizovicích jsou ve srovnání s ostatními památkovými
objekty bezkonkurenènì nejnií, a to zejména ceny pronájmù
poskytovaných Mìstu Vizovice.
Tyto èástky pokrývají pouze reijní náklady, to znamená, e z nich
zámku neplynou ádné zisky.
Pokud by ceny pronájmù respektovaly tzv. ceny v èase a místì
obvyklé, byly by výraznì vyí
(napø. nájemné za 1 koncert v
zámku èiní 3.000 Kè, pøièem
nejsou Mìstu Vizovice úètovány
energie, zámek mimo obvyklou
pracovní dobu poskytuje 3 zamìstnance a dává k dispozici vedle sálu a tzv. letní jídelny atnu
pro umìlce a sociální zázemí po
dobu cca 5 hodin. Pøi respektování cen v èase a místì obvyklých by byla cena pronájmu za
kadý koncert 6.525 Kè.).
Znovuotevøení
zadních
vstupù do zámecké zahrady
V èlánku paní talmachové
se doètete výèet dùvodù, které k
uzavøení vstupù vedly i konstatování, e se úroveò vandalismu
po uzavøení tìchto vstupù mnohonásobnì sníila. Pøesto se vedení mìsta snaí vrátit stav do
období pøed rokem 2008. Pøipomínám, e otvírání a zavírání
zadních vstupù v urèitou dobu
jsme u v minulosti vyzkoueli
(1990-1995). Otvírací hodiny
ovem mnohdy nebyly respekto-
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vány zejména rybáøi, kteøí podle
svých potøeb vnikali do areálu
vemi monými i nemonými
zpùsoby. Máme vemu, s èím
jsme se roky potýkali, dát znovu
zelenou? Dovolím si pøipomenout, e zámek zamìstnává pouze 2 zahradníky, kteøí mají 365
dní v roce v péèi 7 ha (!) udrované památkovì chránìné zahrady. Jejich vytíení je znaèné a
mimoøádnì nároèné. Kdo se na
údrbì tohoto areálu nìkdy jakkoliv podílel, by jen brigádnì,
jistì souhlasí.
Vytíenost zadních vstupù
v rámci víkendového cestovního ruchu
Více ne 80% návtìvníkù
tvoøí úèastníci autobusových zájezdù a ti, kdo projídí pøes
mìsto osobním vozem. Tito vichni parkují v centru a zadní vstupy
nemají dùvod vyuívat. Jen zbývajících cca 20% návtìvníkù
pøijede autobusem hromadné
dopravy (vyuijí hlavní vstup),
vlakem nebo na kole. Nejèastìji
vak právì cyklisté nerespektují
zákaz jízdy na kole pøes zámeckou zahradu. Otevøení zadních
vstupù právì bìhem víkendu by
tento problém jetì prohloubilo.
Hlídaè, jak tomu bývalo
døíve
Toto øeení je legislativnì
naprosto nepøijatelné. Ostrahu
by musela provádìt jedinì bezpeènostní agentura nebo policisté, kteøí mohou v pøípadì nutnosti zasáhnout. ádný jiný èlovìk k tomuto nemá oficiální
oprávnìní. Otázku financování
takového hlídaèe v tuto chvíli nechávám stranou. Opìt ale pøipomínám to, co u bylo mnohokrát
øeèeno: tuto variantu jsme u
pøed lety zvaovali a ve spolupráci s tehdejím vedením mìsta
pro ni dlouho hledali øeení. Nakonec byla ve vzájemné shodì
vylouèena jako naprosto nerealizovatelná.
Skautská akce a 750. výroèí mìsta
Skautská akce byla pøipravena pro irokou veøejnost, konala
se na pùdì celého mìsta a
kromì svezení se na lanovce èi
lodièce pøedevím poskytla vem
Vizovjanùm monost dovìdìt se
populární formou celou øadu historických faktù a zajímavých
informací o mìstì, ve kterém
ijeme. Její pøíprava a organiza-
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ce byla technicky nesmírnì nároèná. Vyadovala otevøení zadních bran za úèelem dovozu materiálu a také tudy vedly trasy, po
nich li nebo bìeli soutìící.
Úèast byla mimoøádná a ohlasy
skvìlé. Akce byla urèena pøedevím dìtem, ale zúèastnili se jí
rádi i mnozí rodièe. Vyli jsme
vstøíc ádosti skautù a do akce
se zapojili v rámci naich moností. Stejnì tak jsme v rámci pøíprav oslav 750. výroèí mìsta hledali monosti zapojení zámku a
jedním z diskutovaných návrhù
bylo právì i otevøení zadních
vstupù. Vzhledem k èasovému
rozvrhu dne oslav se ale toto
ukázalo neefektivní, a tak jsem s
ohledem na samotný význam
výroèí zvolila slavnostnìjí variantu - mimoøádnou a hlavnì bezplatnou prohlídku zámku pro
vechny zájemce. Nakonec pro
velký èasový skluz slavnostního
setkání obyvatel mìsta v kulturním domì pøilo na prohlídku
mnohem ménì zájemcù, ne
bylo pùvodnì oèekáváno, co
ovem není naí vinou. Po prohlídce se pak jetì v zámku
konal slavnostní koncert, který
byl uhrazen z krajské dotace
urèené na tyto oslavy, take nijak
nezatíil rozpoèet mìsta.
Orientaèní bìh TJ Sokol
versus Mírová míle SO
Vizovice
Tyto akce se v zahradì konají pøedevím v závislosti na poèasí. Pokud je sucho, není problém je v zahradì povolit. V opaèném pøípadì ne. Nezáleí pøitom na poøadateli. Zvaujeme také zpùsob, jakým je závod realizován. Není moné povolit bìh
vìtí skupiny bìcù najednou.
Taková skupina nièí stezky a porosty. Pokud tedy nebyla Mírová
míle SO povolena, dùvodem
byl buï rozmìklý terén nebo
zpùsob vedení závodu. Podrobnosti si nepamatuji a ani si takovou agendu nevedu.
Pár slov na závìr
I kdy by se podle èlánku
paní talmachové mohlo zdát,
e mám v rukou velkou moc,
zdání klame. V pøípadì areálu
zámku Vizovice jsem pouze povìøena jeho správou. Moná to
podle vkusu nìkterých spoluobèanù beru moc vánì. V tom mají pravdu. Beru svou práci vánì.
Snaím se pøi tom být spravedlivá a nedìlat rozhodnutí, kterých

bych vzápìtí mohla litovat. Zodpovídám se svým nadøízeným a
mám povinnost respektovat nastavená pravidla, která v drtivé
vìtinì nevytváøím. Øeditel kromìøíského pracovitì to na jednání s vedením mìsta øekl zcela
jasnì - pokud bych nìkdy v
budoucnu i chtìla podlehnout
tlaku a zadní vstupy otevøít, narazím na nesouhlas øeditelství památkového ústavu. Ekonomická
situace nás vechny nutí k tomu,
abychom sniovali náklady a
zvyovali výnosy. Péèe o historické parky a zahrady je srovnatelnì nároèná a nákladná jako
péèe o historické budovy a jejich
sbírky. Døív se historickým zahradám nepøikládal pøíli velký význam a podle toho také vypadaly.
V posledních letech se situace
významnì mìní. Na mnoha místech se souèasnì s omezováním
pøístupu tìchto areálù zavádí
vstupné za úèelem získání finanèních prostøedkù na jejich
údrbu. Proto je poadované
otevøení zadních vstupù krokem
proti proudu èasu. Znovu opakuji, e pokud to bude jenom trochu moné, zùstane vstup do zámecké zahrady ve Vizovicích celoroènì bezplatný.
Pøeji obèanùm mìsta Vizovice pohodové letní mìsíce plné
dobrých zpráv.
Jana Pluhaøová, kastelánka

Jeden ji zemøelý èeský
filosof, profesor Hejdánek, pravil: Socialismus a komunismus musí z lidí vyhnít.
Napadá mne, kdy ètu debaty
o návtìvách vizovské zámecké zahrady... To vykrádání zámecké zahrady nedìlali vandalové, ale ctìní vizoviètí obèané, kteøí nutnì potøebovali
zámecké rùe do své zahrádky. Pan profesor tomu prorokoval asi ètyøi generace. A my
musíme tak dlouho èekat, a
vizoviètí obèané pochopí, e
zámecké sazenice patøí do
majetku zámku a nikoliv do
vlastní zahrádky.
Mnì také zavøené zámky
u zahrady dìlají problém, kdy
je musím objídìt. Pøesto je na
svém nynìjím vozíku musím
objídìt a nenadávám pøi tom.
I ve Vizovicích probíhá historie
a její spoleèenské etapy. A lidé
je musí pochopit. Èím døív, tím
líp.
Jiøí Ludvíèek

ÈITÌNÍ TOKU LUTONINKY
V sobotu 9. 6. a následnì i v
pondìlí 11. 6. provedli èlenové
jednotky SDH Vizovice po dohodì se správcem vodního toku
Lesy ÈR, s. p. èitìní vodního
toku Lutoninky od vzrostlých døevin rostoucích v korytì a jeho
blízkosti. Èistìní bylo provedeno
v úseku od soutoku s Bratøejùvkou a po most v ulici Sluovská.
Pøed provedením kácení byl
proveden prùzkum na pøítomnost
zvlátì chránìných ivoèichù a
zejména hnízdících ptákù s negativním výsledkem, co umoni-

mu, e celý tok je ve správì Lesù
ÈR, tak nebylo do souèasné
doby moné jakýmkoliv zpùsobem do jejich majetku vstupovat.
Jeliko èitìní od sedimentù v
toku ze strany správce je plánováno na tøetí kvartál letoního
roku, tak jsme dostali svolení, e
vlastními silami mùeme provést
protipovodòové opatøení. Jak ji
bylo øeèeno, akce se i za nepøíznì poèasí zdárnì podaøila. Za
mìsto Vizovice patøí èlenùm
JSDH, kteøí se na èinnostech podíleli, vøelé podìkování.

Rovnì chci touto cestou
projevit jetì jedno podìkování,
Lékárnì Medicentrum - panu
PharmDr. Bohumilu Hanákovi

dobrovolných hasièù na jejich
akceschopnost, ale hlavnì obìtavost pro obèany naeho mìsta
pøi ochranì majetku, zdraví, ale

Lutoninka prodìlává oèistu.
za finanèní sponzorský dar, který
vìnoval mìstu Vizovice. Rada
mìsta Vizovice souhlasila s návrhem vìnovat tento finanèní
sponzorský dar právì Jednotce

Probìhl i prùzkum chránìných ivoèichù.
lo odstranìní døevin z koryta vodního toku i v prùbìhu probíhajícího vegetaèního období.
Pøítomnost tìchto døevin v
korytì vodního toku mohla zpùsobit pøekáku, která by mohla
být pøíèinou zatopení rodinných
domù a hospodáøských budov
zejména v ulici Sluovské. Èlenové jednotky se tak mohli nejen
pøipravit v rámci odborné pøípravy na práci s motorovou pilou,
ale provedli i jedno z preventivních protipovodòových opatøení.
Za tuto záslunou èinnost patøí
èlenùm jednotky velké podìkování, zvlá kdy toto èitìní provádìli v nepøíznivém poèasí a ve
svém volném èase.
Jiøí ùrek, Dis.
Celá blesková akce probìhla
na oprávnìný podnìt obèanù
mìsta z obavy pøed tradièními
èervnovými deti, které nai
oblast postihují. Vzhledem k to-

DOTACE Z ROZPOÈTU
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Mìsto Vizovice obdrelo v
roce
2012
z
rozpoètu
Zlínského kraje neinvestièní
dotaci 100 000 Kè na zabezpeèení akceschopnosti jednotky SDH Vizovice, kategorie
JPO II, která zabezpeèuje
výjezd jednoho drustva (velitel, strojník, dva hasièi) z místa
své dislokace k zásahu nejpozdìji do 5 minut po vyhláení
poplachu jednotce. Èlenové
jednotky zajiují pøipravenost
k výjezdu jednotky dle plánu
výkonu sluby v souladu s § 20
naøízení vlády è. 172/2001 Sb.
k provedení zákona o poární
ochranì, v platném znìní.
Jiøí ùrek, DiS.
vedoucí JSDH Vizovice

hlavnì ivotù nás vech. Dìkujeme.
Ing. Roman Persun,
starosta mìsta Vizovice

Neúspìná dotace na rekonstrukci
chodníkù I/69

V úvodníku 2012 jsem vás, váení spoluobèané, informoval, e
mìsto by rádo vyuilo dotaci na rekonstrukci chodníkù kolem silnice
první tøídy I/69 smìr Vsetín. ádost byla v termínu podána na SFDI
(Státní fond dopravní infrastruktury). Dle informací se balík penìz,
kterým fond disponuje právì pro tyto rekonstrukce, poníil z loòských 180mil. Kè na pouhých 90mil. Kè. Take ance na úspìch
oproti loòskému roku 50 procentní
Ke vemu bylo zapotøebí mít ádost a vekeré náleitosti ve
100% poøádku. Jeliko byly v naí ádosti v rámci rekonstrukce
chodníku rovnì pozemky, které nejsou vlastnictvím mìsta, bylo
potøeba uèinit kroky, aby se tak stalo. Pøi osobním jednání s øeditelem Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových jsme se
snaili za mìsto Vizovice maximálnì vyvinout úsilí, aby dotèené
pozemky byly pøevedeny na mìsto, protoe SFDI mìl tuto podmínku. "Smìrnice" Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových
vak mají v souèasné dobì nastaveny pravidla pro pøevod, který
nám neumonil zmìnit nae poadavky, abychom je mohli dát do
souladu tak, jak poadoval SFDI. To bylo hlavním dùvodem neudìlení dotace.
V tìchto dnech jsme opìt vstoupili do jednání s Úøadem pro
zastupování státu ve vìcech majetkových a budeme spoleènì hledat cestu k pøípadnì monému narovnání legislativy, na kterou by
slyel Státní fond dopravní infrastruktury s cílem pokusit se o opìtovné pøedloení naí ádosti pro rok 2013, pokud vak bude ze
strany SFDI výzva vùbec vyhláena.
Ing. Roman Persun,
starosta mìsta
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Vizovická trnice

VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ 2012

Vizovická trnice spoleènì s kotelnou byla postavena v letech
1980 - 1982. Kotelna, která léta slouila sídliti Rùová, musela v rámci modernizace technologií a úsporám, které rovnì pøinesly lepí ekonomiku jednotlivým vlastníkùm bytových jednotek, po letech zastavit
èinnost, a tak se v souèasnosti stala takzvaným brownfieldem, co
pøeloeno znamená: pozemek pùvodnì vyuívaného území, jeho
ekonomický potenciál není plnì vyuit, území neobsazené, oputìné
V rámci vyhláené výzvy 32/2012 2.3.1 - Fyzická revitalizace území z Regionálního operaèního programu regionu soudrunosti Støední Morava, podalo mìsto Vizovice ádost o pøidìlení dotace na odstranìní stávající kotelny na sídliti Rùová. Pokud by nae ádost byla
akceptována a mìsto získalo prostøedky na odstranìní této mìstské
zátìe, pak by bylo moné na tomto místì vybudovat parkovitì pro
cca 21 vozidel.
Vzhledem k tomu, e se po Vizovicích íøí øeèi, e by mìlo dojít i
ke zruení a demolici stávající Trnice (ta funguje od roku 1993 - vydána kolaudace na zmìnu uívání èásti kotelny na trnici), tak obèanùm sdìlujeme, e tuhle mylenku nemáme. Vizovická trnice si za léta svého pùsobení zajistila své zákazníky. Je pravdou, e se roky vyuívala, ani by se myslelo na patøièné opravy. Jako havarijní stav bylo
moné povaovat zatékající støechu Trnice, kdy pøemýlet o provizorním záplatování lepenkové støechy nebylo moné. Letoní tání snìhu na støee dalo pøímo negativnì pocítit nájemcùm, kteøí museli rozmísovat ve svých provozovnách kýble na rùzných místech, aby minimalizovali kody na svém zboí.
Mìsto bylo postaveno pøed otázku, kde vzít prostøedky na rekonstrukci nového oplátìní støechy trnice. Nakonec samotní pronajímatelé objektu pøili s geniální mylenkou: zaplatit své nájmy do konce roku, aby byl získán balík finanèních prostøedkù na ádanou rekonstrukci.
Dnes, kdy ètete tento èlánek, je ji po realizaci opravy støechy. Touto cestou za mìsto Vizovice dìkuji provozovatelùm za jejich vstøícný
krok, který projevili pøi øeení problému.

