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Stránka 1

Co bude s Medikou
Stezka pro handicapované otevøena
Odhalení pamìtní desky npor. Kolaøíkovi
Poslední hrabìnka M. Stillfried
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Stránka 2

Mìsto Vizovice v souladu s § 39 odst. 1 a 2 zákona è. 128/2000
Sb., oznamuje svùj zámìr prodeje pozemku v k. ú. Vizovice a
oznamuje konání:
VÝBÌROVÉHO ØÍZENÍ È. LES/5007 na zjitìní zájemce o koupi
pozemku p. è. PK 5007 v k. ú. Vizovice.
Popis pøedmìtu prodeje:
Mìsto Vizovice je dle LV è. 10001, vedeného u Katastrálního úøadu pro Zlínský kraj, katastrální pracovitì Zlín, pro obec a k. ú.
Vizovice, vlastníkem pozemku p. è. PK 5007 v k. ú. Vizovice, pozemek
urèený k funkci lesa, o výmìøe 74.127 m2, porost s pøevahou smrku.
Cena dle znaleckého posudku èiní 2.500.000 Kè.
Obsah nabídky: Nabídka musí obsahovat jméno, pøíjmení, adresu trvalého pobytu, telefon, pøípadnì e-mail a nabízenou cenu za pozemek v Kè.
Pøedání nabídky: Nabídku lze pøedat výhradnì písemnì, a to buï
osobnì na podatelnu Mìstského úøadu Vizovice v zalepené obálce
nebo doporuèenou potou na adresu Mìsto Vizovice, Masarykovo
nám. 1007, Vizovice 763 12.
Obálka musí být oznaèena Nabídka è. LES/5007 - NEOTVÍRAT.
Na obálku nezapomeòte napsat svou adresu.
Posledním dnem pro pøijímání nabídek je pátek 2. 11. 2012 do
14:00 hodin.
Výbìr nájemce: Otevírání obálek a výbìr nájemce bude proveden dne 5. 11. 2012. Jediným kritériem je výe nabídnuté ceny.
Vyrozumìní úèastníkù výbìrového øízení: Ve lhùtì 10 pracovních dnù ode dne výbìru vítìze výbìrového øízení (dále VØ) budou
vichni úèastníci vyrozumìni o výsledku VØ. V pøípadì, e s vybraným
úèastníkem nebude uzavøena kupní smlouva do 30 dnù ode dne výbìru vítìze, VØ se ruí.
Závìreèná ustanovení: Mìsto Vizovice si vyhrazuje právo zruit
VØ bez udání dùvodu a odmítnout pøedloené nabídky.
Zámìr prodeje pozemku byl schválen Zastupitelstvem mìsta
Vizovice dne 1. 10. 2012 usnesením èíslo: IX/152/12 ze dne 1. 10. 2012

Mìsto Vizovice v souladu s § 39 odst. 1 a 2 zákona è. 128/2000
Sb., oznamuje svùj zámìr prodeje pozemkù v k. ú. Vizovice a
oznamuje konání:
VÝBÌROVÉHO ØÍZENÍ È. LES/4826 na zjitìní zájemce o koupi
pozemku p. è. PK 4826 v k. ú. Vizovice.
Popis pøedmìtu prodeje:
Mìsto Vizovice je dle LV è. 10001, vedeného u Katastrálního úøadu pro Zlínský kraj, katastrální pracovitì Zlín, pro obec a k. ú.
Vizovice, vlastníkem pozemku p. è.PK 4826 v k. ú. Vizovice, pozemek
urèený k funkci lesa, o výmìøe 76.449 m2, porost s pøevahou smrku.
Cena dle znaleckého posudku èiní 3.000.000 Kè.
Obsah nabídky: Nabídka musí obsahovat jméno, pøíjmení, adresu trvalého pobytu, telefon, pøípadnì e-mail a nabízenou cenu za
pozemek v Kè.
Pøedání nabídky: Nabídku lze pøedat výhradnì písemnì, a to buï
osobnì na podatelnu Mìstského úøadu Vizovice v zalepené obálce
nebo doporuèenou potou na adresu Mìsto Vizovice, Masarykovo
nám. 1007, Vizovice 763 12.
Obálka musí být oznaèena Nabídka è. LES/4826 - NEOTVÍRAT.
Na obálku nezapomeòte napsat svou adresu.
Posledním dnem pro pøijímání nabídek je pátek 2. 11. 2012 do
14:00 hod.
Výbìr nájemce: Otevírání obálek a výbìr nájemce bude proveden dne 5. 11. 2012. Jediným kritériem je výe nabídnuté ceny.
Vyrozumìní úèastníkù výbìrového øízení: Ve lhùtì 10 pracovních dnù ode dne výbìru vítìze výbìrového øízení (dále VØ) budou
vichni úèastníci vyrozumìni o výsledku VØ. V pøípadì, e s vybraným
úèastníkem nebude uzavøena kupní smlouva do 30 dnù ode dne výbìru vítìze, ruí se VØ.
Závìreèná ustanovení: Mìsto Vizovice si vyhrazuje právo zruit
VØ bez udání dùvodu a odmítnout pøedloené nabídky.
Zámìr prodeje pozemku byl schválen Zastupitelstvem mìsta
Vizovice dne 1. 10. 2012 usnesením èíslo: IX/152/12 ze dne 1. 10. 2012

Vizovice dne 3. 10. 2012

Vizovice dne 3. 10. 2012

Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Ing. Roman Persun
starosta mìsta

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE

Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 27. 8. 2012 následující usnesení:
- VIII/113/12 - schvaluje sníení pøíspìvku na provoz Mateøské koly
Vizovice, okres Zlín, na rok 2012 ve výi 800.000 Kè.
- VIII/114/12 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 2Z/2012 - zmìna
schváleného rozpoètu roku 2012 dle pøílohy è. 1 k zápisu.
- VIII/115/12 - bere na vìdomí informaci o rozpoètových opatøeních,
která byla schválena Radou mìsta Vizovice na svých zasedáních
dne 9. 7. 2012 a 23. 7. 2012.
- VIII/116/12 - bere na vìdomí rozbor hospodaøení mìsta Vizovice
za I. pololetí roku 2012 s výhledem do konce roku 2012.
- VIII/117/12 - ukládá Radì mìsta Vizovice zpracovat zmìnu rozpoètu na rok 2012 tak, aby bylo zachováno saldo ve výi 10.467.000 Kè.
TERMÍN: 1. 10. 2012.
- VIII/118/12 - bere na vìdomí pøehled hlavních projektù, investièních akcí a dotaèních titulù mìsta Vizovice uskuteènìných v letech
1999 - 2012.
- VIII/119/12 - bere na vìdomí rozhodnutí Ministerstva ivotního
prostøedí o poskytnutí dotace na akci Úspory energií budov mìsta
Vizovice - Radnice a schvaluje smlouvu è. 10071823 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR v rámci Operaèního programu ivotního prostøedí ze dne 8. 8. 2012 a povìøuje starostu jejím podpisem.
- VIII/120/12 - schvaluje smlouvu mezi Mìstem Vizovice a Úøadem
pro
zastupování
státu
ve
vìcech
majetkových
è.
UZSVM/BZL/3626/2012-BZLM o bezúplatném pøevodu pozemkù p.
è. 5311 a p. è. 5352 v k. ú. Vizovice
- VIII/121/12 - vyhlauje zámìr prodeje èásti pozemku p. è. 3207/5
v k. ú. Vizovice.

- VIII/122/12 - souhlasí s prodejem pozemku p. è. 778/5 v k. ú.
Vizovice Ivetì Polákové, Tìchlovská 560, Vizovice, za cenu
331.000 Kè.
- VIII/123/12 - zamítá ádost è. j. MUVIZ 15502/2012 o prodej èásti
pozemku p. è. 558 v k. ú. Vizovice.
- VIII/124/12 - vyhlauje zámìr prodeje pozemku p. è. 3418/11 v k.
ú. Vizovice.
- VIII/125/12 - schvaluje prodej pozemku p.è. 5364/3 v k. ú. Vizovice
Zdence Klvaòové, Mlýnská 301, Vizovice, za cenu 7.500 Kè.
- VIII/126/12 - vyhlauje zámìr prodeje pozemku p. è. 3734/2 v k. ú.
Vizovice.
- VIII/127/12 - vyhlauje zámìr prodeje pozemkù p. è. PK 5007 a p.
è. PK 4826 v k. ú. Vizovice dle pøíloh è. 2 a è. 3 k zápisu.
- VIII/128/12 - schvaluje Dodatek è. 1 ke smlouvì o partnerství pøi
jednotném poøízení a správì Územnì analytických podkladù na
území Zlínského kraje a spoleèném postupu smìøujícím k zadání
veøejné zakázky.
- VIII/129/12 - souhlasí s uzavøením smlouvy o úvìru s Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou bankou, a.s. dle pøílohy è. 4 k zápisu
a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy.
- VIII/130/12 - souhlasí s uzavøením smlouvy o zøízení zástavního
práva k úvìru è. 2012-2079-N1 s Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou bankou, a.s. dle pøílohy è. 5 k zápisu a povìøuje starostu
mìsta podpisem této smlouvy.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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Stránka 3

Mìl jsem jinou pøedstavu. O tom, jak funguje
kamarádství.
Kamarádi opravdu dokáí pøekvapit. Vìtinou
v dobrém slova smyslu, napø. kdy vám pomùou
- dobrý slovem, prací nebo i materiálnì. Ale nìkdy
se stává, e vám nepomùou. Jetì vám podrazí
nohy. A zamrzí to o to víc, kdy se jedná o èlovìka, kterému vy jste v minulosti pomohli. Nìkolikrát a hodnì.
Dovolujeme si vás tímto pozvat na slavnostní odhalení pamìtní desky npor. Ivanu Kolaøíkovi, parautistovi, èlenovi výsadku Out
Distance, k 70. výroèí jeho úmrtí.
Odhalení probìhne v pátek 26. 10. 2012 v 16:15 hod. u Sokolovny.
Tìíme se na Vai úèast.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta
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Kontakt e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu
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Váení ètenáøi Vizovských novin, kdy mì oslovila rada VN, e mám napsat úvodník pro toto
èíslo, dlouho jsem hledal téma. Nakonec jsem se
rozhodl, e napíu o nìèem, co se mi nedávno
stalo a trochu to zobecním a zkusím se na to podívat z lepí stránky. Pokud to nìjakou má.
Jak u jste asi pochopili z prvního odstavce,
natval mì hodnì jeden (bývalý) kamarád, kolega a éf v jedné osobì. Myslíte si, e èlovìka
dlouho znáte a e víte, co od nìj mùete èekat.
Vdycky to tak ale není. Zneuil informací, ke kterým se (i díky mnì) dostal. Vydával se za nìkoho
jiného a s touto novou identitou zaèal bojovat
proti mnì a mé firmì. Kdy jsem za pomoci jednoho kamaráda zjistil, jak se vìci mají, tak mu
nebylo ani hloupé ve zatloukat a dìlat, e se nic
nedìje, e o nièem neví. Nakonec chtìl ve vysvìtlit. Dùvody jeho èinu mì ale nezajímaly. Teï
ak nad nimi mùu polemizovat.
Moná je to dobou, ve které ijeme, dobou krize, moná mamonem, který nás ovládá. A moná
nìèím jiným. Krize se (alespoò podle mne) projevuje èím dál víc a lidé se v tìkých situacích chovají nevyzpytatelnì. Musí ivit rodinu, platit inkaso, krmit auto, splácet dluhy. A proto se nìkteøí
netítí bodnout vám kudlu do zad. Celá událost se
stala v dobì prohibice, a tak to moná bylo nervozitou z dlouhodobého abstinování.
Snaím se dìlat si z toho legraci, protoe to v
tìchto èasech ani jinak nejde. Pøichází podzim a
to je období veselé a smutné zároveò. Pøíroda se
pøipravuje na zimní spánek a pøitom je tento èas
tak barevný a dynamický - vìtrný. Pøijde zima,
mráz a s ním èas adventu a Vánoc. A to je moná
to pravé období na to, aby èlovìk vykopal v ledu
díru a tyto zlé vzpomínky vysypal do studené vody pod nìj. Vdy uvate sami: lo pouze o práci
a nikomu se nic nestalo.
Pøeju vám pohodové chvíle strávené pøi proèítání následujících stránek Vizovských novin.
Jan paòhel
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Stránka 4

NAD DOPISY ÈTENÁØÙ
Dobrý den,
dnes se mi dostaly do ruky
Vae nové Vizovské noviny.
Moc chválím, koneènì krásné,
bohaté a hlavnì barevné zpracování. Pøeètené je sice jetì nemám, ale po rychlém prolistování
u se moc tìím.
Pøiznám se, e poslední dobou se mi zpracování Vaich novin moc nelíbilo, take teï mì
moc mile pøekvapily.
Jen tak dál, pøeji hodnì úspìchù.
Pìkný den.
Ing. Renata Zábojníková
starostka obce Neubuz
*****
V minulém èísle VN è.
4/2012 na stranì 12 u èlánku týkajícího se rozlouèení s panem
faráøem Monsignorem Janem
Kutáèem dolo k technické chybì. U poslední vìty místo teèky
na konci vìty se vloudil otazník.
Obyèejné znaménko mùe
mnohdy zmìnit i obsah vìty,
ale vìøte, e nelo o ádný
úmysl, pouze o technickou
chybu, kdy pøi závìreèné korek-

tuøe odpovìdný redaktor v litografii opravující chyby neète obsah a smysl vìt, ale pouze mìní
znaménka (èárky, teèky...).
el v nejneikovnìjím momentì.
Pracuji v tiskaøinì a novinaøinì témìø 25 let a vím, e není v
lidských silách udìlat noviny
bez chyb. Neastní a proklínaní
tiskaøtí otci øádí v jiných mnohem renomovanìjích publikacích a i knihách. Stále je kontrolní faktor na lidech a ti, jak víme,
jsou omylní.
Omlouvám se za vzniklou
chybu a pokusíme se s celou redakèní radou vèetnì litografického studia vyvarovat se do budoucna obdobných chyb.
Richard Jaronìk
*****
Váení Vizovjané,
své dìtství jsem také proil
ve Vizovicích a velice rád se tam
vracím aspoò na návtìvu  cítím
se stále Vizovjanem. S velkým
zájmem sleduji vae noviny 
skuteèné i na internetu. Nedávno
jsem dostal poslední  barevné
vydání. Nádherné a zajímavé,

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
VIZOVICE - SLUOVICE
Vizovice, Masarykovo nám. è. p. 20
ordinaèní doba:
Pondìlí: 12:00 - 16:00 hodin
Úterý: 07:00 - 11:00 hodin
Støeda: neordinuje se
Ètvrtek: 12:00 - 15:00 hodin
Pátek: 07:00 - 11:00 hodin
Vedoucí lékaø ambulance: MUDr. Haa Eduard
Zdravotní odborná sestra: Mikulèáková Vìra
telefon: 603 101 981

e-mail: eduard.hasa@seznam.cz

Proè jezdím rád do Vizovic?
Tìch dùvodù je nìkolik. Ne v kadém mìstì je cítit tradici, kontinuitu kultury, potøebu setkávat se, jako ve Vizovicích. Moná je to i
tím, e zde mají tradice, zejména hudební, stále silné podhoubí.
Dovedu to porovnat, jezdím po rùzných besedách a setkáních
po celém kraji. Jsou místa obce, mìsta, spolky, sdruení kde je to
podobné. Ale zdá se mnì, e je jich stále ménì. Proto je pro mì veliká radost úèastnit se takových setkání, jako tomu bylo u vás ve
Vizovicích v pátek 5.10. 2012.
Ale musím pøítì pøivést sebou i nìjaké muzikanty. Minule jsme
i zpívali a tanèili. V pátek to bylo komornìjí, ale také pìkné.
Mìjte se dobøe Vizovjané.
Jiøí Severin

øada mìst  vèetnì Zlína vám
mùe závidìt.
Srdeènì zdravím a pøeji øadu
a jetì více spokojených ètenáøù.
Ing. Ludìk Matyá

