Buïme dobrými hospodáøi...
Informace sociálního odboru
Vizovjané zasahovali na 103. budovì
Zámek Vizovice - plány v roce 2013

V Dotek,
o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi pøedevím
seniorùm a lidem s demencí, se snaí v pøístupu ke klientùm respektovat co nejvíce individualitu kadého
jedince. Pøi své práci vyuívají poznatky z více konceptù péèe, jako je napøíklad bazální stimulace èi reminiscenèní terapie.
Nyní se snaíme dále vzdìlávat a zavést do praxe
také psychobiografický koncept prof. E. Böhma, kde
personál pøi péèi vychází z co nejpodrobnìjí znalosti

Psychobiografický koncept prof. E. Böhma

individuální
historie klienta, uvedla

sociální pracovnice Veronika Olejníková.
Pro práci v duchu Böhmova konceptu zøídili i reminiscenèní koutek, který by postupnì rádi rozíøili.
Pokud máte nìjaké dobové vìci, které byste mohli
na tento úèel Doteku darovat, velmi rádi to uvítáme.
Skladovací prostory máme ale bohuel omezené, proto
prosíme nejdøíve polete fotky vybavení na adresu
socialni.dotek@seznam.cz nebo
aktivizace.dotek@-seznam.cz. Mnohokrát dìkujeme.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 28. 1. 2013 následující usnesení:

I/01/13 - bere na vìdomí informace o Masters of Rock.
I/02/13 - povìøuje starostu mìsta jednáním ve vìci øeení dodávky
strojù na Komunitní kompostárnu, a to uzavøením dohody o narovnání vztahu s dodavatelem strojù.
I/03/13 - bere na vìdomí informaci o rozpoètových opatøeních è.
13R/2012 a è. 14R/2012, které byly schváleny Radou mìsta Vizovice na svých zasedáních dne 17. 12. 2012 a 14. 1. 2013 a souhlasí
s provedenými úpravami rozpoètu roku 2012 vèetnì provedených
technických (formálních) úprav rozpisu.
I/04/13 - bere na vìdomí monosti financování rekonstrukce koupalitì dle pøílohy è. 1 k zápisu.
I/05/13 - zamítá ádost o odprodej p. è. 2788/5 a 2788/2 - Jany
Korèákové, 3. kvìtna 1277 Vizovice.
I/06/13 - schvaluje prodej èásti p. è. 4856 v k. ú. Vizovice Mysliveckému spolku Vizovice, IÈ 46277471, za cenu 6 Kè/m2.
I/07/13 - neschvaluje sníení kupní ceny p. è. 4425/20 v k. ú.
Vizovice.
I/08/13 - vyhlauje zámìr prodeje pozemkù p. è. 3291/4, p. è.

3287/1, 3284, 3282 a 3242 v k. ú. Vizovice.
I/09/13 - vyhlauje zámìr prodeje bývalé kotelny na Potovní ul.,
Vizovice, parc. è. 1751/1 vèetnì pozemku.
I/10/13 - bere na vìdomí informaci o provádìní zimní údrby komunikací, vyjma parkovacích míst na sídliti Janova hora, pøíspìvkovou organizací Technické sluby mìsta Vizovice, dle pøílohy è. 2 k
zápisu.
I/11/13 - revokuje usnesení è. VI/132/11 ze dne 8. 8. 2011.
I/12/13 - nominuje pana Mgr. Jaroslava Baného Osobností
Zlínského kraje 2012.
I/13/13 - odvolává Bc. Anetu Brhláèovou z funkce èlena Majetkového výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice.
I/14/13 - jmenuje Mgr. Stanislava Floriana èlenem Majetkového
výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice.
I/15/13 - bere na vìdomí informace kronikáøe mìsta Vizovice.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta
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Váení a milí spoluobèané.
Do rukou se vám dostalo první èíslo Vizovských novin 2013. Témìø dva mìsíce letoního
roku jsou ji za námi a vìøím, e i kus odvedené
práce nebo rùzných osobních pøedsevzetí, která
jste si dali pro tento rok. Mìsto Vizovice se chystá
ke schválení rozpoètu pro rok 2013. Negativních
zpráv kolem nás je víc ne dost. O tolik ve vech
pádech diskutovaném panèovaném alkoholu z
konce roku minulého, pøes ukvapenou dílèí amnestii, která strhla lavinu nejrùznìjích debat o zodpovìdnosti na poèátku roku letoního, bych chtìl
pøes tyto globální republikové problémy zamìøit
hlavnì pozornost na nae mìsto a jeho rozvoj pro
letoní rok.
Zaènu tìmi pøíjemnìjími, oddechovými záleitostmi, jimi jsou právì vrcholící plesová sezóna, rùzná setkání spolkù a zájmových organizací,
které si pøipravují harmonogramy letoních akcí.
Nelze ani opomenout, e zbývá nìkolik týdnù do
druhých, nejvýznamnìjích køesanských svátkù
- Velikonoc.
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Kromì tìchto spoleèenských, kulturních a
mnoha jiných akcí je potøeba posunout kvalitu
ivota naich spoluobèanù i v jiných sférách. Byli
bychom rádi, kdyby se nám po úspìnì realizovaném Zdravotním støedisku podaøily dalí, ménì
èi více významné akce. V létì bychom mìli ukonèit budování chybìjících èástí kanalizací a vodovodního øadu a rovnì by mìla pokraèovat rekonstrukce Hasièského domu ve Vizovicích. Na konci
roku 2012 nám byla pøidìlena dotace na zateplení
staré koly na Masarykovì námìstí. Podali jsme
opìtovnou ádost o dotaci na rekonstrukci chodníkù kolem silnice I/69 smìr Vsetín. Ve spolupráci
s mìstskými zastupiteli a pracovníky MÚ bychom
chtìli oivit mylenku pøipomínkového místa na
takzvaných ibenicích. Pokusíme se obnovit
sirnatý pramen u Valaského enku. Po desetiletích dáme dùstojné prostory Sboru dobrovolných
hasièù pro uskuteènìní snu - Hasièského muzea
ve Vizovicích, aby historická technika slouila
dalím generacím
Drobných èi vìtích vizí,
které jsou pro letoní rok, je naplánováno hodnì.
Jistì by bylo naím pøáním, aby se jich uskuteènilo co nejvíce.
K tomu vemu budeme kromì financí potøebovat hlavnì vai podporu a spolupráci. Jsem ujitìn, e s vaím spoleèným úsilím se nám podaøí
tyto plány realizovat do praxe. Dìkujeme za Vai
práci minulou i tu, která je pøed námi.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

NOVÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

NÁZORY ÈTENÁØÙ
Váená redakce,
zdravím v novém roce a pøeji
k nìmu i nadále ve nej nej...
Pravidelnì sleduji vizovské www
a na nich pøedevím vae noviny.
A ty jsou poøád perfektní - to poslední èíslo - to je skvost. Nejen
obsahovì, ale hlavnì po stylistické a výtvarné stránce.
Ètu vechno, ale se zájmem
sleduji to, co se vztahuje k minu-

losti Vizovic. Teï to je pøedevím
pøíspìvek paní Jany Rychlíkové
o lidech, jejich pøezdívkách apod.
Na Jeíka jsem byl obdarován mimo jiné øádnou chøipkou a
dodnes jsem se z ní nevymotal.
Ale mìl jsem èas a pøíleitost
zavzpomínat na ty, které vypsala.
A tak po mnoha letech jsem si je
vybavoval, jak jsem je znal, podle
jejich zamìstnání i bydlitì. Pøitom jsem v mysli vidìl a potkával dalí, kteøí uvedeni nejsou.
Sepsal jsem je - moná si jetì
na dalí vzpomenu - a prosím,

pøedejte mùj seznam paní Rychlíkové, bude-li mít zájem. Pøitom
mne napadly jetì nìkteré místní
názvy, které jsme pouívali. Napøíklad: Kròáèka, Mýtnica, Láznì,
Amerika, Poráka, Èamínka... - i
kdy Èamínka jsou na internetu
ji jako ulice - byly jetì jiné?
Srdeènì zdravím
Ludìk Matyá

Váený pane starosto,
dìkuji Vám i mìstu Vizovice
za finanèní pøíspìvek na obnovu
naí chaloupky na Øíèanské ulici
è. p. 256. Tìí mne, e se chaloupka dochová v pùvodním stavu do dalích èasù. Podìkování
patøí i vem vizovským øemeslníkùm, kteøí se na opravách podílejí, zvlátì panu Jaroslavu Kirchnerovi a jeho synu Pavlovi. Mìstu
Vizovice pøeji dalí rozkvìt a
Vám, pane inenýre, mnoho
zdraví a úspìchù.
Jarmila Semeráková, Praha

ZMÌNA TELEFONNÍCH ÈÍSEL MÚ
Váení spoluobèané,
od 1. 1. 2013 dolo ke zmìnì telefonních èísel pracovníkù
Mìstského úøadu Vizovice. Mobilní èísla zveøejnìná v prosincovém
èísle Vizovských novin musela být z technických dùvodù operátora
zmìnìna.
Aktuální telefonní seznam najdete ve vedlejím sloupci a také
na internetových stránkách mìsta www.vizovice.eu.
Zachovali jsme pevné telefonní linky na sekretariát starosty
(577 599 113), fax (577 599 160) a podatelnu (577 599 111), kde
vám rádi poskytnou informace a vyhledají kontakt na pøísluného
pracovníka Mìstského úøadu.
Vìøíme, e tato zmìna bude pøínosem v komunikaci mezi obèany a úøadem. Pøi øeení svých záleitostí volejte prosím pøímo na
pøísluný odbor, který se danou agendou zabývá.
Za pøípadné problémy, které vznikly v souvislosti se zmìnou
telefonních èísel na poèátku letoního roku, se omlouváme a dìkujeme za pochopení.
Mìstský úøad a Mìsto Vizovice

V
Vedení a nezaøazení
Pavelka Jaroslav, Ing.
tajemník
Persun Roman, Ing.
starosta
talmachová Zuzana, Mgr. místostarostka
SEK Sekretariát
Hajdíková Zdeòka
Hájek Ladislav, Ing.
Kopeèná Iva, Bc.

724 182 884
724 180 006
724 182 885

ùrek Jiøí, DiS.