Vizualizace parkovitì.
Na pøiloené uvedené vizualizaci mùete vidìt pøípadné dalí
estetické úpravy, které bychom rádi do budoucna v areálu Trnice realizovali. Bude vak záleet na rozhodnutí o úspìnosti naí ádosti.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

25. 8. probìhne folklórní den.
Vizovické Trnkobraní slaví v letoním roce 45. výroèí od svého
vzniku. Do roku 1973 se tento festival konal v areálu SZT (Støední
zemìdìlsko-technická kola) a v areálu Sokolovny. V sobotu 8. záøí
1973 v 10:00 probìhla Soutì dechových hudeb na høiti u
Sokolovny" s následným vystoupením souboru Vizovjánek.
Po 39 letech se èást Vizovického Trnkobraní vrací zpìt do tìchto
prostor, které v poèátcích vzniku Trnkobraní byly jejich srdcem
Po dohodì s Kulturnì spoleèenským sdruením Vizovické trnkobraní a vedením TJ Sokol a po nutných minimálních technických
úpravách poprvé v letoním roce zazní sobotní /25. 8. 2012/ folklórní
festival právì v tìchto prostorách. Jedním z dùvodù, proè se pøemísuje tento program ze souèasného parkovitì za MÚ, je výstavba Lékaøského domu a nemonost realizovat letoní program v tìchto prostorách. Osobnì se domnívám, e u mnohých døíve narozených spoluobèanù, kteøí uchovávají ve své pamìti prùbìhy prvních let Trnkobraní, s pozitivním ohlasem pøivítají návrat do areálu historické Sokolovny. Jistì si rádi zavzpomínají, kdy kromì dechových hudeb zde vystupovali populární herci, moderátoøi èi zpìváci
Zátitu nad letoním VII. Folklórním a dechovým festivalem pøevzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Miák.
Vystoupení se budou za pøíznivého poèasí konat ve venkovních
prostorách - na høiti Sokolovny. V pøípadì patného poèasí v interiéru historické budovy Sokolovny. Pøejeme Vám hezkou zábavu.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Areál pro rok 2012.
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KOMPOSTÉRY

Pro obèany Vizovic je stále jetì k dispozici 40% volných kompostérù
z celkového poètu 600 kusù.
ZÁSADY PRO
POSKYTOVÁNÍ KOMPOSTÉRÙ OBÈANÙM MÌSTA
VIZOVICE A MÍSTNÍ
ÈÁSTI CHRASTÌOV:
1) Pøidìlování kompostérù
obèanùm bude provádìno na
základì "ádosti obèanù" s trvalým pobytem ve mìstì Vizovice a
mìstské èásti Chrastìov.
2) Na jedno èíslo popisné je
moné poádat o 1 ks kompostéru (platí i pro ty, kteøí ji jednou
ádali).

Váení spoluobèané,
v jarním èísle Vizovských novin è. 2/2012 jste
byli informováni o monosti získání domácího
kompostéru.
V souèasné dobì si obèané, kteøí podali písemnou ádost a byli MÚ vyzváni, mohou dané
kompostéry vyzvednout v areálu Technických
slueb.
Jeliko doposud projevilo pøiblinì 60% obèanù zájem, tak touto formou znovu v tomto èísle
pøedkládáme formuláø k vypsání a podání ádosti
pro ty, kteøí tak neuèinili.

Termín pro odevzdání ádostí - 30. 9. 2012.
V mìsíci øíjnu probìhne opìt vyhodnocení a oznámení obèanùm o monosti vyzvednutí kompostéru.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
Poznámka: Tuto ádost v pøípadì zájmu o
kompostér po vyplnìní vystøihnìte a odevzdejte na
podatelnì Mìstského úøadu ve Vizovicích.
adatelé, kteøí si doposud nevyzvedli kompostéry, domluvte si prosím individuální èas
odbìru na telefonu 739 204 913.

3) ádost o poskytnutí domácího zahradního kompostéru
je zveøejnìna v souèasném vydání VN a na www.vizovice.eu.
Termín zveøejnìní ádosti - srpen, záøí 2012. Vyplnìnou ádost je nutno odevzdat na podatelnu MìÚ do 30. 9. 2012. ádost
lze odeslat i potou na adresu:
Mìsto Vizovice, podatelna,
Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice.
Vyhodnocení vèetnì písemného
vyrozumìní obèanù probìhne v
mìsíci øíjnu 2012.
4) Obèané pøi pøevzetí kontejnerù v areálu Technických slueb na ulici Zlínské uzavøou s
mìstem Vizovice smlouvu o výpùjèce na dobu 5ti let. Po uplynutí 5ti leté lhùty pøejdou kontejnery do vlastnictví obèanù.
5) Pro pøidìlení kompostérù
není právní nárok. V pøípadì, e
nebudou vechny kompostéry
vydány v prùbìhu øíjna, budou
vydávány individuálnì nejpozdìji
v termínu do 31. 12. 2012.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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INFORMACE ODBORU
STAVEBNÍHO ÚØADU
Mìsto Vizovice zajistilo
pro obèany ve správním obvodu stavebního úøadu Vizovice
bezplatnou slubu týkající se
konzultací a pøípadných návrhù z hlediska architektonického øeení stavebních zámìrù s
ohledem na platné územní
plány jednotlivých obcí a na
poadavky z hlediska stavebního zákona.
Monost vyuití rad a konzultací s panem Ing. arch.
Petrem Zámeèníkem bude zajitìno v kanceláøi è.277 na
odboru stavebního úøadu Vizovice, pøípadnì po pøedelé dohodì pøímo na místì budoucího stavebního zámìru.
Rozpis konzultaèních hodin vèetnì kontaktu na pana
architekta naleznete na pøiloeném letáèku.
Ing. Libor Jankù
vedoucí odboru stavebního
úøadu MìÚ Vizovice

KONZULTAÈNÍ
HODINY
ARCHITEKTA
STAVEBNÍ ÚØAD VIZOVICE
2. POLOVINA ROKU 2012
13.8. - 7.00 - 17.00
28.8. - 7.00 - 15.00
10.9. - 7.00 - 17.00
25.9. - 7.00 - 15.00
8.10. - 7.00 - 17.00
30.10. - 7.00 - 15.00
12.11. - 7.00 - 17.00
27.11. - 7.00 - 15.00
10.12. - 7.00 - 17.00
18.12. - 7.00 - 15.00
PØÍPADNÉ DOTAZY A
TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ
KONZULTACE NA ÈÍSLE
+420 603 709 611
e-mail: arch.pz@seznam.cz

4/2012

9

Nejvìtí poár v historii Vizovic
Jednou z nejnároènìjích akcí sboru v jeho zaèátcích byl obrovský poár.
Bylo to v nedìli, dne 28. srpna 1887, o druhé hodinì odpoledne za velkého vedra a dlouhotrvajícího sucha vznikl za souèasného
silného jihozápadního vìtru, na námìstí v jednopatrovém domì è.
133, kde nyní je postaveno nákupní støedisko Albert, poár, který
zachvátil støechu uvedeného domu.
Místní hasièský sbor, který byl zaloen krátce pøedtím v r. 1886,
dostavil se ihned k poáru, nemohl vak plnì zasáhnout pro velký
nedostatek vody z vyschlých studní a potokù, jako i nedostateèné vybavení sboru hasícím náøadím a náèiním. Poár byl podporován prudkým vìtrem, íøil se tzv. pøelétavým ohnìm na sousední
indelové a dokové støechy tak rychle, e nebylo mono pomýlet
na jeho zdolání. Od ohnì roznáeného na vechny strany chytilo
nìkolik budov na rùzných místech ve smìru vìtru. Takovým zpùsobem pøeskoèil oheò na pøízemí domu - bývalý dùm paní Fierové a pøes celé námìstí na dùm p. Svìtlíka - vedle obchodu p. Kováøe nyní obchod s elektrospotøebièi smìrem k øíèce Lutonince a odtud
znièil øadu plných stodol a íøil se podle vody v Chrastìovské
ulici.
Pøelétavým ohnìm vzplanuly témìø vechny souèasné domy
ve Sluovské a Kròovské ulici, take témìø celé mìsto bylo jediným moøem plamenù, nebo støechy obytných domù byly vìtinou
indelové a døevìné, hospodáøské budovy byly kryty slámou, take
byly ohni výbornou potravou, zvlátì stodoly plné svezené úrody.
Bìhem odpoledne pøihlásili svou pomoc náèelníci sborù
Sluovice, Zlín a Vsetín s jedním sborem mìstským a dvìma továrními. Za úèinné pomoci tìchto sborù podaøilo se koneènì oheò lokalizovat, kdy znièil celé námìstí a vìtí èást ulice Sluovské na levé
stranì a po pana Rychlíka, listonoe, na pravé stranì a po pana
Bajera, ulici Chrastìovskou po obou stranách a po pana Vajíka a
pana Kolínka, tìpskou ulici po pravé stranì øeky po pana Mikulíka,
na Pardubské jenom za bývalou radnicí podél vody znièil 14 øeznických jatek.
Shoøelo celkem 129 domù, 84 stodol naplnìných obilím a
pící, 204 chlévù. Celková koda dosahovala na 700.000 zlatých.
Shoøela té starobylá radnice a v ní uloený obecní archív. ár byl
tak velký, e i nejstarí a nejmohutnìjí stromy v zahradách byly
spáleny a do zemì. Na námìstí vynesený nábytek a atstvo shoøelo úplnì. Hrùza, pláè a náøek byl tak neskonalý, otøesený, bylo
pøes tisíc lidí bez pøístøeí. Vìtina jich i s dobytkem dlouho táboøila
pod irým nebem. Poár stravoval znièené objekty celou øadu dní.
Mezi dobrodinci, kteøí pøispìli hmotnou pomocí, bylo pøedevím
mìsto Vsetín - 5.000 zlatých, hrabì Seilern z Lukova - 2.000 a døevo
na stavby, baron Stillfried z Vizovic mimo penìitou pomoc i
mnoství cihel a døeva na stavby.
Byla to hrozná zkouka, kterou postiení snáeli s pravou valaskou trpìlivostí a odøíkáním. 7. záøí 1887 byl do Vizovic vyslán c.k.
inenýr, aby lidem pomohl pøi obnovì poárem znièených stavení.
Jan talmach, starosta SDH Vizovice

Zdravotní støedisko
Vizovice
Na podzim minulého roku
probìhla v naem mìstì sanace
starého kina, které uvolnilo prostor pro výstavbu Zdravotního
støediska ve Vizovicích. Samotné
práce zapoèaly v dubnu letoního roku, a to pøelokou kabelù
vysokého napìtí, které prochá-

mìsíce èervna a èervence byla
rovnì provádìna výstavba vnitøních pøíèek jednotlivých podlaí.
Rovnì byly zahájeny práce
elektroinstalaèních rozvodù a
vodo-topo.
Pøed øádným jednáním zastupitelstva dne 16. 7. 2012 mìli

Konec jedné etapy Vizovic.

Nová poèítaèová tváø Lékaøského domu.

Srpnová realita.

Interiér èekárny.
zely pøes dotèené stavenitì.
V zápìtí následovaly zemní práce základových pásù vèetnì leaté kanalizace a zásypù. Po zabetonování podlahové desky a
izolací poèátkem mìsíce kvìtna
zaèaly pøed naimi zraky rùst
svislé konstrukce 1. nadzemního
podlaí. Po tìchto konstrukcích
byly v polovinì kvìtna alovány
a následnì betonovány vodorovné konstrukce.
Ve stejném reimu pokraèovala výstavba 2. a 3. nadzemního podlaí vèetnì vodorovné
konstrukce - støechy. V prùbìhu

Zastupitelé pøi obhlídce stavby.

zastupitelé vèetnì veøejnosti
monost za pøítomnosti stavbyvedoucího se projít hrubou stavbou Zdravotního støediska a být
seznámeni se stávajícím prùbìhem výstavby této dùleité budovy v naem mìstì. Na pøiloených fotografiích mùete zhlédnout èasovou chronologii výstavby vèetnì vizualizací budoucího
vnitøního zázemí Zdravotního
støediska. V øíjnovém èísle VN
vás seznámíme s dalími informacemi o postupu prací.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Chodby po dokonèení prací.
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JAK SE NÁM IJE V DOMOVÌ S PEÈOVATELSKOU SLUBOU VE VIZOVICÍCH
My, dùchodci, bydlíme v 1. a 2.
patøe.
Chceme vám ukázat, e stáøí nemusí
být smutné a edivé.
Mnozí z nás mají problémy s chùzí a
také jiné zdravotní potíe, které nám
nedovolují procházky a výlety do pøírody. Proto jsme si pøírodu v domovì
na pokojích a na chodbách udìlali
sami.
Je to nae duevní potrava a potìcha, o kterou se chceme s vámi ètenáøi na stránkách naich Vizovských
novin podìlit.
Letos zvlá se nám podaøilo vypìstovat irokou paletu barev nìkterých kvìtin.
Fotografiemi, které jsme si nechali poøídit, se vám chceme pochlubit výsledky naeho pìstitelského úsilí a pøedvést vám, co jsme vypìstovali a co nám dìlá
velkou radost.
Dìkujeme vem, e nám tuto nádheru nenièí.
Doslechli jsme se, e nové Vizovské noviny vyjdou poprvé v

barevné úpravì - jsme rádi, e
výsledky naeho snaení a potìení
uvidíte v reálném podání.
A co nás trápí?
Nemáme spoleèenskou místnost, nae kultura se odehrává na
chodbách, kde øeíme své problémy
a starosti - nae kvìtiny nám dìlají
milou spoleènost a pøispívají ke zpøíjemnìní celkové atmosféry.
Je nám líto, e v posledních letech se pojem dùchodce stává zvlá pro mladou generaci - pojmem
spojovaným s nìèím zbyteèným, co
se nevyplácí a ije na úkor spoleènosti.
Pøivítali bychom, kdyby se za
námi obèas pøili podívat nai pøedstavitelé mìsta, abychom jim mohli sdìlit nae zájmy a problémy. Jsme pøece stále obèany mìsta Vizovic.
Autoøi èlánku si pøejí nezveøejòovat svá jména.
Fotografie
Ing. Josef Kalenda