Líbí se mi, e nedáváte inzerci na poslední strany èasopisu, tak jak to dìlají jiné noviny,
kde je inzerce a reklama. Je pøíjemné, e inzerce je doslova uvnitø èlánkù.
Fr. Sehnal
Je to ná úmysl. Jsme si vìdomi, e nahutìná inzerce na
konci èasopisù je pro ètenáøe
únavná a mnohdy ji radìji ètenáø
otoèí, èi ani neète. Tolik hovoøí
svìtové inzertní statistiky a bylo
by hloupé zacházet s inzercí jako
s nìèím neádoucím.
Váíme si kadé placené inzerce a reklamy, protoe ta v nemalé øadì podporuje vydávání
naich novin.
Tím, e se inzerce ocitne
uprostøed èlánkù, splní svùj úèel.
Ètenáø, aè se s reklamou ztotoòuje èi nikoliv, ji v kadém pøípadì podvìdomì vnímá.
V kadém pøípadì za nás
mluví fakt, e inzerce ve VN roste a my si pak mùeme dovolit
vyrobit barevný dvoumìsíèník.
Richard Jaronìk

mìstského tisku na jiná místa a
adresy. Snad Vám pomùe to, e
VN jsou k dispozici na podatelnì
Mìstského úøadu ve Vizovicích. I
kdy je pravdou, e jsou ihned po
vydání rozebrány a je na zváení
vydavatele - Rady mìsta Vizovic,
zda nezváí navýení poètu výtiskù.
S pozdravem Richard Jaronìk
*****
Pravidelnì dostávám od známých z Èeské republiky aktuální
tisk a v poslední zásilce mi byly
poslány i Vae Vizovské noviny.
Byl jsem úplnì v oku, jaký kvalitní tisk Vae mìsto vydává.
Kvalita papíru, výborná a vyváená barevnost, skvìlá èitelnost
a pestrý obsah èlánkù. Zvlátì, jako historikovi se mi zamlouvá ètyøstrana o minulosti Vizovic a okolí.
Kde to berete, tolik starých fotek?
Jsem vydavatel Kanadských
listù ji více jak ètyøicet let a musím
uznat, e, dívaje se na Vizovské
noviny, mám se jetì co uèit. Drím Vám palce a ostatní mìsta by
si z Vás mìla vzít pøíklad.
Mirko Janeèek
Kanadské listy
Toronto, Kanada
*****
Listovala jsem posledními
Vizovskými novinami a na stranu 24, kde jsem nala starou fotku
pøed Hanáckou hospodou (dnes
Valaským enkem) a byla jsem
mile pøekvapena, kdy jsem si prohlédla tváøe na fotografiích. Nala
jsem tam tváø svého tatínka. Tuto fotku vùbec v rodinném archívu nemáme a jsme za ni velmi rádi.
Dìkujeme.
M. Hábová

*****
Dobrý den, prosím Vás, chtìla bych se zeptat, jestli by bylo
moné mi zasílat Vizovské noviny do Otrokovic potou.
S pozdravem
Jana Tomeèková
- Skopaliková
Je nám líto, ale rozpoèet VN
nedovoluje individuální zasílání
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Stránka 5

KAM KRÁÈÍ, ÈLOVÌÈE?
Obsah románu polského spisovatele Henryka Sienkiewicze
Quo vadis nemá nic spoleèného s níe uvedeným textem, pouze má být zamylením kadého
ètenáøe, aby se na chvíli zastavil
a zapøemýlel, kam spìjí nae
kroky.
Jsme tady na Zemi, abychom vytváøeli vztahy, spoleèenství, abychom naplòovali
hodnotu rodiny, státu
Pøirozeností èlovìka je jeho
rùst a vývoj. Narodili jsme se, byli
jsme dìtmi, dospìli jsme, stárneme a umíráme. Kolobìh ivota,
stále se opakující, nemìnný.
Kadé období naich ivotù má
své radosti, ale i svá úskalí.
Pøesto si ale musíme uvìdomit,
e nejsme na této zemi sami, e
si nemùeme nic pøivlastòovat a
nemìlo by být vyvyováno nae
ego, protoe jsme souèástí
spoleènosti, spoleèenských mezilidských vztahù. Pokud budou

dobøe fungovat právì tyto vztahy,
pak bude v poøádku rodina, stát.
Øíkáte si, ano, fráze, nic nového pod sluncem, tak by to mìlo fungovat. Praxe v naich ivotech je el jiná. Stále více se setkáváme s nepochopením, netolerancí, upøednostòováním své
osobnosti a naich sobeckých zájmù. Ptám se za vechny, proè?
Proè nemùeme být tolerantní, kdy v rámci spoleèenské komunity obèanù jedni poadují
houpaèku a naopak druhým, starím spoluobèanùm vadí, e je ruí køik malých dìtí. Proè nìkterým starím jedincùm, kteøí tvoøí
spoleèenství s jinými, kteøí ji nejsou sobìstaèní a potøebují péèi
druhých, vadí jejich zdravotní situace, ve které se nalézají. Proè,
kdy se nìco v naem mìstì vybuduje, vylepí, pøesto se najde
skupina, které to vadí. Odpovíte:
Ano, i toto je pøirozené, kadému
èlovìku se nemùete zavdìèit

POZVÁNKA

Pøesto bych byl rád, abychom si vichni uvìdomili, e v
prvé øadì bychom mìli myslet ne
na sebe, ale na druhé. I já jsem
byl malý a moná jsem nìkoho
svým køikem obtìoval. I já jsem
mìl malé dítì, které se moná
nìkdy chtìlo houpat na houpaèce a chtìlo být souèástí spoleènosti lidí. Nyní jsem ve vìku a v
relativním zdraví, kdy péèi druhých nepotøebuji. Ale i to se mùe v miku zmìnit. Kadý jsme v
jiné etapì ivota a je jenom na
nás, jak si uvìdomujeme nae
ivoty a hlavnì potøeby druhých. Pochopení, tolerantnost,
úcta a snáenlivost a hlavnì,
vzájemná komunikace. Slova,
která v naich ivotech vytváøejí
zdravé mezilidské vztahy, tak
dùleité pro nai existenci a harmonické souití.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Nové dìtské herní prvky
V rozpoètu mìsta Vizovice
pro rok 2012 byla schválena
finanèní èástka pro realizaci chybìjících herních prvkù. Na sídliti Rùová byl léta v havarijním
stavu herní prvek - houpaèka.

vyadující certifikaci ve vztahu k
pouitelnosti a hlavnì bezpeènosti pro veøejné pouití. Museli
jsme pøistoupit ke draí variantì a zakoupit novou certifikovanou houpaèku, která plnì

Na ulici Tyrové u dvou mìstských bytovek postrádali nai
spoluobèané jakékoliv herní vy-

Váení spoluobèané,
na konci mìsíce øíjna si
celá nae republika pøipomíná
státní svátek - Den vzniku
samostatného èeskoslovenského státu. Z historie víme,
e Èeskoslovensko bylo vyhláeno 28. 10. 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými
smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému.
Toto významné výroèí si ve
Vizovicích pøipomeneme v pátek 26. 10. 2012 v 16 hodin na
místním høbitovì vzpomínkovou pietní akcí kladení vìncù u
pomníku obìtem 1. svìtové
války.
Po obøadu na høbitovì
bude v 16:15 hodin na Sokolovnì slavnostnì odhalena pamìtní deska k 70. výroèí úmrtí npor. Ivana Kolaøíka
- parautisty a èlena výsadku Out Distance, který padl v
boji za vlast 1. 4. 1942 ve Vizovicích.
Na obì tyto významné
vzpomínkové akce vás tímto
co nejsrdeènìji zveme.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

Høitì Tyrova.
Høitì Rùová.
Jeliko dodavatel, který zde pøed
lety herní prvky instaloval, neexistuje, tak nebylo moné provést
rekonstrukci z dùvodu zákonem

5/2012

odpovídá vem evropským
normám. Dìkujeme obèanùm za
trpìlivost, e houpaèka byla po
letech obnovena a nyní.

5

bavení. Po konzultaci s rodinami
tìchto èinovních domù byl vyjádøen souhlas, aby zde mìsto
Vizovice zakoupilo a nechalo instalovat dva herní prvky - pískovitì a skluzavku. Vìøíme, e i ty-

to herní prvky v tomto podzimním
èase pøinesou vaim malým ratolestem plno radosti.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA JUBILEJNÍM VIZOVICKÝM TRNKOBRANÍM
Letoní jubilejní 45. roèník
Vizovického trnkobraní je za námi. Vy, kteøí jste byli pøímo úèastni, mùete posoudit, zda bylo
ménì èi více úspìné.
Významnou zmìnou Trnkobraní bylo konání 7. folklórního roèníku v areálu Sokolovny.

místa, plnì podpoøili. Na prvním místì dìkuji Tìlovýchovné
jednotì Sokol za vstøícný pøístup a symbolický poplatek, dále
dìkuji firmì pana Køupaly, který
rovnì za symbolický peníz vyrobil a provedl rekonstrukci venkovních lavièek a boèního podia
v areálu Sokolovny, a v nepo-

Zrekonstruovaná tribuna.
vého vystoupení a vám, obèanùm, za návtìvnost.
U nyní máme mylenky pro
zlepení kulturního vyití pro
pøítí rok. Vìøím, e se budete

spoleènì s námi tìit
Vizovické trnkobraní 2013.

na

Ing. Roman Persun,
starosta mìsta Vizovice

Opravené lavièky.
Z doslechu nìkterých spoluobèanù slyíme pozitivní ohlasy
nesoucí se v duchu, e i pøítí
roèníky by se mohly konat právì
zde, v tìchto prostorách.
Touto cestou bych chtìl
podìkovat vem, kteøí nás v
této mylence - vrátit po 39 letech konání festivalu na tato

slední øadì dìkuji pracovníkùm
Technických slueb za souèinnost pøi pøípravných pracích oprava nátìru fasády a osvìtlení
s finanèní spoluúèastí TJ Sokol
Vizovice.
V neposlední øadì dìkuji
pracovnicím KD ve Vizovicích
za pøípravu kvalitního programo-

GARÁOVÁ VRATA, PLOTY

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

Vystoupení se tìila velkému zájmu.

PLOTY - PLETIVO
Materiál na oplocení. Stínící tkaniny.
THUJE NA IVÝ PLOT
KLECE PRO KØEPELKY
Výroba a prodej
www.KANCLIR.cz, Ostrava - Nová Bìlá, Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
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Mìstský mobiliáø - lavièky
Jak ji bylo zmínìno v minulém èísle Vizovských novin, byl letoní
finanèní výtìek z festivalu Masters of Rock vìnován na realizaci nìkolika herních prvkù - viz str. 5 (sídlitì Rùová a ul. Tyrova) a byl zakoupen mìstský mobiliáø - lavièky 6 ks a 3 ks odpadkových koù.
Tøi lavièky jsou instalovány na Masarykovì námìstí, jedna je u Domu s peèovatelskou slubou a zbývající dvì budou realizovány pøi dokonèovacích pracích v rámci výstavby Zdravotního støediska.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Pøed Domem s peèovatelskou slubou.

Mìstská knihovna Josefa Èimáøe
informuje
V mìsíci záøí se vichni návtìvníci knihovny mohli pobavit a potìit výstavkou známkové tvorby a fotografiemi pana Vladislava
Jurèáka z Lutoniny.
V prvním øíjnovém týdnu byl ji tradiènì vyhláen 16. roèník celostátní akce - Týden knihoven - s mottem Èti a ij zdravì. Mìstská
knihovna se zapojila nìkolika akcemi urèenými rùzným cílovým skupinám. Pro dìti z mateøské koly jsme pøipravili povídání na téma Co
je ovoce a co zelenina spojené se soutìí. Dospìlí ètenáøi si povídali na Èaji o páté na téma Zdravý ivotní styl seniorù s MUDr.
Zdislavou Tìlupilovou, primáøkou nemocnice Milosrdných bratøí.
Prostory knihovny provonìla výstavka s názvem Èistota - pùl zdraví aneb voòavá knihovna, sbírka mýdel z celého svìta paní Marty
Slováèkové z Bratøejova - Chrámeèného. Ani áci základní koly nezùstali stranou tohoto knihovnického svátku a byli pozváni na besedu
o Karlu Jaromíru Erbenovi, na povídání o mýdle a na burzu vyøazených knih.
O dalích akcích knihovny a nových knihách si mùete pøeèíst na
naich stránkách www. knihovnavizovice.cz.

VÝSLEDKY VOLEB do zastupitelstva
Zlínského kraje
SPOZ

pøíjmení, jméno, tituly
Èuba Frantiek Doc. Ing. CSc.

vìk
76

Pøednostní
hlasy
abs.
v%
2 530 18,75

SPOZ

Neèas Lubomír MUDr.

57

1 525 11,30

SPOZ

Novák Josef Mgr.

42

753

5,58

SPOZ

Galuka Ludìk Doc. PhDr. CSc.

52

738

5,47

KSÈM

Maøák Ivan Ing.

50

2 184

7,26

KSÈM

Èejka Josef JUDr.

63

1 095

3,64

KSÈM

Kuèera Jaroslav Ing.

65

881

2,92

KSÈM

Hlobilová Zdeòka

56

1 100

3,65

KSÈM

Pìnèíková Marie Ing.

32

1 160

3,85

KSÈM

Lapèík Vítìzslav Ing.

47

1 243

4,13

KSÈM

Butnikoarovská Dagmar Ing.

60

575

1,91

KSÈM

Varga Jiøí Ing.

57

962

3,19

KSÈM

Kostka Michal Bc.

23

690

2,29

ÈSSD

Miák Stanislav MVDr.

59

8 108 19,96

ÈSSD

Nersesjan Taána Mgr.

45

2 762

6,79

ÈSSD

Øihák Vladimír MUDr.

47

2 035

5,00

ÈSSD

Navrátil Petr PaedDr.

57

1 550

3,81

ÈSSD

Drozd Jaroslav Ing.

61

1 615

3,97

ÈSSD

Krytof Ladislav Ing.

54

1 683

4,14

ÈSSD

Vaculín Lubomír Ing.

57

691

1,70

ÈSSD

Urban Ludvík Ing.

43

745

1,83

ÈSSD

Pøíleská Hana Ing.

48

866

2,13

ÈSSD

Sigmundová Vìra Ing.

37

880

2,16

ÈSSD

Mana Vladimír Ing.

47

525

1,29

ÈSSD

Kovaøíková Milena Bc.

54

987

2,42

ODS

Luká Libor

51

3 165 17,82

ODS

Pijáèek Jan

54

1 273

7,16

ODS

Slovák Josef Mgr.

53

1 135

6,39

ODS

Èásteèka Jiøí

51

943

5,31

ODS

Blaha Stanislav Ing.

42

923

5,19

Kandidátní
listina

TOP+STAN Gazdík Petr Mgr.

38

4 880 25,87

TOP+STAN Adámek Miroslav MUDr.

49

2 194 11,63

TOP+STAN Mergenthalová Lenka MUDr. MBA 45

1 201

6,36

TOP+STAN pendlík Michal Bc.

40

1 082

5,73

TOP+STAN Majíèková Ivana Mgr.

51

1 079

5,72

KDU-ÈSL Èunek Jiøí

53

10 995 32,12

KDU-ÈSL Hovorka Ludvík Ing.

49

4 853 14,17

KDU-ÈSL Beneík Ondøej Mgr.

36

2 763

8,07

KDU-ÈSL Motyèka Pavel Mgr.

38

2 612

7,63

KDU-ÈSL Kaný Miroslav Mgr.

52

2 275

6,64

KDU-ÈSL Pánek Zdenìk Mgr.

54

2 132

6,22

KDU-ÈSL Bazala Josef

52

1 806

5,27

KDU-ÈSL Botek Pavel Ing.

40

1 208

3,52

KDU-ÈSL Ondru Jindøich Ing. Bc.

47

1 685

4,92

KDU-ÈSL Thaisz Petr

46

91

0,26

Ing. Roman Persun, starosta mìsta Vizovice, dìkuje vem, kteøí se
podíleli na pøípravì a realizaci voleb.
Podìkování patøí rovnì vem volièùm, kteøí se zúèastnili hlasování a podpoøili jeho kandidaturu.