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

777 471 114
724 978 898
777 471 113
577 599 113
602 114 425
777 471 101
577 599 111
577 599 160
777 471 108

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

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

777 471 124
777 471 126
777 471 125
777 471 143
777 471 123
777 471 121
777 471 122

Køepelka Tomá, Ing.
Lukaíková Danue

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

777 471 183
724 484 917
777 471 184
777 471 187
777 471 182

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

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

724 192 852
777 471 157
777 471 154
777 471 156
777 471 163
777 471 152

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

sekretariát OSU
referent
vedoucí, územní plánování
referent
referent
poøizovatel ÚP

777 471 130
777 471 133
724 192 851
777 471 131
777 471 134
777 471 132

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

777 471 175
777 471 179
777 471 176
777 471 177
777 471 190
777 471 178

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

777 471 144
777 471 145
777 471 142

úøad
vedoucí
evidence podnikatelù
evidence podnikatelù

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

777 471 103
724 182 886
777 471 473
777 471 496
725 756 788
777 471 471
777 471 495
777 471 472

MÌSTSKÝ ÚØAD VIZOVICE
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FOTOGRAFICKÉ VÁNOÈNÍ OHLÉDNUTÍ
Èas vánoèní roku 2012 je ji
jenom v naich vzpomínkách
Krátké mylenky a hlavnì obrázky oiví vai pamì, co jsme
mohli, a nebo proívali na konci
loòského roku.
V minulém èísle VN bylo na
úvodní stránce krátké zamylení
paní místostarostky ohlednì pøicházejícího adventního èasu a

Vánoc. Toto èíslo VN doplòuji o
krásné veèerní fotografie Betlé-

mu øezbáøe pana Luboe Jaroòka, který mìstu Vizovice zapùjèila paní ministrynì kultury Mgr.
Alena Hanáková. Fotografie
mìstu vìnoval pan Tomá evèík - webdesignové studio Vyzj
Art Vizovice. Vem jmenovaným
dìkujeme.
Tento betlém byl na naem
námìstí velkým lákadlem pro

místní obèany, ale i cizí návtìvníky. Pro nìkteré rodièe s dìtmi

se stal kulisou k dìtským èi
rodinným fotografiím
A jiným
byl symbolikou Vánoc a pøipomínkou narození Jeíe Krista.
Pro dalí léta, která jsou pøed námi, bychom byli rádi, kdyby bet-

lém byl kadoroènì souèástí naeho vánoèního stromu na Masarykovì námìstí.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

NOVÁ OKNA A ZATEPLENÍ K 121. VÝROÈÍ
V prosincovém èísle Vizovských novin byl publikován èlánek
paní Mgr. Marcely Hruzíkové o 120. výroèí trvání staré koly ve

Kresba - Luká Martinka.
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Vizovicích ve vzpomínkách paní Jarmily Rychlíkové, bývalé uèitelky
Z ve Vizovicích. Kromì tìchto vzpomínek jsme si vichni, kteøí
jsme tuto kolu navtìvovali, mohli zavzpomínat a v pamìti promítnout èernobílý nebo barevný film vzpomínek na toto období, kdy
jsme zde trávili kolní, pracovní èi jiná léta V závìru èlánku paní
Mgr. Hruzíková vyjádøila pøání, aby kola nadále vzkvétala
Kadý organismus, a ivý nebo neivý, potøebuje po urèitém
èase obnovu, rekonstrukci
Za Mìsto Vizovice vám vem mohu s radostí oznámit, e
námi podaná ádost o finanèní podporu v roce 2012 na Státní
fond ivotního prostøedí byla pøijata kladnì a na sklonku minulého roku nám byla pøidìla dotace ve výi 50%, urèená na realizaci
výmìny okenních výplní, zateplení stropu støeního plátì a zateplení dvou obvodových stìn. Zbývající dvì stìny nesoucí ducha
architektury konce 19. století musí být zachovány. Bylo by velkou
kodou znehodnotit stavební tukatérské kvality tehdejích øemeslníkù. Naí snahou by mìlo být maximální zachování tìchto staveb
pro budoucí pokolení
V polovinì mìsíce ledna realizaèní firma provedla zamìøení
okenních výplní, aby je následnì zadala výrobci. Samotná výmìna by mìla probìhnout v období jarních prázdnin mezi 22. 2. 4. 3. 2013, aby provoz ve kole byl minimální a zároveò se zachovala výuka dìtí. S tìmito pracemi bude probíhat zateplení stropního plátì a v prùbìhu jarních mìsícù by mìlo dojít k realizaci venkovního zateplení a fasády.
Vìøíme, e plánované èinnosti probìhnou v poøádku a hlavnì
ke spokojenosti nejenom dìtí, pedagogù, ale vech spoluobèanù
mìsta.
Ing. Roman Persun
Starosta mìsta

BUÏME DOBRÝMI HOSPODÁØI SVÌØENÝCH VÌCÍ
Léta 2007 - 2013 jsou obdobím, kdy mìsta, obce, podnikatelské subjekty, a dokonce i
samotní obèané mohou vyuít
maximálních dotací z rùzných
evropských, státních èi jiných
fondù k uskuteènìní svých vizí. I
nae mìsto se nachází na konci
tohoto období. Následující léta,
vzhledem ke stále trvající celosvìtové krizi, nám nedávají velké
iluze, e budeme moci ádat
dotaèní peníze na rùzné projekty
jako doposud.
V naem mìstì je stále
mnoho mìstského majetku,
který potøebuje rekonstrukci,

elektroinstalaci na nové kole
K tomu bychom vak potøebovali
minimálnì dalích sedm let dotaèních titulù podporujících tyto
akce, ale hlavnì patøièný dostatek nevratných finanèních prostøedkù
Proto se snaíme alespoò
vyuít posledního èasu èerpání
dotaèních penìz k obnovì tolik
potøebných vìcí
Základní kámen k výstavbì
Hasièské zbrojnice byl poloen v
roce 1977, samotná stavba byla
dokonèena v roce 1982. Témìø
vekeré práce provedli èlenové
Sboru dobrovolných hasièù zdarma za materiální podpory Prù-

nost, abychom zaádali o pøidìlení dotace na zateplení obvodových stìn, výmìnu výplní a
zateplení støení konstrukce

Ke konci roku zapoèaly
samotné práce, které spoèívaly
v zateplení støeního plátì s
novým hydroizolaèním povr-

Jedna ze zatékajících místností.
vèetnì hydroizolace. Nae ádost o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu byla
úspìná. Na podzim minulého
roku jsme dostali Rozhodnutí o
pøidìlení prostøedkù ze Státního
fondu ivotního prostøedí ÈR ve
výi 50% alokaèních prostøedkù.

chem. V jarních mìsících by tyto
práce mìly pokraèovat ve formì
výmìny výplní oken a zateplení
obvodových stìn. Vìøím, e zbytek díla bude probíhat ve stejné
kvalitì a rychlosti.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Støení plá pøed rekonstrukcí.
aby po dalí léta slouil svým
úèelùm. Právì výe zmiòované
období nám tyto monosti, tedy
získání urèitého procentuálního
balíku penìz na rùzné projekty,
umoòovalo.
Jako správní hospodáøi
bychom mìli vyuít co nejvíce
moností, aby pokud mono
vechen majetek, který nám
byl svìøen ke správì, byl udrován v dobrém stavu. Je toho
opravdu mnoho, co bychom rádi
opravili, zvelebili , napø.: koupalitì, pìí a silnièní komunikace v
obci, veøejné osvìtlení, novou

myslových staveb tehdejího
Gottwaldova a JZD Sluovice. V
souèasné dobì slouí Hasièský
dùm jak Jednotce dobrovolných
hasièù, tak Mìstskému úøadu
Vizovice, který zde má kanceláøe
Sociálního odboru a Odboru
dopravy. Po 31 letech je na této
budovì vidìt ohlodaný zub
èasu
Do budovy ji nìkolikátým
rokem zatéká skrz poruený
støení plá. Kadoroèní provizorní záplatování pouze zmírnilo
pøípadné kody. Situace v roce
2012 byla ji neúnosná. Byli
jsme postaveni pøed otázku, kde
vzít peníze na opravu støeního
plátì, pøípadnì na dalí nutné
opravy.
Operaèní program ivotního
prostøedí, prioritní osa 3 Udritelné vyuívání zdrojù energie, nám v roce 2012 dal mo-

Nové zateplení støechy hydroizolací.
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NOVOROÈNÍ OHÒOSTROJ 2013
Váení spoluobèané. Jetì jednou vám vem chci upøímnì podìkovat, e jste pøijali nae pozvání a spoleènì jsme zahájili nový rok
Novoroèním ohòostrojem. Mile jsme byli pøekvapeni vysokou návtìvností, která dle naich odhadù mohla být ve výi cca 2 - 3 tis. pøítomných na samotném Masarykovì námìstí. Za svoji osobu mohu
øíct, e letoní ohòostroj byl úspìný. I kdy pøíroda byla bez snìhové
nadílky, pøesto byly teploty pod bodem mrazu, co lákalo návtìvníky

stále co zdokonalovat ke spokojenosti vás, naich spoluobèanù.
Letoní ohòostrojový veèer stál 45 tis. Kè a vèetnì ozvuèení byl
plnì hrazen z prostøedkù sponzorských darù a malé obèerstvení bylo
hrazeno z repre fondu MÚ.

Novoroèní ou mùe zaèít.
Punè a svaøák pøiel mnohým vhod.
k mírnému zahøátí svaøeným vínem èi punèem. Upøímnì øeèeno, pøed
samotným zahájením jsem mìl dost velké obavy, jestli pøiblinì 100
litrù tìchto povzbuzovaèù" se vùbec vypije, ale velká návtìvnost
potvrdila pravý opak. Teplých nápojù, a nejenom alkoholických, mohlo
být podstatnì více. Pro pøítí konání novoroèních oslav víme, e je
Za finanèní podporu srdeènì dìkuji tìmto sponzorùm:
lékárna ALPHEGA - PharmDr. Hanák Bohumil
èerpací stanice - firma GAPAREC
firma GLOBAL ENTERPRISES LTD.
firma VDZ. Spol. s.r.o. - pan Kutìj Jan
paní MUDr. Kubíèková Vladimíra
firma GLASS ATELIER MORAVA
firma TOBA PLUS, s.r.o.
pan Kubíèek Stanislav
pan Tlusák Antonín
LIKÉRKA VIZOVICE - pan Bajgar Ivan
TIMBER TRADE INC. s.r.o.
paní místostarostka
pan starosta

Touto cestou bych chtìl jetì jednou za mìsto Vizovice a hlavnì
také za vás, spoluobèany, vyjádøit jmenovitì podìkování vem, kteøí
se nìjakou mìrou spolupodíleli na organizaci a prùbìhu ohòostroje
2013. Jsem si plnì vìdom, e bez vaeho financování by se daná
akce neuskuteènila.
Vybrané finanèní prostøedky staèily na zaplacení ohòostroje, který
opìt v naem mìstì realizovala firma pana Josefa Kovaøíka z Lípy u
Zlína, které rovnì dìkujeme za nezapomenutelné záitky. Svìtelnou
show zvukovì ztvárnil vizovický profesionální zvukaø pan Miroslav
Hála, jemu rovnì dìkujeme.
O zpestøení veèera ve formì výroby a podávání èerveného svaøáku a punèe se postarali èlenové Sboru dobrovolných hasièù ve
Vizovicích, spoleènì s Komisí pro obèanské záleitosti. Pracovníci
technických slueb asistovali pøi montái stánkù a následném úklidu
námìstí. Vem tìmto slokám dìkuji za pomoc a plynulý prùbìh akce.
Na závìr dìkuji i Jednotce dobrovolných hasièù a Policii ÈR, kteøí
zabezpeèili bezpeènost naich spoluobèanù a ochranu majetku.
Jetì jednou upøímné - DÌKUJEME, a pokud nás lidská tìdrost
bude provázet i letoním rokem, pøedbìnì se mùeme vichni tìit
na Novoroèní ohòostroj 2014.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