ZHODNOCENÍ FESTIVALU MASTERS OF ROCK 2012

Show must go on - ou zaèíná.
Jubilejní 10. roèník rockového festivalu je za námi. Zda byl
úspìný èi nikoliv, musí posoudit
kadý sám. Za mìsto Vizovice
sdìluji pár postøehù èi podnìtù
obèanù, kteøí nìjakým zpùsobem
reagovali na prùbìh letoní akce.
Dle sdìlení organizátora Pragokoncertu, byl letoní festival zdaøilý. Slova pana Darona
médiím potvrdila, e návtìvnost
byla vyí ne v minulém roce,
co se na první dojem ani nezdálo. Letoní Masters se nesl v duchu v uvozovkách ekologie, kdy
byly u prodejcù organizátora prodávány vratné kelímky, které mìly sníit poèet finálního odpadu.
Sám mohu potvrdit, e první den
po akci byly Vizovice více jak z

4/2012

90% èisté a ve støedu ji nebylo
témìø známky, e by se zde nìco
odehrávalo v tak vysokém poètu
návtìvníkù. Støedeèní a ètvrteèní liják nae mìsto podpoøil a minimalizoval zápach ze zbylých
lidských exkrementù, které skonèily jinde ne na toaletách.
V prùbìhu samotné akce
jsme øeili otázku parkování nìkolika vozidel cizích SPZetek na
sídliti tìpská a A. Háby. Ze
strany mìsta byl vznesen podnìt
na Pragokoncert, aby pracovníci
ostrahy byli dùslednìjí v povolování vjezdù do zón. Po konzultaci s Policií ÈR jsme vak dospìli
k závìru na základì ovìøených
informací, e nìkteøí obyvatelé
panelových bytù dávali k dispozi-
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ci své byty, a tudí i parkovitì
návtìvníkùm Masters, a proto
bylo tìko dokazatelné, jestli mohou auta s cizí SPZetkou na sídliti stát èi nikoliv.
Jako oprávnìná negativní
pøipomínka, kterou jsme zaznamenali a po skonèení festivalu,
byla neserióznost a nerespektování mìstské Vyhláky" ve vìci
ruení noèního klidu, kdy z nìkterých hospod a stánkù po skonèení hlavní produkce byla provozována reprodukovaná hudba.
Pro pøítì se budeme snait maximálnì být v souèinnosti s Policií ÈR na dodrování poøádku a
noèního klidu.
Co se týká penìního profitu
mìstské pokladny, tak byl pøiblinì stejný, jako v loòském roce.
Mìsto touto akcí získalo nìco
málo pøes 200tis. Kè. Peníze budou opìt pøerozdìleny mezi obèany mìsta. Pro letoní rok jsme
se rozhodli poøídit mìstský mobiliáø a rovnì chceme doplnit nìkolika herními prvky místa, kde
to obèané øadu let postrádají.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

VEMTE SI MÌ
Bílý labrador:
mladý pes, 4 roky, velmi ivý,
energický pes.

pringrpanìl:
klidný, rozváný, starí pes,
pohodáø.

Záchytná stanice
TS Vizovice
577 454 756

Ano, jen jednoho je tøeba (Lk 10,42)
V sobotu 21. èervence se Øímsko-katolická farnost Vizovice rozlouèila se svým
dlouholetým faráøem Monsignorem Janem Kutáèem. Otec Jan zemøel tomuto
svìtu v Nemocnici Milosrdných bratøí týden
pøedtím kolem sedmé hodiny veèerní.
Bohosluba zaèala v 10.00
hodin. Farní kostel sv. Vavøince ve Vizovicích byl
zaplnìn do posledního místa, èást úèastníkù musela vyuít venku pøichystaných lavic s ozvuèením.
Mi svatou vedl vrstevník Otce Jana, olomoucký
svìtící biskup Mons. Josef Hrdlièka. Spolu s ním ji
slouilo nìkolik desítek knìí z okolních, ale i vzdálenìjích farností a míst celé naí vlasti. Vybraná
ètení ze Starého i Nového zákona pøiblíila vem
zúèastnìným hloubku nadìje kadého, kdo ije a
umírá ve spojení s Kristem. Takové nadìje, která pøetrvává i
tváøí v tváø proívanému utrpení a bolestem, kterými proel i
Otec Jan. Celá bohosluba byla touto nadìjí a svìdectvím
víry naplnìna. Po skonèení me svaté se s Otcem Janem jako
první rozlouèil za mìsto Vizovice pan starosta Ing. Roman
Persun a po nìm zástupci farností, ve kterých Otec Jan pùsobil. Zesnulému podìkovali i knìí v èele s generálním vikáøem
Olomoucké arcidiecéze P. Josefem Nuzíkem. Po závìreèných
obøadech vyprovodili vichni pøítomní ostatky pana faráøe
pøed kostel, kde byla rakev s jeho tìlem naloena do auta k
poslednímu návratu do rodné Lubiny u Kopøivnice. Pøi prùjezdu Jasennou se i tamní farnost se svým pastýøem rozlouèila
symbolickým vyzvánìním zvonù novì opraveného farního
kostela sv. Máøí Magdalény. Po skonèení bohosluby pøijala
èást návtìvníkù, pøedevím knìí a øeholních sester, pozvání vizovické farnosti do Domu kultury k pøichystanému pohotìní. Zde se, èasto i po letech, setkali mnozí, kteøí Otce Jana
znali.
Jeden autobus farníkù z Vizovic a Bratøejova spolu s vizovickým kaplanem a nynìjím administrátorem, P. Jindøichem
Peøinou doprovodil svého faráøe a do jeho roditì. Tady, ve
farním kostele sv. Václava, probìhlo rozlouèení, kterého se
zúèastnili pøedevím jeho nejblií pøíbuzní, pøátelé a rodáci.
Chrám byl opìt zcela zaplnìn. Pohøební obøady vedl generální vikáø Brnìnské diecéze P. Jiøí Mikuláek. Me svatá se
nesla pøedevím v duchu zamylení a vzpomínek na dìtství a
mládí Jendy Kutáèe. V této farnosti, v kraji s výhledem na
radhoskou kaplièku, v lavicích s místními lidmi, vyrùstal
malý chlapec, rodila se a sílila jeho víra, a vyústila v rozhodnutí nabídnout svùj ivot Bohu.
Z domovského kostela vedla poslední cesta Otce Jana v
doprovodu zúèastnìných na blízký høbitov, kde byly uloeny
jeho ostatky do knìského hrobu leícího hned u tamního køíe.
Za pomoc pøi posledním rozlouèení s Otcem Janem dìkuje katolická farnost vem. Vedení mìsta za poskytnuté prostory u panského dvora pro parkování aut a za propùjèení sálu
Domu kultury pro pøípravu pohotìní. Policii ÈR za asistenci
pøi odjezdu pohøebního vozu od kostela. Církevním pøedstavitelùm, zpìvákùm a hudebníkùm z Bratøejova a Vizovic, kaplanu P. Jindøichu Peøinovi a také vem, kteøí jakoukoliv slubou
v kostele i mimo nìj ochotnì pøispìli k dùstojnému rozlouèení.
O vzpomínku a modlitbu za Otce Jana prosíme i ty, kteøí
ho znali by jen zpovzdálí. Vdy nám pøipomínal, e hranice
farnosti nekonèí u pravidelných návtìvníkù bohoslueb. Býval pøívìtivý, vìtinou s typickým úsmìvem. Strávil s námi ve
Vizovicích est naplnìných let. V lednu jsme oslavili jeho 70.
narozeniny. Poslední týdny jsme se s ním mohli setkat ji jen
v místní nemocnici.

Nìkolik chvil poté, co vydechl naposledy, po podveèerním
deti, vysvitlo zapadající slunce a nad Vizovicemi se ukázala duha. Ké je nám vem pøipomínkou a znamením, e Bùh se v Kristu na
vìky usmíøil se vím svým stvoøením a v nìm i
se svým sluebníkem Janem a spolu s ním i se
vemi, kteøí jsou a touí být jeho dìtmi.
Otèe Jane, dìkujeme. A buïte s Bohem?

Maminky nikdy neumírají, jenom usínají, aby se kadé ráno probouzely ve
vzpomínkách svých dìtí.
Dne 19.8. 2012 jsme si vzpomnìli smutné desáté výroèí, kdy náhle odela nae
maminka, paní Helena Bìlíèková, uèitelka
èeského jazyka a výtvarné výchovy na zdejí základní kole.
Maminka byla výtvarnicí celou svou duí. Kdy sedìla s
pastelkami a kreslila, byla ve svém svìtì, zasnìná a astná,
a pod rukama jí vyskakovali rùzní skøítkové, kouzelní panáèkové a roztodivné postavièky. Její fantazie, trpìlivost a vynalézavost byly veliké. Pro Základní kolu Vizovice vytvoøila logo
pastelky, takového maskota koly, kterého tu mùeme vidìt
na kadém kroku. Kadé tøídì nakreslila osobitý obrázek s áky pasteláky. Zaslouila se také o zaøazení keramiky do hodin
výtvarné výchovy. Spolupracovala se Základní umìleckou
kolou Zlín. Ta zde vytvoøila svou poboèku, na které maminka
vyuèovala do roku 2002. Hlína jí uèarovala. Také do kroniky
vítání obèánkù mìsta Vizovic kreslila nìkolik let milouèké ilustrace a pro cimbálovou muziku pana uèitele Bambucha navrhla andìlský obal na jejich vánoèní CD a plakáty na jejich vánoèní vystoupení. Jak mne kadoroènì potìí, kdy tyto její
plakáty vidím ohlaovat vánoèní koncert cimbálové muziky.
Kdy jsem roku 2001 nastupovala na zdejí kolu jako
zaèínající uèitelka, moc jsem se tìila, jak se budeme spolu
"radit". Uila jsem si této spolupráce pouze rok. Maminka tu
ve Vizovicích zanechala nesmazatelnou stopu. Svým ákùm
umìla pøedat nejen vìdomosti, ale dokázala být kamarádem, kterému mùete dùvìøovat, který vás poslouchá,
umí poradit a je s ním legrace. Proto si
také cením, kdy i její kolegové na ni
stále vzpomínají a chybí jim její humor,
se kterým umìla kadý problém a starost udìlat mení. Nìkdy mám pocit, e
ji za chvíli uvidím na konci dlouhé kolní chodby a uslyím její kroky. Nìkde si
jen dlouho nìco kreslila
Proto vzpomeòte s námi, kdo jste ji
znali. Èlovìk, na kterého se vzpomíná, je tu jaksi stále s námi.
Za celou rodinu dìkuje Helena Návratová

Dne 3. záøí vzpomeneme na
nedoitých 80 let naeho tatínka,
dìdeèka, pana Zdeòka NAVRÁTILA,
dlouholetého starosty mìsta.
Za tichou vzpomínku vem pøátelùm a známým dìkují dcera Vlasta a
syn Zdenìk s rodinami.
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VALASKO OÈIMA KANADY

Narození:
Julie Koòaøíková, rodièe: Jiøí a Katarína Koòaøíkovi
Jaroslav Maláè, rodièe: Jaroslav Maláè a Iveta Járová
Jan Polèák, rodièe:
Zdenìk Polèák a Lenka
Hanáèková
Tadeá Hajdík, rodièe:
Tomá Hajdík a Veronika
Kojetínská
Barbora Macíková, rodièe: Antonín Macík a
Vladimíra Hanáèková
Alex Miles Chester, rodièe: Matthew James Chester a
Markéta Chester
Filip Svoboda, rodièe: Josef a Iva Svobodovi
Vojtìch Nedbal, rodièe: Libor Nedbal a Silvie Hanulíková

Sòatky:
Josef Burget, Vizovice a Helena roz.
Maliòáková
Petr Hruzík, Vizovice a Miroslava roz.
Macková
Jiøí on, Vizovice a Jana roz. Navrátilová
Lubor Janèík, Vizovice a Andrea roz. Pochylá
Ale Kundera a Sylva roz. talmachová, oba Vizovice

Kdy pøed Vánocemi 2005 dostala Redakèní rada Vizovských
novin dopis s, ...no, nevím, jestli mám øíct s básní..., to moná ani
ne, ale s trochu drsnou poezií, vyjadøující vztah k rodnému kraji rodièù, byli èlenové Redakèní rady na rozpacích a byli by to hodili pod
stùl.
Tehdy mi to pøilo takové bez citu, protoe málokterý Vizovjan
své mìsto a jeho okolí dokáe vidìt tak, jako dcera vizovických emigrantù Sylva Kalendová, dcera Karla Kalendy (Kròáka) - mìli øeznictví naproti dnení lékárny v rohlíku - a sestry MUDr. krobala.
Dnes tato jména znají u jenom skuteèní pamìtníci. Mohly by se
o nich psát docela zajímavé pøíbìhy. Kdo text Sylvy Kalendové pøeète a do konce, pochopí její vztah k místùm, kde vyrostli její rodièe
a kam se ráda vrací z tisíce kilometrù vzdálené Kanady a snad pochopí i zpùsob, styl, jakým své pocity vyjadøuje.
jhr

VALASKO

Kdy mrakodrapy drádí moji dui,
kdy srdce ztvrdne a zbledne,
a tøepe se napìtí ve sklenìné kleci,
hlas Valaska mnì zaène umìt v uích.
Kdy nemùu spát pod betonovým nebem,
kdy hluk a kravál mi hromí v hlavì,
kdy obloha je posypaná jeøábama místo hvìzdama
a mìsíc se skrývá za ocelovýma mrakama,
hlas krve mnì zaène buit v srdci.
Touha dýchat stejný vzduch co moji rodièe
a jejich rodièe dýchali tak dávno, mì zachvátí
a ve snech lítám nad stromama a kotárama,
trilion odstínù zelenì raí v mém srdci.
Kdy se vzbudím, neleím v posteli, ale v poli vysoké trávy,
vítr mi hladí tìlo i tváø.
Hlas krve mì volá zpátky domù, tam, kde jsem nevyrostla,
ale tam, kde jsem se stvoøila.

Úmrtí:
Jiøina Hoferková, Pøíkrá 708, 81 let
Marie Hurtová, Zlínská 117, 82 let
Jaroslav Chmelaø, tìpská 946, 65 let
Gejza Karièka, Mlýnská 490, 70 let
Zdenìk Navrátil, Komenského 913, 79 let
Jarmila Peèeòová, Polní 921, 84 let
Zdenìk Petøík, tìpská 946, 57 let
Jaromír paòhel, J. Haly 18, 51 let
Jaroslav Blinka, tìpská 946, 67 let
Zdenka Èimáøová, Dìlnická 599, 89 let
Anna Hábová, tìpská 916, 72 let
Milan Kostílek, Lázeòská 741, 72 let
Frantika Machù, Lázeòská 578, 76 let
Josef Ondra, Lázeòská 827, 66 let
Ludmila Vyoralová, tìpská 950, 85 let
Jan lezingr, Masarykovo nám. 1007, 56 let

Dne 15.8. 2012 by se doila 90 let
paní Jarmila ilinská.
S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina.