5/2012
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CO BUDE S MEDIKOU VE VIZOVICÍCH
Objekty Mediky jsou témìø pro vechny obèany naeho mìsta známým pojmem.
Výstavba celého areálu zapoèala v roce 1961. Tyto objekty
slouily a èást jetì v souèasnosti slouí k úèelùm, v obecné rovinì - CO - civilní ochrana
obyvatelstva.
Pøed nìkolika mìsíci byla
èást areálu prodána soukromému subjektu a zapoèaly
stavební úpravy budov.
Jeliko se nám mnoily dotazy od obèanù naeho mìsta,
co bude v novì z rekonstruovaných prostorách, tak vám
pøedávám informaci, kterou
jsem získal na základì monosti nahlédnutí do projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí, e budova bude pøestavìna na dùm pro seniory

s pøiblinou kapacitou dvou
stovek seniorù a témìø osmdesáti zamìstnancù zajiujících
vekerý servis pro seniory.
Touto realizací budou rozíøeny sociální sluby pro ob-

èany naeho regionu a rovnì
zde bude nabídka nových pracovních pøíleitostí.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

OBÈANÉ SE MOHOU PODÍLET NA PØÍPRAVÌ STRATEGIÍ ROZVOJE

Místní akèní skupina pøipravuje komunitním zpùsobem strategie rozvoje pro plánovací období 2014 - 2020.
Termíny jednání sledujte na stánkách www.masvas.cz
Zveme zvlátì zástupce neziskových organizací, zemìdìlcù a podnikatelù (a do 50 zamìstnancù), ale
i ostatní zájemce o rozvoj Vizovicka.
Mgr. Petr ùrek, S.T.D.
projektový manaer MAS VaS

Publikace - VIZOVICE V PROMÌNÁCH ÈASU
Váení ètenáøi.
Vizovské noviny, které vydává Rada mìsta Vizovice, se snaí informovat obèany pokud mono o vech aktuálních dìních.
Mùete si pøeèíst zprávy ze zasedání zastupitelstva, dále informace o akcích, které mìsto Vizovice v souèasné dobì realizuje èi
pøipravuje. Rovnì jsou vám k
dispozici informace z kultury,
kolství, sportu èi historie. Jeliko
nám øada podnìtných èlánkù èi
sdìlení pøichází od rùzných autorù, tak není v moci Rady mìsta
ovìøovat, zda jsou obsahy pøíspìvkù od autorù plnì korektní.
Vzhledem k tomu, e v letoním èísle VN è. 3 byl otitìn èlánek, ke kterému by se chtìla vyjádøit protistrana, tak opodìnì z
dùvodu nestrannosti uveøejòujeme níe uvedené sdìlení a zároveò se omlouváme, e takto nebylo uèinìno ve VN è. 4.
Tímto vak prohlaujeme, e
Vizovské noviny ji nedají ádné
stranì prostor se veøejnì vyjádøit.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Viz citace sdìlení:
Ve Vizovských novinách
(èíslo 3, kvìten/èerven 2012)
bylo v rozhovoru s Karlem evèíkem mj. uvedeno následující:
 Jaké bylo mé pøekvapení,
kdy v knize, která o Vizovicích
nedávno vznikla ve vizovském
vydavatelství - VIZOVICE V
PROMÌNÁCH ÈASU bylo pouito nìkolik desítek mých archívních materiálù. To ve bez
mého vìdomí a autorského
svolení. No a aby toho nebylo
málo, tak jetì vekeré podìkování za dodání historických
materiálù bylo uvedeno pod
cizím jménem. Velmi trpká zkuenost, e i v takovém èistém
sbìratelském oboru existují
nefér zákulisní jednání a podvody...
Uveøejnìné sdìlení obsahuje skutková tvrzení, které se
dotýká cti a dùstojnosti fyzických
osob, které na vydání publikace
Vizovice v promìnách èasu spolupracovali, a dotýká se dobré

povìsti Nakladatelství Lípa Ludmily Velcerové jakoto právnické
osoby. Ve vydané publikaci Vizovice v promìnách èasu Nakladatelství Lípa Ludmily Velcerové
nebylo uito ádného archivního
materiálu Karla evèíka, aè ho
nabízel k vyuití, co veøejnì
deklaroval ve 4. èísle Vizovských
novin v èervenci 2010.
Vyzýváme tímto Karla evèíka a spoleènì s ním i redakci Vizovských novin, která takové
neovìøené a zavádìjící informace uveøejòuje, aby prokázali,
jakých nefér zákulisních jednání
a podvodù se nakladatelka zmínìné publikace a s ní i desítky lidí, kteøí se na její pøípravì dobrovolnì podíleli, dopustili.
Souèasnì ádáme, aby se Karel evèík za své výroky a redakce Vizovských novin za jejich otitìní omluvili. V pøípadì, e dolo
a u k majetkové èi nemajetkové
újmì, má Karel evèík monost
obrátit se na soud. Jsme plnì pøipraveni vyvrátit vechna livá a
vykonstruovaná obvinìní.
Ludmila Velcerová
Jiøí Madzia
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PODOMNÍ PRODEJ
Témìø kadý z nás se nìkdy
setkal s usmìvavým, vkusnì
obleèeným dealerem, zprostøedkovatelem èi podnikatelem, který
zazvoní u vaich domovních
dveøí a nabízí jedineènì výhodnou nabídku.
Nejèastìji se v poslední dobì
mùeme setkat s nabídkou smlouvy o sdruených slubách dodávky elektøiny èi plynu, popø. nabídkou hrncù pro zdravé vaøení, ve
vysávajících vysavaèù apod..
Mìsto Vizovice, aby zamezilo i uvedeným obchodním
praktikám, vydalo naøízení Trní øád, s úèinností od 1. 11.
2009, kde ve Èl. 9 odst. 2 je
podomní prodej zakázán.

V Trním øádu je definován
podomní prodej - jako prodej,
provozovaný formou pochùzky
(obchùzky), pøi nìm je potenciální uivatel zboí nebo slueb
bez pøedchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob
mimo veøejnì pøístupná místa,
zejména obcházením jednotlivých domù, bytù apod..
Je-li dealerem, zprostøedkovatelem èi podnikatelem podomní prodej provozován ve
mìstì Vizovice, dopoutí se
poruení § 46 odst. 1 zákona è.
200/1990 Sb., o pøestupcích.

HANDICAPOVANÝM TURISTÙM SE
OTEVØELA DALÍ STEZKA
Nová stezka pro handicapované byla slavnostnì otevøena v
sobotu 22. záøí ve 14 hodin ve Vizovicích. Nový projekt Klubu
èeských turistù nese název Turistika pro vechny.
Jejich hlavním cílem je vytvoøit podmínky pro aktivní turistiku
vozíèkáøù, a to ve vech krajích Èeské republiky.

Ing. David Hába
odbor Obecní ivnostenský úøad

NEÚSPÌNÁ DOTACE
V minulém èísle VN jste byli v rámci èlánku o Vizovické trnici informováni, e jsme za mìsto Vizovice podali ádost v rámci
vyhláené výzvy 32/2012 2.3.1 - Fyzická revitalizace území z
Regionálního operaèního programu regionu soudrunosti NUTS II
Støední Morava o dotaci na demolici stávající kotelny na sídliti Rùová s pøedstavou vyuití plochy na parkovitì pro cca 21 vozidel.
Nae ádost byla podána v termínu se vemi legislativními náleitostmi, pøesto jsme obdreli sdìlení o neúspìnosti.
Jako dùvod byl uveden fakt, e mìsto nedosáhlo poadovaného výnosového procenta (ekonomické vnitøní výnosové míry v rámci
projektu).
Mrzí nás to, protoe jsme vnitønì doufali, e vyuijeme dotaèních prostøedkù na odstranìní této mìstské zátìe. Momentální
úvaha, zda budeme do dalích let schopni v rámci rozpoètù nalézt
patøièné prostøedky na demolici, je v nedohlednu
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

ÚZEMNÍ PLÁN VIZOVICE
Mìstský úøad Vizovice, odbor stavebního úøadu oznamuje vydání
Opatøení obecné povahy è. 1/2012/vi - Územního plánu Vizovice.
Zastupitelstvo mìsta Vizovice vydalo dne 4. 6. 2012 usnesením è.
VI/86/2012 Územní plán Vizovice formou Opatøení obecné povahy è.
1/2012/vi, které nabylo úèinnosti dne 22. 6. 2012. Územní plán øeí
vymezení vech funkèních ploch na území mìsta - k.ú. Vizovice a k.ú.
Chrastìov.
Do uvedené územnì plánovací dokumentace lze nahlíet na:
- www.vizovice.eu
- Mìstském úøadu Vizovice, odboru stavebního úøadu - u poøizovatele
- Krajském úøadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a
stavebního øádu
Ing. Ivana Valachová
odbor stavebního úøadu

- SVATOMARTINSKÝ TRH VE VIZOVICÍCH Mìsto Vizovice, Agrární komora Zlín a Místní akèní skupina
Vizovicko a Sluovicko poøádají v sobotu 10. listopadu od 9 do 12
hodin SVATOMARTINSKÝ TRH.
Mùete se tìit na originální speciality.
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Bezbariérová turistická trasa je dlouhá 5 470 metrù s maximálním pøevýením 124 metrù a je oznaèena jako støednì
tìká. Je urèena spíe pro zdatné vozíèkáøe v doprovodu dvou
asistentù nebo pro elektrické vozíèky.
Trasa stezky je vybavena lavièkami a mapovými panely,
které návtìvníky seznámí s pøírodními zajímavostmi a krásami
Vizovicka. Stezku bylo moné realizovat mimo jiné díky finanèní
podpoøe spoleènosti Hamé, sdìlil Miloslav Vítek, pøedseda Klubu èeských turistù ve Vizovicích. Letos se jedná ji o druhou
stezku tohoto charakteru, první byla otevøena v èervnu v Praze.
V posledních letech se postoj spoleènosti k lidem s handicapem výraznì mìní, ale zpøístupòování turistických oblastí pro
osoby s postiením není dosud vìnována tak velká pozornost.
Vìøím, e takových projektù bude v Èeské republice pøibývat a e se tak handicapovaným dostane monosti provozovat
turistiku a ít svùj ivot naplno, øíká marketingová øeditelka spoleènosti Hamé Marcela Mitáèková.
Právì rozvoj pøístupného cestovního ruchu pøedstavuje
jednu z moností, jak lze lidem s rùznými druhy handicapù
usnadnit cestování a tím pøispìt ke zlepení kvality jejich ivota.
HAMÉ s.r.o. je pøední èeskou potravináøskou firmou zabývající se výrobou trvanlivých i chlazených potravin, sídlo spoleènosti je v Kunovicích u Uherského Hraditì. HAMÉ s.r.o. nabízí
své výrobky pod obchodními znaèkami Hamé a prémiovými
znaèkami Otma, Veselá pastýøka, Znojmia, Hamánek a Hamé
Life Style. V sortimentu Hamé nalezne svùj výrobek kadý, kdo
vyhledává kvalitu, tradièní i nové chutì a absolutní zdravotní
nezávadnost potravin za pøíznivé ceny.
Bc. Andrea Èervenková
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DEJTE PSOVI VAE SRDCE A ON VÁM DÁ SVÉ
Vìtina lidí, kteøí mìli nìkdy
v ivotì psa, ví, e rodina bez
psa není úplná. Psi nás vìtinou
zahrnují svou bezprostøedností,
bezmeznou a tìdrou láskou,
oddaností a jsou nám spoleèníkem po mnoho let. Pro vìtinu z
nás pes znamená také ochranu a
tolik potøebnou oporu v dnení
spoleènosti. Mnozí si kupují psa,
aby jim dìlal spoleènost. Pes je
ivá bytost, která nepotøebuje luxusní auta, drahé domy, pøepychový nábytek, vzácné obrazy ani nejmodernìjí mobil. Staèí mu láska
jeho pána a vlídné zacházení.
Josh Billings øekl: Pes je
jediné stvoøení na svìtì, které
vás miluje víc ne sebe.
Pokud ji máme doma pejska, musíme se o nìj nejen pøíkladnì starat, ale naí povinností je také po svém miláèkovi
uklízet, co je i u nás ve Vizovicích stále dost velkým problémem. Zvlátì pak na sídlitích a
veøejných komunikacích. Píi na
toto téma právì nyní, pøed zaèátkem zimního období, kdy pak
vechny psí hromádky ukryje
sníh. O to horí podívaná se nám
vem naskytne na jaøe, a sníh
roztaje a zmizí.

cích pouíváním pøípravkù proti
klíatùm a celoroènì oetøováním proti blechám.
d) Zajistit pravidelný pohyb
a venèení.
2. Co byste jako zvìrolékaøka doporuèovala a na co by si mìli majitelé pejskù dávat pozor s
blíícím se zimním obdobím?
Kromì hrátek ve snìhu,
mùe zima pøináet naim pejskùm i mnoho problémù. Chlad a
mráz snáí jednotlivá plemena a
jedinci rozdílnì. Záleí na vìku,
velikosti a stavbì tìla, na zdravotním stavu a v neposlední øadì
také na tom, zda je pejsek chován v bytì nebo celoroènì venku.
Pejsci chovaní venku potøebují více energie na udrení tìlesné teploty. Krmivo podávané v
zimì by mìlo být výivnìjí. To
platí zejména u klasického, doma pøipravovaného krmiva. Granulované krmivo obvykle staèí
pokrýt energetickou potøebu.
Doporuèuji ale hlídat, zda
pes po urèité znaèce granulí pro-

øe by se mìlo nejdøíve aklimatizovat. Venku rychle ztrácí pocit
tepla a hrozí riziko prochladnutí.
Proto nechejte svého pejska probìhnout a nikdy ho dlouho nenechávejte sedìt na jednom místì.
Pokud vlastníte pejska krátkosrstého plemene a máte pocit, e
je mu venku zima a tøepe se, klidnì mu poøiïte obleèek. Pøi výbìru obleèku se zamìøte hlavnì na
funkènost ne módní vzhled. Pes
by mìl mít zakrytá hlavnì záda a
ledviny. Není ale vhodné, aby byl
zababuený celý. Psi nemají
vyvinuté potní lázy na tìle a
ochlazují se zvýením frekvence
dechu, proto jim hrozí v zimním
období zánìt horních dýchacích
cest nebo dokonce a pøehøátí.
Pokud je pejsek po procházce
mokrý, vysute ho.
Zvýenou pozornost bychom
mìli vìnovat i tlapkám. Posypová sùl na chodnících je típe,
pùsobí drádivì, mùe zpùsobovat vysuování a vznik drobných ranek, které jsou vstupní
branou pro infekci. Po kadé procházce tlapky opláchnìte ve
vlané vodì a vysute.