ÈESKÁ KØESANSKÁ AKADEMIE - MÍSTNÍ SKUPINA VIZOVICE
Místní skupina ÈKA ve Vizovicích uspoøádala v roce 2012 celkem pìt setkání. Nejprve se uskuteènil poèátkem bøezna koncert písnièkáøe Slávka Klecandra, který byl tematicky zamìøen k probíhajícímu postnímu období. Po Velikonocích koncem dubna jsme zde pøivítali religionistu Zdeòka Vojtíka, jen promluvil na téma souèasných náboenských sekt. Zaèátkem èervna nás major Jaroslav
Knichal seznámil s naí vojenskou misí v Afghánistánu.
V polovinì øíjna zde místní rodák, doktor Jan Mikeska, vyprávìl
o vystìhovalectví z Vizovic a okolí do Ameriky v druhé polovinì 19.
století. A týden pøed tìdrým dnem se uskuteènil adventní veèer se
spisovatelem Antonínem Bajajou a pìveckým sborem Muáci ze
Zlína. Prùmìrná úèast na tìchto akcích se pohybuje zhruba kolem
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40 návtìvníkù. Díky vstøícnosti rady mìsta Vizovice, která nám
vypomáhá bezplatným pronájmem kavárny kulturního domu, mùeme tato setkání vùbec poøádat.
Pro první polovinu pøítího roku ji máme pøislíbenou úèast známého geologa a klimatologa Václava Cílka (pátek 22. února), s
tématem o psychotronice pøijede Martin evèík z Brna (úterý 16.
dubna) a nìkdy na pøelomu kvìtna a èervna zde pøivítáme Kateøinu
Lachmanovou, známou z oblasti pastoraènì psychologického poradenství. Svojí úèastí na tìchto vech akcích nám dáváte znát, e tato
nae èinnost má smysl a nevyznívá do prázdna. Vichni jste nadále
srdeènì zváni.
Za Místní skupinu ÈKA ve Vizovicích
Mgr. Jiøí Malý

INFORMACE SOCIÁLNÍHO ODBORU
Kadý z nás se nìkdy mùe ocitnout v situaci, kdy se mu
z rùzných dùvodù nedaøí øeit
svùj problém vlastními silami,
protoe postrádá urèité znalosti, schopnosti, monosti nebo
sociální kontakty. Sociální problémy není radno podceòovat a
odkládat jejich øeení, protoe
to mùe mít za následek jejich
prohlubování, pøípadnì pokození mezilidských vztahù,
zhorení zdraví nebo i ztrátu
bydlení.

- pomùe pøi vyplòování
nebo kontrole ádostí o rùzné
typy dávek,
- nabídne pomoc pøi pøekonávání problémù s hledáním èi udrením zamìstnání
(napø. pomoc pøi sestavení ivotopisu, výbìru vhodného zamìstnání, hledání a zprostøedkování kontaktu s vhodnou
agenturou práce apod.),
- pomoc pøi zvládání
praktických dovedností (tj. s
hospodaøením s finanèními

osobám bez pøístøeí a tìm,
kteøí ijí rizikovým zpùsobem
ivota, obìtem násilí, domácího násilí, trestné èinnosti, imigrantùm atd.
Pøi øeení sociální situace klienta sociální pracovník
spolupracuje s celou øadou
organizací a zaøízení (napø. s
úøadem práce, orgánem sociálnì právní ochrany dìtí, poskytovateli sociálních slueb,
zdravotnickými zaøízeními, kolami a kolskými zaøízeními,
poradnami, zaøízeními volnoèasového charakteru apod.).
Od 1. ledna 2013 poskytují odbornou práci sociálního pracovníka na sociálním
odboru Mìstského úøadu ve
Vizovicích tyto dvì pracovnice:
- Bc. Boena lahaøová,
tel. 777 471 163, e-mail: bozena.slaharova@vizovice.eu.
Pro obce: Bøezová, Dená, Hrobice, Neubuz, Podkopná Lhota, Sluovice, Trnava, Veselá, Vemina

Pomoc v takových pøípadech nabízí sociální pracovník, co je odborník - profesionál, který svou aktivitu zamìøuje na pomoc jednotlivcùm, skupinám (pøípadnì i
komunitám) s cílem zlepit
nebo obnovit jejich schopnost
fungování v pøirozeném prostøedí.
Co mùe sociální pracovník nabídnout?
- pomoc pøi orientaci v
systému sociálních a zdravotních slueb i pøi výbìru vhodné
sluby (napø. zprostøedkuje
kontakt s peèovatelskou slubou, azylovými domy, domovy
pro seniory, odlehèovacími
slubami apod.),
- radu, na který dávkový
systém sociální ochrany se
obrátit (napø. dùchodové zabezpeèení, dávky pomoci v
hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postiením
apod.),
- pomùe pøi vyøizování
osobních dokladù,

prostøedky, s obsluhou a vyuitím karty sociálních systémù
apod.),
- mùe pomoci pøi øeení
finanèních problémù (napø.
doprovodem a podporou pøi
jednání s vìøiteli, sjednáváním
splátkových kalendáøù, pomocí pøi zajitìní kontaktu s exekutory),
- poskytuje kontakty a
zprostøedkovává jednání se
specializovanými poradnami
(napø. s poradnou pøi finanèní
tísni, s poradnou pro rodinu a
mezilidské vztahy, s poradnou
pro
zdravotnì
postiené
apod.),
- pomáhá øeit problémy
související se ztrátou nebo rizikem ztráty bydlení,
- poskytuje poradenství
pro osoby proputìné z výkonu trestu odnìtí svobody,
- poskytuje pomoc a podporu osobám peèujícím o jiné
osoby, zdravotnì postieným
osobám èi osobám s rùznými
stupni omezení ve zpùsobilosti k právním úkonùm a tìm,
kteøí o takové osoby peèují,
rodinám s dìtmi, seniorùm,

- Marie lahaøová, DiS.,
tel. 777 471 156, e-mail:
marie.slaharova@vizovice.eu.
Pro obce: Bratøejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina,
Ublo, Vizovice, Zádveøice Raková
Úøední dny na MìÚ
Vizovice - pondìlí - støeda:
8:00 - 17:00 hodin.
Úøední den na MìÚ Sluovice: úterý: 7:00 - 15:00 hodin (zajiuje p. Bc. Boena
lahaøová), s moností rozíøení o dalí úøední den ve
Sluovicích.
Úterý, ètvrtek, pátek: pracovní doba na MìÚ Vizovice
od 8:00 do 14:00 hodin (v
tuto dobu vak nelze garantovat pøítomnost pracovnice v
kanceláøi z dùvodu jednání s
klienty mimo budovu, v organizacích apod., v tyto dny doporuèujeme schùzku domluvit radìji pøedem telefonicky nebo
e-mailem).

Marie lahaøová, DiS.

8

Vizovské noviny

FINANÈNÍ ODBOR SDÌLUJE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice na svém zasedání dne 10. 12. 2012
schválilo obecnì závaznou vyhláku è. 2/2012, kterou se mìní OZV
è.3/2010 a 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních
odpadù.
Sazba místního poplatku za komunální odpad se zvýila a na
rok 2013 èiní 580 Kè.
Poplatníkem je fyzická osoba:
a)
která má ve Vizovicích trvalý pobyt,
b)
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území
ÈR povolen trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt na dobu delí ne 90
dnù,
c)
která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území ÈR
pobývá na území ÈR pøechodnì po dobu delí 3 mìsícù,
d)
které byla udìlena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo doèasná ochrana podle zákona upravujícího doèasnou ochranu cizincù,
e)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není hláena k
pobytu ádná fyzická osoba, a to ve výi odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu
Místní poplatek ze psù na rok 2013 zùstává stejný jako v roce
2012.
- 60 Kè - pes chovaný v k.ú. Chrastìov (90 Kè za kadého dalího psa)
- 180 Kè - pes chovaný v rodinném domì ( 270 Kè za kadého
dalího psa)
- 540 Kè - pes chovaný v bytovém domì (810 Kè za kadého dalího psa )
Splatnost místních poplatkù je do 31. 3. 2012.
Prosíme o dodrování termínu splatnosti!
Dalí výe sazeb místních poplatkù jsou uvedeny v obecnì závazných vyhlákách, které jsou zveøejnìny na stránkách mìsta
www.vizovice.eu.
Ing. Eva Kubíèková, finanèní odbor

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

PLOTY - PLETIVO
Materiál na oplocení. Stínící tkaniny.
THUJE NA IVÝ PLOT
KLECE PRO KØEPELKY
Výroba a prodej
materiál pro chov køepelek - www.krepelkajaponska.cz
www.KANCLIR.cz, Ostrava - Nová Bìlá, Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
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VIZOVJANÉ ZASAHOVALI
NA 103. BUDOVÌ

Ve støedu 9. ledna 2013
po jedné hodinì v noci byli
hasièi Zlínského kraje vysláni k poáru 103. budovy v
bývalém areálu Svit ve Zlínì.
V dobì vzniku poáru se v
objektu nacházelo nìkolik zamìstnancù. Tøi z nich se nadýchali toxických zplodin hoøení a byli zdravotnickou záchrannou slubou oetøeni na
místì.
V dobì pøíjezdu jednotek
hasièù bylo poárem zasaeno celé první podlaí budovy.
Poár se uvnitø budovy
velmi rychle íøil, take se hasièi museli z vnitøních prostor
budovy stáhnout a hasit zvenku.
Velitel zásahu povolal posily, ale protoe nebylo moné
pøesnì urèit, ze kterých míst
se poár íøí, nepodaøilo se
poár lokalizovat.
Po tøetí hodinì ranní velitel vyhlásil druhý stupeò poárního poplachu, po pùl ètvrté stupeò tøetí.
Z vnitøní èásti objektu se
valil hustý èerný kouø a bylo
cítit intenzivní sálavé teplo,
které uvnitø budovy dosahovalo okolo 600 °C. Pøivolaný statik potvrdil nebezpeèí destruk-

ce nosných konstrukcí a zamezil haení zevnitø objektu.
Hustý èerný dým ohrooval nìkteré mìstské èásti, byla proto vyhláena výstraha
obyvatelstvu Zlína a na místo
se dostavili chemici.
Krátce pøed pùl desátou
hodinou dopoledne byl vyhláen nejvyí stupeò poárního poplachu. Poár se podaøilo lokalizovat a deset minut
pøed polednem.
V odpoledních hodinách u
poáru zasahovalo zhruba sto
tøicet hasièù ze ètyøiceti jednotek profesionálních, dobrovolných i podnikových hasièù ze
tøí krajù.
Po témìø 57 hodinách
byl poár v pátek 11. ledna
pøed desátou hodinou uhaen.
Spoleènost HP Tronic odhadla kodu na svém zboí na
více jak 210 milionù korun.
Majitel budovy odhadl kodu
na stovky milionù korun.
Na snímku èlenové Jednotky Sboru dobrovolných hasièù ve Vizovicích v akci.
V èlánku jsou pouity prameny HZS.
talmach Jan
starosta SDH