4/2012
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V tom valaském údolí, kde kotáry mì kolébaly kadý den,
kde stromy na mne mávaly dobrý den,
kde obloha iroká jak moøe nade mnou plouchala
a najednou moøe plouchalo pod náma,
náruèí mojí maminky mi tiilo pláè.
Co naøíká, dítì moje? mi eptal taka do uí,
co naøíká? mi eptal taka ve snech, hlas krve mì
táhne dom.
Kráèím tam, kde on po pìinkách a kopcích,
dýchám stejný vzduch co oni, tady na té lávce,
kde se zamilovali.
V srdci mi raí zelený strom,
pøivezu ho dom a budu se snait kadý den ho zalévat,
aby mnì zas nezbledlo srdce.
Kdy budu kráèet po tom mìstì, místo mrakodrapù
si pøedstavím kopce.
Místo betonù si pøedstavím mech.
A nadechnu si vùni Valaska, kde tìpka mého srdce lítá.
Sylva Kalenda

AMÍCI SE VRÁTILI TÉMÌR PO 70 LETECH
27. èervenec 2012 se tak
trochu prapodivnì zapsal do historie Chrastìova. Neznalý a ne-

drtila nenávidìné faouny a tlaèila je smìrem k Berlínu, zbloudilé
a na svých ètyøkolových oøích nepøekonatelných Willisech - pøíli rychlé jednotky svornì odpoèívaly na Chrastìovském
námìstí.
Ano èi ne? Mystifikace èi historický blábol? Nebojte. Nepsal
se rok 1945 a ani nebyl duben.
Psal se èervenec, pár týdnù zpìt.

výkaèkou a èernými sluneèními
brýlemi popíjel èeské pivko. Samozøejmì se psí známkou na kr-

si zrovna dávala oraz u slivovice, guláe a klobásek z udírny
Jaromíra Malého. V sobotu ráno

Vojáci US.
seznámený úèastník èi ten, který
se zrovna probudil po dlouholetém spánku a hybernaci, by marnì hledal na svém ukazateli èasu
to správné datum neomylnì urèující Greenwichské tempo.
Historicky bychom mohli
troufale tvrdit, e obec Chrastìov byla nejvýchodnìjí výspou, kterou Pattonova jednotka
americké armády osvobodila.

Upøímné louèení velitele s hostitelem.

Kolona pøed mostem Baovy dráhy.
Americký voják typického vzhledu pìáka, válením v blátì a

Chrastìovská hospoda v obleení.
Zatímco Rudá vlna po boku s
pravidelnou armádou Rumunska

slunkem vybledlé a ountìlé blùze, s neodmyslitelnou americkou

ku vyraenou vlastním jménem a
krevní skupinou. Za ním stál zaparkovaný díp zjizvený nìkolika prùstøely, kterému z chladièe
vytékala po kapkách voda.
Známka po nelítostných bojích.
Kolega - voják v boji - pokuøujíc
jak jinak ne Ameriku, opøený
o nákladní monstrum zásobující
benzínem a k tomu vemu pozorujíc místní lepé dìvy. Pod nedbalým strnitìm neholeného vojáka se jen potutelnì uculoval.
Dalí dva vojáci odloili svá
eMka 1936 (opasek na pistoli)
a z eM 1917 (polní láhev) se s
chutí napili. Nemyslím, e obsahem láhve byla voda. Vdy
ameriètí vojáci právì osvobodili
kraj Vizovic, a tam se pøece voda pouívá pouze v pøípadì nouze a krajního nebezpeèí.
Samopal Thomson na tøicet
nábojù zùstal opøený o pinavou
pneumatiku Willise, zatímco lehký kulomet umístìný na støee
kabiny nebezpeènì míøil svým
hledím do nedalekého lesíku. Co
kdyby...
Èas se vrátil o témìø sedmdesát let zpìt. Ji druhý roèník
srazu milovníkù americké pìchoty se konal v Chrastìovì a
unavená mobilizovaná jednotka
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zamíøí svými tìkými vozy pøes
Barák do Louèky, smìr slovenské Brezno.
Neobyvyklá podívaná pøilákala desítky úèastníkù, kteøí si
vlastními prsty mohli osahat his-

Smìr Barák.
torickou výstroj a dovìdìt se i
nìco, co se v literatuøe o druhé
svìtové války nedoètou:
Tento Willis patøí vùbec
mezi jedny z prvních vyrobených
v USA! pyní se voják. A ten
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tøetí je vyrobený ve ètyøicátém
pátém..., tìsnì na konci války!

Dovídám se spoustu pøíbìhù, které tito fandové mají v

Dìti, trpaslík, armáda..., podivná to
kombinace svìtù.
Nemají ádnou úpravu..., originál
lak..., vechny ty krábance jsou
pùvodní! a èlovìk si uvìdomí
neznièitelnost tìchto dípù, které
svou mìrou pomohly zásadnì
obrátit vývoj války na západní
frontì.
Øíká se, e nejkrásnìjí
pohled na svìt je z konì..., já tvrdím, e z Willise! usmívá se majitel veteránu a klíèkem jen lehce
otoèí a motor jako na povel naskoèí do pravidelných otáèek.
Skvìle se s tím couvá..., jen
nakloní hlavu a ve vidí okolo
sebe. Willis váí jen tunu a je to
neuvìøitelný døíè. Vyjede vechno! pochvaluje si øidiè.

hlavì zakódovány jako svou
alfa-omegu celého vìdìní. O
tom, jak se v Praze potkaly zblou-

obrnìná jednotka amerických
Shermanù - tìkých tankù a
nìkolik obrnìných vozù.
V sobotu ráno si jednotka
dýchne do testru alkoholu. Ono
to vypadá, jako hraní si klukù na
vojáky, vysvìtlují mi, projet ale
mìstem, kdy máme s sebou
tìkou techniku, není adná legrace. Ve musí z cesty. Kluci z
tankù mají hledí sotva pár centimetrù a pøeválcovat civilní auto
není problém. Z cesty musí nìkdy znaèky, cedule, ukazatele.
Poté se dle rozkazù svého velitele disciplinovanì seøadí, a ten se
stiskem ruky louèí. Dìkuje organizátoru setkání, chrastìovskému eleznému mui ohnì, Hefaistovi - Jeníkovi Malému. Tento drobný chlapík nakuje kosu,
opraví zlomené hrábì a pro sbìratele historické techniky vyrobí i
ocelové kolo èi rovnou celý pás
na tank jakékoliv znaèky, se jen
usmívá a slibuje, e pøítí rok
bude aut mnohem více. Letos pøijelo pouhých patnáct historických vozidel, ale mnì to pøipadalo, e nemám ani kde zaparkovat.

Novodobí Hummvee doplnily netradiènì
kolonu svým robustním vzezøením.

V ranních hodinách projídí
kolona udivenými
Vizovicemi.
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dilé tìké divize Amerièanù a
Nìmcù a ani jedna strana z pøekvapení nijak nezareagovala.
Kdy jeden díp opravovali
Ameriètí vojáci, z nièeho nic se
pøiøítila nìmecká jednotka, unesla jednoho z vojákù a jak rychle
se objevila, tak se v miku vypaøila.
Prozradí mi, e v roce 2015
bude uskuteènìn nejvìtí sraz
u nás v Èeské republice a americké jednotky budou z naich
hranic tlaèit nìmecké oddíly zpìt
do vnitrozemí. Úèast pøislíbila i
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Se svým fotoaparátem doprovázím kolonu a za hranice

Vizovic. Vdy, kdy mì míjí, nebo
já je pøedjídím, mám smíené
pocity.

Pøípravy.
Tak trochu závidím tìmto
fandùm a tak trochu mám v krku
úzko. Z bojových strojù jde
strach a vzbuzují obrovský respekt.

Nad Vizovicemi.
Je dobøe, e si s tìmito smrtícími zbranìmi mùeme u jen
hrát.
Richard Jaronìk

Firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. oslaví 20 let od zaloení firmy! V
rámci oslavy výroèí vás zveme na den otevøených dveøí, který se uskuteèní v sobotu 22.
záøí 2012 od 10:00 do 17:00 v areálu firmy
KOMA. Pøijïte, nudit se nebudete! Na dìti
èeká skákadlo, in-line bruslení nebo malování na kontejnery. Rodièe si mùou prohlédnout areál firmy a projet se na vozítkách segway.
Obèerstvení zajitìno!

90 LET KLUBU ÈESKÝCH TURISTÙ VE VIZOVICÍCH
V letoním roce se doívá
Klub èeských turistù ve Vizovicích dle záznamù z centrálního
archivu KÈT vìku 90 let. V pøítím roce oslavuje KÈT 125 let
svého vzniku. Tedy 35 let po zaloení KÈT dola vlna zájmu o turistiku i do Vizovic. Oblastní výbor
Valasko-Chøiby vydal v letoním
roce brouru o historii turistiky ve
Zlínském kraji. V brouøe se lze
doèíst, e Vizovice ve srovnání s
ostatními nezùstávaly pozadu.
V posledních dvou dekádách
dolo v oblasti k mírnému poklesu poètu èlenù, ale èinnost je stále intenzivní. Vizovický turistický
odbor v posledních patnácti letech naopak nabral vzestupný
kurz. Z 15ti èlenù v roce 2000
vzrostla èlenská základna na 250
èlenù, co umoòuje poøádat poèetné zájezdové akce a v roce
2010 si troufl i na poøádání megaakce "Za posledním puchýøem", co bylo dosud doménou

svých vlastních zájmù a pozdìji zjiuje, e mu to nestaèí, protoe chce pro nové pøátele nìco
udìlat a chce vidìt kolem sebe
uspokojení svých v klubu získaných kamarádù. Má snahu tomu
pomáhat, jak umí. Pøijímá funkci
spoluorganizátora a nebo alespoò plní nìkteré úkony potøebné
k ivotu klubu. Tøicet naich èlenù prodìlalo instruktá a zkouku vedoucích turistiky. V ivotì
klubu probíhá nenásilná výchova
èlenù ve vztahu k pøírodì, mìstu
a zemi, ve které ijeme a také k
toleranci a odpovìdnosti tak, aby
nikdo nepokazil pohodový prùbìh programu akcí.
V naem odboru dostoupila
úroveò èlenù takového stupnì,
e se cítíme jako reprezentanti
mìsta Vizovice a podle toho také
jednáme. e to není fráze, svìdèí
i skuteènost, e ji v roce 2004
jsme vybudovali v hodnotì cca
100 000 Kè turistický pramen u

Úèastníci zájezdu v Práilech.
velkých mìst. Bez nadsázky
jsme nejsilnìjím a nejaktivnìjím turistickým odborem v kraji.
Na celostátních konferencích
se kadoroènì probírá otázka
pøitalivosti programu KÈT.
K rozhodnutí vstoupit do
KÈT vedou obèana rùzné pohnutky. V kadém pøípadì je to
hlavnì zajímavý program, který
musí uspokojit ty, kteøí si chtìjí
zmìøit své síly, ty, kteøí chtìjí nìco poznat, nebo jen udrovat tìlesnou schránku v dobré kondici.
Èlenství v Klubu také roziøuje
okruh pøátel. Nìkteøí èlenové pøi
debatách na turistických trasách
pøiznali, e se zde spøátelili se
spoluobèany, s kterými se pøedtím dlouhá léta jen míjeli v nákupním støedisku nebo na ulicích
mìsta.
Program musí uspokojovat
vechny vìkové a zájmové skupiny tak, aby se nikdo necítil jako
druhoøadý èlen. Zaèínající èlen
nejdøíve hledá uspokojení

rekreaèního støediska Revika a
rok poté nauènou stezku Vizovické prameny 16 km dlouhou se
sedmi zastaveními, vèetnì leporela a mapových podkladù. O
dva roky pozdìji jsme vyznaèili
stezku po Baovì nedokonèené
eleznici propojenou k Valaskému fojtství v Jasenné a na Syrákov. Letos otevíráme stezku okeje Josefa Váni, rodáka ze
Slopného. Stezka vede ze Slopného do Vizovic.
Ze Slopného do Vizovic
docházeli pìky lidé k lékaøi, za
nákupem i za zábavou. Také okej Váòa, jak sám øekl, chodil ze
Slopného do Vizovic "na pivo". S
Vysokým Polem jsme zavedli ji
více ne desetiletou tradici celostátních pochodù na horu Kláov. V letoním roce jsme ve spolupráci s ústøedím KÈT a Auto
koda vybudovali cestu pro rodiny a dìti s posezením na Spleteném. Stezka propaguje lokalitu
Vizovických hor soutìní formou

na webových stránkách. Startovním místem je turistický pramen a parkovitì v areálu rekreaèního støediska Revika.

øenou organizací s pozitivním
programem urèeným veøejnosti.
O tom svìdèí i besedy s promítáním videozáznamù a elek-

Vizovjani na jedné z mnoha akcí.
Se Sokolem, který letos slaví
125 let od svého zaloení, stále
udrujeme tìsné vztahy, v budovì Sokolovny máme klubovnu a
poøádáme zde svoje akce a jak
jen mùeme, usilujeme o záchranu Sokolovny vzácné kulturní a
historické památky.
V záøí tohoto roku budeme
otevírat v rámci akce Turistika
pro vechny stezku pro zdravotnì postiené - pro vozíèkáøe. Je to okruh se startem na parkoviti za Domem kultury, naproti novì budovaného lékaøského
domu. Okruh vede v klidové zónì - kolem Sokolovny, pøes Èamínka k Hermanùm a nazpìt
pøes poráky. Obsahuje nauèné
tabule a ètyøi odpoèinková posezení. Není to jen práce èlenù Klubu, ale výsledek spolupráce a
pochopení s Mìstem i majiteli
pozemkù. Je to doklad existující
vzájemné tolerance obèanù Vizovic a okolních obcí.
Turistické stezky i mobiliáø,
který je jejich souèástí, vyaduje i
údrbu. Po sedmi letech provozu
se obnovuje nátìr informaèních
tabulí nauèné stezky Turistické
prameny. Barvy zakoupilo Mìsto
a práci provádí èlenové výboru
Klubu zdarma pro veøejnost.
Zájezdù a turistických akcí
se zúèastòují obèané - neèlenové KÈT, stezky a zaøízení vybudované Klubem slouí vem obèanùm a zvyují atraktivitu regionu pro rozvoj cestovního ruchu.
Take Klub èeských turistù neije
sám pro sebe, ale je zcela otev-
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tronických fotografií na besedách, které poøádáme v Domì
kultury a v Sokolovnì.
Na duben pøítího roku pøipravujeme ve spolupráci s oblastním
výborem KÈT celostátní festival turistických amatérských
filmù a elektronických fotografií,
který se bude odehrávat ve Velkém kinì ve Zlínì, ale i na turistických stezkách v okolí Vizovic.
Chceme tak veøejnost informovat

Podyjí.
o naich akcích a vùbec o ivotì
v Klubu. Vìøíme, e se nám podaøí do naich øad získat dalí
èleny.
Ve Vizovicích dne 18. èervence 2012.
Ing. Miloslav Vítek,
pøedseda KÈT Vizovice

Vizovské noviny

RC auta ve Vizovicích - II. èást
S manelkou jezdíme Touring Car od nìmecké firmy LRP.
Je to ètyøkolka. Manelèino auto
stálo 2250 Kè, RC souprava i s
nabíjecí baterií 1500 Kè (RC soupravu máme ji rok a nevyskytl
se s ní ádný problém). Regulátor a motor 1000 Kè, nabíjeèka
4A, která umí LiPo baterie 900
Kè, LiPo baterie 4A/35C - 850 Kè
a sada gum cca 600 Kè, servo
cca 400 Kè. Dohromady to dìlá
7500 Kè. Jetì tu jde uetøit: auto
2250 Kè + RC souprava 1500
Kè. Toto by mìlo být nové a
ostatní zde zmínìné vìci se dají
koupit za pakatel jeté na závodech nebo na modelbazaru.
Jedny nové gumy za zimu na
koberci a v létì na asfaltì nesjedete, manelka jede 3 roky starou baterii a já, kdy si ji dám do
mého auta, nevidím rozdíl ve
výkonu oproti mojí letos koupené.