V roce 1991 dolo k privatizaci veterinární sluby. Také v
naem mìstì máme nové veterinární ordinace. Jednu takovou
ordinaci, která je za starou kolou, jsem navtívila a poádala
paní MVDr. Lucii Hruzíkovou o
zodpovìzení nìkolika otázek.
Tady jsou její odpovìdi:
1. Co dìlat, aby byl pejsek
stále zdravý?
a) Krmit kvalitním, vyváeným krmivem, co povauji za
alfu a omegu zdravého, spokojeného pejska. Je tøeba brát zøetel
nejen na druh, velikost a plemeno, ale i na vìk. tìòátka mají
úplnì jiné potøeby ne psi
dospìlí èi staøí.
b) Vyvarovat se krmení nevhodnými potravinami a pamlsky
v nadmìrném mnoství. Patøí
mezi nì napø. uzeniny s vyím
obsahem soli a tuku, zbytky od
stolu, které jsou èasto koøenìné
a mohou vyvolat zvracení, kvalitní èokoláda, která obsahuje teobromin, co je látka pro psy toxická a mùe vyvolat otravu.
c) Chránit zdraví naich miláèkù pravidelným oèkováním a
odèervováním, v letních mìsí-

nin, proto se radìji vyhýbejte
kluzkým povrchùm, kde hrozí
rùzné úrazy.
I pøes vechny tyto problémy
zimu vìtina pejskù miluje. Válejí
se, probíhají hlubokým snìhem,
chytají snìhové koule a v období
vánoèních svátkù, kdy na nì
máme více èasu, jsou nejastnìjí.
3) S jakým nejèastìjím
onemocnìním jste se za svoji
praxi u psù setkala?
Není to jednoznaènì jedno
konkrétní onemocnìní, ale nejèastìji se v ordinaci setkávám s
problémy, které se týkají psích
ouek. Nejèastìji postihují plemena psù s dlouhými uními
boltci (kokrpanìl, baset), nebo
plemena s nadmìrnì osrstìným
zvukovodem a vnitøní stranou
boltce (teriéøi). Tento typ uí znesnadòuje pøístup vzduchu, co
vede k zapaøení a zvýené tvorbì a ukládání uního mazu, který
pøedstavuje skvìlou ivnou pùdu
pro infekci. Pøíèin onemocnìní
uí je celá øada - zánìty vyvolané parazity, bakteriemi, kvasinkami, cizími tìlesy (travní osiny),
alergie, které se vdy nemusí
projevovat celotìlovým svìdìním, otok boltce (othematom krevní podlitina) a èasto také
nesprávné oetøování uí ze
strany majitele. Pokud pejsek
netrpí zvýenou tvorbou uního
mazu, je zbyteèné ui vyplachovat a èistit uními tìtièkami,
jejich pouití se nedoporuèuje.
Vdy svým klientùm kladu na
srdce osvìdèenou radu: Nìkdy
ménì znamená více!
Dìkuji Vám za odpovìdi a
pøeji hodnì zdraví a radosti pøi
Vaí práci se zvíøaty.
Zuzana talmachová
místostarostka

spívá a spíe nehubne. Ne vdy
je moné takovým pejskùm umonit pøeèkat nejkrutìjí mrazy
uvnitø domu, v garái èi pøedsíni.
Proto je vhodné vybavit psa na
zimu zateplenou, zaizolovanou
boudou. Vá psí kamarád vám
za ni bude velmi vdìèný.
Pro psy chované v bytì je
nejvìtí problém pøechod z teplého do studeného prostøedí. Zví-

Preventivnì se doporuèuje
pouívání ochranných balzámù k
oetøení psích tlapek, ale postaèí
i obyèejná vazelína nebo krém s
nízkým obsahem vody. Existují
také ochranné botièky. U psù,
kterým prorùstá srst mezi prsty,
je vhodné ji vystøíhat, aby se na
ni nelepil zmrzlý sníh.
V zimním období se také
zvyuje mnoství pøípadù zlome-
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I u nás ve Vizovicích je
spousta tzv. pejskaøù. Do pùlky
záøí letoního roku evidujeme
celkem 416 pejskù. Za loòský
rok se vybralo od dritelù psù
68 313 Kè.
Sazba poplatku ze psù na rok
2012 dle OZV 2/2010 Vizovice
èiní:
a) za psa chovaného v RD v
k. ú. Vizovice:
1) 180 Kè roènì za prvního psa,
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VEØEJNÁ BESEDA O SILNICI R49

Dìti Zemì z Brna ve spolupráci s obèanským sdruením Vizovické vrchy, hnutím Duha Olomouc a se
sdruením Egeria poøádají v pátek 26. 10. 2012 od 18 do 20 hodin ve Vizovicích v sále hasièského domu
veøejnou besedu o stavu pøípravy rychlostní silnice R49.
2) 270 Kè roènì za druhého a
kadého dalího psa,
b) za psa chovaného v RD v
k. ú. Chrastìov:
1) 60 Kè roènì za prvního
psa,
2) 90 Kè roènì za druhého a
kadého dalího psa,
c) za psa chovaného v bytovém domì (napø. paneláku),
poplatek èiní:

1) 540 Kè roènì za prvního
psa,
2) 810 Kè roènì za druhého a
kadého dalího psa.
Je-li chovatelem poivatel
dùchodu, který je jeho jediným zdrojem pøíjmu,

poplatek èiní:
a) za psa chovaného v RD v
k. ú. Vizovice:
1) 60 Kè roènì za prvního
psa,
2) 90 Kè roènì za druhého a
kadého dalího psa,
b) za psa chovaného v k. ú.
Chrastìov:
1) 30 Kè roènì za prvního
psa,

2) 45 Kè roènì za druhého a
kadého dalího psa,
c) za psa chovaného v bytovém domì (napø. paneláku):
1) 200 Kè roènì za prvního
psa,
2) 300 Kè roènì za druhého a
kadého dalího psa.

VEMTE SI MÌ

Rasa: Køíenec labradora tet. è.: K 2024, jméno v útulku ERTOS
Pohlaví: Pes Vìk: 4 - 5 let

Dotace z rozpoètu Zlínského kraje

Mìsto Vizovice obdrelo z rozpoètu Zlínského kraje úèelovou
neinvestièní dotaci ve výi 25.000 Kè na výdaje spojené s èinností
Jednotky sboru dobrovolných hasièù Vizovice.
Poskytnuté finanèní prostøedky budou èásteènì pokrývat úhradu nákladù na opravu zásahové mobilní techniky jednotky, která by
mìla být realizována v letoním roce.
V letoním roce se ji jedná o druhou dotaci, kterou poskytl
Zlínský kraj mìstu na zabezpeèení èinnosti jednotky SDH Vizovice.
Jiøí ùrek
JSDH Vizovice

INFORMACE Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
- ZMÌNA TELEFONNÍCH KONTAKTÙ Váení spoluobèané, od 1. 1. 2013 dojde ke zmìnì telefonních èísel pracovníkù MìÚ. Mìstský úøad pøejde k tomuto datu na mobilní
telefony. Zùstanou zachovány pouze pevné linky:
podatelna 577 599 111, sekretariát 577 599 113, fax 577 599 160.
Nový telefonní seznam bude zveøejnìn ve Vizovských novinách a
na internetových stránkách mìsta www.vizovice.eu. Vìøíme, e tato zmìna bude pøínosem v komunikaci mezi obèany a úøadem. Pøi
øeení svých záleitostí volejte pøímo na pøísluný odbor, který se
danou agendou zabývá. Dìkujeme za pochopení.
INFORMACE Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
- UZAVØENÍ ÚØADU 31. 12. 2012 Váení spoluobèané, v pondìlí dne 31. 12. 2012
bude Mìstský úøad uzavøen.
Dne 27. 12. 2012 bude provoz MìÚ zajitìn
od 8:00 do 14:00 hodin.
Dne 28. 12. 2012 bude provoz MìÚ zajitìn
od 8:00 do 12:00 hodin.
Dìkujeme za pochopení a pøejeme klidné proití svátkù.
Ing. Jaroslav Pavelka
tajemník MìÚ Vizovice

PRÁDELNU VE VIZOVICÍCH SE PODAØILO
ZACHOVAT

Charakteristika: Temperamentní, sebevìdomý a dominantní jedinec, který bude potøebovat dùsledný pøístup a zkueného èlovìka.
Vhodný nejlépe na zahradu. Váha 29 kg. Nedoporuèujeme k
dìtem. Nalezen ve Vizovicích.
Mìsto Vizovice poskytne novému majiteli na péèi o psa
finanèní pøíspìvek.
Na podrobnosti se informujte na tel. 577 599 143.
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Dobrou zprávou pro vechny obyvatele Vizovic a jeho okolí je to,
e prádelna ve Vizovicích zùstává. Do výbìrového øízení o pronájem tìchto nebytových prostor se pøihlásili 3 zájemci. Jistì k tomu
napomohla i medializace, která probìhla na zaèátku letoního léta.
Moná i nìkteøí z vás jste tuto reportá v regionálním televizním
vysílání o prádelnì ve Vizovicích vidìli.
Rada mìsta Vizovice na svém zasedání dne 8. 10. 2012 schválila pod èíslem 21/435/12 uzavøení smlouvy s NIKOLINA TEX. s.r.o.
Tato firma bude i nadále zabezpeèovat vechny dosud nabízené
sluby.
Jsme moc rádi, e prádelna i s èistírnou, na kterou jsou obyvatelé zvyklí, za starou kolou zùstává.
Zuzana talmachová
místostarostka
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VIZOVJÁNEK NA VESOKOLSKÉM SLETU
Na poèátku záøí 2011 nás
oslovilo Folklorní sdruení ÈR s
nabídkou na úèinkování na 15.
Vesokolském sletu, který se
uskuteènil k oslavám 150 let Sokola. Spolu s Vizovjánkem se pøihlásilo dalích 30 souborù z Valaska, Laska, Slezska a Valaský sbor portáský.
Skladba Radostná zemì autorù Miroslava Ekarta, Heleny
Skálové a Anny Buroòové se
skládala ze dvou valaských tancù a pro nás neznámých tøí slezských a dvou laských skladeb.
První mìsíce jsme nacvièovali sami jen podle DVD a dvou
taneèních párù, které byly na
kolení. Teprve a v únoru jsme
se poprvé seli se vemi valaskými soubory na spoleèné
zkouce ve Vsetínì, a poté se
souborem Lipta, který s námi tvoøil spoleèný obrazec ve tvaru
kvìtu. V bøeznu nás èekala
zkouka vech tøiceti souborù ve
Frentátì pod Radhotìm a v
èervnu v Ostravì a Opavì.
Po dlouhém nacvièování
jsme koneènì 4. èervence vyrazili do Prahy. Ve vlaku se hrálo a
zpívalo a bavili se nejen taneèní-

ci, ale i cestující. Nálada byla
opravdu dobrá, ale to jsme jetì

potili tak, e by se daly dímat.
Veèer jsme vyrazili do staré

netuili, co nás vechno èeká.
Dalí den ráno jsme poprvé
zkoueli v SynotTip arénì. Kadý
se na trávníku cítil jako hvìzda.
Vedro bylo neúprosné, a proto se
nìkteøí vydali vyuít místní koupalitì. Odpoledne probìhla dalí zkouka, tentokrát u generálka v krojích, které jsme pro-

Prahy - ta nás pøivítala lijákem a
prohlídky byl konec. A tak jsme

Slezské dny v Dolní Lomné

Po vystoupení v Bruperku (viz str. 19) jsme hned následující den, 9. záøí, vyrazili na Slezské dny v Dolní Lomné. Ji podruhé
jsme zde spolu s CM Vizovský Jurá zastupovali valaský region.
Na dvou podiích jsme se blýskli nejen v dìtském, ale i v dospìlém programu, spolu se soubory z Laska, Slezska, Slovenska a
Maïarska.
Krátké video Èeské televize, obsahující nae pásmo O svatém Blaeji, mùete zhlédnout na www.vizovjanek.estranky.cz v
sekci Video.
Anna Macková

skonèili zpìt na strahovských
kolejích a do noci hráli a zpívali.
V pátek 6. èervence se
koneènì po roèním nacvièování
rozeznìly první tóny skladeb
sokolských cvièencù spolu s naí
folklorní.
Byl to záitek na celý ivot,
vidìt tolik nadencù nejrùznìjího vìku, jak spoleènì cvièí a zpívají. Celý program mùete zhlédnout na naich stránkách
www.vizovjanek.estranky.cz v
sekci Videa.
Doufáme, e vás Vesokolský program zaujme stejnì jako
nás úèastníky.
Velké díky patøí mìstu Vizovice, Folklornímu sdruení ÈR a
Valaskému folklornímu sdruení, bez jejich pomoci bychom
nemohli reprezentovat Vizovice
ani valaský folklor.
Anna Macková

SEZNAM AKCÍ DOMU KULTURY
ØÍJEN - PROSINEC 2012

26. 10. 2012 v 19:00 - divadelní
pøedstavení MÁTOVÝ NEBO
CITRON. Hraje divadlo Devítka
Olomouc.
Vstupné na místì 60,- Kè, pøedprodej v papírnictví Pavelka a
v Informaèním centru DK.
Hlavní sál Domu kultury.
31. 10. 2012 v 9:00 - divadelní
pohádka pro nejmení ZE IVOTA HMYZU. Hraje Divadlo
pro dìti - Øád èervených nosù z
Blatnice p. Sv. Ant.
Vstupné 40 Kè.
Hlavní sál Domu kultury.
5. 11. 2012 v 17:00 - vernisá
výstavy JAK SE ILO V LETECH 1860 - 1960 (aneb ze
ivota jedné rodiny). Výstava
potrvá do 30. 11. 2012. Informaèní centrum Domu kultury.
9. 11. 2012 v 19:00 - travestie
show SCANDAL LADIES.
Jedineèná celoveèerní show
plná písnièek èeských a zahranièních interpretek.
Hlavní sál Domu kultury.
21. 11. 2012 v 9:00 - divadelní
pohádka pro nejmení
O PRAÈLOVÍÈKOVI.
Bájeèný výlet do svìta dinosaurù, dinosauøic, ptakojetìrù
a ptakojetìrek. Hraje divadlo
Tramtarie Olomouc.
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Vstupné 40 Kè.
Hlavní sál Domu kultury.
23. 11. 2012 v 17:00 - pøednáka Josefa Ulehly FYZICKÝ A
DUCHOVNÍ VLIV MÍSTA A
PROSTORU NA ÈLOVÌKA.
Kavárna Domu kultury.
29. 11. 2012 od 15:00
BESEDA S DÙCHODCI
Hlavní sál Domu kultury
3. 12. 2012 v 17:00 - vernisá
výstavy SKAUTSKÁ VÝSTAVA
k výroèí - 100 let èeského
skautingu.
Vestibul a Informaèní centrum
Domu kultury.
8. 12. 2012 - autobusový zájezd
Domu kultury
PØEDVÁNOÈNÍ VÍDEÒ.
Návtìva památek s prùvodcem.
Cena 380,- Kè.
13. 12. 2012 v 17:00 cestopisná
pøednáka
RICHARD JARONÌK.
Kavárna Domu kultury.
15. 12. 2012 od 10:00 do 14:00
VÁNOÈNÍ TRH.
Masarykovo námìstí Vizovice.
21. 12. 2012 Koncert skupiny
FLERET.
Hlavní sál Domu kultury.
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NAROZENÍ:
Mathias Bene, rodièe: Marián a árka Beneová
Mia Høiòová, rodièe: Michal Høiò a Alena Hermannová
Eduard Navrátil, rodièe: Eduard a Jana Navrátilová
Aneta Orbesová, rodièe: Pavel a Vìra Orbesová
Barbora Slezáková, rodièe: Antonín Slezák a Marcela
Peèeòová
Albìta paòhelová, rodièe: Tomá a Markéta paòhelová
Luká Kundera, rodièe: Luká a Martina Kunderová
Taána Ostravská, rodièe: Jiøí a Lenka Ostravská
Kateøina iláková, rodièe: Pavel ilák a Lucia Máchalová
Adam tach, rodièe: Lubomír a Jitka tachová

SÒATKY:
Michal Dìdièík a Lucie roz. Èernobilová, oba Vizovice
Petr Halaka a Kateøina roz. tolbová, Vizovice
Antonín Kaòa, Vizovice a Markéta roz. Hýlová
Pavel Kopuletý a Petra roz. Olejníková, oba Vizovice
Petr Gill a Taána roz. Veèeøová, oba Vizovice
Petr Jumar a Veronika roz. ínová, Vizovice
Luká Navrátil a Elika roz. Bradová, Vizovice
Zdenìk Pala a Veronika roz. Hlobilová, Vizovice
Jaromír pico a Radka roz. Miklíková, Vizovice
Jiøí Veselý a Michaela roz. Prèíková, Vizovice

IVOTNÍ JUBILEUM
ivotní jubilea bývají pro kadého èlovìka velkou událostí. Pøi tìchto významných okamicích se setkáváme s rodinami, blízkými pøáteli,
sousedy , se vemi, kteøí s námi
spoleènì sdílí tuto významnou událost.
V záøí oslavil významné jubileum
- 70 let ivota a zároveò zlatou svatbu - 50 let, pan Jaroslav Kopáèek z
Chrastìova. Za jeho èinorodou letitou práci, kterou vìnuje místní èásti obce Vizovice - Chrastìov, mu dodateènì za mìsto Vizovice pøejeme hodnì zdraví,
rodinné pohody a hodnì sil do dalích let práce pro obèany
Chrastìova.
Starosta mìsta a Osadní výbor Chrastìov

ÚMRTÍ:
Jarmila Slováková, Pardubská 1194, 78 let
Jan Dubèák, Polní 961, 66 let
Elika Pisková, tìpská 947, 76 let
Boena Poláchová, Luhy 763, 75 let
Karel Tippl, Pardubská 1194, 56 let
Zdeòka Vávrová, Lázeòská 856, 80 let