VIZOVSKÉ LETITÌ
V loòském 4. èísle Vizovských novin jsem nael zajímavý èlánek o panském statku na
Tìchlovì. Popisuje jeho historii
i jeho nepøíli slavnou souèasnost. Vdy, kdy pøijídím do
Vizovic, tak se na louky pøed

nedìli pøiletìl s Pajprem do
Vizovic a právì na letitì na
louce pod tìchlovským statkem. Louka byla pro start i pøistání dostateènì veliká a také
upravená. Pajpr létal hlavnì
vyhlídkové lety nad Vizovice-

statkem rád podívám a vzpomínám
Vzpomínám na klukovská
léta, kdy jsme chodili na Tìchlova na tøenì, ale pøedevím
na vizovské letitì.
Po válce - zøejmì v roce
1946 nebo 1947 se do Vizovic pøistìhovala z Prahy rodina Najmanova. Bydleli u naich sousedù - u JUDr. Parmy.
Pan Najman byl úøedníkem ve
Zlínì. Ale pøedevím byl pilotem a vlastnil letadlo Piper
Cub, imatrikulaèní znaèky OKYIR. Piper Cub - vlastnì Pajpr
mìl mateøské letitì v Otrokovicích. Zejména v létì vdy v

mi. A já, jako kluk zanícený do
letadel, jsem musel být vdy u
toho. Staral jsem se o palky
pøed koly, pomáhal pøi tankování benzinu a zejména letadlo
iniciativnì pucoval. Také jsem
se nìkolikrát nad Vizovicemi
svezl. Dodnes mnì utkvìl v pamìti záitek, kdy jsme jednou
v nedìli odpoledne krouili nad
Sokolovnou, kde na cvièiti byly právì sokolské slavnosti.
Najmanovi se asi po roce
odstìhovali a s nimi odletìl i
pajpr. Více jsem o nìm neslyel. A pøed lety jsem dostal z
leteckého rejstøíku výpis o
registraci. Piper Cub OK-YIR

byl zaregistrován 16. 2. 1947,
èíslo legitimace 966, domovské
letitì Otrokovice, dritel Aeroklub Zlín - pøepsáno na Gottwaldov, zruen - datum není
uvedeno. Letadlo vyrábìla
americká firma Continental
Aircraft Co. od roku 1930. Byl
to dvoumístný hornoploník se
sedadly za sebou a typickými

Jetì jedna letecká vzpomínka. Pøi cestì ze Zlína do
Vizovic se rád podívám na
svah za Døevnicí mezi Pøílukem
a Lùkovicemi. Tehdy tam bylo
plachtaøské - vlastnì kluzákové letitì pro výcvik pøítích
plachtaøù. Vlevo byl velký hangár a nahoøe startovací líha.
Start kluzáku - pøezdívaného

vzpìrami køídel a zakrytovaným podvozkem. Vstup byl na
pravé stranì - jedna polovina
dvíøek se otevírala nahoru a
druhá dolu. V mnoha provedeních se osvìdèil zejména za
války v americké armádì - právì z armády se po válce dostalo nìkolik pajprù i k nám. Piper
je dodnes vyrábìn v rúzných i
nejmodernìjích provedeních.
Bohuel, foto pùvodního stroje
OK-YIR nemám
Najde se
jetì dalí pamìtník?

planïár - byl provádìn vystøelením gumových lan, napínaných a deseti plachtaøi.
Pøistávací plocha byla pod svahem, odkud zase byl kluzák
ruènì vynáen na start - ádná
technika. I zde jsem byl nìkolikrát okukovat a setkával jsem
se s budoucím plachtaøem Jiøím Lebedou z Vizovic. Dnes je
na svahu spousta chat a zahrádek - take zùstávají jen vzpomínky
Ludìk Matyá

PROGRAM REGENERACE MÌSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ
A MÌSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN
Informace Mìstského úøadu Vizovice obèanùm mìsta Vizovice o
prùbìhu Programu regenerace mìstských památkových rezervací a
mìstských památkových zón (dále jen Program regenerace) v roce
2012.
Program regenerace je nástrojem k obnovì kulturních památek
nacházejících se v nejcennìjích èástech historických mìst Èeské
republiky, prohláených za památkové rezervace a památkové zóny.
Jako v kadém roce, i v roce 2012 se Mìsto Vizovice do Programu
regenerace zapojilo. Pøíspìvek byl poskytnut celkem na dvì akce.
První akcí byla Revitalizace èásti ulièní fasády budovy nemocnice
Milosrdných bratøí. Celkové náklady na tuto akci èinily v rámci
Programu regenerace 367 989 Kè. Z toho podíl vlastníka, kterým je
Èeskomoravská provincie Hospitálského øádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratøí, byl 36 799 Kè, podíl mìsta 73 598 Kè, pøíspìvek z

Programu regenerace (v celých tisících) 258 000 Kè. Druhou akcí bylo
provedení udrovacích prací, zejména obnovení nátìrù stavebních
prvkù mìstského domu è.p. 256 na ulici Øíèanské. Zde èinily celkové
náklady 40 000 Kè, z toho podíl vlastníka byl 16 000 Kè, podíl mìsta
4 000 Kè, pøíspìvek z Programu regenerace pak 20 000 Kè. Vlastníkem této kulturní památky je paní Jarmila Semeráková z Prahy.
Majitelùm výe zmínìných objektù, ale také vem ostatním vlastníkùm kulturních památek, kteøí si cení svého dìdictví v podobì kulturních památek, patøí podìkování za jejich pøístup k obnovì tìchto
kulturních památek, snahu udrovat v dobrém stavu svùj majetek a v
rámci svých moností se snaí hodnoty svého majetku zachovat pro
pøítí generace.
Ing. Martin Pacoò
vedoucí Odboru ivotního prostøedí MìÚ Vizovice
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V DOTEKU SNÍ O MULTISENZORICKÉ MÍSTNOSTI
Setkali jste se u nìkdy s
lidmi, kteøí jsou plnì odkázáni na
pomoc svého okolí? Moná jste
nìco podobného zaili ve své
blízkosti nebo máte dokonce
osobní zkuenost. Nemám na
mysli jen lidi s rùznými fyzickými
postieními, ale také napøíklad
seniory s demencí, tøeba s
Alzheimerovou chorobou. Tato
nevyléèitelná nemoc zaèíná
naprosto nenápadnì lehkým
zapomínáním, nesoustøedìností,

ztrácením se ve známém prostøedí a pokraèuje postupnou neschopností vyrovnat se s potøebami bìného ivota, jako je napøíklad nákup, vaøení, pozdìji i
osobní hygiena, stravování a dalí. Také komunikace s takto nemocným je pøi zhorování stavu
èím dál obtínìjí, a nakonec
èlovìk vnímá jen na smyslové a
emocionální úrovni. Je velmi
tìké (po fyzické i psychické
stránce) se o takového rodinného pøísluníka postarat. Blízké
okolí èasto s postupující nemocí dojde do bodu, kdy není
v jeho silách ve dùstojnì
zvládnout.
Èasto je pak jedním z moných øeení obrátit se na profesionály, kteøí nabízejí napøíklad
domácí zdravotní péèi, peèovatelskou slubu èi odlehèovací
péèi. To je pobytová péèe na
kratí období - vìtinou na dobu
do tøí mìsícù - která uleví rodinì
a umoní jim si na chvíli odpoèinout, uvádí sociální pracovnice
Veronika Olejníková ze spoleènosti Dotek ve Vizovicích, která
takovéto sluby nabízí.
Aktivizaèní pracovnice tée
spoleènosti Jindøika Vlèková k
tomu dodává: Staráme se zde o
klienty v domáckém prostøedí,
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snaíme se maximálnì uplatòovat moderní pøístupy péèe, jako
je napøíklad bazální stimulace,
reminiscenèní terapie, èi skupinová aktivizace a trénink pamìti,
které pøispívají ke zpomalování
postupu onemocnìní. Máme zde
velké procento klientù, kteøí ji
nejsou schopni se o sebe sami
vùbec postarat a je potøeba jejich
aktivizaci zcela pøizpùsobit konkrétnímu pøípadu. Velkým pomocníkem v této péèi by nám

byla snoezelenová neboli multisenzorická místnost. Je to
prostor, ve kterém se nachází
vybavení a pøedmìty stimulující
rùzné smyslové orgány a navozující tak autentický pocit. Pro
vechny klienty, nejen pro ty s
demencí, je zkuenost silným
záitkem, který pomáhá relaxaci,
uklidnìní i aktivizaci a vede èasto
ke zlepení èi alespoò stagnaci
jejich stavu. Bohuel taková místnost stojí nemalé peníze a zatím
není v naich finanèních monostech.
Pokud vám není osud tìchto
lidí lhostejný a chtìli byste pod-
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poøit jejich sen, mùete pouít
napøíklad dárcovskou sms ve
tvaru DMS DOTEK, kterou odelete na èíslo 87 777. Cena takové dms je 30 Kè a z této èástky

nepotøebných nepokozených
vìcí do Dobroèinného obchùdku
a poradny Dotek, èi jakýkoliv
vìcný èi finanèní dar. O dalích
zpùsobech pomoci se mùete

jde celých 27 Kè na projekt snoezelenové místnosti spoleènosti
Dotek, o.p.s. Pokud byste chtìli
pøispívat pravidelnì kadý mìsíc, napite sms ve tvaru DMS
ROK DOTEK. Ostatními druhy
pomoci je napøíklad darování

doèíst na internetových stránkách spoleènosti www.pecovatelstvidotek.cz v sekci Jak nám
mùete pomoci.
Jindøika Vlèková
Dotek, o.p.s.