Model formule.
Dá se koupit i RTR sada,
kde v krabici za cca 3800 5300 Kè dostanete komplet celé
auto tak, jak jsem ho výe rozepsal, ale po èase zjistíte, e to, co
v tom RTR-ku je, musíte koupit
nové, troku jiné a jste na té cenì,
co jsem uvedl.
Dalí výhodou hobíka je, e
si s ním mùete pojezdit i na høiti a potrénovat. Ze zaèátku vás to
bude velice bavit a budete mít i
diváky. Nejlepí jsou ale pøece
jen závody. V této kategorii jedou
vechny modely stejnì rychle a
hlavnì nejedou pøíli rychle! Jak
to? Je zde pøedepsaný motor a
pøevodový pomìr (1:6). Take jupíí! Kupte si hobíka!
Zatím co jsem vám pøiblíil
hobíky, èas nám pokroèil a ke
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konci dubna. To se jede poslední
velký závod modelù 1:18 ji ètvrté volné mistrovství ÈR tradiènì
v Polné u Jihlavy. V sobotu se jely nae osmnáctiny, v nedìli modely 1:24 a 1:28. Nejet na závody do Polné na mistrovství by
byl urèitì høích.
Vyjídìli jsme ji tradiènì v
pátek neb od 18 hodin veèer byl
u povolený trénink. V sobotu ráno se prezentovalo celkem 45
modelù - kat. Formule 1:18,
Open 9 modelù, 2WD (zadokolky) celkem 7, 4WD stock 23
modelù. Jely se dvì rozjíïky po
6 minutách o postavení na startovním rotu pro finálové jízdy.
Kadému se poèítala lepí jízda.
Pak se jely ètyøi finálové jízdy po
8 minutách, z nich nejhorí se
krtla. U zbylých tøí se seèetla
najetá kola a dojezdové èasy pro
celkové poøadí.
Jak dopadly Vizovice v
tomto klání?
Nejlepí v kategorii open byl
Marek Schiller - skonèil druhý,
pátý byl ná Fany a osmý Filip
Pykal.
Kategorie 4 WD - Stock (zde
byly pøedepsané motory) - vyhrál
vizovský Marek Schiller 87 kol, já
Fanán 14. místo 56 kol a na
posledním 23. místì se krèila
Hana Stodolová 42 kol. Ta ztrácela pouhá dvì kola na závodníka pøed ní! Ode mne za výkon
velká poklona jak jí, tak vem ostatním jedoucím za Vizovice.
Atmosféra v Polné bývá vdy
pohodová. Mladí, staøí, nikdo nikomu nedal nic zadarmo a jezdilo se bez velkých strkanic a karambolù. Do nedìlního závodu
1:24 a 1:28 se pøihlásilo 64 závodníkù. Malé modely za Vizovice nejezdí nikdo.
V kvìtnu budeme jezdit ji na
venkovních tratích a jak dopadneme, se doètete v mém dalím
pøíspìvku do Vizovských novin.
Tak nám drte palce!
A pár otázek na závìr:
Pro koho je modeláøství?
Modeláøská èinnost je vhodná pro kadou vìkovou skupinu
(od 5 do 100 let) pro chlapce,
dìvèata, mue i eny.
Co získám pøi modelaøení?
Praktické dovednosti a znalosti v tech. oborech, prostor na
spoleènou spolupráci rodièù a
dìtí, rozvoj svých vlastností,
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aktivní odreagování a odpoèinek,
podobnì zamìøené pøátele po
celé ÈR.
S èím jezdíme ve Vizovicích?
Silnièní auta v mìø. 1:18 s
elektrickým pohonem - vyznaèují
se jednoduchostí, ale výbornými

Modely aut se dìlí na základní skupiny - terénní nebo silnièní
a pak dle typu pohonu s elektrickým nebo spalovacím motorem.
Dále pak na velikost dle mìøítka,
od nejvìtích 1:5 po nejmení
1:48. Nedá se jednodue øíci, s
jakým modelem zaèít. Protoe je
vak modelaøení èinnost kolektiv-

V závodu nikdo nikomu nic nedaruje.
jízdními vlastnostmi a dá se s nimi jezdit i na meních kobercových plochách. V této kategorii
se poøádá pøedevím v zimním
období mnoství závodù po celé
ÈR. Jsou to vynikající modely
pro zaèáteèníky v jakémkoliv vìku.
Dále pak jezdíme 1:10 ON
ROAD (tedy silnièní auta), v kategorii hobby a formule. Jetì
jezdíme 1:10 OFF ROAD - terénní buggyny s elektromotorem a
terénní buggy v mìø. 1:8 se spalovacím motorem - jako správný
terénní stroj poøádnì øve a kouøí,
ale hlavnì disponuje neskuteènými jízdními vlastnostmi i ve
verzi s elektropohonem. Ovládání a jeho sloitost u vak vyaduje urèité zkuenosti a sebekázeò.
Jak zaèít?
Nejlepí zpùsob je poradit se
s nìkým, kdo se modely zabývá
ji delí dobu. Vem zaèáteèníkùm v naem klubu rádi poradíme, aby se vyvarovali chyb a i
zbyteèných nákupù - proto se
pøijïte podívat nebo volejte.
Jaké modely a mìøítka jsou
vhodné?

ní, nejvhodnìjí je zamìøit se na
modely, s kterými se jezdí ve vaem okolí a poøádají se s nimi závody. Rada zkueného modeláøe, který ji urèitý model zná, je
toti k nezaplacení.
Co modely vydrí a co
stojí?
Kvalitní modely mají neuvìøitelnou odolnost a jsou vyrobeny
ze pièkových materiálù. Tomu
vak odpovídá i cena. Na pohled
hezké a levné hraèky Made in
China z marketù, jejich kvalita je
nevalná, jsou pro modelaøení a
závodìní prakticky nepouitelné.
Pro zaèáteèníka je mnohdy velmi
dobré a i finanènì výraznì ménì
nákladné øeení zakoupit starí,
ale kvalitní model.
Kde modely poøídit?
Funguje mnoství specializovaných modeláøských prodejen a
e-shopù. Nedejte ale na radu v
prvním obchodì. Kadý prodejce
je nejen modeláø, ale èasto i jen
obchodník. Rada je jednoduchá,
ptejte se, ètìte na internetu, ale
hlavnì bìte za modeláøem,
který u nìco zná, rádi vám poradíme.
Frantiek Stodola

Hodnocení pedagogické praxe
M Vizovice
Mìly jsme monost strávit 4 týdny v M ve Vizovicích a vyzkouet si na vlastní kùi práci uèitelek.

Uèitelkou na vlastní kùi.
Na praxi v této mateøské kole jsme byly u v prvním roèníku,
proto nám bylo její prostøedí ji známé.
Nejvíce nás zaujalo mnoství nabízených akcí /hlavnì sportovních a kulturních/, zejména pro dìti. Zúèastnily jsme se kolního
výletu do ZOO Lená, divadelního pøedstavení v Kulturním domì,
skákacího hradu, besídky pro maminky, návtìvy knihovny a v
neposlední øadì oslavy Dne dìtí. Akce byly pro dìti i pro nás velice
pøínosné i díky krásnému poèasí. Dìti si osvojily nové poznatky a
dovednosti a my jsme si zkusily, jak s nimi pracovat.
Bìhem ètyø týdnù strávených na souvislé pedagogické praxi
jsme poznaly, jak dokáí být jednotlivé dìti odliné vzhledem k jejich
individuálním zvlátnostem a dovednostem. Pøiuèily jsme se novým
vìcem, nauèily se nové metody a techniky práce s dìtmi, a také, e
kadé dítì je osobnost. Tuto skuteènost musí vìdìt kadý správný
pedagog.
Na praxi se nám moc líbilo. Personál v M nám ve vem vyel
vstøíc a choval se k nám pøátelsky. Proto bychom chtìly podìkovat
vem z mateøské koly ve Vizovicích, zejména pak uèitelkám Hálové, Mgr. Valeriánové, Stromíkové, které vedly nai práci a v neposlední øadì paní øeditelce Úlehlové, která nám vykonávání praxe
umonila.
Tìíme se na dalí spolupráci.
Kristýna Jeová
Helena Vaculíková
SP Zlín s.r.o.

Úspìchy ákù Základní umìlecké koly
Zlín - poboèky Vizovice
Nai nejlepí áci se v letoním kolním roce zúèastnili národní
soutìe základních umìleckých kol Èeské republiky ve høe na dechové nástroje, kterou vyhlásilo Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy. áci soutìili ve høe na dechové nástroje - zobcovou flétnu a
saxofon. I pøes velkou konkurenci a vysokou úroveò soutìících z ostatních ZU dosáhla nae poboèka výborných výsledkù.
Úèinkující áci byli podle svého vìku zaøazeni do kategorií, museli nastudovat daný repertoár a podat co nejlepí výkon pøed porotou a
publikem. Nae áky pøipravovala na zobcovou flétnu p. uè. Vìra Obdrálková, na saxofon p. uè. Jan Slavík a na klavír doprovázela p. uè.
Jana Fusková.
kolní kolo soutìe probìhlo v mìsíci lednu, okresní v únoru, krajské v bøeznu. Soutìící, kteøí v okresním kole obsadili 1. místo, postoupili do krajského kola, ve kterém soupeøili s áky ostatních krajských ZU o nejlepí umístìní a také o postup do ústøedního kola.
Jako pedagogové naí ZU blahopøejeme vem soutìícím za
dosaení vynikajících výsledkù - Johanì Gerové z Vizovic, která se
probojovala a do krajského kola, Kateøinì Bliòákové z Vizovic, její
výkon v okresním kole patøil k nejlepím, a pøedevím Jiøímu Kováøi z
Jasenné, který, aèkoli vìkem nespadá ani do 0. kategorie, vyhrál 1.
místo v krajském kole ve Zlínì. Soutìní podmínky bohuel neumoòují této nízké vìkové kategorii postoupit do ústøedního kola, co je
velká koda, nebo jsme pøesvìdèeni, e by si Jirka svou pílí a talentem tento postup zaslouil.
PØEHLED VÝSLEDKÙ JEDNOTLIVÝCH KOL SOUTÌE ZU
Okresní kolo: ZU Harmonie
Johana Gerová
- zobcová flétna altová - 3. kategorie 1. místo
Kateøina Bliòáková - zobcová flétna altová - 4. kategorie 2. místo
Okresní kolo: ZU Slavièín
Jiøí Kováø

- saxofon

- 0. kategorie 1. místo

Krajské kolo: ZU Zlín
Jiøí Kováø
Johana Gerová

- saxofon
- 0. kategorie 1. místo
- zobcová flétna altová - 3. kategorie 2. místo
MgA. Jana Fusková
vedoucí poboèky

www.KANCLIR.cz
Garáová vrata výklopná od 9.999 Kè.
Dále dodáváme dvoukøídlá, sekèní. Provádíme i montáe.
Ploty - pletivo: Prodej materiálu na oplocení.
Doprava po celé ÈR.
Pìstujeme Thuje na ivý plot, sazenice od 10 Kè. Dále
jalovce, cypøie..., prodek stínící tkaniny.

Ostrava - Nová Bìlá, Hrabovská 5/39
Tel.: 722 550 000, 732 650 203

Úspìní mladí muzikanti.
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Moje poznatky z praxe
v M ve Vizovicích
V rámci mého pedagogického studia jsem absolvovala praxi v
mateøské kole ve Vizovicích. Mìla jsem tìstí, e to bylo právì
tady a jsem ráda, e mohu i takto podìkovat paní øeditelce Hanì
Úlehlové za to, e mi to umonila.
Nastoupila jsem v øíjnu 2011 na jeden týden do tøídy Beruek,
kde bylo 27 tøíletých dìtí.
Hned zpoèátku jsem poznala ten rozdíl mezi teorií ze koly a praxí.
Dìti byly roztomilé, ale i po prvním mìsíci docházky èasto bezradné.
Nìkteré z nich si zvykly a u se tìily na své hraèky a kamarády.
Mnohé z nich vak stále plakaly a chtìly domù. Na mnohých bylo
vidìt, e jim se vím rodièe pomáhají, nebo dokonce za nì ve dìlají.
Nemìly základy sebeobsluhy, hygieny. Nedokázaly dobøe dret
pastelku, líci, èi hrát si v kolektivu. Nebyly zvyklé pùjèovat si hraèky
nebo pomoci kamarádovi. Nereagovaly ani na pokyny a rady paní uèitelky. Vidìla jsem tu mravenèí a zodpovìdnou práci. A tady jsem si
uvìdomila ten rozdíl mezi prací a teorií.
Velmi jsem ocenila pøístup paní uèitelky Krajèákové a paní uèitelky Øádkové. Pøes dodrování osnov výuky a vech pravidel s velkou trpìlivostí dokázaly dìti uèit a starat se o nì. Byla jsem ráda, e
jsem se mohla zapojit, vyzkouet si to a snad i mnohému nauèit. Je
velmi namáhavé dìti nìco uèit a u toho veho dávat pozor na jejich
bezpeènost.
Paní uèitelky navíc zvládaly podìlit se se mnou o své zkuenosti
a tím obohatit moje znalosti z teorie.
Velmi jsem byla ráda za poznatky nejen z pohledu mého budoucího povolání, ale také z pohledu matky. Uvìdomila jsem si, jak jsou jejich pøedstavy mnohdy zkreslené.
Pøála bych vem maminkám vidìt, s jakou trpìlivostí pøistupovaly
k dìtem. K nièemu je nenutily, pracovaly velmi citlivì a individuálnì.
Jednomu dítìti staèilo vysvìtlit a do práce se zapojilo ihned, druhé
musely povzbuzovat a stále chválit. Ty dìti, které odmítaly spolupráci, nechaly, a se dívají a velmi citlivì jim nabízely, e se samy
mohou rozhodnout, jestli si to chtìjí zkusit. Dìti se tak postupnì
zapojovaly samy a dokonce s velkou radostí. Tady je na místì dùleitá spolupráce rodièù a koly.
Velmi jsem se tìila na druhý týden praxe v dubnu. Poèítala jsem
s tím, e se dìti bìhem pùlroku zmìní a nìco nauèí. Já jsem je vak
nepoznávala. Velmi mne pøekvapilo, jak u jsou samostatné, jak se
chovají pøi oblékání, stravování a jak dokáí mezi sebou spolupracovat a hrát si. Více rozumìly pokynùm a radám paní uèitelky.
Praxe v mateøské kole byla pro mne velkým pøínosem pro mé
dalí studium a velmi si toho váím.
Svìtlíková Martina