5/2012
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PRONÁJEM
Nabízíme k pronájmu nebytové
prostory v 1. patøe na
Masarykovì námìstí ve
Vizovicích è. p. 416
od 1. 12. 2012. Jedná se o
5 samostatných místností.
Blií info. na tel. 777 232 961
ZPRÁVA KOMISE PRO
OBÈANSKÉ ZÁLEITOSTI
Jednou z mnoha èinností komise pro obèanské záleitosti je i
návtìva jubilantù pøi jejich ivotních výroèích. U pøíleitosti dovrení
vìku 70, 75, 80, 85, 90 let a poté následnì kadý rok mùe vás, obèany Vizovic, navtívit dobrovolná spolupracovnice komise pro obèanské
záleitosti (dále jen KOZ) s nejlepím úmyslem blahopøát vám.
Dobrovolné spolupracovnice KOZ Vizovice, které navtìvují
jubilanty:
Mikulèíková Vìra / ul. kolní, Sadová, Prostøední, Kròovská,
Sluneèná, èást Masarykova nám.,
Macháèková Elen / ul.Komenského, Polní, Nová,
Balusková Marie / ul. Lázeòská, Janova hora,
Èalounová Jarmila / ul. Øíèanská, Lípová, Slatinská, Dubovsko,
Lutonská Marta / ul. tìpská, sídlitì tìpská,
Sklenáøová Nadìda / ul. tìpská, sídlitì tìpská,
Klvaòová Zdeòka / ul. Kopanická, Partyzánská, Dìlnická, Nad
Výmolem, Mlýnská, Pøíèná,
Kovaøíková Jiøina / ètvr A. Háby, ul. Sluovská, Nádraní, Tìchlovská, Øíèní,
Macalíková Marie / ul. Pardubská, Potovní, Pod Hájem,
Poláková Vìra / ul. Pardubská, Potovní, Pod Hájem,
Kovaøíková Alena / ul. Nábøení, Zahradní, Chrastìovská,
Baná Vlasta / èást Masarykova nám., ul. Rùová,
Hlavenková Vlasta / Chrastìov, Chrastìovské paseky,
Mazalová Jana / ul. Zlínská, Razov, 3. kvìtna, Palackého nám.,
Tyrova, Pøíkrá, Pod Habeem, Èamínka, J.Haly, Koráb.
Tyto eny mohou navtívit i jiný obvod, napø. z dùvodu nemoci jiné
èlenky, vdy na ádost a návrh matrikáøky a po dohodì s ní. Takto
mohou èinit i èlenky komise níe uvedené.
Pøeváná èást en zde uvedených spolupracuje s komisí pro
obèanské záleitosti i nìkolik desetiletí. Jiné jsou v této oblasti nové a
vechny si vedou skvìle.
Èiní tak dobrovolnì a s láskou ve svém volném èase.
Kratièkou návtìvou a drobným dárkem vdy potìí.
Komise pro obèanské záleitosti pracuje v následujícím sloení :
Mgr. Ludmila Penèíková - pøedsedkynì komise
Mgr. Zuzana talmachová
Mgr. Stanislava Mikulèíková
Elen Macháèková
Dana Smetanová
V závìru roku 2011 oznámila ukonèení aktivní èinnosti pøi komisi
pro obèanské záleitosti paní Boena Glücková.
Pùsobila v této oblasti dlouhá léta. Rádi bychom jí touto cestou
upøímnì podìkovali a popøáli hodnì zdraví, tìstí a pohody do dalích
let.
Dana Smetanová
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VÍTE, KDE JE JEDINÝ ÈESKO-SLOVENSKÝ BETLÉM?
Veobecnì se soudí, e
první ivý jeslièkový obraz vytvoøil Frantiek z Assisi u v roce
1223. V jeskyni nedaleko obce
Grecio v Umbrii dal umístit jesle
vystlané senem. U jeslí postavil
osla a vola a slouil zde za pøítomnosti vesnièanù tìdroveèerní mi. Scéna se natolik líbila, e

Koncem 16. století se o budování kostelních betlémù zaslouili jezuité konající své misijní cesty ve velké èásti Evropy, ale
i v Asii a Jiní Americe. Za skuteèné pøedchùdce souèasných
jeslièek jsou povaovány jeslièkové oltáøe a skøínì, které zobrazovaly Kristovo narození. Tyto

ckoncù i pøirozený zájem divákù
o tuto duchovní tématiku.
V roce 1780 bylo vystavování jeslí v kostelích oznaèováno

barvily. Místy se vyrábìly betlémy keramické.
Na konci 19. století byly trhy
u nás, ale i jinde v Evropì doslo-

Betlém vytvoøilo 15 párù rukou.

Plocha betlému - 65 m2.

byla napodobována v øadì italských kláterù.
V dobì gotiky se setkáváme
se Svatou rodinou pøi církevních
hrách. Jeíek, nìkdy i Josef a
Marie, byl vyøezán ze døeva,
ostatní postavy hráli iví herci.

obrazy byly nemìnné. Teprve
pozdìji byly betlémové postavy,
èasto v ivotní velikosti, pøemísovány podle betlémské èasové posloupnosti (oznámení
pøíchodu Spasitele, narození,
klanìní králù). To zvýilo kone-

Betlém v Horním Lidèi.

za nedùstojné, protoe vìøící,
pøedevím mláde, vìnovali
obvykle více pozornosti vlastním jeslím ne církevnímu obøadu. Proto byly z chrámových prostor vykázány.
Biblický pøíbìh prosté eny
Marie s dìátkem byl lidem velmi
blízký, a tak vymýleli, jak by se
ubohé enì s dìckem mohlo pomoci. Pod rukama prostých øemeslníkù, nìkdy i samoukù, zaèaly vznikat nové lidové betlémy.
Ty u bývaly umístìny do èeské
krajiny a stavení se podobala
venkovským chaloupkám a mìstským domùm. Postavièky vyjadøovaly snahu pomoci bezbrannému dítìti a vedle darù
králù snáeli dítìti ve potøebné
k ivotu i prostí lidé.
Obliba stavìní jeslièek byla
tak velká, e vznikaly celé dílny,
kde se betlémy vyrábìly.
Vyøezávané betlémy z lipového døeva byly pomìrnì drahé a mnozí si nemohli jejich nákup dovolit.
Vzhledem ke znaèné poptávce a také snaze zlevnit výrobu se
zaèaly betlémy lisovat do forem,
tzv. kadlubù, z papírové masy,
sádrové hmoty, hlinky, tìsta nebo
vosku... Usuené figurky se pak
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va zavaleny sériovì vyrábìnými
figurkami v nìkolika velikostech.
V tu dobu se k nám zaèaly
dováet z Dráïan a Innsbrucku
vystøihovací betlémy. Byly skladné a lehce sestavitelné. Za krátký èas vystøihovací betlémy malovali i nai autoøi. Ve 20. století
ovládly trh výhradnì vystøihovací
a skládací betlémy. Se zvykem
zdobení vánoèního stromku
zaèaly vak betlémy ustupovat.
Od 60. let minulého století
zájem o jeslièky opìt roste. Lidé
si je zaèínají zhotovovat sami,
nìkteré dílny je vyrábìjí profesionálnì.
Vdy jsem Horním Lidèem
jen projel a cílem mé cesty bylo
jen co nejrychleji se dostat k dálniènímu pøivadìèi u Púchova.
Maximálnì jsem v Lidèi tankoval
(vcelku na dnení pomìry dobré
ceny pohonných hmot), a jednou jsem pøi chvilce volna uvidìl
na èerpací stanici pøiloený leták
s øezbou kostela na titulní stranì.
Mám rád øezbáøskou práci,
ale mnohdy zápasím s pøehnanou kýèovitostí èi moderním surrealistickým pojetím, které mi a
tak moc neøíká.
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shlédlo témìø 7 000 spokojených návtìvníkù. Sluná bilance.

ním Lidèi. Reprezentativní stavba moderního vzhledu nabízí
potìující scenérii lahodící kadému oku.

také døevoøezby nejzajímavìjích turistických míst Zlínského a
Trenèínského kraje, napøíklad

Svìtelná kompozice betlémského prostoru umocòuje celistvost expozice.

poutní místa Svatý Hostýn, Velehrad a Skalku u Trenèína. Buchlovský, Brumovský a Trenèínský hrad, zámek v Buchlovicích a
Bojnicích.

Dokonalost øezbáøské práce vyniká ve
spojení s mechanickým pohybem.

Z øezby je cítit elán, a chu
øezbáøù, kteøí svou práci dìlají z
lásky k døevu. Vidìl jsem spoustu betlémù. A ji to byly keramické, porcelánové, plechové, odlité
èi avantgardnì moderní. Líbily se
mi èi nikoliv. Vdy vìc názoru a
vkusu.
Hornolideèský betlém je doslova oním klasickým vyøezávaným z kusu døeva s cílem na detail. Prsty, nos, ústa jsou pøíjemnì vìrohodné a lidské.
Do provozu byl uveden teprve nedávno a troufám si tvrdit, e
mnoho Vizovjanù ani netuí, e
kousek za kopci máme zajímavou expozici.
25. prosince 2011 se podaøilo otevøít a za est mìsícù jej

5/2012

Pøi návtìvì expozice betlému je kromì vyøezávaných postavièek a architektur moné
shlédnout také pùsobivý filmový
snímek. Betlémský pøíbìh je v
nìm propojen s významnými historickými místy v èesko-slovenském pomezí.
Poutník provází diváka uplynulými staletími, pøibliuje mu zajímavé historické momenty, zvyky, pùvodní stará øemesla, ukazuje ivot lidí v naem kraji.
Podmanivá hudba, svìtelná
kompozice, doprovodné slovo to ve dotváøí výjimeènou atmosféru betlémské scény. Filmová
projekce trvá tøicet minut.
V betlému je moné shlédnout mimo typické výjevy z bible
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Proto se také betlém v Horním Lidèi nazývá betlémem èesko-slovenským.
Velkým lákadlem jsou pohyblivé a døevìné postavièky, jejich
prostøednictvím oívají stará
øemesla a zvyky.
Blíí se vánoèní èas. Podivný
shon nám vytvoøí z tìchto svátkù
ponìkud bláznivé a stresující
chvíle, které kadý øeíme po
svém. Doba klidu, meditování a
odpoèinku nìjak nepøichází, a
právì to je ten okamik na zmìnu. Moná, e návtìva betlému
a ohodnocení lidské práce bude
tou vítanou zmìnou.
Zajímavosti:
- expozice je celoroèní
- vhodná pro rodiny s dìtmi,
zájezdy, kolní výlety
- multimediální scéna s
promítáním pro 45 osob
- soubor více jak 220 figur
- více jak 100 objektù
- 75 pohyblivých figur
- rozloha na ploe 65 m2
www.betlemhornilidec.cz
Kontakt: 737 701 047
Richard Jaronìk
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STEZKA PRO VOZÍÈKÁØE
- Vizovická èerná O vizovické stezce pro vozíèkáøe se toho ji hodnì napsalo v
celostátním i regionálním tisku, a
tak bych to jen doplnil nìkolika
poznámkami.
Vizovická èerná je proto, e
ve stupních obtínosti je na nejvyím místì. Velké stoupání ale
odmìní její praktické stránky.
Startovní místo je na parkoviti v centru mìsta u novì budovaného lékaøského domu, vede

která se velmi zaslouila o realizaci projektu. Takté je nutné
podìkovat majitelùm a správcùm
pozemkù, kteøí s pochopením
dovolili umístit tabule a odpoèívací posezení na své pozemky.
Rád bych za èas konstatoval,
e se lidé k tomuto dílu chovají
slunì.
Ing. Miloslav Vítek
pøedseda KÈT Vizovice

TØI VETERÁNI
Asi kadý, kdo chodí ve Vizovicích na fotbal, nás zná. Sedáváme obyèejnì na nejhoøejí lavièce, peèlivì sledujeme dìní na
høiti, ale hlavnì vzpomínáme na
staré fotbalové èasy. A opravdu
je na co vzpomínat, vdy dohromady je nám u 230 let.
Nejvìtím pamìtníkem je
Zdenìk Mazoch, který se narodil
jetì pøed válkou, tedy ne první,
ale druhou. Ale také pamatuje
staré fotbalové borce jako tøeba
Puèe, Plánièku nebo Bicana.
Zdenìk je rodák z Frentátu,
ale zakotvil ve Zlínì, kde pracoval a hrál druhou ligu za Letnou.
Potom jetì pùsobil jako hrající
trenér v Malenovicích, Vítkovicích, Mysloèovicích a Vizovicích.

áci jsme se na zápasy tìili a na
utkání chodili daleko døív a adonili u hospodáøe dres, co kdyby
na nás nezbyl!
Mirek byl technický hráè, mìl
rád balón, dovedl ho maximálnì
podret a ti, kdo fotbalu rozumí,
dobøe ví, co to pro mustvo znamená. Ale také nìkdy pìknì bolí,
ale to u ke høe patøí. Takové
povedené jesle soupeøi - to byl
pro Miru bonbónek a nìkdy
moná víc ne vstøelená branka.
Takùv talent podìdila dcera
Petra, která hrála fotbal za slavnou praskou Spartu.
A nakonec jsem si nechal
sebe a vlastnì nevím, co bych o
sobì napsal. Ani nevím, kdo mì
k fotbalu pøivedl. Urèitì to nebyli

Do Vizovic se jetì teï rád
vrací na fotbalové zápasy, protoe tu má hodnì známých a kamarádù.
Mirek Zuzaník. S Mírou jsme
zaèínali hrát fotbal u od ákù a
jako sedmnáctiletí u za I. mustvo. Vzpomínám, jak jetì jako

rodièe, ale spí kamarádi. Také
jsem ádný fotbalový talent nemìl, spí fyzièku a herní zápal a
zápasy jsem emotivnì proíval.
Vzpomínám, jak kdysi v Kostelci, po mé vlastní brance, která
rozhodla o výsledku, jsem se
rozbreèel a to u jsem byl prosím
enatý!
Fotbal mám poøád rád, ale
nesnáím neèisté praktiky kolem
nìj. Vzpomínám na jednu dávnou pøíhodu: Jako kapitán mustva jsem el po zápase podepsat zápis k rozhodèímu. Ten zápas jsme tenkrát prohráli hlavnì
zásluhou sudího.
Pan soudce byl v dobrém
rozmaru, z úst mu táhla koøalka a
z taky èerstvé uzené! Vzteky
jsem se celý tøásl a teï podepisujte ten ortel!
Frantiek Kladníèek

Na trase Vizovické èerné.
kolem Sokolovny, kterou, jak
jsme si vyzkoueli pøi zahajování, lze vyuít pro vozíèkáøské akce, vede pøírodou klidové zóny
Vizovic, místy s výhledy na mìsto i vizovické vrchy. Bude slouit
a ji slouí nejen handicapovaným turistùm, ale vem obyvatelùm k relaxaci a odpoèinkovým
vycházkám.
Turisté veøejnosti darovali
dílo, ve kterém jsme si ovìøili i
vztah vedení mìsta nejen k turistice a rozvoji cestovního ruchu ve
mìstì, ale i pro maminky s koèárky a seniory, kteøí se chtìjí na
chvíli vzdálit od hluku a nebezpeèí automobilového provozu v
centru mìsta.
Pøi té pøíleitosti bych chtìl
podìkovat paní místostarostce Mgr. Zuzanì talmachové,

Fotbalová pøípravka
SK Vizovice poøádá nábor
pro kluky i holky roèníku
2006 a 2007
Kdy: trénink kadé úterý a
ètvrtek 16:00 hodin.
Kde: stadion SK Vizovice.
S sebou: pití a pokud mono
sportovní obuv/kopaèky a jen
pokud máte, tak míè è. 4.
Informace: tel 776 137 833,
737 832 291,
e-mail: waltercip5@seznam.cz
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NA ZÁVÌR KONCERTNÍ SEZONY
Koncertem
houslového
kvarteta KORNGOLD QUARTET jsme uzavøeli 45. sezonu
Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Bylo
to úspìné vystoupení mladých
umìlcù, které nám nabídla Nadace Èeský hudební fond. Pøed
nimi vystoupil enský pìvecký
sbor Rokytenka pod vedením
Mgr. Hany Vaculíkové.
Sezonu jsme zahájili instrumentální zajímavostí - vystoupením mladého trombonisty Jana
Pospíila za doprovodu klavíru.
V následujícím koncertu 8. 6.
2012 nám árie naich i zahranièních autorù i populární písnì
pøednesli Jakub Pustina - baryton, Olga Jelínková - soprán,
za klavírní spolupráce Richarda Pohla. Úèinkující nejsou naemu publiku neznámí a letos,
jako i døíve, mìli veliký úspìch.
Hudebnì - literární veèer 29.
6. 2012 byl ve znamení Bezruèovy poezie v podání Alfréda
Strejèka za hudební spolupráce Jana Rokyty starího i
mladího. Pøi koncertu nikdo netuil, e vystoupení vedoucího
cimbálové muziky Technik Jana
Rokyty bude témìø jeho poslední. Se stejným poøadem vystoupil
jetì jednou na beskydské Soláni. Pak u jsme mohli proít jen
poslední rozlouèení s ním v kostele v jeho rodné Jasenné.
Kytarový recitál Jana Matìje Raka, zamìøený na dílo Jaroslava Jeka, otevøel druhou
polovinu naeho koncertního

cyklu. Jeho vystoupení nás pøesvìdèilo o virtuozním zvládnutí
nástroje i o schopnosti instrumentálních úprav skladeb jiných
autorù pro kytaru.
Mladá klavíristka Lucie Valèová v klavírním recitálu pøedvedla umìlecké ambice nové,
nastupující generace. Její vystoupení nenechalo nikoho na
pochybách, e jako profesionální
hudebník dokáe zpamìti a technicky bezchybnì pøednést Bacha, Beethovena, Schumanna,
ale i nároèné skladby ruských
autorù.
Trio døevìných hudebních
nástrojù LIGNEUS - (hráèi zlínské filharmonie Bohuslava Martinù) Michal Kubaè (fagot), Albìta Jamborová (hoboj) a Jiøí
Kundl (klarinet) nám zahráli
Haydna, Mozarta, Thomasiho,
ale i souèasného autora, kolegu
ze zlínské filharmonie, Pavlorka.
Mimoøádný koncert 7. 9.
2012 byl ve znamení opery, operety, zpìvohry a muzikálu. Dokonce jsme se mohli potìit i tancem mladièkých taneèníkù, kteøí
taneèními figurami nezùstali nic
dluni vystoupením z taneèních
soutìí dospìlých. V hlavní èásti
koncertu vystoupilo trio DOEMI Dominika Fusková (soprán), Míla
Provazníková (housle) a Eva
Vildová (klavír).
Letoní hudební cyklus skonèil a doufám, e nai stálí návtìvníci a hosté byli spokojeni a z
kadého koncertu odcházeli s
bohatými umìleckými záitky.