VZDÌLÁVÁNÍ V EGON CENTRU

V únoru letoního roku ukonèí Mìsto Vizovice realizaci projektu Vzdìlávání v Egon centru
Vizovice. Vzdìlávání realizované v rámci projektu bylo zahájeno 01. 01. 2011 na základì
schválené dotace z Operaèního
programu Lidské zdroje a
zamìstnanost. Cílem projektu
bylo zefektivnìní èinnosti veøejné
správy v rámci správního obvodu
ORP Vizovice a to prostøednictvím vzdìlávacích kurzù, které
byly zamìøeny na získávání a
upevòování dovedností úøedníkù. Vzdìlávání probíhalo prezenèní a distanèní formou a
kurzy byly zamìøeny jak na zvyování poèítaèové gramotnosti z
kanceláøského balíku Microsoft
Office (Word, Excel, Power-

Point), tak na získávání a upevòování dovedností a znalostí v
oblasti veøejné správy (zejména
agend Czech POINTU, legislativy a dalích souvisejících
agend).
V únoru bude ukonèena
etapa vzdìlávání, následnì bude
zpracována závìreèná monitorovací zpráva, která bude obsahovat mimo jiné vyhodnocení úspìnosti celého projetu. Tato
musí být pøedloena do konce
dubna 2013 ke schválení Ministerstvu vnitra ÈR, kdy po jejím
schválení bude projekt ukonèen.
Dotace z Evropského sociálního
fondu èinila 1,7 miliónu korun.
Za realizaèní tým projektu
Mgr. Petra Kováøová

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
Klub dùchodcù Vizovice se schází kadý poslední ètvrtek v
mìsíci v 15.00 hodin v kavárnì kulturního domu Vizovice ji nìkolik let. Døíve jsme se scházeli v dnením informaèním centru a ve
vstupní hale. Zaèátky s pøechodem do kavárny byly tìké, místnost
nebyla dost pøíjemná na pohled, èasem se ve vak upravilo a dnes je
ji vechno v pohodì.

dobì, kde u chybí èas na sousedské posezení s trokou humoru.
Za klub dùchodcù Vizovice
Stanislav Vajïák

Schází se nás tu postupem èasu víc. Setkání jsou zajímavìjí i
tím, kdy máme pozvaného hosta. Vichni mùou sledovat pøednáku
a pak i s hostem diskutovat. Je zde také lepí pøístup z parkovitì, jen
nìkolik schodù uvnitø.
Chci touto cestou podìkovat vem naim hostùm, kteøí nás navtívili v loòském roce ve svém volném èase a udìlali nám zajímavé
pøednáky. Také bych chtìl podìkovat vedení mìsta, e nám umoòuje se scházet a e pøijdou mezi nás - dùchodce.
Chci mezi nás pozvat i dalí dùchodce, kteøí mají zájem se sejít a
pokecat a vypravit se s námi na zájezdy, nebo si poslechnout nìkterého zajímavého hosta.
Velký dík patøí vem, kteøí se starají o kvalitní chod schùzek - servis pøi naich sezeních. Podìkování patøí také naemu dopravci, panu
R. Janèíkovi a jeho øidièùm, kteøí nás vozí po naich zájezdech.
Do nového roku chci popøát vem hojnì zdraví a rodinné pohody.
Je tøeba si udìlat trochu èasu sám na sebe i v dnení uspìchané

Pøíleitost ke svátosti smíøení
VIZOVICE
Sobota 16. 3.
Ètvrtek 21. 3.
Pátek 22. 3.
Sobota 23. 3.

16:00
16:00
16:00
15:00

 17:30
 17:30
 17:30
 17:30

P. Èervinka
P. Peøina
P. Peøina
cizí zpovìdník

BRATØEJOV
Pátek 22. 3.

18:00

Nedìle 24. 3.

10:30

Støeda 27. 3.

16:30  17:00

P. Èervinka
(pøe d a po mi svaté)
P. Peøina
(pøed a po mi svaté)
P. Peøina

JASENNÁ
Nedìle 24. 3.
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7:30

P. Peøina
(po mi svaté)
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Obyvatelé Vizovic v èíslech
Vizovice

NAROZENÍ:
Edita Kovaøíková, Simona Mikulenèáková, Karolína Skálová, Dominik Dubovský, Matìj Elík, Tomá Jumar, Zuzana
Klimperová, Elika Podevová, Vojtìch Zajonc
ÚMRTÍ:
Anna Chmelenská, Boena Kubíèková, Vlasta Pechalová,
Kvìtoslava imková,
Váení ètenáøi,
v rubrice spoleèenská kronika zveøejòujeme významné ivotní
události, které se týkají obyvatel Vizovic. Pokud jste se rozhodli
z jakéhokoliv dùvodu nezveøejòovat tyto informace týkající se
vás osobnì nebo vaich blízkých, obrate se prosím na tel. èíslo
577 599 174, 725 756 788, petra.kovarova@vizovice.eu. Vae
pøání budeme respektovat.

VZPOMÍNKA
Pøed 15 lety odela nae drahá
maminka, paní Zdenka Macková
(dlouholetá pracovnice u benzinky).
Kdo jste ji znali, vìnujte jí tichou
vzpomínku spolu s námi.

Vìková skupina

k 31. 12. 2010

Mui
eny
obì pohl.

2 279
2 423
4 702

Vizovice

1
kk 31.
31. 12.
12.201
2011

Mui
eny
obì pohl.

2 284
2 430
4 714

0-14

15 - 64

65 +

361
389
750

1 677
1 638
3 315

241
396
637

Vìková skupina
0-14

15 - 64

65 +

354
393
747

1 660
1 621
3 281

270
416
686

Prùmìrný
vìk

Index stáøí
(65+/0 -14)

38,3
40,7
39,5

66,8
101,8
84,9

Prùmìrný
vìk

Index stáøí
(65+/0 -14)

38,8
41,1
40,0

76,3
105,9
91,8

Údaje za rok 2010 a 2011 byly získány ze stránek
Èeského statistického úøadu.
Pøedbìný pøehled obyvatel Vizovic získaný z ohlaovny
MìÚ Vizovice - rok 2012
Jedná se o neoficiální statistické údaje vedené MìÚ Vizovice
Vizovice

k 31.12.2012

Z toho MÈ
Chrastìov

Dìti do
15 let

Mui
eny
obì pohl.

2 366
2 438
4.804

65
61
126

371
392
763

Poèet dìtí
narozených
v roce 2012
29
34
63

cizinci
60
19
79

Poèet obyvatel
hláených na
úøední adrese
90
41
131

Nejèastìji uívaná jména pro narozené dìti v roce 2012:
Kateøina, Elika, Karolína, Vojtìch, Tomá, Jan.

Povinná výmìna øidièských prùkazù

V roce 2013 konèí poslední etapa výmìny øidièských prùkazù. Øidièský prùkaz ve formì zalaminované karty vydáván v období 1. 1. 2001 - 30. 4. 2004 jsou jejich dritelé povinni vymìnit do
31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výmìnu
øidièské prùkazy pozbývají platnost.

Marie a Laïa, dìti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Jak tie ila, tak tie odela.
Skromná ve svém ivotì,
velká ve své lásce a dobrotì.
Dne 21. bøezna 2013 vzpomeneme nedoité 100. výroèí
narození paní uèitelky v. v. Vìry Halové.
Za tichou vzpomínku dìkují dcera Jana a syn Zdenìk
s rodinami.

Bohosluby Velikonoce 2013
POØAD
BOHOSLUEB VE
SVATÉM TÝDNU
ZELENÝ
ÈTVRTEK
28. 3.
VELKÝ PÁTEK
29. 3.
BÍLÁ SOBOTA
30. 3.
BOÍ HOD
VELIKONOÈNÍ
31. 3.
PONDÌLÍ
VELIKONOÈNÍ
1. 4.

VIZOVICE

BRATØEJOV

JASENNÁ

18:30

18:00

17:00

15:00 - Køíová cesta
18:30
20:00

18:00

17:00

19:00

18:00

9:00

10:30

7:30

9:00

10:30

7:30

1/2013

13

Od 1. 1. 2014 budou v platnosti pouze øidièské prùkazy vzoru
Evropských spoleèenství.
Povinná výmìna øidièského prùkazu se provádí na urèeném
pracoviti obecního úøadu obce s rozíøenou pùsobností (Mìstský
úøad, Magistrát mìsta), pøísluného podle místa trvalého pobytu
na území Èeské republiky.
Pro jeho výmìnu je nutné si s sebou vzít platný doklad totonosti (obèanský prùkaz, pas), prùkazovou fotografii o rozmìrech
3,5 x 4,5 cm, ØP, který podléhá povinné výmìnì.
Vydat ØP je moné do 20 dnù od podání ádosti bez správního
poplatku, pøíp. do 5 pracovních dnù od podání ádosti za správní poplatek 500 Kè.
S blíícím se koncem roku lze oèekávat zvýený zájem øidièù,
proto Mìstský úøad Vizovice vyzývá veøejnost, aby zodpovìdnì
pøistoupila k poslední etapì výmìn øidièských prùkazù.
Doporuèujeme vám výmìnu ØP neodkládat. Na Mìstském úøadì
ve Vizovicích zbývá vymìnit 920 ØP, tedy 68,86%.
ádosti vyøizuje Mìstský úøad Vizovice, Odbor dopravy a silnièního hospodáøství, budova hasièské zbrojnice, 1. patro.
Úøední dny: pondìlí a støeda, 8:00 - 12:00 hodin
12:30 - 17:00 hodin
Mimo úøední dny po domluvì na tel. 777 471 182, 187.

ZÁMEK VIZOVICE - PLÁNY V ROCE TØINÁCTÉM
Máme za sebou první mìsíc
nového roku dvoutisícího tøináctého. Leden byl ve znamení
nejen volby nového prezidenta,
ale pro nás zámecké také výbìru realizátora dlouho oèekávané
a pøipravované opravy zámecké

moný, poznáme a se zahájením prací, tak se zájemcùm pøedem omlouvám pro pøípad, e
bude nutné mùj zámìr pøehodnotit. Ani my tady na zámku toti
nejsme schopni plnì pøedvídat,
jak moc se akce dotkne provozu

kaple. Upøímnì vìøím, e u se
nestane nic, co by to mohlo zvrátit. Pokud ve pùjde, jak doufáme, na pøelomu prvního a druhého ètvrtletí se z jiního køídla
zámku stane stavenitì.
Omezení finanèních prostøedkù sice znamená, e budou
provedeny pøedevím záchranné
stavební práce (zajitìní statiky,
odvlhèení, oprava prasklin ve
zdivu, obnova vekerých nemovitých èástí kaple, likvidace èervotoèe) a na restaurování dojde
jen v nejnutnìjích pøípadech,
ale i za to jsme víc ne rádi. U
teï ovem prosíme veøejnost o
zvýenou opatrnost pøi pohybu v
blízkosti zámku, protoe akce
bude skuteènì velmi nároèná a
dotkne se velké èásti areálu. Pokud to èasové monosti dovolí,
budu vás na stránkách Vizovických novin prùbìnì informovat,
jak práce pokraèují.
Stejnì tak bych velice ráda v
prùbìhu akce instalovala do naich výstavních prostor jednotlivé
pøedmìty z kaple. Vechny toti
budou postupnì snímány ze
svých stanovi a buï oetøovány, nebo prostì jen uloeny do
doby opìtné instalace. Ve výstavních prostorách by tak byly
blí vaim oèím. Tady byste
mohli zblízka vidìt to, na co v
prostoru kaple není moné dohlédnout, nebo v lepím pøípadì
i jejich promìnu èi znovuzrození
po zásahu restaurátora. Jestli
bude tento zpùsob prezentace

zámku. Udìláme vak maximum
pro to, abychom nae návtìvníky informovali co nejvíce a omezili co nejménì.
Obnova kaple je akce na
dvì sezóny, ale rok 2014 je pøece jen jetì trochu vzdálený. Co
tedy chystáme v tom roce letoním?
Jetì ne zaène návtìvnická sezóna 2013, pustíme se
potøetí do spolupráce se studenty Univerzity Pardubice, fakulty
restaurování v Litomyli, kteøí na
zámku v minulých dvou letech
velmi úspìnì restaurovali nástìnné malby ve 2. patøe zámku, v
tzv. Èínském salonku. Tentokrát
budou provádìt prùzkum nástìnné malby v Letní jídelnì, která je
pøedsálím reprezentaèního sálu.
Prostor jídelny urèitì dobøe
znáte z návtìv koncertù, svatebních obøadù i jiných akcí. Malba na stìnách jídelny byla provedena zaèátkem 20. století na
starí vrstvu, ze které u léta
opadává. Aby mohla být restaurována, je nutné nejdøív provést
prùzkum, jeho výsledky budou
podkladem pro návrh, jak tuto
malbu buï zachránit a opravit,
nebo ji naopak sejmout a vrátit
se ke starí podobì jídelny, jakou
známe z fotografií z roku 1890.
Díky tomu dojde po mnoha
letech ke svìení vech talíøù,
které jsme na stìnách jídelny
zvyklí vídat. Pøi té pøíleitosti
budou vechny oèitìny, aby se
pak v celé parádì zase mohly