Monost pøivýdìlku i stabilního pøíjmu.
Firma zabývající se dùchodovou
reformou hledá spolupracovníky
do novì vznikající obchodní skupiny
ve Vizovicích a Zlínì.
Nabízíme rekvalifikaci a monost
kariérního rùstu.
Tel. 774 341 242

4/2012
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Moji milí uèitelé
Na kolní léta vzpomínám rád, i kdy jsem zrovna rád do koly
nechodil a také v uèení nevynikal. Ale rád vzpomínám na své uèitele a také si myslím, e byli více váení a mìli u ákù a rodièù vìtí
respekt. Nevím, jak to bylo tehdy s tìlesnými tresty, urèitì nebyly povoleny, ale spíe tolerovány. Ono také stìovat si doma rodièùm, e
jednu od uèitele(ky) vyfasoval, hrozilo, e to doma bude mít pokraèování. Take ta facka, kterou jsem obdrel od uèitelky, splnila úèel.
Byla první a poslední.
Obecná kola. Do koly jsem zaèal chodit hned po válce.
Ostatnì o tìchto letech pøekrásnì vypráví pan Svìrák ve stejnojmenném filmu. Pamatuji jenom tøídní uèitelku Dubèákovou a meního kulaouèkého øídícího uèitele Boháèe, oba pøísní a respektovaní.
Do mìsanky u jsme zaèali chodit do Nové koly, kde byl øeditelem pan Matyá, který mìl nejvìtí zásluhu na postavení koly.
Troufám si dokonce tvrdit, e nebýt jeho, nestály by vizovické Hradèany - v této dobì jedna z nejvìtích a nejmodernìjích kol v
republice!
Tøídního uèitele jsme mìli pana Jiøíèka, který prodìlal koncentrák, byl to velmi pøísný a respektovaný kantor.
Dalím nezapomenutelným a svérázným uèitelem byl pan Horák
zvaný Bohou. Pan uèitel uèil fyziku zcela originálnì, celou obsáhlou výuku zjednoduil, take to musel pochopit kadý. Pan uèitel mìl
rád houby, ale byl líný chodit je sbírat, tak je loudil po ácích, zvlátì pøespolních.
Pan uèitel Javorek byl pøírodozpytec a jeho zapálení pro pøírodu
pøipomínalo pana Plachtu ve slavném starém èeském filmu. Spolu s
pány Steflem, Kleslou a Záhorákem tvoøili základ slavného Valaského krouku.
Velmi populárním uèitelem byl pan Velísek, který zaèal studovat na knìze, ale místo pøed oltáøem skonèil pøed kolní tabulí. Byl
to velmi nadaný ochotnický herec a mluvil také na pohøbech a svatebních obøadech. Na jeho pohøbech plakali i ti, kteøí nebotíka
tøeba ani neznali! Vzpomínám, jak jednou dostal povolání na vojenské cvièení. To ho tak rozhodilo, nebo asi také nìco vypil, e z hodiny obèanské nauky udìlal estrádu. Zkrátka kdo umìl práci
dostali kouli a kdo skoro neotevøel pusu, za jedna! Mìl z toho potom
docela sluný prùvih.
Z uèitelek nejvíc vzpomínám na paní Dutkevièovou, pozdìji
Holíkovou. Pro nás chlapy byla sexy symbolem a nìkteøí zvlá
vyspìlí áci mìli problémy, a potom myslete na uèební látku.
Nelze také zapomenout na paní uèitelku Popelkovou, pozdìji
Kováøovou, byla a neskuteènì hodná a spravedlivá. Také i ti nejvìtí kolní sígøi si na ni nedovolovali. Paní uèitelka proila v roce
1951 na chmelové brigádì velkou tragédii, která ji, stejnì jako postiené dìti poznamenala na celý ivot.
Nakonec vzpomenu pana uèitele Záhoøáka. Ve kole mì mìl
na tìlocvik, kde jsem vynikal, a èetinu, kde to u bylo podstatnì
horí. Pan uèitel byl skvìlý èetináø, zapálený Sokol a mistr mluveného slova. Na vechny své uèitele vzpomínám rád a s úctou.
Frantiek Kladníèek

Mìstská knihovna Josefa Èimáøe
informuje
Pozvánka na výstavu Frantiek Vacek - Ex Libris a pøíleitostné tisky
Rádi bychom vás v dobì prázdnin pozvali do výstavních prostor
Kulturního domu Vizovice, kde do konce prázdnin probíhá prezentace tvorby pana Frantika Vacka.
O tuto výstavu se velkou mìrou zaslouili manelé Naïa a
Duan Cendelínovi, kterým tímto dìkujeme.
Výstava je otevøena dennì 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30 hodin
do 26. 8. 2012.
V prostorách knihovny se na pøelomu mìsícù èervna a èervence uskuteènila malá výstavka pod názvem Døevìní lidé.
Návtìvníci knihovny si mohli prohlédnout ukázky z øezbáøské tvorby pana Luboe Jaroòka z Vizovic. Výstavka byla pøijata s velkým
zájmem a ze strany knihovnic a autora lo o vítanou pøíleitost prezentovat umìní v práci se døevem.
O akcích v knihovnì a nových knihách se mùete doèíst na
www.knihovnavizovice.cz

Co pøinesla beseda s absolventy koly...
Poèátkem èervence uspoøádala Støední kola odìvní a slueb
Vizovice setkání s absolventy koly. Pøili zejména ti, kteøí se o
kolu zajímají permanentnì nebo s ní spolupracují, ale i ti, kteøí sledují dìní ve kole tøeba jen formou webových stránek koly.
Pøátelská atmosféra podporovala oboustranný tok informací.
Nejprve byli absolventi øeditelkou koly seznámeni s novinkami a
zmìnami ve kole, dosaenými úspìchy v celostátním i mezinárodním mìøítku, s náplní centra celoivotního vzdìlávání a vizí koly na
dalích deset let dopøedu.
Absolventi nám na oplátku sdìlovali své radosti, své plány a
pøání, ale bohuel i své strasti. Nìkteøí z nich nás dokonce se svou
rodinou, prací a svými úspìchy seznámili formou pøedem pøipravené prezentace èi DVD.
Nejvíce nás na srdíèku høály zprávy týkající se jejich úspìnosti nejen v osobním, ale hlavnì pracovním ivotì vèetnì spokojenosti
jejich zamìstnavatelù s vysokou úrovní odbornosti vyuèované na
naí kole. Vdy témìø sedmdesát procent absolventù pracuje
ve vystudovaném oboru!!! Pracují a své úspìchy sklízí nejen v
Èesku, ale i v zahranièí, zejména v Nìmecku, Anglii, Nizozemí a
USA.
Nìkteøí z nich také na významných manaerských pozicích.
Byli vak mezi nimi i ti, by ve kole patøili mezi nejlepí áky,
kteøí na trhu práce nemohou najít své uplatnìní. Ne proto, e by tato
pracovní místa neexistovala nebo jich bylo málo, ale spíe proto, e
na tìchto místech doslova sedí ti, kteøí jsou finanènì zajitìni,
mají své bydlení a dospìlé dìti. Ti, kteøí by si ji právem a ve zdraví mohli uívat starobního dùchodu. Ruku na srdce, kolik takových
je jen v naem okolí. Zøejmì si vùbec neuvìdomují, e mladý èlovìk, na rozdíl od nich, nemá nic, tudí potøebuje práci, potøebuje
pravidelné finance k vytvoøení bydlení a zaloení a zajitìní své
rodiny.
Na závìr besedy jetì probìhla prohlídka celého areálu koly
vèetnì domova mládee a provozoven odborného výcviku. Rozcházeli jsme se s úsmìvem na rtech a pøáním veho dobrého. U
teï se tìíme na dalí spolupráci a na dalí setkání!
Mgr. Eva astná

Døevìní lidé Luboe Jaroòka.

Podìkování vem tetám v Beruce

Návtìvníci výstavy Ex Libris.

Pùjèovní doba knihovny
Pondìlí
12:00 - 17:00
Úterý
10:00 - 11:00
Støeda
Ètvrtek
10:00 - 11:00
Pátek
9:00 - 11:00

12:00
12:00
12:00
12:00

-

18:00
15:00
17:00
14:00

Bude tomu ji jeden rok, co
Mateøské a rodinné centrum Beruka Vizovice zahájilo provoz
minikolièky pro dìti jeslièkového
vìku. Realizací tohoto po vech
stránkách nároèného projektu se
MRC Beruka podaøilo vytvoøit
ideální místo pro pøípravu na mateøskou kolu, kde si dítì zvyká
na pøítomnost dalích dospìlých
a dìtí, uèí se komunikovat s vrstevníky a získává nové záitky a
zkuenosti aktivním zapojením
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do her a ostatních smysluplných
èinností. Minikolièka pomáhá
rodinám vypoøádat se se zátìí a
problémy, které jsou s celodenní
péèí o malé dìti neodmyslitelnì
spjaty a usnadòuje návrat po mateøské dovolené zpìt do zamìstnání.
Tímto bych chtìla podìkovat
vem tetám v Beruce za profesionální a vstøícný pøístup, ochotu a skvìlou péèi.
Petra tipèáková

Vizovské noviny

Letní víkend s MRC Beruka
Dobrá nálada, pøíjemný kolektiv ani sluneèní paprsky nechybìly ve dnech 22. - 24. èervna na rekreaèním støedisku Revika ve Vizovicích, kde se uskuteènil ná prémiový Letní víkend
s rodinou. S podporou a finanè-

vytvoøit malou hernu, ve které se
veèer promítaly veèerníèky, dìti
mìly dále k dispozici i venkovní
hraèky a celkovì jsme pro nì pøipravili bohatý program, aby mìly
i maminky monost odpoèinout si
u pedikúry, masáí, nebo si pros-

Dìti zkouí støelbu ze vzduchovky.
vìdný pøístup, personálu na Revice za ochotu, spolupráci (a výborné jídlo) a samozøejmì Zlínskému kraji za finanèní pøíspìvek, bez kterého by nebylo
moné celý tento projekt zrealizovat. Doufáme, e se tento víkendový pobyt stane tradicí a

Mateøské a rodinné centrum Beruka ho bude moci nabídnout
rodinám i v pøítích letech!
Dagmar imèíková
a Adéla ainková
Podpoøil:

Hry pro dìti i dospìlé.
ním pøíspìvkem Zlínského kraje
se podaøilo kolektivu Mateøského a rodinného centra Beruka
zorganizovat pro rodiny s dìtmi
víkendový program plný zábavy,
aktivit pro dìti i pro dospìlé a vytvoøit tak pøíjemnou atmosféru na
pøíjemném místì nejen pro dìti,
ale i pro maminky a tatínky. Hlavním cílem bylo posílit vztahy
mezi jednotlivými èleny rodiny, podpoøit jejich vzájemnou
soudrunost, jejich vzájemnou
komunikaci a mimo jiné i umonit
rodinám strávit pøíjemný èas se
svými dìtmi ve spoleènosti jiných

rodin a umonit tak socializaci
nejen dìtem, ale i rodièùm nebo
maminkám na mateøské dovolené.
Rekreaèní støedisko Revika
se tìí dobré povìsti ji dlouhou
dobu a je mezi místními velmi
oblíbené. Nám se zde podaøilo
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tì jen posedìt s pøáteli a odreagovat se. Ranní rozcvièky prospìly nejen dìtem, ale i tatínkùm, pro které byl pøipraven i tenisový kurt, minigolf a høitì na
míèové hry.
V prùbìhu sobotního dne se
mohly rodiny vìnovat tvùrèím
èinnostem, jako byla výroba rodinných trièek èi korálkování,
nebo si uít venkovního bazénu.
V prùbìhu celého dne byla vem
k dispozici i nae fotografka, které se podaøilo vytvoøit úasné rodinné momentky. V odpoledních
hodinách byl pro vechny úèastníky pøipraven Pohádkový les, plný pohádkových bytostí a rùznorodých úkolù a odmìn pro malé i
velké. Ke spokojenosti vech pak
pøispìl i veèerní táborák, kterým
byl celý den ukonèen.
Zatímco tatínci nahánìli bìhem nedìlního dopoledne míèe
na høiti nebo si uívali s dìtmi
teplého poèasí a koupání, maminky se mohly buï zúèastnit volejbalového turnaje, nebo si vyslechnout zajímavou pøednáku
paní Jaroslavy Divílkové na téma
Bylinky a zdravý vývoj dítìte a
rodiny. Nechybìly ani dalí kreativní èinnosti pro dìti a cvièení.
Velké podìkování patøí vem
zúèastnìným za vytvoøení skvìlé
atmosféry, vem lektorùm za perfektnì odvedenou práci a zodpo-
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Dìti pøi dalí disciplínì.

ANGLIÈTINA PRO DOSPÌLÉ, TEENAGERY I DÌTI
CHCETE KURZ, KTERÝ VÁS BUDE BAVIT A NÌCO VÁS NAUÈÍ? CHCETE DOMA
POMÁHAT VAIM DÌTEM S ANGLIÈTINOU? NEBO CHCETE UITEÈNÌ NAPLNIT SVÙJ
VOLNÝ ÈAS?
Pøijïte k nám! Nabízíme skupinové i individuální kurzy, veobecnou angliètinu,
obchodní angliètinu, konverzaèní i gramatické kurzy, angliètinu pro dìti ji od 3
let.
Zajistíme vám i hlídání dìtí!
Mateøské a rodinné centrum Beruka, Masarykovo námìstí 421, Vizovice
Nové pololetí zaèíná 17. 9. 2012
Více informací na http://www.beruska-vizovice.g6.cz nebo na tel. +420 774
967 598
Tìíme se na vás, vae Beruka

Npor. Mgr. Michal Èí, vedoucí Obvodního oddìlení Policie ÈR - Vizovice
ního øízení setkáváme s majetkovou trestnou èinností (podvody,
krádee), ménì závanou násilnou trestnou èinností (ublíení
na zdraví, výtrnictví) a trestnou
èinností související s dopravou
(ohroení pod vlivem návykové
látky, maøení výkonu úøedního
rozhodnutí, atd.). To, e na Vizovicku je vìtí výskyt trestné
èinnosti, je dáno jak dopravním
uzlem komunikací I. tøídy è. I/49
a I/69, tak i blízkostí krajského
mìsta. Nutné je pøipomenout, e
OOP Vizovice spravuje celkem
15 obcí a tøi mìstské èásti, tj. cca
19.000 obyvatel.
Na úvod si musím tak trochu po valasku rýpnout.
Ujedu 5000 kilometrù v Namibii, pak jedu z Prahy domù a u
si z toho dìlám legraci, e prvního policistu potkám ve Vizovicích u benzinky. Je to jen
mùj pocit, náhoda, èi máme
tak bdìlé stráce zákona?
Jako vedoucího zdejího obvodního oddìlení mì tento dotaz
z Vaí strany velmi potìil. Jsem
rád, e je místní policisty vidìt,
a to i v noèních èi brzkých ranních hodinách. V souèasné dobì
je trend, e pachatelé trestné èinnosti se tak jako ostatní lidé v
pøeváné vìtinì pohybují motorovými vozidly, ale i veøejnou hromadnou dopravou, tudí je nutné, aby policisté na komunikacích provádìli zvýenou kontrolu.
Kontroly na silnicích jsou zamìøeny zejména na pátrání po
osobách a vìcech. Pøi kadé
kontrole vozidla je vak také automaticky u øidièe provedena
zkouka, zda není pod vlivem alkoholu, tak jak nám ukládají interní pøedpisy.
Média nás jednou za mìsíc
ubezpeèují, e se úspìnì daøí
veobecnì kriminalitu sniovat. Platí toto pravidlo u nás v
regionu?
Místní Obvodní oddìlení policie Vizovice (dále jen OOP
Vizovice) je tøetím nejzatíenìjím oddìlením v rámci okresu
Zlín. Nejèastìji se na úseku trest-

navaè. Je tedy zøejmé, e se
nejednalo o bìný pøípad. Nicménì jsme v minulosti ji obdobným událostem èelili. U tìchto
zajímavých a nevedních pøí-

I kdy v jiných mìstech
mají své rekordmany v poètu
promile spojené s øízením
vozidla, pøece jen k této kombinaci nemáme daleko. Jsou
Vizovice opravdu v nìèem jiné
ne ostatní mìsta? Je nám ná
vztah k pálence za volantem
osudový, èi se øadíme mezi
èeský prùmìr?
Co se týká odhalování podnapilých øidièù za volantem, patøí
OOP Vizovice mezi nejvíce úspìné oddìlení v rámci Zlínského kraje. Nemohu vak posoudit,
zda je to zapøíèinìno oblastí, ve
které ijeme, nebo e by se na
Vizovicku více holdovalo alkoholu. Spíe se domnívám, e tento
fakt je dùsledkem vysokého
poètu kulturních a spoleèenských
akcí v rámci sluebního obvodu
OOP Vizovice a také velkým
transitem projídìjících vozidel
po hlavních tazích. Spousta odhalených øidièù, kteøí øídili pod
vlivem alkoholu, není z naeho
kraje.