Klavíristka Lucie Valèová.
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Mladí taneèníci.
Jim je nae práce urèena, protoe bez jejich úèasti a ocenìní by
nae práce byla zbyteèná. Dìkujeme proto vem za úèast na
koncertech a podporu.
Podìkovat je ale nutné i tìm,
kteøí koncertní cyklus podpoøili
materiálnì. Jejich podpora sanuje asi tøetinu výdajù na koncerty.
Dìkujeme proto naim sponzorùm - pøedevím Zlínskému
kraji a Ing. Jindøichu Ondruovi, námìstkovi hetmana,
který pøevzal nad letoním jubilejním roèníkem zátitu Dále
pak firmám ROSTRA s.r.o.,
VIZOCARGO s.r.o., Podhájí
s.r.o., RUDOLF JELÍNEK a.s.,
VALENDIN spol.s.r.o, MUDr.
Zdeòka Frantíková, Nadace
Èeský hudební fond Praha,
MUDr. Vladimíra a Stanislav
Kubíèkovi, PharmDr. Jarmila
Oreská, lékárna Jiní svahy
Zlín, PharmDr. Bohumil Hanák
lékárna MEDIACENTRUM Vsetín, KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., AB kvìtináøství Alena Drdová.
Z èlenù Kruhu pøátel hudby
je zapotøebí ocenit práci pana R.
Jee, který peèuje o úèinkující
umìlce a pomáhá s pøípravou sálu. Dále panu Pavlovi Klaèánkovi - technické sluby Vizovice
za instalaci a úklid idlí, I. Karáskové a Z. talmachové za zajitìní kvìtinových darù, jejich pøedání umìlcùm a pøivítání publika,
J. Findeisovi za zajitìní a distribuci plakátù a spolu s J. Baným (prodej vstupenek) za kon-

trolu pøi vstupu. Velký dík patøí i
paní M. Vitmanové a panu Klejchovi za obèerstvení pøi koncertech, které je dnes u souèástí celkové atmosféry koncertù. Dík patøí i Základní umìlecké kole, jejím uèitelùm i ákùm, kteøí jetì letos v úvodu koncertního cyklu vystoupili a zahajovali nae koncerty.
Dìkujeme i správì zámku,
e nám umoòuje vystoupení
umìlcù v tìchto inspirujících podmínkách. Umìlci vysoce oceòují
jak krásné prostøedí, tak i akustiku a v neposlední øadì i reakce a
vyspìlost naeho publika. Na pøípravách a výbìru umìlcù se dále
podílí PhMr. abka, Ing. D.
Weinsteinová a celý koncertní cyklus zatiuje Dùm Kultury pod vedením paní J. Trlicové.
V souèasné dobì pøipravujeme nový, ji 46. cyklus Vizovického zámeckého kulturního léta
Aloise Háby. Vizovický rodák,
skladatel Alois Hába má pøítí
rok dvì jubilea. Jedno radostné,
120. výroèí narození a smutné,
50. výroèí smrti. Jistì v prùbìhu
pøítího roku vás seznámíme se
ivotem a dílem tohoto slavného
Vizovjana, jeho jméno ná cyklus nese a budeme se snait, aby
v nìkterém koncertu zaznìla i
jeho hudba. Doufáme, e se nám
podaøí sestavit alespoò takový
program, jako byl ten letoní a
tìíme se s vámi na shledanou
koncem kvìtna v pøítím roce.
Do té doby vám pøejeme hodnì
zdraví a pohody.
jhr
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POPRVÉ DO KOLY
Aktovka, pouzdro, pøezùvky, svaèina Jak to vecko unesu?
Zvonìní, pøestávka, atna, hodina Zapamatuju si to? e by tu mìl
nìkdo obavy?
3. záøí se toti dvùr koly na Masarykovì námìstí zaplnil do
posledního místa. Maminky, tatínci, babièky, dìdeèci, ti vichni pøi-

Poprvé v lavicích.

li doprovodit 78 prvòáèkù na jejich první cestì do koly. Na úvod
slavnostního zahájení zazpívaly a zahrály dìti Vizovjánku a koly, a

Nakonec to vypadalo, e nikdo doopravdy strach nemá, protoe
se dìti rozely do tøíd docela zvesela. Tak a se vám, prvòáèci, ve
kole líbí.
J. Macková

Pohádkový les 2012 aneb Z pohádky do
pohádky.
Dne 23. záøí poøádal Dìtský domov a Základní kola Vizovice ve
spolupráci s Activitypark hotelem Vemina ji tradièní Pohádkový les
pro malé i vìtí dìti. Pohádkovým lesem dìti provázela Fiona,
Marfua, piráti, Pat a Mat, èarodìjnice z perníkové chaloupky,
vodník s vílou Amálkou, èerti, Teletubbies a dalí pohádkové
postavy. Dìti na stanovitích plnily rùzné úkoly, za které se jim pohádkoví kamarádi odvdìèili sladkou odmìnou. Po splnìní vech úkolù
si u pana Tau mohly pomocí hrací kostky a trochy tìstí vybrat z nabídky hodnotných cen.
Vzhledem k tomu, e nedìlnímu odpoledni pøálo i poèasí, vichni
si jej náleitì uili, co bylo poznat pøedevím na rozjaøených tváøích
tìch nejmeních. Vem, kteøí se o tuto zdaøilou akci pøièinili, touto cestou dìkujeme.
Jana Cholastová
DD a Z Vizovice

pak u dìti postupnì povzbudili jak pøedstavitelé mìsta - starosta
Ing. Roman Persun a místostarostka Mgr. Zuzana talmachová, tak
øeditelka koly Mgr. Radmila Koncerová.

Pohádkové postavy z lesa.
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VZDÌLÁVÁNÍ DO IVOTA
Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.08/04.0005
Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29. 6. 2011
byla schválena dotace finanèní podpory z Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost za úèelem vyuití finanèních prostøedkù z ESF.
Díky tomuto rozhodnutí mohla od 1. 8. 2011 nae kola (Dìtský
domov a Základní kola Vizovice) zaèít realizovat projekt nazvaný
Vzdìlávání do ivota.
Projekt bude probíhat od srpna 2011 do února 2013. Mezi klíèové aktivity patøí vzdìlávání pedagogických pracovníkù a tvùrcù
uèebnic v oblasti vyuití ICT (Informaèní a komunikaèní technologie)
ve výuce; inovace výukových pøedmìtù za pomoci ICT a tvorba
uèebnic do pøedmìtu Výchova ke zdraví a Informatika. Naí snahou
a zámìrem je pokusit se zajistit rovné pøíleitosti v pøístupu ke vzdìlávání podle individuálních potøeb ákù se specifickými vzdìlávacími potøebami.

VIZOVJÁNEK V BRUPERKU
Prvním vystoupením kolního roku 2012/2013 se stal Bruperk.
Jedná se o nádherné mìsteèko blízko Ostravy s krásným historickým
námìstím. A tak jsme se 8. záøí zúèastnili Dne mìsta Bruperk. I kdy
ze zaèátku vypadalo, e nám bude celé vystoupení pret za krk, poèasí se umoudøilo a celé sobotní odpoledne neprelo. Kamil Støihavka byl
moná hvìzdou festivalu, ale ani vystoupení Vizovjánku si nenechalo
ujít znaèné mnoství divákù.
Pøestoe pódium bylo malé, nikdo z nìj nespadl a vystoupení se,
dle mého úsudku, vyvedlo. Doprovázeli nás kamarádi z cimbálové muziky Fojt, s kterými jsme proili nádherný den. Dìkujeme.
Za celý Vizovjánek
Petr tach

Jak to celé zaèalo?
V srpnu a záøí probìhlo 5 kolení pro pedagogy v rozsahu 20
hodin v oblasti vyuití ICT ve výuce. Pedagogové provádí inovace
výukových pøedmìtù na 1. stupni (èeský jazyk, matematika,
prvouka a vlastivìda) a na 2. stupni (èeský jazyk, matematika, fyzika, chemie, zemìpis a dìjepis). V rámci této inovace vznikají powerpointové prezentace.
Zamìstnanci naeho zaøízení se kadý den setkávají nejen
pøi výuce s radostmi i starostmi ákù. Díky èasu, který tráví spoleènì, jsou skoro jako èlenové rodiny. A nejen proto vichni pedagogové s vedením pøemýleli, jak by mohli dìtem pomoci pøi vzdìlávání a jejich osobním rozvoji.
Proto vznikají pod rukami zkuených pedagogù 2 pracovní
uèebnice pøedmìtu Výchovy ke zdraví za vyuití ICT (Informaèní a
komunikaèní technologie) pro áky 6. a 8. tøídy a taky 4 Interaktivní
uèebnice s jednotlivými sadami pracovních listù opìt za vyuití ICT
do novì zaøazeného pøedmìtu Informatika pro 1. stupeò základní
koly praktické a pro 2. stupeò pomocné tøídy (pro áky se støednì
tìkým mentálním postiením).
Abychom mohli kvalitnì pracovat s áky, tak bylo zapotøebí
zlepit a zmodernizovat materiální zázemí nejen pro nae áky,
ale i pro pedagogy. Byla zøízena nová poèítaèová uèebna, byly
obnoveny stávající poèítaèe v odborné uèebnì a byla dovybavena
pomocná tøída projekèní technikou.
Pro áky pomocné tøídy byly zakoupeny poèítaèe s dotykovým
monitorem, upravenou myí a klávesnicí, aby se i oni mohli v pøedmìtu Informatika plnohodnotnì vzdìlávat. Pøi práci v nové poèítaèové uèebnì je k dispozici i interaktivní tabule, na které budou áci
pracovat napø. s pracovními listy. áci budou pøi výuce pouívat nové uèebnice a pracovní listy. Úkoly jsou pøizpùsobeny co nejvíce jejich znalostem, dovednostem a monostem.
Kvalita pracovních listù bude ovìøována pedagogy v rámci bìného vyuèování. Pøípadné nedostatky se jetì upraví.

Na pódiu.

Program kina (2012 øíjen, listopad, prosinec, 2013 leden)
datum
21.10.
24.10.
28.10.
31.10.

èas
19,30
19,30

19,30

název filmu
elezná lady
SAFE/SAFE
nehraje
Ve stínu

4.11.
7.11.
11.11.
14.11.
18.11.
21.11.
25.11.
28.11.

19,30
19,30
19,30
19,30
19,30
19.30
19,30
19.30.

listopad
Nevinná
Noèní incident
Bourneùv odkaz
Speciální jednotka
Vévodkynì
Mui v èerném
Pod kùí
Expendables: Postradatelní 2
prosinec

Naím cílem je vytvoøit kvalitní, zajímavé výukové materiály
za vyuití nových vzdìlávacích metod za podpory ICT.
Vìøíme, e tento projekt bude pro nae áky i pedagogy prospìný. Velmi bychom si pøáli, aby se výukové materiály dìtem líbily, aby mìli pocit, e jsou stejnì dobøí jako jejich ostatní vrstevníci.
A e se jim mohou svými dovednostmi pøiblíit èi jim konkurovat.
Podrobné informace o projektu jsou uveøejnìny na webových
stránkách projektu http://www.ddzsvizovice.cz/projekt-vzdelavani-do-zivota/projekt-vzdelavani-do-zivota-cz-1-07-1-2-08-040005.

2.12.
5.12.
9.12.
16.12.
19.12.

Mgr. Michal Navrátil
manaer projektu

2.1.
16.1.

5/2012

19

19,30
19.30
17,00
19,30
19.30

A vyjde mìsíc
Svatá ètveøice
Modrý tygr
Bastardi III
Méïa
leden

19,30
19,30

YOMA
96. hod. Odplata
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Na Obvodním oddìlení policie Vizovice byly v prùbìhu mìsícù srpen - záøí mimo jiné
øeeny na území Vizovic následující pøípady:
PIJU, PIJE,
PIJEME
Dne 14. 08. 2012 v 07:42
hodin bylo ve Vizovicích zastaveno osobní motorové vozidlo
zn. Renault. U øidièe, který je
státním obèanem Ukrajiny, byla
provedena pøístrojem Dräger
7510 odborná dechová zkouka
s pozitivním výsledkem. Byly namìøeny hodnoty 1,72 a
1,69 alkoholu v dechu øidièe.
Øidiè s namìøenými hodnotami
souhlasil a k vìci uvedl, e pøedchozí den slavil a popíjel s kamarádem pozdì do noci. Øidièi byl
na místì zadren øidièský prùkaz

jízdou a s namìøenými hodnotami souhlasil. Lustrací bylo dále
zjitìno, e výe jmenovaný øidiè
má uloen platný zákaz øízení
motorových vozidel, který vydal
Obvodní soud v Praze.

VLOUPÁNÍ
Neznámý pachatel se dne
25. 8. 2012 v dobì od 04:00 do
07:40 hodin vloupal pomocí

cizího majetku a zpùsobil kodu
nikoliv nepatrnou (nejménì
25.000 Kè), èin spáchal vloupáním (za pouití násilí) a dále èin
spáchal na vìci, kterou má jiný
na sobì nebo pøi sobì. V pøípadì

Dne 25. 8. 2012 v 19:08
hodin na sil. è. I/49 v obci Vizovice na ul. Zlínská, po pøedchozím poití alkoholických nápojù,
øídil mu motorové vozidlo zn.
Peugeot, kdy mu provedenou
odbornou dechovou zkoukou
pøístrojem Dräger 7510 byla namìøena hodnota 1,42  alkoholu v dechu a druhá zkouka
také vykázala hodnotu 1,42 
alkoholu v dechu.

Pátrání po pachatelích trestného èinu.