vrátit na svá místa. Práce na prùzkumech malby v jídelnì budou
znamenat drobné zmìny v návtìvnickém provozu a pøi organizaci svatebních obøadù, ale jen
po nezbytnì dlouhou dobu, nejpozdìji do 5. 5., tak doufáme v
pochopení ze strany veøejnosti,
za nì pøedem dìkujeme.
Sezónu 2013 bychom mìli
zahájit velikonoèním víkendem
30. 3., pokud nám to provozní situace umoní. Kromì interiérù
zámku, kde pøináíme hned nìkolik novinek, bude ve výstavních prostorách pøipravena výstava velkoformátových barevných fotografií Veroniky Skálové,
která na nich pøedstaví interiéry
naich hradù a zámkù, vyperkované kvìtinovými vazbami a
dekoracemi. Tato výstava potrvá
19. 5. a bude souèástí kvìtinových slavností, nazvaných ZÁMEK V TULIPÁNECH, které probìhnou 11. 5. - 17. 5. (otevøeno
bude kadý den vèetnì pondìlí
13. 5.).
Doporuèuji, abyste si tuto
mimoøádnou akci nenechali ujít.
Výstava kvìtin byla ve zdejím
zámku naposledy v roce 2004 a
dodnes je návtìvníky vzpomínána a opakovanì ádána. Snad
vám tedy udìláme radost. Podrobnosti o akci najdete na naem
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webu www.zamek-vizovice.cz a
samozøejmì bude vèas propagována v médiích a na plakátech.
Závìrem u jen pár vìt ke
slibovaným novinkám na prohlídkových trasách: bìhem posledních nìkolika let se snaím vrátit
do zámeckých pokojù ty pøedmìty, které patøily do majetku zde
ijících rodin, a tedy skuteènì
pocházející z vizovického zámku. V pováleèných interiérových
instalacích se toti uplatnilo velké mnoství tzv. svozových kusù
z jiných zámkù v okolí. Ty jsou
teï postupnì nahrazovány tìmi
pùvodními.
Letos tedy èekají na návtìvníky dva zcela novì instalované
pokoje a dalí ètyøi upravené a
doplnìné. Bìhem sezóny bychom chtìli zpøístupnit navíc tzv.
ivý depozitáø - velký rohový pokoj ve 2. patøe, ve kterém bude k
vidìní výhradnì kvalitní svozový
nábytek z jiných památkových
objektù. Kdy se to vedle vech
naich bìných starostí a povinností podaøí uskuteènit, budeme
opravdu moc rádi a dáme vám o
tom vìdìt.
O dalích pøipravovaných
akcích vás budeme informovat v
dalím èísle Vizovických novin.
Jana Pluhaøová

Vizovské noviny

VÁNOÈNÍ VÝSTAVY NA VIZOVICKÉM ZÁMKU...
se podle pùvodních
pøedpokladù tentokrát vlastnì
ani nemìly uskuteènit. V èase
Vánoc u mìla být v plném
proudu rozsáhlá obnova zámecké kaple, a tak se s výstavou betlémù ani s jakoukoliv

svìtì. Úasnì toti pasovalo k
prvotnímu nápadu oslovit pekaøky a kuchaøky a získat od
nich za úèelem vystavení po
jednom kousku z kadého
druhu, který doma na Vánoce
peèou, èím by vznikla velká a

jinou akcí pøíli nepoèítalo. A
teprve závìrem návtìvnické
sezóny koncem øíjna bylo
jasné, e se obnova kaple ve
starém roce u neuskuteèní a
e by se tradièní Betlémy v
zámecké kapli mohly pøece
jen konat. V té dobì u bylo
na výpùjèky betlémù od jiných
majitelù sice pozdì, ale díky
pøízni, kterou k nám mnozí z
vás chováte, vlastní vizovický
zámek u ètyøi betlémy, tak
jsme do akce nemuseli jít s
prázdnou. Vzali jsme to navíc
také jako pøíleitost ke zmìnì.
Kadoroènì
vystavovaný
vyøezávaný betlém rodiny
Janèíkù a pùvabný papírový
betlém od Blanky Olanové
tak doplnily vybrané historické
církevní textilie z vizovického
zámku. Kapli bìhem pìti dnù
navtívilo okolo tisíce lidí a do
kaplové schránky pøispìlo více
ne esti tisíci korunami, které
budou jako vdy pouity na
obnovu zdejích sbírek.
Témìø souèasnì se zjitìním, e se budou vánoèní akce opìt konat, pøiznala pøi balení výstavy historických hraèek jejich majitelka paní Kubáková, e má ve své sbírce
také kolekci starých vánoèních
ozdob a dekorací a øadu jiných
pøedmìtù souvisejících s Vánocemi. Téma výstavy bylo na

pøedevím pestrá kolekce
voòavého cukroví.
Zaèalo mì zajímat, jaké
druhy vedou v naich domácnostech, pøiblinì kolik se jich
tvoøí a jaká je skladba toho, co
obvykle zná jen úzký okruh
rodiny èi známých. Lehká
skepse mých kolegyò a známých pro mì nebyla dostateèným varováním. Ve svých
pøedstavách jsem v samém
støedu vánoèní výstavy vidìla
velký, sváteènì prostøený stùl,
zcela pokrytý rozmanitými
kousky, jejich vùnì bude vítat
návtìvníky u u vstupních
vrat....
A tak pøila na svìt výstava s názvem VÁNOÈNÍ
KRAMOVÁNÍ A KUCHAØSKÉ ÈAROVÁNÍ.
Musím pøiznat, e mírné
obavy z ochoty dodavatelù
vzorkù jsem opravdu mìla.
Samotnou mì to motivovalo ke
vèasnému peèení ve vlastní
domácnosti, co bylo obdobné
u vìtiny mých kolegyò. Ne tak
jinde, ale vìøila jsem, e není
jetì vechno ztraceno. Nakonec jsme v den otevøení
výstavy mìli cukroví ètyøi talíøe, k tomu perníkový vláèek a
navrch velký pytel suených
jablíèek, které nám nachystala
paní Sedláèková z elechovic.
Ale hned první odpoledne pøi-
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nesli návtìvníci nìkolik dalích kouskù, a pak znovu a
znovu... Tak, jak se blíily Vánoce a v domácnostech se víc
a víc peklo, tak pøibývalo i cukroví na naem stole. Dvacátého pátého prosince u bylo
cukrovím obsazeno vech
dvacet ètyøi talíøù, talíøkù a
podnosù ze servisu hrabìnky
Mariette.
O den pozdìji vak nastala øetìzová reakce, kdy
nìkterý z pøíchozích cukroví
ochutnal. Strhla se vlna, která
mìla za následek významný
úbytek darovaných vzorkù.
Díky vèasnému zásahu kolegyò byla vak pøece jen vìtina uchránìna a vydrela a do
posledního dne, nedìle 30.
prosince. Vechny zapsané
vzorky byly posledního dne
starého roku seèteny. Výsledkem je neuvìøitelný poèet
240 druhù cukroví. Abso-

vem opomenutým dárcùm
pøedem moc omlouvám.
Kadopádnì vám vem
moc dìkuji za vstøícnost, za to,
e jste pøistoupili na tento bláznivý nápad a ochotnì pøispìli k
tomu, e byla výstava úplná.
Velké podìkování patøí také
spoleènosti SLS Kláov, která
na výstavu vìnovala nádherné
vánoèní stromky, paní Kubákové za zapùjèení její sbírky a
pomoc pøi instalaci, profesionální fotografce Renatì Mládenkové za nezitné zdokumentování výstavy a koneènì
mým kolegyním, kolegùm, pøátelùm a známým za toleranci,
podporu a pomoc, bez kterých
bych se prostì neobela.
Snad vám budou aspoò
malou odmìnou zmínìné fotografie, které najdete tady, ale
pøedevím na naich webových stránkách. Tam se také
brzy dozvíte, jaké akce pro vás

lutnì nejèastìji bylo zastoupeno tzv. linecké cukroví, marokánky, pracny, perníèky a
vanilkové rohlíèky. Raritou bylo
napøíklad øecké cukroví nebo
nepeèené makové tyèinky z
Vysoèiny. A jistì taky mnohé
dalí, ale cukroví bylo tolik, e
není v mé moci udìlat jiný
výèet, ne náhodný, za co se

v letoním roce chystáme.
Vìøím, e budete pøíjemnì
pøekvapeni a e se tu pøi nich
zase setkáme. Za vekeré
souèasné osazenstvo vizovického zámku pøeji kadému z
vás dobrý nový rok!
Jana Pluhaøová

VYZJ ART - NOVÉ WEBOVÉ STUDIO VE VIZOVICÍCH
V mìsíci lednu probíhala v prostorách Informaèního centra v
Domì kultury ve Vizovicích výstava pod názvem Firmy v naem
mìstì. Mezi prezentovanými firmami, které ji v naem mìstì mají
své jméno, jsem narazila vak i na jednu, o které jsem dosud nevìdìla témìø nic.
Jedná se o firmu Vyzj Art, jejím majitelem je pan Tomá evèík.
A protoe jsem byla zvìdavá, vypravila jsem se podle uvedeného kontaktu ji navtívit, abych se o ní dozvìdìla jetì nìco bliího
a panu majiteli poloila nìkolik otázek.
1. Co Vás vedlo k tomu otevøít v naem mìstì nové webové
studio?
Pøedevím dostupnost. Takový subjekt, jako webové studio, nemusí mít nutnì svou provozovnu, vesmìs funguje na internetu a v
terénu (u zákazníkù), nicménì kvùli rozíøení naich slueb a týmu
bylo otevøení studia ji nutností. Potencionální zákazníci tak za námi
mùou pøijít, zeptat se na to, co je zajímá, podívat se na ukázky naich prací, nebo pøijít se svým projektem, který by chtìli zrealizovat.
Návtìvy u nás jsou samozøejmì nezávazné.

jsou potøeba vidìt. Pro neziskové projekty a organizace poskytujeme navíc slevy.
3. Jaké jsou jetì dalí aktivity Vaeho studia?
Prvnì bych zmínil nabídku správy webových stránek. Kromì
samotné tvorby jsme schopní se o webovky i starat a aktualizovat je.
Èastým dùvodem, proè nìkteøí podnikatelé nemají webové stránky,
je právì nedostatek èasu na jejich správu a aktualizace. Jeliko si
tento fakt uvìdomujeme, nabízíme s tvorbou webu nebo e-shopu také jejich kompletní nebo èásteènou správu. Zákazník tak uetøí èas
a jeho stránky budou stále aktuální.
Webové stránky bez reklamy a propagace ztrácí na své úèinnosti. Proto nabízíme také iroké spektrum slueb z oblasti reklamy
a tvorby propagaèních materiálù. Od propagace a reklamy na internetu, sociálních sítích, návrhù úèinných reklamních bannerù a po
návrhy a tisk letákù, plakátù, vizitek nebo brour.