U telefonu stráví npor. Èí nejvíce èasu.
padù hraje vìtinou hlavní roli
pøemíra alkoholu. Avak ne vdy
mají tyto pøípady astný konec,
a proto je nelze brát na lehkou
váhu, by se napø. pøihlíejícím

Vizovskou kuriozitou je
ná rodák horolozec známý
zdoláním nejvyích bodù Vizovic (komín staré kotelny, jeøáb ze stavby Lékaøského domu). U druhého pøípadu musel
dokonce nastoupit policejní
vyjednavaè. Asi ne tak bìná
situace i pro Vás?
Ano, máte pravdu, tento zákrok byl nad rámec naich sil, a
proto musel zasahovat i speciálnì vycvièený policejní vyjed-

Hodinu a pùl po pùlnoci z
nedìle na pondìlí jsem se vracel z letitì a témìø jsem se
nedostal domù. Nekoneèná
kolona aut krokem postupující

k policejní kontrole dechové
zkouky. Polepili se se zbytkovým alkoholem metalisti
vracející se z Masteru èi naopak?

Rutinní policejní práce.
osobám mohou zdát vzruující a
nìkdy dokonce zábavné.
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Je pravdou, e v uvedené
dobì, tedy v noci z nedìle na
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pondìlí pøi ukonèení festivalu
Masters of Rock, probíhala zvýená kontrola øidièù zamìøená
zejména na øízení pod vlivem
alkoholu èi jiných návykových

volává pocit, e ono pomyslné
chránit' vlastnì a tak neplatí.
Tato otázka by mìla být smìøována spíe na vedoucího Dop-

pod kterou si lze pøedstavit zejména prevenci pøed majetkovou
a násilnou trestnou èinností, pøestupky, ale také vyøizování bìné
agendy, jako jsou ádosti soudù,
státních zastupitelství, mìstských úøadù a v neposlední øadì
také jiných útvarù Policie ÈR.
Tou bezesporu nejdùleitìjí èinností policistù v pøímém výkonu
sluby je jejich vèasná intervence a zásah na místech, kam jsou
pøivoláni obèany.

abych mìl pøehled o èinnosti policistù mimo moji bìnou pracovní dobu. Náplní práce vedoucích
pracovníkù je také neustálá
dostupnost na telefonu, a to
zejména z toho dùvodu, e podøízení mají vùèi vedoucímu v pøípadì nìkterých trestných èinù a
mimoøádných událostí okamitou
oznamovací povinnost.
Dìkuji za rozhovor

Údìl vedoucích èinitelù je
trávit v práci více èasu ne je
zdrávo. Nosí si i náèelník (èi se
dnes pouívá spíe jen vedoucí?) vizovického oddìlení práci domù?

Denní kontakt s obèany je nutný.
látek. Tato akce vak bohuel
ukázala, e se nìkteøí øidièi
metalisti stále nepouèili a
usedli za volant pod vlivem
alkoholu. Jen za uvedenou noc,
respektive od pùlnoci do tøí hodin
ráno, jsme takto zastavili pìt øidièù pod vlivem alkoholu, pøièem
dva z nich nadýchali více jak
jednu promili.

ravního inspektorátu ve Zlínì.
Nai policisté toti mìøení rychlosti neprovádí, tato èinnost je
provádìna pouze dopravní policií. Z vlastní zkuenosti mohu øíci, e jsem se v poslední dobì
nesetkal s mìøením rychlosti policií Èeské republiky na periferiích obcí a výpadových cestách.
Snaíme se v souèinnosti s Dopravním inspektorátem a pøedstaviteli obcí vytipovávat místa
vhodná pro mìøení rychlosti, aby
tato èinnost splnila svùj úèel. Na
druhou stranu musím øíci, e
pouívání radarù je velmi specifická èinnost, která vyaduje
vhodné podmínky a ne vdy je
tak moné rychlost mìøit v centrech mìst, tedy tam, kde by to
bylo nejvíce zapotøebí.
Vizovjani moná ani netuí,
kolik policistù vlastnì slouí
na oddìlení ve Vizovicích a jaká je jejich denní náplò?

V práci.
Trend dopravních hlídek v
ÈR je mìøit rychlost na konci
vesnic, na jejich výpadovkách.
Zde je záruka, e øidiè ji selápne pedál a zrychlí. Snad
jsem jetì nevidìl mìøit rychlost okolo kol, námìstí, v centru mìst. Tam, kde by sníení
rychlosti mìlo opodstatnìní a
logiku. To pak v obèanech vy-

4/2012

Na OOP Vizovice v souèasné dobì slouí 16 policistù, 1
vedoucí a 1 zástupce vedoucího oddìlení. Dva nejzkuenìjí
policisté se zabývají trestním øízením, které je realizováno na
zdejím oddìlení. Ostatní policisté jsou vìtinou tzv. územáøi,
to znamená, e mají pøidìlené
urèité obce, které spravují.
Hlavní pracovní náplní tìchto policistù je pøedevím výkon
obchùzkové a hlídkové èinnosti,
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Richard Jaronìk

Pracovní doba vedoucího
oddìlení je standardnì nastavena od sedmi do patnácti hodin.
Pravidelnì vak do zamìstnání
docházím døíve, tak abych dokázal instruovat jednotlivé hlídky do
sluby. Co se týká odchodu ze
zamìstnání, ten je ovlivnìn tím,
co se v konkrétním dnu stane a
jaké jsou na mì kladeny úkoly od
vedení ze Zlína, ne zøídka tak odcházím domù a ve veèerních
hodinách. Nepravidelnì vykonávám také odpolední smìny, tak

Michal Èí.

ÚKLID NA MÍRU

Máte rádi poøádek, ale nestíháte se svému
bytu, domu èi kanceláøi vìnovat tak,
jak byste si pøedstavovali?
Máme pro vás øeení!

Nabízím tyto sluby:
- jednorázový úklid
- pravidelný úklid
- úklid po malíøích a
øemeslnících
- mytí oken
- ehlení prádla
- èistìní kobercù a
èalounìní
- pøedkolaudaèní úklid
- úklid kanceláøských a
firemních prostor
- èistìní interieru osobních automobilù

spokojena.domacnost@email.cz
Mobil: 733 484 039 p. Váòová

Z HISTORIE PANSKÉHO STATKU NA TÌCHLOVÌ
Kopec Tìchlov, na severozápadní stranì nad pálenicí Rudolf
Jelínek, patøí mezi jednu z dominant Vizovic.
Z hlavní silnice, smìrem na
Zlín, se nabízí smutný pohled na
pùvodní budovy panského statku pamatující slavné èasy a minulé a zajímavé osudy jejich obyvatel.
Dovolte, váení ètenáøi,
vzpomenout významu tohoto
statku a pøiblíit ivot nìkolika rodin ijících a pracujících na pan-

riette Boss - Waldeckových. Oetøování a roziøování chovu koní
bylo sice prioritou, ale lidé, kteøí
zde byli zamìstnáni, navíc obdìlávali pùdu od Razova a po
Meníkovo smìrem k Rakovám.
Suení sena, pìstování obilí a
jiných plodin bylo denní souèástí
zamìstnancù panského dvora.
Navíc nejen chov koní, ale i prasat, drùbee a skotu. Lidé si svou
prací na polích zajiovali témìø
celoroèní potravinovou sobìstaènost. Pod pøísným, ale spravedli-

se pozdìji stali správci statku),
Macíkovi, Zuzaníkovi a velmi poèetná rodina Emila a Anny Nedbálkových. Emil se s Annou seznámil v 30. letech na statku, kde

povoznictví. Takté vozíval
správce Srbu a do Tlumaèova
(tìsnì po válce). Vraceli se za
2 - 3 dny, unavení nejen z jednání, ale i z návstìvy tlumaèovské

Syn Vincenc byl oblíbeným brankáøem.

Emil Nedbálek pracuje s tanými koòmi.
ském statku. Ten mìl zajiovat
ustájení a samotný chov jezdeckých koní zámeckých pánù, svobodného pána Rudolfa ze Stillfriedù a pozdìji Viktora a Ma-

vým vedením správce pana Srby bylo osazenstvo vedeno ke
své kadodenní èinnosti.
ilo zde nìkolik rodin. Kohoutkovi, Mudruòovi (z nìkterých

byli pøijati do panské sluby. Po
jejich skromné svatbì se zaèala
rodina rychle rozrùstat. Vychovali
spolu syna Vincka a sedm dcer
Marii, Frantiku, Emilii, Milenu,
Ludmilu, Drahomíru a Jiøinu. Pamìtníci si vzpomenou na dobu
zaèátku II. svìtové války, kdy
dospívající dìvèata nedala spát
mnoha varným mládencùm. Na
zábavách na Sokolovnì se za nimi jen otáèeli. Vdy vak odcházeli s nepoøízenou.
Jejich otec Emil pracoval s
tanými koòmi. Mìl na starosti
vechny polní práce èi samotné

hospùdky, kde upili nìco záhlinického pivka. Jeliko tyto cesty
absolvovali i dvakrát roènì, eny
obou je ji s pravidelností oèekávaly i s hrncem vaøící èesnekaèky, aby se hospodáøi po strastiplné cestì popravili.
Na statku bylo práce po celý
rok plno. Od pondìlí do soboty
ubíhal èas rychle. V nedìli se
zvolnilo, brzy ráno se poklidil dobytek a po snídani se vichni
oblékli do sváteèního a vydali se
do kostela.
Odpoledne se chodívalo na
výlety a èas od èasu zala celá

HOSTINCE, HOSPODY, HOTELY, TAK JAK JE JI NEZNÁME - II. èást

Hosté pøed Hanáckou pivnicí (Val. enk).

Konec legendární hospody Na pici.
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rodina do hospùdky Na Vinném.
Tyto chvíle bývaly opravdovým
svátkem pro celou rodinu. Dìvèata popíjela limonádu, rodièe
piveèko a cítili se jako na zámku.
Chudobné pomìry v této poèetné rodinì nauèily dcerky skromnosti, samostatnosti a také velké
soudrunosti.
To se velmi projevovalo pøi
vzájemném pøedávání obleèení
od nejstarí po nejmladí. Aby se
uetøilo, dívky si aty vkusnì pøeívaly a chodily vyoblékané jako
ze katulky. Jen ony vìdìly, co
jejich obleèení pamatuje.
V prùbìhu II. svìtové války
pøicházejí na Tìchlova tìké èa-

nul koncem války pøi spojeneckém bombardování. Témìø dva
roky jej zarmoucená rodina hledala pomocí Èerveného køíe po
celém Nìmecku a na konci marného pátrání byl vyhláen za mrtvého.
Jak tomu v lidském ivotì
bývá, po smutku pøichází radost,
a to v podobì narození vnuèky
Zdenky, na kterou byl dìda Emil
patøiènì pyný a èasto byl s ní vidìn v náruèi záøící tìstím.
Postupem èasu odcházela
devèata za svými druhy do rùzných konèin republiky. V 50. letech zùstávají Nedbálkovi v domì s posledními dcerami - Dra-

tebních atech do rodinného hrobu. Nìkolik dní po pohøbu maminka Anna trpìla nespavostí a
tvrdila, e ji dcera volá, e je jí v
hrobì zima.
Anna podala oficiální ádost
funkcionáøi MNV Rostislavu Hábovi o otevøení hrobu a exhuma-

Po tìchto událostech odchází dalí dvì dcery z domova a
Emil s Annou zùstávají na statku
sami. Poèátkem 60. let odchází
takté i oni a kupují si domek na
tìpské ulici è.p. 405, kde doívají svùj bohatý a naplnìný ivot.
Tìchlovský statek bohuel
doívá taky. Z honosného zemìdìlského sídla se stávají sklady
obuvi a i osazentsvo se mìní. íjí
zde Èereníkovi a lezingrovi.
Po jejich odchodu definitvnì konèí ivot na statku.
Po revoluci zde zaèínají velké stavební úpravy. Stará èást
statku i s hospodáøskými budovami mizí a nahrazuje ji moderní
stavba s nádhernou úpravou

Dcera Milada.

Prací na poli se úèastnily celé rodiny.
sy. Syn Vincenc je odveden do
Nìmecka na nucené práce. Dva
roky pracoval v mìstì Dachau a
pozdìji na ostrovì Helgoland.
Z jeho dopisu rodinì vyzaøuje pøání brzkého návratu do rodných Vizovic. Osud vak tvrdì
zasáhl a nebohý Vincenc zahy-

homírou, Miladou a Jiøinou. Ludmila se po sòatku s Vladimírem
Hrabalem odstìhuje do domu na
Rùové ulici. V roce 1952 pøichází nejtvrdí rána osudu. Ve vìku
21 let umírá nejmladí sestra
Milada a to tìsnì po své vlastní
svatbì. Byla pohøbena ve sva-

Hostinec Pavla Mikulátíka - Chrastìov.

4/2012
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ci tìla. Ten vak výe uvedenému dùvodu odmítl uvìøit a hrob
nepovolil otevøít. Po nátlaku vak
slevil a otevøení hrobu mìlo být
provedeno v pozdní noèní hodinì. Anna spolu s dvìma sousedy
hrob otevøeli a rakev donesli do
místní márnice. Miladì spolu s
dcerami oblékly dva vlnìné
svetry a uloily ji zpìt do hrobky.
Nejde o smylený pøíbìh, ale
o historickou skuteènost, která
musela být samozøejmì v dané
dobì pøísnì utajena. Dnes ji
nikdo z pøímých úèastníkù neije.
Tento pøíbìh se mi èasto vrací pøi návtìvì høbitova a pohledu na sochu Milady v ivotní velikosti, která je dílem kamenosochaøského mistra Aloise Smolky.