Dechová zkouka.
státu Ukrajiny a dalí jízda mu
byla zakázána.
Dne 23. 08. 2012 ve 22:45
hodin ve Vizovicích na ulici
Nádraní bylo zastaveno výstraným nápisem STOP na sluebním vozidle vozidlo Citroen.
U øidièe byla provedena odborná
dechová zkouka na pøístrojem
Dräger 7510, která vykázala
hodnotu 2,13 a druhá odborná dech. zkouka o hodnotì 2,20 alkoholu v dechu. Øidiè doznal poití alkoholu pøed

Vem výe uvedeným øidièùm bylo sdìleno podezøení z
pøeèinu ohroení pod vlivem
návykové látky dle § 274 odst. 1
trestního zákoníku, za který jim
hrozí trest odnìtí svobody na
jeden rok, zákaz èinnosti nebo
penìitý trest. Uvedené pøípady
byly realizovány trestním øízením
formou zkráceného pøípravného
øízení.

nezjitìného pøedmìtu do stanu
na louce v k. ú. obce Vizovice
místní èásti Razov nad pøíjezdovou cestou k areálu spol. R.
Jelínek tak, e rozøízl boèní
plachtu stanu, kdy otvorem vytáhl volnì poloenou textilní taku,
ze které po jejím prohledání odcizil fotoaparát, finanèní hotovost a
pánské boty.
Jednáním zpùsobil pokozeným kodu ve výi 6.300 Kè.
Ve stejné dobì ve stejné
lokalitì se neznámý pachatel
vloupal do sousedního stanu
tak, e rozøízl boèní plachtu stanu nezjitìným pøedmìtem, kdy
otvorem stan prohlédl a z boèní
kalhotové kapsy na spícím pokozeném odcizil mobilní telefon
zn. Samsung v hodnotì 4.500
Kè, penìenku s doklady pokozeného a finanèní hotovost ve
výi 12.000 Kè.
Tímto jednáním se neznámý
pachatel dopustil pøeèinu kráde
dle § 205 odst. 1 písmene a), b),
d) trestního zákoníku, kdy si pøisvojil cizí vìc tím, e se zmocnil
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zjitìní pachatele mu hrozí trest
odnìtí svobody a na dvì léta,
zákaz èinnosti nebo propadnutí
vìci nebo jiné majetkové hodnoty.
Neznámý pachatel v dobì
od 15.00 hodin dne 26. 9. 2012
do 15.00 hodin dne 28. 9. 2012
ve volnì pøístupném areálu bývalého vepøína na ul. Øíèanská
ve Vizovicích odcizil tøi kusy litinových rotù kanálù 50 x 50 cm
o hmotnosti 20 kg/ks, kdy majiteli zpùsobil kodu ve výi nejménì
4.500 Kè.
V pøípadì jakýchkoliv informací k moným pachatelùm výe
uvedených trestných èinù, kde
doposud nebyl zjitìn pachatel,
informujte prosím Obvodní oddìlení policie Vizovice na tel. 974
666 741, nebo volejte na bezplatnou linku 158.
S pøíchodem podzimu dochází kadoroènì ke zvýenému
výskytu krádeí v chatových
oblastech a zahrádkáøských koloniích.
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Mìøení rychlosti.
Tyto rekreaèní chaty bývají
jen zøídka uívány v zimních mìsících, a proto vyzývám vechny
obèany, kteøí mají chatu, aby se
postarali o její zabezpeèení a v
ádném pøípadì si zde nenechávali ádné cenné vìci. I pøesto,
e budeme provádìt zvýené
kontroly v tìchto oblastech, není
v naich silách, aby se vdy podaøilo uhlídat vechny rekreaèní
a zahradní chaty. Proto je potøeba, aby sami majitelé tìchto objektù vhodným zpùsobem zabezpeèili vlastní majetek (instalace
bezpeènostních zámkù, møíí,
uzamykatelných okenic, atd.)
Na závìr mého pøíspìvku
bych Vám chtìl pøipomenout,
e bezpeènost obèanù a veøejný
poøádek není výhradní záleitostí pouze nás policistù, ale i vìcí
obèanù, kteøí svým zájmem o

raznì pøispìt ke zvýení kvality
ivota v místì svého bydlitì.
PROTO BYCH VÁS CHTÌL
POÁDAT, ABYSTE SI VÍMALI CIZÍCH A PODEZØELÝCH
OSOB, KTERÉ SE POHYBUJÍ
V MÍSTECH VAEHO BYDLITÌ A NEBÁLI SE TOTO
OZNÁMIT NA BEZPLATNOU
LINKU POLICIE 158.
45. ROÈNÍK
VIZOVICKÉHO
TRNKOBRANÍ
Sluebna vizovské policie.
V dobì od 07:00 hodin dne
23. srpna 2012 do 22:00 hodin
dne 26. srpna 2012 bylo vyhláeno na základì rozkazu øeditele
Krajského øeditelství policie Zlínského kraje bezpeènostní opatøení Trnkobraní 2012.

ského kraje. Celkem v prùbìhu
Trnkobraní bylo evidováno 10
trestných èinù. Jednalo se o 6
trestných èinù v dopravì, 3
majetkové trestné èiny a policisty
sluby kriminální policie a vyetøování Zlín bylo provìøováno
podezøení ze spáchání trestného
èinu znásilnìní.
Dále byly v souvislosti s
opatøením evidovány 4 pøestupky
proti majetku, 1 pøestupek na
úseku obèanského souití, 28
pøestupkù v dopravì.

Pøi silnièních kontrolách bylo
zjitìno 15 øidièù, kteøí øídili
motorové vozidlo pod vlivem
alkoholu. Jednomu z øidièù byla
na místì uloena kauce ve výi
7.000 Kè.
Lze konstatovat, e 45. roèník VIZOVICKÉHO TRNKOBRANÍ v porovnání s uplynulými lety
byl z hlediska veøejného poøádku a nápadu trestné èinnosti
pomìrnì klidným roèníkem.
npor. Mgr. Michal Èí

ÚKLID N A 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:

Namátková kontrola vozidel.

veøejnou sféru a zodpovìdným
pøístupem k dìní okolo sebe mohou z hlediska bezpeènosti vý-
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Do policejního opatøení bylo
nasazeno celkem 219 policistù
Krajského øeditelství policie Zlín-
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- jednorázový úklid - pravidelný úklid
- úklid po malíøích a øemeslnících - mytí oken
- ehlení prádla - èistìní kobercù a èalounìní
- úklid kanceláøských a firemních prostor
- èistìní interieru osobních automobilù
- pøedkolaudaèní úklid

spokojena.domacnost@email.cz
mobil: 733 484 039 p.Váòová
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MUDr. Eduard Haa, privátní chirurg ve Vizovicích
vydìlila v období poèátku privatizací a urèitá skupina kolegù - chirurgù se zaèala specializovat na
tuto èást.
Kdy pøila nabídka dát se
na tuto dráhu, dlouho jsem to
zvaoval a mou snahou bylo
skloubit èást privátní a èást
ústavní. Zlínský kraj, co se týká
privátních ambulancí, je zmapován velmi dobøe a kdy se vytváøela sí jednotlivých oborù, ukázalo se, e Vizovicko není jetì
pokryto.
Naváeme tedy na poslední slova. Proè Vizovice?
Vrátím se nìkde do prvopoèátku. Kdy si student uvìdomí, e chce být lékaøem, a
kdy si lékaø uvìdomí, e chce
být chirurgem?
V mém pøípadì to bylo jasné, e kroky se budou ubírat k
chirurgickým oborùm a v té dobì,
kdy já jsem konèil, byla chirurgie
medicínsky lukrativním oborem. O chirurgy jako takové byl
velký zájem.

Chirurgie jako taková je na
hranici spádovosti, ale nutnost
takového oboru je nezastupitelná.
Po zmapování studie opravdu vylo, e bílé místo je Vizovicko, Sluovicko, Luhaèovicko,
de facto s centrem ve Vizovicích.
Za tímto úèelem mi byla nabíd-

Chirurgie, traumatologie, jste i
soudní znalec
V prvopoèátcích se chirurgie
nedìlila, a napøíklad traumatologie spadala pod jeden obor.
Traumatologie se v dnení dobì
oddìlila, ale v ambulantní èinnosti stále traumatologie spadá
svým zpùsobem pod chirurgii a
vechny privátní ambulance poskytují nejen chirurgickou, ale i
traumatologickou péèi.
Vìèné téma vech médií:
Co pojiovny? Platí vèas?
Kdy jsem se snail rozbìhnout svou èinnost v oblasti privátní chirurgie, bylo mou podmínkou, aby byly uzavøeny smlouvy
se vemi zdravotními pojiovnami. Øekl jsem si, e nebudu provádìt ádnou èinnost ve spádové oblasti, pokud péèe nebude hrazena ze zdravotního
pojitìní. Byla to má podmínka,
protoe vím, e v dnení dobì

Byl to tenkrát trend?
Ano, bylo to prestiní a sehnat takové místo byl velký problém. Pøesto jsem se chtìl vìnovat ortopedii, ale shodou skuteèností jsem zaèal pracovat na
veobecné chirurgii. Zaèínal jsem
na okrese a pro lékaøského eleva to byla nejlepí kola.
Kdy si pøedstavím pojem
èi specializaci chirurg, vdy
se mi vybaví sterilní oddìlení
operaèního sálu a desítky prapodivných pøístrojù mìøících
hodnoty tìla na lùku. Co si
mám pøedstavit pod privátním
chirurgem?
Chirurgie má dvì stránky.
A to taková ta stránka vyetøovací a ambulantní, druhá stránka je ta na operaèním sále. Nedá
se to oddìlit, napø. já mám stále
úvazek v nemocnici.
Ambulantní chirurgie, která
bývala souèástí poliklinik, se

stran, od vlády, od pojioven
a konèe pacienty. Já si stále
ale myslím, e je na velmi
dobré úrovni.
Obecnì, Zlínský region je na
medicínské úrovni velmi dobøe.
Mùu myslím objektivnì posoudit
úroveò lékaøské péèe, co se týká
chirurgie a pøíbuzných oborù, tak
bych øekl, e je velmi dobrá a v
nìkterých oborech i nadstandardní.
To, jak je to prezentováno, se
nedá ovlivnit, ve je dnes pod silným mediálním tlakem. Neustále se mìní podmínky ekonomické a spoleèenské.
Hodnì do èinnosti zasahují
hygienické zmìny, pøedpisy, právní vazby a veobecnì se mìní
vnímání pacient - spoleènost lékaø. Pøeváná èást lékaøù, se
kterými spolupracuji, jsou vysoce kvalitní odborníci a nìkteøí celorepublikového pùsobení.
Èeský divák shlédne neuvìøitelné zákroky a diagnózy
Gregoryho House , samozøejmì, e vemu uvìøí, protoe
TV pøece nele , a pak si
pøedstavuje, e pøesnì tak a v
obdobných ordinacích se mu
bude takto vìnováno?
Kdy vytáhneme urèitou nemoc a dáme jí mediální obraz,
tak najednou si vichni myslí, e
ta nemoc je právì tím problémem, který spoleènost trápí.
Devadesát a více procent problému zdravotnictví jsou nemoci a úrazy, se kterými se setkává kadý, a to od urèitého vìku.
Více bych se opravdu vìnoval
základní osvìtì a prevenci.

Usmìvavý kolektiv privátní chirurgie.
nuta monost pracovat tady ve
Vizovicích, pøihlásil jsem se do
výbìrového øízení, které jsem
vyhrál. Na to samozøejmì navazovaly dalí kroky - vybavení,
otevøení privátní chirurgie a samotný provoz.

není moné dál kohokoliv ekonomicky zatìovat. Oblast malého
mìsta a spádových obcí je jiná.
Jsou zde jiné ekonomické monosti ne ve velkých mìstech.
Dnes mám smlouvy se vemi
pojiovnami.

Moná jetì pro obèany
zopakovat Vai specializaci?

Èeské zdravotnictví bývá
èasto kritizováno ze vech
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Asi vìèný problém naich
zákonodárcù? Ministøi zdravotnictví se støídají takovým
tempem, e nestaèí mìnit cedulky na jejich dveøích a kadý
pøijde s geniální a revoluèní
mylenkou, jak zachránit èeské zdravotnictví. Jak to vnímáte?
Zdravotnictví jako takové je
ekonomicky vázáno a tak, jak vývoj medicíny postupuje a zlepu-
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je výkony a monosti, je svým
zpùsobem zdravotnictví schopno
spolknout jakýkoliv neomezený
finanèní obnos. Teï jde jen o to,
jak nastavit standardy péèe. To je
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Je pravda, e vìkové rozloení lékaøù v nìkterých oborech
není ideální. Ale vrame se o pìt,
deset let zpìt, kdy èást lékaøù
odcházela do zahranièí èi mimo

velká. Soukromá sféra je zase
navíc pod právnì ekonomickým
tlakem.
To, e lékaøi pøichází z jiných
rozvojových krajù , ano, budou,
pokud bude nae ekonomika pro
nì zajímavìjí.
Ono bude asi vdy platit to
základní - e je to o schopnosti, osobnosti a kvalitì jednotlivého èlovìka. A je to u jedno,
v jakém oboru...

hodnot cením zdraví. Mnoho lidí
si myslí, e zdraví nemá ádnou
hodnotu , nìkdo se o nìj pak
pøece postará a v uvozovkách se
dokázal prokouøit ivotem.
Snahou vech lékaøù by
mìlo být poskytnout urèitou standardní kvalitní péèi, která odpovídá jeho znalostem a monostem,
a pak jsou nadstandardy. Jak v
materiálech, tak v pøístupech.

Znám spoustu skvìlých lékaøù ze zahranièí. Vdy to bude
otázka ekonomická.
Sféra zdravotní ji nekumuluje èi nebobtná a sí zdravotních
zaøízení je de facto dána, take
ta obnova je pouze vìková.

Zdravotní sestra Vìra Mikulèáková.
obecnì. Kdy to posadíme na
nìjakou konkrétní záleitost, tak
napøíklad u vyetøení enských
prsních láz, tam jsou ty standardy dané.
Víme, e ena je vyetøována od urèitého vìku, v urèitých
intervalech, atd. Take je pøedpokladem, e kadý obor si stanoví
své standardy, za které by dostal
nìjaký obnos.
Pak je tu jetì otázka nadstandardù. Je to samozøejmì o
to sloitìjí, jak je který ministr
schopen se s tím popasovat.
Ono se vdy øekne: Ano, my s
tím udìláme poøádek, ale otázkou je, zda na to vùbec máme!
Není to jednoduché, vdy se
veobecnì musí kadá èinnost
nastavit i na místní podmínky, a
jsou, napøíklad dojezdy k pacientùm, spádovost atd.
To, e se støídají ministøi, je
spíe ekonomický a hlavnì politický problém.
Mzdová politika byla ve
zdravotnictví témìø dvacet let
výraznì odsunována do pozadí. Utíkají nám nae sestry a i
èetí kvalifikovaní lékaøi. Naopak pøicházejí lékaøi z rozvojových zemí - a jsou to arabské èi indické destinace. Není
to krok zpìt?
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zdravotnictví. Nìkteøí odeli, daøí
se jim a nali své tìstí, jiní naopak.
Byl to trend a tak, jak se podmínky v Evropì srovnávají, tak
se srovnávají i ve zdravotnictví.
Dnes polovina lékaøù pracuje
ve státním a soukromém sektoru
a tyto dvì skupiny hledají vdy

V ordinaci.
spoleèný názor na danou vìc.
Byl jsem vdy za to, aby hodnocení ústavních lékaøù bylo
proti souèasnosti vyí, protoe èasová a zodpovìdná nároènost je v mnohých pøípadech
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Na zákonech, které byly
schváleny v parlamentu v nové zdravotnické reformì, asi
jako privátní lékaø oceníte, e
byly stanoveny stejné podmínky pro provozování státní i
nestátní zdravotní sluby?
Ona medicína je vlastnì
jedna. Na jednu stranu je otázka
ekonomická a na druhou stranu
je vázána naøízeními, etikou, sliby a jinými podmínkami, a ta péèe je lege artis nebo není legeartis (poz. red.: dle pravidel).
Jiné právnì ekonomické
podmínky jsou pro ambulantní
sektor a jiné pro ústavní sektor.
Je pravdou, e bývala, èi obèas
je, urèitá nevyváenost ze stran
úhrady pojioven a Zlín dle
mých znalostí trochu tratil.
Jestli se mají nastavit stejná pravidla, je to jen dobøe.
Dovolím si rebelantskou
mylenku. Øíká se, e za peníze si zdraví nekoupí. Nìjak se
s touto mylenkou nemùu
ztotonit. Kdy to velmi zbagatelizuji , budu-li finanènì zajitìný èlovìk, mùu si dovolit lepí péèi, draí, kvalitnìjí
léky, spoustu známých odborných lékaøù, lepí operace,
pøednost v poøadníku na transplantaci srdce , to ve mi
svým zpùsobem prodlouí ivot.
Vedle je sociálnì slabí
jedinec s mìsíèním rozpoètem
pár tisíc
Zde jsou dva pohledy. Zvyknout si na to, e spoleènost je
ekonomicky rozdìlena, je sloité,
to chápu. Na druhé stranì je
otázka, jak si ve svém mìøítku

Nyní je velký boj v lékaøské
obci, co je a co vlastnì není
nadstandard. Take základní
léèba by mìla spadat pod standard a lepí materiály èi urèitá
léèba, tøeba kosmetická, by mìla
spadat pod nadstandard. Samozøejmì, e tato hranice je
velmi úzká.
Já jsem sociálnì smýlející
èlovìk a vnímám, e by vichni
mìli mít stejné monosti, ale
pokud má nìkdo zájem do sebe,
svého zdraví, investovat více,
umonìme mu to.
Co dìlá privátní chirurg
Haa ve volném èase, kdy
zrovna neøee a neopravuje
lidské schránky?
Pokud se chirurg zrovna
nevìnuje rodinì, chirurgii a neslouí
Ale nìjaký volný èas máte?
Doména je sport. Hrával
jsem házenou, nyní se vìnuji
kolu. V létì na vodu, v zimì na
lye.
De facto se nenudím...,
tcháni mají vinohrad, take
dobré víno. Ale odpoèinek je pro
mì na horách.
Dìkuji za rozhovor
Richard Jaronìk
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POSLEDNÍ HRABÌNKA MARIANNA STILLFRIED
12. záøí 1890 se ve Vizovicích narodila Marianna Stillfried.
Druhá dcera barona Rudolfa,
svobodného pána ze Stillfriedu a
Ratìnic.
Maminkou dìdièky Vizovického panství je Aloisie, rozená
hrabìnka Palfyová. Druhorozená
dcera Marianna tíhne ji od dìtství k malíøství. Po studiích je ji
velmi zdatnou a talentovanou
malíøkou. Mezi oblíbené téma
patøí portréty svých blízkých, ale
i historicky ji neznámých postav.

zvìènìná na ruèním papíøe, málem skonèila ve sbìrnì papíru. Balíèek starého papíru byl za pár
haléøù prodán jako odpadní a nepouitelný papír do sbìrných surovin. Natìstí pozorný zamìstnanec neposlal papír k dalí recyklaci a tím definitivní likvidaci
cenných dìl. Obrazy, které jsou
nyní v rukou soukromého sbìratele, jsou velmi cenìnou sbírkou.
Vizovské noviny mají tu èest
historicky jako první uveøejnit nìkolik reprodukcí z dìl Marianny

aby byly jednou zpøístupnìny
veøejnosti v plánované výstavì
na toto téma.