2. Komu mùe být Vae studio prospìné?
Vem, kteøí chtìjí mít na internetu kvalitní vizitku, pøedevím pak
ivnostníkùm, malým a støedním firmám, neziskovým organizacím a
jiným projektùm. V dnení moderní dobì je pro podnikání nesmírnì
dùleité vlastnit kvalitní internetovou prezentaci.
Nae základní nabídka se skládá ze dvou hlavních produktù.
Prvním jsou klasické webové stránky, které mohou obsahovat kromì
stylového designu, kontaktù a informací také fotogalerii, kontaktní
formuláøe, kalendáø akcí, virtuální prohlídku, vícejazyèný obsah a
mnoho dalího.
Druhý produkt jsou internetové obchody neboli e-shopy. Ty jsou
vhodné jak pro ji rozjeté obchody, které chtìjí zaèít s prodejem na
internetu, tak pro zcela nové firmy, které napøíklad nechtìjí prozatím
kamennou prodejnu, ale naopak chtìjí prodávat své zboí na internetu. Poskytujeme kompletní sluby vytvoøení e-shopu a jeho napojení na zboí.cz, heuréka.cz a jiné zboové systémy. Podle prùzkumu E-commerce 2012 spoleènosti Gemius nakupuje na internetu ji
90% jeho èeských uivatelù, co je podle mého názoru opravdu
velký dùvod, proè zaèít uvaovat o prodeji svého zboí kromì
kamenné prodejny také na internetu.
Stojí za zmínku také nabídka rekonstrukcí webových stránek.
Bohuel existuje nemalá øada firem, která sice webové stránky má,
nicménì kvùli velmi patnému, zastaralému nebo neaktualizovanému provedení své návtìvníky spíe odrazuje. Ti pak z navtívených stránek odejdou a zkusí dalí výsledek ve vyhledávání èi katalogu, tudí si je získá s nejvìtí pravdìpodobností konkurence. Pøi
navtívení webovek potencionálním zákazníkem je nesmírnì dùleité zaujmout na první pohled. Nae studio nabízí komplexní sluby
z této oblasti - analyzujeme souèasné webové stránky, nalezneme
jejich slabá místa a provedeme patøiènou rekonstrukci. Cílem je pøedevím zvýení konverze, èili zmìna co nejvìtího poètu návtìvníkù v zákazníky.
Tvoøíme také osobní weby, napøíklad pro amatérské fotografy,
malíøe nebo hudebníky, kteøí by chtìli ukázat svìtu svá díla. I tito lidé

Kolektiv nového web studia.

V neposlední øadì bych rád zmínil fotografování a fotografické
sluby. Fotografování bylo v podstatì pùvodní mylenou projektu
Vyzj Art. Jak el ale èas, tak se projekt pozmìnil a dnes je nabídka
fotografických slueb spíe vedlejí záleitostí, èi doplnìk k samotným webovkám. Fotografujeme pøedevím spoleèenské a kulturní
akce, firemní prostory, promo fotografie a rodinné fotografie.
Zhotovujeme také fotoobrazy a fotokalendáøe, od nafocení a po tisk.
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V plánu máme mnoho dalích aktivit a rozíøení. Chystáme napøíklad spustit internetový obchod s fotoobrazy a fotokalendáøi, balíèky s kompletní firemní identitou a pár dalích vìcí, které zatím nebudeme prozrazovat. Na letoní léto plánujeme výstavu umìleckých
fotografií v Domì kultury tady ve Vizovicích.
4. V dnení dobì jsou velmi ádané také virtuální prohlídky,
které jsou vysoce moderní a efektivní formou prezentace prostoru. Umíte uspokojit i takového zákazníka?
Samozøejmì. Virtuální prohlídky jsou skuteènì velice moderní a
efektivní zpùsob, jak ukázat návtìvníkùm svých webových stránek
jakýkoliv prostor. Na rozdíl od 3D vizualizací je virtuální prohlídka
sloena z reálných fotografií a tak poskytuje vysoce reálný pohled
do prostoru, co mùe být jak exteriér, tak interiér. Vhodné pro prezentace obchodu, klubu, restaurace, kanceláøí, pokojù, zahrádek
apod.
5. Kde Vás ve Vizovicích mohou obèané najít?
Najdete nás ve Vizovicích na Masarykovì námìstí 1201 (nad
Tescem, po schodech nahoru a dozadu po chodbì v prostorách
bývalé kanceláøe pojiovny Slavie).

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEÈENSTVA
Honební starosta Pavel Peèeòa svolává valnou hromadu
Honebního spoleèenstva Vizovice, IÈ: 49157655, sídlo: Sluovská ul.
è. 5, 763 12 Vizovice, na nedìli 10. bøezna 2013 v 9:00 hodin do sálu
Kulturního domu ve Vizovicích.
Program valné hromady honebního spoleèenstva:
1.
Prezence
2.
Zahájení valné hromady.
3.
Schválení programu valné hromady.
4.
Schválení volebního øádu valné hromady.
5.
Volba zapisovatele, mandátové a volební komise.
6.
Zpráva honebního starosty o hospodaøení a èinnosti honebního spoleèenstva za uplynulé období.
7.
Projednání návrhu honebního výboru na schválení finanèního hospodaøení a èinnosti honebního spoleèenstva na dalí období.
8.
Projednání návrhu honebního výboru na schválení zmìny a
doplnìní stanov honebního spoleèenstva.
9.
Volba nového výboru honebního spoleèenstva vèetnì volby
nového starosty a místostarosty honebního spoleèenstva.
10. Usnesení a závìr.

Dalí kontakty:
www: www.vyzj-art.cz, foto.vyzj-art.cz (foto portfolio)
Tel.: +420 733 383 868
E-mail: info@vyzj-art.cz
Dìkuji za Vá èas i odpovìdi a pøeji Vám hodnì spokojených
zákazníkù.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

Èlen honebního spoleèenstva mùe udìlit k zastupování na valné
hromadì plnou moc jiné osobì.
Do navrhovaných zmìn stanov mùe èlen Honebního spoleèenstva Vizovice nahlédnout hodinu pøed zahájením valné hromady v
místì jejího konání.
Valná hromada je schopná se usnáet, pokud jsou pøítomní èlenové Honebního spoleèenstva Vizovice nebo jejich zástupci, kteøí mají
alespoò polovinu hlasù. Nesejde-li se potøebný poèet èlenù s poadovaným poètem hlasù po uplynutí jedné hodiny od stanoveného poèátku valné hromady, mùe se valná hromada platnì usnáet za jakéhokoliv poètu hlasù pøítomných èlenù.
Ve Vizovicích, dne 27. ledna 2013
Pavel Peèeòa
honební starosta v.r.

Pronájem nebytových prostor

Nabízíme ihned k pronájmu nebytové prostory v 1.patøe
na Masarykovì nám. ve Vizovicích è.p. 416.
Jedná se o 3 samostatné místnosti. Levnì!

Blií info na tel. 777 232 961
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PLÁN AKCÍ KÈT VIZOVICE NA ROK 2013
Leden
6. 1. Setkání u Totemu - na Spleteném
Únor
2. 2. Kondièní vycházka
15. 2. Promítání Rumunsko 2012 v DK Vizovice
Bøezen
2. 3. Kondièní vycházka
23. 3. Otevírání rozhledny na Doubravì
30. 3. Otevírání rozhledny na Vartovnì
Duben
1. 4. Velikonoèní Pondìlí - Lednice, Valtice, Pálava,
autobusový zájezd
19. - 21. 4. Filmový festival turistických amatérských filmù a foto
Zlín - Vizovice, akce k oslavì 125. výroèí KÈT
Kvìten
4. 5. Stráovské vrchy, autobusový zájezd
25. 5. Smrk - Beskydy, autobusový zájezd
Èerven
1. 6. Rozhledna Miloòov, autobusový zájezd
14. - 16. 6. Praha Oslavy 125. výroèí zaloení KÈT,
autobusový zájezd
Èervenec
5. - 7. 7. Orlické hory, autobusový zájezd
20. 7. Výstup na Kláov- celostátní akce
Srpen
3. 8. Kondièní vycházka
16. - 22. 8. Rumunsko, autobusový zájezd
17. 8. kondièní vycházka
31. 8. táborák na Revice
Záøí
6 - 8. 9. Králova Hola, autobusový zájezd
21 - 22. 9.Tesák-Kamenná chata výlapy v Hostýn.h.,
linkový. autobus
Øíjen
5. 10. Kondièní vycházka
19. 10. Javorový - Beskydy, autobusový zájezd
Listopad
9. 11. Kondièní vycházka
23. a 24. 11 Oblastní semináø odborù KÈT a uzavírání rozhledny na Doubravì
Prosinec
6. 12. Výroèní èlenská schùze KÈT
26. 12. Svatotìpánský pochod ke Chladné studni
31. 12. Silvestr na horách
Podrobnosti a informace k akcím jsou na nástìnce KÈT na námìstí a na www.kctvizovice.ic.cz
Za výbor KÈT Vizovice: Ing. M. Vítek - pøedseda

BEZPEÈNÉ KOMPOZITNÍ BRANKY
DAR OD ENERGETICKÉ SPOLEÈNOSTI
E.ON ÈESKÁ REPUBLIKA, S. R. O.