Smìr Tìchlová.
okolí soukromé firmy. Vyrùstá
zde dalí kopmlex. Dvì èelní
budovy, kde zmínìné rodiny bydlely, zejí prázdnotou.
Jsou ji hodnì zdevastovány
a pohled na nì je velmi smutný.
O to víc, e se mnohým pamìtníkùm odehrává film osudù rodin a
naich sousedù.
Karel evèík

Na Vinném l.p. 1903 (bílá budova vlevo).

JAK EL ÈAS

23. srpna 1965

12. èervence 1932

...zemøel Jan Antonín Baa,
nástupce a pokraèovatel firmy
Baa. Jeho legendární proslov,

...zemøel pøi leteckém netìstí Tomá Baa, zakladatel obuvnického gigantu stejného jména. V Otrokovické èásti Bahòák, tìsnì po startu havarovalo jeho letadlo Junkers míøící do výcarska. Spoleènì s
továrníkem zahynul i pilot Brouèek. Jeho velkolepý plán týkající se i
Vizovic, a to vybudování eleznièního uzlu z Vizovic na Vsetín a
následnì na Slovensko, zùstal i pøes zapoèaté dílo nenaplnìn.

který je uloen v archívu Èeské televize o potírání nezamìstnanosti, o
potøebì kolské reformy, o Kubelíkových houslích a také o budování
prosperujícího státu pro 40 miliónù obèanù pøedèil svou dobu a i po 70.
letech je stále platným. Nevlastní bratr zakladatele - Tomáe Bati - J.
A. Baa se projevil nejen jako skvìlý obchodník, ale jako národohospodáø a schopný politik.
2. srpna 1909
Osobní letadlo Tomáe Bati v troskách.

22. èervence 1756

...se narodila Kvìtoslava Slováèková - Ostravská. Dlouholetá uèitelka vizovické koly - byla dcerou Antonína Slováèka - majitele
zájezdního hotelu Vrátnica.
Karel evèík

...se narodila hrabìnka Frantika z Blumegen, rozená svobodná
paní ze Stillfriedu. Zakladatelka Vizovického klátera.
11. srpna 1892
...se narodil Jaroslav íla, bankovní úøedník. Jako spisovatel a
básník významným zpùsobem dopisoval do Vizovského zpravodaje a
do jiných èasopisù pod jménem Ozef nebo Jaroslav Lipjan.

Hospoda Antonína Navrátila v Uble.

Tenkrát jetì hotel Sokolovna.

26

Vizovské noviny

Bìhem války jsem prodával, kdy bìnì stály obìdy 10 K v hostincích, nae spoleènost zøídila váleènou kuchyni a podávala a 1500
obìdù dennì, v tovární kuchyni po 50 hal.
Platil jsem nejvyí mzdy z celé tehdejí mzdy. e v dobì, kdy
organisace konkurenèních továren vedla o to hádky, jestli mají zvýit
cvikaøùm mzdu z 36 K na 37 K týdenního platu, tuté dobu jsme my
platili cvikaøùm, proívaèùm atd. 300 K týdnì a to i vyreklamovaným
lidem, kteøí se nám nabízeli pracovati zdarma, jen aby byli chránìní
pøed narukováním.
V tu dobu byl dáván Zlín vem podnikatelùm øíe, za vzor, e Zlín
stál na prvním místì lidskosti.
Tomá Baa
******
Vypátraná kapesní kráde na Vizovském trhu. Psali jsme svého
èasu, e byly dvì eny na trhu okradeny o vìtí obnosy neznámým
pachatelem. Tento byl nyní vypátrán a èetnictvem ve Zlínì zatèen.
Pachatelem je A. Kranich 19-ti letý z Velké Vsi, okres Broumov, vícekráte ji pro kapesní krádee trestaný.

Ukradené husy. Jan Macek z Ubla ukradl Fr. Bìlohlávkové v
Jasenné dvì husy. Jednu z ukradených prodal Mikulínovi ze Lhoty u
Vsetína. Po druhé se pátrá.
Richard Jaronìk

******
KÈST upa valaská konala dne 4. øíjna 1931 svou výborovou
schùzi ve Velkých Karlovicích u Potockých. Zprávy èinovníkù schváleny a uèinìna rùzná usnesení. Útulna na Janovì hoøe ve Vizovicích a
chata lýaøù ve Velkých Karlovicích získaly titulu "letoviska" pro Nový
Hrozenkov, Velké Karlovice a Vizovice. Byly dùkladnì prohovoøeny a
usneseno pro uskuteènìní intensivnì pracovati. S politováním zjitìno, e KÈST odbor Zlín sice pracuje technicky poøádáním vycházek a
zájezdù, snad i schùze jsou pravidelné, vak v upì se nikterak èinnì
neuplatòuje znaèkování pro turistiku. Ve smyslu nových stanov, má se
1. lednem 1932 provést zmìna v dosavadním vedení agendy a není
vylouèeno, e valné hromady mají být jetì letos provedeny.

Hospoda A. Pilèíka na Chrámeèném.

4/2012
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Nedbálkova hospoda v Lutoninì.

MASTERS OF ROCK ZA NÁMI

Policisté Vizovic hodnotí nejvìtí akci roku 2012: Masters of Rock byl vcelku klidný...
Váení ètenáøi,
dovolte nám, abychom vás
pozdravili uprostøed léta, které je
letos ponìkud rozmarným, a to v
mezièase mezi hudebními festi-

z nich bylo 19 øidièù øídících
vozidlo pod vlivem alkoholu, 8
øidièù øídilo motorové vozidlo pod
vlivem omamných a psychotropních látek, dále potom pøestupky

Fanouci si uívají rocku dosyta.

Fandové se teprve schází.
valy, kdy poèet návtìvníkù vdy
nìkolikanásobnì pøevýí poèet
stálých obyvatel Vizovic. Letoní
roèník Masters of Rock byl vcelku klidný, avak i letos jsme zaznamenali nìkolik kuriózních pøípadù.
STATISTIKA
Do policejního opatøení bylo
postupnì nasazeno 399 policistù Krajského øeditelství PÈR ve
Zlínì spolu s policejní technikou
a vozidly, psy a koòmi. V prùbìhu festivalu bylo zaevidováno
celkem 11 trestných èinù a 102
pøestupkù. Z tìchto trestných
èinù bylo pìt namíøených proti
majetku, pìt trestných èinù v
dopravì (ohroení pod vlivem
návykové látky, maøení výkonu
úøedního rozhodnutí - øízení motorového vozidla v dobì zákazu
øízení) a jeden trestný èin oputìní dítìte spoleènì s ohroením
výchovy dítìte.
Z pøestupkù byly nejèastìji
zastoupeny pøestupky v dopravì,

ky OOP Vizovice na místo dorazili, starí pán jim pøedal malou,
asi tøíletou svìtlovlasou holèièku.
Ta se hned skamarádila s pøítom-

proti majetku, na úseku obèanského souití, pøestupek proti
dránímu zákonu, pøestupek proti veøejnému poøádku, pøestupek
neoprávnìného drení omamných a psychotropních látek, pøestupek na úseku ochrany pøed alkoholismem a jinými toxikomaniemi a dva pøestupky cizincù.
Dále bylo provedeno pátrání
po jedné osobì, policisté provìøovali pøípad náhlého úmrtí ve
stanovém mìsteèku, policisté
sluby cizinecké policie provìøili
speciální technikou doklady celkem u 178 cizincù a policisté
sluby dopravní policie vybrali
celkem ètyøi kauce v úhrnné výi
22.000 Kè.
ROMANKA
Jaké pøekvapení zaili policisté obvodního oddìlení, kdy
ve 22:40 hodin jednoho veèera
pøijali oznámení o tom, e v jednom z prodejních stánkù u vlakového nádraí je malá holèièka
bez dozoru. Kdy policisté hlíd-

Èekání...
nou policistkou, které zaèala
øíkat teto a povìsila se jí na krk a
u se jí nepustila a do pøíjezdu
na policejní stanici. Shodou okolností jen krátkou chvíli pøed tím
nahlásil holèièèin otec, e si ji
ráno vyzvedla její matka, jeho
bývalá druka, a dosud ji nevrátila, aèkoli tak mìla uèinit do
sedmi hodin veèer. etøením
policistù na místì bylo zjitìno,
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e matka s novým pøítelem a
Romankou pøicestovali na festival, avak matka i nový pøítel
se vìnovali spíe konzumaci
alkoholu ne dohledu na malou
Romanku. Nejdøíve se v davu
rockerù ztratila nìkde matka a
pozdìji i její druh. Ten nejprve
sedìl dlouho do noci u stánku,
kde policisté pozdìji Romanku
objevili, ale potom odeel a u se
nevrátil. Pøítomní si mysleli, e
jde na záchod, ale kdy se dlouho nevracel a holèièka tam byla
sama, zavolali na linku 158. Na
policejní sluebnì holèièka dostala najíst a napít, vyfasovala
zbrusu nové policejní trièko a
dala se do vymalovávání policejních omalovánek a bavila vechny pøítomné policisty svou spontánností. Netrvalo dlouho a pøijel
si pro ni astný otec, kterému
byla pøedána.
O nìkolik dní pozdìji na policejní sluebnu do Vizovic pøijel
otec s Romankou jetì jednou,
pøiel podìkovat policistùm za
pøístup a pomoc. Soud nezodpovìdné matce zakázal styk s
dcerou a byla plnì svìøena do
péèe otce, pro kterého je "nejvìtím pokladem", který má.
Ké by tak vechny policejní pøípady konèily happy-endem.
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pozornost Policie pøi vykonávání
dohledu nad silnièním provozem
tímto smìrem.

PIVO NEBO
NÌCO
OSTØEJÍHO?

Aèkoli vichni úèastníci festivalu ví, e mìsto je pod zvýeným dohledem policejních hlídek,
zejména pøi rozjezdu po koncích
vystoupení na závìr kadého dne,
stále pokouí tìstìnu, která od
nìkolika z nich zùstala i letos
odvrácená.
"Rekordmany" v tomto ohledu jsou dva øidièi, kterým prove-

SMRT ÈEKALA
VE STANU
V pátek odpoledne byli policisté pøivoláni k provìøení náhlého úmrtí v jednom ze stanových
mìsteèek festivalu. Na místì a
postupným etøením bylo zjitìno, e ve stanu zemøel estadvacetiletý mu, který pøedtím
Bouøe a dé jsou ji tradicí.
bylo moné vzhledem k jeho
stavu a snaila se jej navigovat
tam, kde øekl, e má stan. Dalí
oznamovatelé byli ponìkud zdì-

lost silnièního provozu, kontrolu
øidièù, zdali pøed jízdou nepoili
alkoholické nápoje nebo omamné a psychotropní látky. V sou-

Dámy, né vdy to konèí úsmìvem...
denou dechovou zkoukou kalibrovaným pøístrojem byla namìøena hladina okolo 1,5. Jednání
obou dvou je hodnoceno jako
pøeèin ohroení pod vlivem návykové látky a o výi trestu rozhodnì okresní soud. U ostatních
podnapilých øidièù se hladina
alkoholu pohybovala v rozpìtí
0,3-0,9. Vichni tito øidièi
budou oznámeni na právní odbor
Mìsta Vizovice k projednání ve
správním øízení.
Pøekvapením èíslo jedna se
vak ukázal poèet øidièù øídících
pod vlivem omamných a psychotropních látek (marihuana, pervitin, opiáty), z nich jeden jetì
dokonce mìl své "zásoby" u
sebe, a proto se jeho jednání
jetì posuzuje jako neoprávnìné
drení omamných a psychotropních látek. Natìstí odbornou
expertízou nebylo prokázáno, e
by se jednalo o mnoství látek
vìtí ne malé, proto i tento pøestupek bude odevzdán k projednání ve správním øízení.
Pøekvapením èíslo dva je to,
e pomìrnì hodnì øidièù pachatelù tìchto pøestupkù,
jsou lidé domácí z Vizovic a
jejich okolí. Co tedy smìøuje
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pøebral alkoholu více, ne bylo
zdrávo. Dùvodem nadmìrné
konzumace alkoholu byla zpráva
o úmrtí jeho o rok starího bratra,
který zemøel tentý den ráno.
Tuto smutnou skuteènost mu
oznámila telefonem matka. Pøítelkynì, která jej vzala do stanu
vystøízlivìt, aby mohl jít na veèerní pøedstavení, jej u potom budila marnì. Letoní neastné úmrtí
je vùbec prvním tohoto druhu na
Masters of Rock. K poslednímu
netìstí bìhem tohoto festivalu
dolo na kolejích mezi nádraím
ÈD a nákladní bránou likérky
pøed tøemi lety, avak nevyádalo si lidský ivot.
NEZVANÝ HOST
Ke kurióznímu pøípadu byla
pøivolána hlídka policie v pátek v
brzkých ranních hodinách. Nìkolik obyvatel stanového mìsteèka na louce pøed likérkou volalo
na linku 158, e pøi návratu do
stanu v nìm nalezli neznámého,
"totálnì" opilého mue. Poprvé
hlídka mue jen vyprovodila ze
stanu, domluvila mu, jak jen to
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Skvìlé místo pro lapky a chmatáky!
eni, kdy nali mue pøímo ve
spacáku a s èásteènì obleèeným jejich obleèením. Protoe ve
stanu spal pár a nezvaný host se
uvelebil v dámském spacáku,
tak i nìkteré obleèení, které se
snail obléci, bylo dámské. Tito
jej vyprovodili ze stanu, ale
dotyèný ve své anabázi pokraèoval a a v posledním stanu je
zakroèující hlídka skuteènì
"ohodnotila" uloením blokové pokuty a nakonec se jí podaøilo najít stan, do nìho mu podle pøedloených dokladù mj.
student filozofické fakulty ulehl a koneènì usnul.
PREVENCE
I v druhé pùlce prázdnin a
zejména potom na zaèátku kolního roku se policejní hlídky
zamìøí na bezpeènost a plynu-

vislosti s Vizovickým trnkobraním dojde rovnì k pøechodné
úpravì pravidel silnièního provozu, proto vás ádáme, abyste
byli trpìliví a respektovali doèasné dopravní znaèení, pokyny
policistù a i poøadatelù - ve se
dìje s ohledem na zvýení bezpeènosti pohybu vozidel, cyklistù, chodcù, návtìvníkù i obyvatel mìsta.
Dìkujeme za pochopení a
tìíme se na shledanou pøi dalím policejním zpravodajství z
Vizovic.
npor. Bc. Jan Karkoka a
prap. Tomá Kubù

SHOW ZA VECHNY PRACHY
Ji dvakrát se mohli návtìvníci pøesvìdèit, e u
travestie show v podání skupiny Scandalladies
s premiérovým programem se dobøe pobaví.

Výrazné obleèení patøí k ou.

Kreativní tance z dílny Scandalladies.

Z mue v krásnou enu?
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Literární veèer Jiøího Severina
bude 5.10.2012 v 17.00 v kavárnì
Domu kultury.
Poslední LV s panem Severinem byl
14.11.2008, kdy jsme se setkali nad jeho novou
knihou Hráli jsme jak andìlé s podtitulem
Promìny lidové hudby.

Jiøí Jilík o knize napsal: Je to moc zajímavá
kníka, která boøí mnohé mýty týkající se vývoje
lidové hudby na Slovácku a Valasku.
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