Èasto se jí stýská po starí
sestøe Gabrielle, která se provdala za hrabìte Draschkovitze

Pan Kovaøík (klíèník) s chotí a otcem.

Sestra Gabrielle (vpravo nahoøe).
Její prvotiny, nároènìjí díla,
kolní práce, ale i pokroèilé kresby by navdy skonèily v zapomnìní a propadliti dìjin. Celá
sbírka uhlem, tukou a mnohdy
pastelí kolorovaných dìl, navdy

Stillfried. Tato díla nebyla doposud nikde publikována a obèané
Vizovic jsou vùbec první (po témìø definitivním zmizení), kteøí mohou spatøit alespoò malou èást.
Nyní sbìratel pracuje na kopiích,

Obrazy, skicy a náèrty jsou ve
vìtinì vìnovány zmiòovaným
portrétùm, ale i krajinkám, zátiím, èi èástem vlastního panství.
Po smrti otce v roce 1921 Marianna dìdí rodinný majetek. Se
svým manelem Viktorem Boss Waldeckem dostává jejich ivot
nového poslání v podobì starostí
s vedením Vizovického panství.
Nová ivotní náplò odsunuje její
malování do pozadí. V následujících letech se stává matkou dvou
synù - Franze a Filipa.
Pro svou vlídnou a laskavou
povahu je Marianna velmi oblíbenou mezi místním obyvatelstvem. Miluje své rodné Vizovice.

Hrabìcí rodina.

SOUKROMÁ KORESPONDENCE HRABÌNKY STILLFRIED (BOSS - WALDECK)

Dobová kolorovaná fotografie - rok 1922.

Korespondence z Bludova - 1899.
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sester v rodinném sídle Drasch-
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z korespondence mùete takté
nalézt v tomto èísle. Typické, vkusnì elegantní a na pøedváleènou

Dopis baronce Gabrielle z Abbazie.
kovitzù v Bratislavì - Poszóny a
obì se nechávají rády unáet v
mylenkách na dìtství v rodných
Vizovicích. e jejich srdce nikdy
neopustila rodný kraj, lze vyèíst i
ze soukromé korespondence a èást

dobu velmi moderní písmo hrabìnky Marianny je nezamìnitelné.
Na cestách je pravidelnì doprovází vìrný sluebník, pan Frantiek Kovaøík, správce, neboli
klíèník Vizovického zámku.

Psaní Franzovi Boss - Waldeckovi.

5/2012

25

Tìkým obdobím se jak pro
vekeré obyvatelstvo, tak i pro
hrabìcí pár stává II. svìtová
válka. Zvlátì doba po jejím skonèení, a to díky nìmeckému pùvodu Viktora Boss - Waldecka. Beneovy dekrety dokonèují dílo
zkázy a oba manelé tak musí
opustit Vizovice. Odchází do exilu, kde se smutkem na dui vzpomínají na staré èasy ve Vizovicích. Marianna èasto koresponduje se svými blízkými Vizovjany,
kteøí slouili na zámku. Obzvlátì
vøelý vztah mìla se svou kuchaøkou, paní Hábovou.
ivot v exilu ji nebyl nikterak
radostný. Trpící Marianna umírá
6. srpna 1968 v bavorském Lenggriesu ve vìku 78 let. Její manel
Viktor umírá 24. února 1973 tamté, v úctyhodném vìku 102 let.

Abychom vysvìtlili rozdíly
v oslovení, Marianna se spíe
pouívalo v èeských zemích.
Oslovení Mariette vyuívaly
více nìmecké národy a sama
hrabìnka se podepisovala
obìma jmény.

Karel evèík
Pozn. autora: Sbìratelé èi
historici mùou namítnout, e je
u hrabìnky pouíváno køestní
jméno Marianna. Mnohdy se
pouívalo i jméno Mariette.

Franz a Filip.

Cenný snímek z roku 1915.
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JAK EL ÈAS

20. záøí 1838
6. záøí 1895

... se narodil JUDr. Frantiek Barviè - vizovický právník a zakladatel místního Sokola.

...se narodil Dr. Vladimír Ordelt. Od roku 1927 vizovický zvìrolékaø. Významný a velmi oblíbený èlen hospodáøského spolku ve
Vizovicích, takté vyuèoval na hospodáøské kole.
10. záøí 1907
...se narodil ve Vizovicích Josef Baklík. Jeho rodina vedla významnou papuèáøskou ivnost, kde mladý Vojta èasto vypomáhal. Po
studiu na vojenské akademii se stává poruèíkem pìího pluku v
Trenèínì.

3. øíjna 1944
... zahynul vizovický rodák Jaroslav Hala.
Mimo jiné i významý váleèný pilot Royal Air Force u 311.
Squadrony v Anglii. Létal na stroji Liberátor GRV. Sestøelen pøi ponorkové patrole u norského pobøeí.

13. záøí 1879
...se narodil Frantiek Èíhal - významný vizovický ivnostník.
Vlastnil elezáøský a koloniální obchod na námìstí.

Zámecký vstup - 13. 7. 1907.

Pohled od zámecké zahrady.
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Pomìry jsou tísnivé
Je opravdu zlá doba a bude horí - pøeèkáme ji? Tìko se ije,
tìko se dýchá, je tøeba mnoho obìtí, aby nae republika pøeèkala
hospodáøské nesnáze.
Zima klepe na dvéøe - vìtí vydání, pøíjem mení a v mnoha rodinách skoro ádný. Poplatnické tøídy jsou pøetíeny daòovými povinnostmi, a jetì snad nové a vìtí pøijdou - kdo z nás to vydrí a pøeèká?
Ná lid rád pomáhá, rád platí, ale veho s mírou!
Nutno se pozeptati, etøí-li se v naí republice, vude tam, kde se
hospodaøí za poplatnické peníze?
Nezamìstnanosti pøibývá, proto je tøeba velké opatrnosti!

Kláter sester sv. Køíe ve Vizovicích zahajuje dne 2. listopadu
1931 estimìsíèní kurs ití, vedení domácnosti, vychovatelství, malování dennì v kláteøe.
Richard Jaronìk

(Neplete se, váení ètenáøi. Nejde o aktuální èlánek vystøiený ze
vèerejího celorepublikového tisku reprezentující politický a ekonomický stav v èeských zemích.
Ji Vizovský zpravodaj 31. øíjna 1931 nás varoval pøed pøíli velkým finanèním a daòovým zatíením obèanù.
Tak mì napadá, neopakuje se historie pøíli èasto?)
******
Tìlocvièná jednota Sokol ve Vizovicích poøádala dne 28. øíjna
Hodovou veselici v sále Sokolovny, která se velice dobøe vydaøila.
Pøesto, e celý den prelo, seli se Valai - muzikanti na Wilsonovì námìstí, kde koncertovali. Pak odebrali se na Pardubskou ulici
pro stárce, pak pro stárky do jednotlivých domù.
Za velkého veselí, zpìvu, vichni s hudbou proli námìstím, neoèekávanì doli a do domu starosty br. M. Bakaly a místostarosty br.
F. Jandíka, kons. Rady ve v.v. a tyto zvali na hody.
Kadý návtìvník byl spokojen, e poøadatelé se postarali opravdu o pìknou zábavu, které bývá u nás poskrovnu.
******
28. øíjen ve Vizovicích. Ji dlouho jsme nevidìli u nás ve
Vizovicích tak pìknì prapory ozdobených a osvìtlených domù jako
letos.
Mìstské zastupitelstvo konalo v pøedveèer slavností zasedání, ze
kterého byl odeslán telegram presidentovi T. G. Masarykovi a Vládì
èeskoslovenské.

Rùový palouèek 1914 - 1915.
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ÈÁST VIZOVICKÉHO TRNKOBRANÍ SE VRACÍ DO HISTORIE
V sobotu 25. 8. 2012
probìhl ji VII. roèník
Folklórního a dechového festivalu, který poøádá Mìsto Vizovice a

hodin paní místostarostka Zuzana talmachová
spolu s paní øeditelkou
Domu kultury Jiøinou
Trlicovou a Jitkou Mac-

provodu cimbálové muziky Juráka.
Vidìli jsme skvìlé vystoupení jak malých, tak
velkých taneèníkù tohoto vizovického souboru,
a tím celé folklórní dopoledne teprve zaèalo.
Jako dalí se nám
pøedstavil taneèní soubor Malý Mioní a cimbálová muzika Mioní z
Dolní Lomné, soubor

Domu dìtí a mládee
Zvonek Vizovice.
Dechové odpoledne
pak zahájila Dechová
hudba Libora Mikla
Miklovci.
Mìli jsme monost
slyet melodie pøímo z
pera kapelníka Libora
Mikla z okolí Hostýnských, Vsetínských a
Vizovických vrchù tvoøených na rytmicko - har-

Dechová kapela z Polska.

Dùm kultury jako doprovodný program pøi Vizovickém Trnkobraní.
Letos se festival, v
nìm se setkávají jak
folklórní soubory, tak
dechové orchestry, vrátil
do prostor Sokolovny,
kde Trnkobraní pøed 45

kovou, vedoucí dìtského souboru valaských
písní a tancù Vizovjánek.
Po slavnostním zahájení a pøedání upomínkových pøedmìtù zástupcùm hostujících souborù se rozezvuèely pís-

Maoretky z Bekton Concert Bandu.

lety zaèínalo. Celodenní
program zahájila v 10

nì a roztoèily vizovské
kroje Vizovjánku za do-

Maïarská skupina maoretek.

písní a tancù Ina Goleniow z Polska a folklórní
soubor Lipta z Liptálu.
Vichni milovníci folklóru a dobré muziky si dosyta uili zpìvu, tance,
muziky a pestré kály
národních krojù.
V poledne si od Jitky
Mackové pøevzala mikrofon Alena Krèmáøová,
aby nás seznámila s odpoledním programem.
Pøedìlem mezi folklórní a dechovou èástí
dne bylo vystoupení nejmladích, teprve pìtiletých, støedních a nejstarích orientálních taneènic, sdruujících se v
zájmové èinnosti pøi

28

monických základech
pùvodních písní tohoto
regionu.

Bøiní taneènice.
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Následoval dechový
orchestr Wolsztyn z Polska, který v loòském roce oslavil ji 40. výroèí
své èinnosti. Pøi koncertì tohoto 40ti èlenného
orchestru jsme si uili
nejenom poslechu muzikálových a populárních
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hudebníkù a 15 maoretek pøedvedl skvìlý repertoár, který sahá od
klasické hudby, pøes
dnení moderní úpravy
a ke známým skladbám
z filmového plátna.
Po celou dobu trvání
hudebního
programu

níkù do vnitøních prostor Sokolovny, kde ubel-

úspìného festivalu a
popøát poøadatelùm as-

Zahájení letoního Trnkobraní.

tí vehoschopní obèané s hereckými sklony
pøedvedli divadelní hru

tnou ruku pøi výbìru
úèinkujících.

Valaské tance jsou ji tradicí.

melodií ve skvìlém podání, ale i vystoupení

taneèní a maoretkové
skupiny.
Závìr hudebního odpoledne patøil dechovému orchestru Bekton
Concert Bandu z Maïarska, který v poètu 60

5/2012

mìli vichni návtìvníci
monost navtívit Jarmark lidových øemesel,
kde se v 10 stáncích vyjímaly originální ruènì
vyrábìné umìlecké, dekorativní i uitkové pøedmìty. Na vlastní oèi jsme
zhlédli výrobu metlí a
metlièek, k vidìní bylo
také ruènì foukané sklo,
originální perky, pedig,
palièkování, malovaný
textil, drátování a dalí.
Nechybìly také stánky
se skvìlým obèerstvením, uzeninou, ovèími
sýry a bramborovými
spirálkami. Dìti se dosyta vyøádily na skákacím
hradu a nejedno bylo
pomalováno k nepoznání.
Jako sladká teèka za
celým festivalem bylo
pozvání vech návtìv-
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Historicky první Trnkobraní v roce 1967.

Dívèí válka, aneb co se
odehrálo v Øehovém
hájku z pera Frantika
Ringo Èecha.
Nezbývá ne poèkat
na pøítí roèník tohoto

pracovníci DK
Vizovice
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VIZOVICKÉ FARMÁØSKÉ TRHY
Rok od prvních Vizovických farmáøských trhù ubìhl jako voda
a máme tady rekapitulaci. Splnilo se oèekávání lidí a poøadatelù?
Nali si farmáøi a výrobci své místo ve Vizovicích?
Od dubna do øíjna letoního roku byly Vizovické farmáøské
trhy pravidelnì kadou tøetí sobotu v mìsíci souèástí Masarykova
námìstí. Místa bylo sice poskromnu, pøesto se podaøilo pøes 25
stánkù s domácím zboím a rukodìlnými výrobky dobøe umístit.
Smyslem farmáøských trhù je rozíøení moností výbìru kvalitního zboí, podpora místní ekonomiky a také dotvoøení naeho
námìstí naprosto nenapodobitelným zpùsobem. Pokud jste také
trhy vyuili jako pøíleitost na chvíli se v dnení uspìchané dobì
zastavit, posedìt, setkat s pøáteli a sousedy, byl splnìn dalí
dùleitý bod na kále významnosti podobných akcí.
V dobì, kdy tento èlánek píeme, jetì letoní poslední trh
neprobìhl. Na zpestøení podzimního sobotního dopoledne jsme
objednali doprovodný hudební program v podání Kaavské gajdoské a gajdoe z Neubuzi Petra Sovjáka. Doufáme, e tímto
zpùsobem rozlouèení v letoním roce uspokojíme zákazníky, farmáøe i náhodné kolemjdoucí a zapoène tak tradice farmáøských
trhù právì ve Vizovicích.
Závìrem bychom chtìli vyuít monosti pozvat vás na
Vánoèní trh s doprovodným hudebním programem, který se
uskuteèní 15. 12. 2012 od 10 do 14 hodin opìt na Masarykovì
námìstí.
pracovníci DK

Stánek s uzeninou patøí k tìm oblíbeným.

Kaavská gajdoská.
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POZVÁNKA
Komise pro obèanské záleitosti
a Dùm kultury Vizovice
Vás zvou na

Besedu s dùchodci
která se koná
ve ètvrtek 29. listopadu 2012 od 15 hodin
ve velkém sále Domu kultury.
Vystoupí dechová hudba Gloria
s kapelníkem Zdeòkem Gurským.
Vstupenky budou k dostání, zakoupení na matrice
MìÚ Vizovice od zaèátku listopadu. Vizovtí obèané
dùchodového vìku obdrí vstupenku zdarma.
Cena vstupenky pro ostatní zájemce je 200 Kè.
Bìhem programu bude zaøazena pøestávka
s obèerstvením.
Monost zakoupení hudebních nosièù.
Tìíme se na Vai úèast.
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