Energetické spoleènosti E.ON záleí na bezpeèí mladých nadìjných hráèù, a tak podporuje zakoupením a instalací bezpeèných
branek mìsta a obce na svém distribuèním území, které by tìko
hledaly prostøedky ve svých rozpoètech. Branky své uplatnìní
nacházejí hlavnì na kolních høitích nebo sportovitích vlastnìných
a spravovaných obcemi. Za nìkolik let existence projektu energetická spoleènost E.ON darovala obcím a klubùm více jak 100 párù
branek, co znamená stovku bezpeènìjích sportovi. Do konce
roku 2012 jetì probìhne distribuce dalích 40 párù branek do
vybraných mìst a obcí.
Mìsto Vizovice patøí mezi astné obdarované, kteøí získali od
spoleènosti E.ON Èeská republika, s.r.o. vìcný dar ve výi 49.920
Kè vè. DPH. Jedná se o výe zmiòovaný pár kompozitních bezpeèných branek. Tyto branky byly pøedány k uívání Základní kole ve

Vizovicích, která je pøíspìvkovou organizací naeho mìsta. K slavnostnímu pøedání daru za pøítomnosti zástupcù E.ON Èeská republika, mìsta Vizovice a Základní koly Vizovice dolo dne 31. 1. 2013
v prostorách tìlocvièny. Jsme ujitìni, e branky budou dlouhá léta
slouit ke spokojenosti a hlavnì bezpeènosti ákù.
Touto cestou za mìsto Vizovice a vechny spoluobèany vyjadøuji upøímné podìkování spoleènosti E.ON Èeská republika za tento,
ji druhý, nádherný vìcný dar.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel
vodovodù a kanalizací na Zlínsku, Olomoucku a Prostìjovsku Vás
u pøíleitosti oslav Svìtového dne vody srdeènì zve na Den otevøených dveøí, a to v pondìlí 25. bøezna 2013.
Exkurze povedou zamìstnanci spoleènosti s dlouhodobými
zkuenostmi v oblasti vodního hospodáøství, kteøí rovnì budou pøipraveni reagovat na pøípadné dotazy návtìvníkù.
Èas prohlídek:
ÚV Kleèùvka: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
ÈOV Luhaèovice: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Na ÚV Kleèùvka si návtìvníci i s dìtmi mohou za pomoci laborantek MOVO provést rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou
si pøinesou s sebou. Voda musí být v èisté plastové 1,5 l láhvi od
neslazené minerálky. Na základì orientaèního mini rozboru si mohou pøíchozí objednat akreditovaný rozbor vody se slevou.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
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CHCETE JEZDIT FESTOCK?
Jsem tu opìt, abych vás
poinformoval, co je nového v RC
svìtì aut. Tento èlánek vznikl
proto, e vznikla nová kategorie
a pìknì valasky jsme ju nazvali
FeStock (Fetok). Ji vloni v
zimì se o tom pøemýlelo, ale
uskuteènit první závody se mohly
a na jaøe venku na asfaltì, a to
v Otrokovicích. A o co tady vùbec
jde?
Kategorie, které se na závodech jezdí, tak modely vyjdou a
v øádech desítek tisíc. Tady cesta
pro nìkteré nevede.
Osobnì jsem tomuto Fetoku ani moc nevìøil, vdycky
jsem tuto kategorii tvrdì kritizoval. Cosi mi na tom chybìlo. Ale
pokud byl èas na závodìní, jel
jsem ho, abych ho podpoøil svojí
úèastí a hlavnì, abych mohl kritizovat.
V létì jsme tuto kategorii jezdili maximálnì v deseti lidech a
to byla jedna skupina závodníkù.
Na zimní závody v Holeovì nás
organizátor XRAY Challenge
vzal na vìdomí a od této doby
jezdíme oficinálnì Fetok. Svìte div se! Na posledním závodì
26. 1. v Holeovì nás u jelo 19
závodníkù. A to je to, co mi poøád
vadilo. Slabá úèast v létì a tím i
celková nevyrovnanost závodníkù. Za mìsíc se jede dalí závod
a poèítám, e u pojedeme na tøi
skupiny! A zde je i místo pro vás.
Abyste mne lépe pochopili, øeknu
pravidla Fetoku. Zúèastnit se
mùe kdokoliv, kdo má nìjaký
pojízdný model auta. Mìøítko
jakékoliv (1:10, 1:12, 1:18) jak
4wd, tak i 2wd, motor jakýkoliv,
který máte v autì.
A teï zpùsob, jakým se
závod jede. Jede se na tøi rozjíïky a tøi finálové jízdy, kadá

na 5 minut. První rozjíïka se
jede na nejrychlejí kolo. Podle
najetých èasù na kolo se udìlá
poøadí. Toto poøadí se rozdìlí v
pùlce na dvì skupiny. Skupina
rychlejích - A skupina jela v Holeovì na 14,5 vteøiny a pomalejí B skupina na 17,5 vteøiny. Èasy pro A a B skupinu se
nastaví jako minimální èas v
èasomíøe. Podstata závodu je ta,
e kdo je rychlejí v kole ne je
nastavený èas (14,5 nebo 17,5
vteøiny), tak mu poèítací zaøízení
(AMB) kolo bez náhrady nezapoèítá. Èili zde jde o stabilní jízdu
na kolo.
Èas na kolo se nenastavuje
podle prvního ve skupinì, ale
podle pátého a estého závodníka v dané skupinì. Zhruba 5 6 prvních závodníkù si musí
stáhnout výkon regulátoru rychlosti v autì a zbylí (pomalejí) ve
skupinì se mohou jen a jen zlepovat a lapat tìm s omezeným
plynem na paty. Take takováto
skupina je výkonnostnì vyrovnaná. To samé se dìje v Béèku,
kde rychlost byla omezená na
17,5 vteøiny.
Jak poznáte, e máte tu
správnou rychlost? Vysílaè si
nastavujete a upravujete v dalích dvou rozjíïkách, které se
do nièeho nepoèítají! Tøi finálovky jedete s upraveným plynem
u naostro. Nejhorí finálová
jízda se krtá, u dvou zbylých
nejlepích se seètou najetá kola
a dojezdové èasy a tím vznikne
poøadí. Je to velice jednoduché a
hlavnì je to pro vechny, kteøí
rádi závodí.
Vìtinou se kvùli omezení
èasu na kolo jezdí ve vláèku a
hlavnì se eliminují tímto zpùsobem havárie.

S V O Z O V Ý K A L E N D Á Ø 2013

Svoz bude probíhat v následujících kalendáøních dnech :
mìsíc

Plastový obal + tetrapak
pytle (lutá + oranová)

Papír modrá
pytle

Sklo
nádoba 1100 l

Leden

21. 1.

7. 1.

21. 1.

Únor

18. 2.

4. 2.

6. 2., 18. 2.

Bøezen

18. 3.

4. 3. , 30. 3. sobota

6. 3., 18. 3.

Komunální odpad
nádoby 110, 120, 240 l
2., 3., 8., 9., 15.,
16., 22., 23., 29., 30.
5., 6., 12., 13.,
19., 20., 26., 27.
5., 6., 12., 13.,
19., 20., 26., 27.

Duben

15. 4.

29. 4.

3. 4., 15. 4.

9., 10., 23., 24.

Kvìten

13. 5.

27. 5.

1. 5., 13. 5., 29. 5.

7., 8., 21., 22.

10. 6.

24. 6.

10. 6., 26 .6.

4., 5., 18., 19.

pondìlí
svoz nádob + pytlù

pondìlí
svoz nádob
+ pytlù

pondìlí
svoz nádob
svoz nádob
Støeda

úterý, støeda

Èerven
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Tuto Fetokovou kategorii
jezdí i závodníci, kteøí mají jen
jedno auto, èili jezdí jen jednu
kategorii, aby si sobotu uili
plnou závodìní.
A co vy na to? Poradím vám.
Jak jsem øíkal, oèekávám,
e ne skonèí zimní sezóna,
pojedeme Fetok ve tøech
skupinách. V té tøetí je místo i
pro vás - amatéry èi zaèáteèníky.
e na to nemáte peníze? Výrobci
RC aut vyrábìjí tzv. RTR sety,
které po nabití a vloení baterií
do vysílaèky a auta jedou! Zde
záleí na tom, kolik chcete pro
zaèátek investovat. Cena takovéhoto RTR-ka zaèíná nìkde na
2,5 tisících a konèí nìkde kolem
6000 Kè. Èím draí je sada, tím
komfortnìjí auto i s vysílaèkou
je. Pokud budete mít zájem,
budu nápomocen pøi výbìru. Aby
vysílaè mìl LCD displej a byl na
frekvenci 2,4GHz. Model auta,
aby jezdil na støídavý elmotor.
Budete potøebovat i závodní
nabíjeèku, neb dodávaná síová
nabíjeèka nabíjí pomalu (cca 510 hodin). Závodní nabíjeèka
nabíjí baterie do hodiny pøi úplnì

vybitých bateriích a automaticky
pøi plném nabití baterie tuto
vypne. V neposlední øadì kupte
to, na co má prodávající náhradní díly. Pomohu dle vaí cenové
relace vybrat takovéto auto.
Pro ilustraci: 12. 1. 2013 ná
Fany jel jeho první Fetok a
skonèil celkovì tøetí v poøadí!
Víte, s èím jel? Prakticky s RTRkem. Podvozek + karosérie +
gumy zn. LRP (2200) Combo
(regulátor a støídavý motor) 12z.
1200 Kè), servoøízení 300,
pohonná baterie 5A (450) a RC
souprava 1552 Kè. K tomu nabíjeèka za 850 Kè. Kolik jsme utratili? 6550 Kè. A to v této skupinì
jely tøi a pìtkrát draí auta.
Na závodech otcové mechanizují svým synùm a oba se rádi
vrací na dalí závody kvùli rivalitì pøi závodech a opravdové
závodnické atmosféøe a v neposlední øadì je potøeba taky jednou za èas vypnout a dìlat nìco
úplnì jiného, abyste zapomnìli
na bìné denní problémy.
Fanán Stodola
RC auta vizovice
www.rcvizovice.wz.cz

MASOPUST, MASOPUST, POPELEÈNÍ STØEDA,
KDO NEMÁ KOÚEK, PROMRZNE A BÌDA.
I tento rok jsme se museli
poøádnì pøiobléct, ne jsme 9. 2.
spoleènì se stovkou úèastníkù
vyrazili na 6. masopustní prùvod
po Vizovicích. Zátitu nad ním
pøevzal starosta mìsta Vizovic
Ing. Roman Persun. Nechybìly
zpìvy, pohotìní po cestì i
dobrá nálada. Pro dìti byl pøipra-

konoèní pùst. Pùvod této nejdelí veselice v roce sahá a do
dob pohanských a také pro staré
Valachy byl obdobím nadìjí na
pøítí úrodu a plodnost, zdraví,
hojnost a blahobyt.
Ve Vizovicích, dle zápisu
pana Josefa Èimáøe, vodila v
masopustní úterý svobodná

PROJEKT MY HOME
Hallo, how are you? Thank you, I am very good, nejen tyhle
základní anglické fráze teï slyíme u nás v Dìtském domovì a
Základní kole ve Vizovicích. Realizujeme toti pokraèování úspìných projektù z minulých let. Tentokrát za dìtmi dorazily v rámci mezinárodního projektu s názvem MY HOME dvì studentky. Máme tu
Cindy z Taiwanu a Sarah z Brazilie, vyjmenovává mezinárodní sloení øeditelka zaøízení Eva Èapková.
V rámci tohoto pokraèujícího projektu jde opìt o komunikaci a její
zlepování v anglickém jazyce. Dìti se naprosto netradièní cestou
seznamují s kulturou jiných zemí, pøedstavují sebe, dozvídají se

ven odpolední karneval, na kterém se krátkým vystoupením
pøedstavili folklorní hosté a veèer
následovala zábava pro dospìlé
s pùlnoèním pøekvapením. A jak
tato tradice ve Vizovicích vznikla? Má své etnografické a historické koøeny?
Masopustní období je pøedìlem mezi zimním èasem a èasem
probouzející se pøírody. Nebývá
kadý rok stejný. Jeho délka se
urèuje podle Velikonoc. Zaèíná
vdy po 6. lednu a konèí v úterý
pøed Popeleèní støedou, po ní
nastává ètyøicetidenní pøedveli-

chasa medvìda, smaily se koblihy, boí milosti i chrásty teòuèké, na sádle smaené placky. Také jetì pøed 150 lety chodili ve Vizovicích v konèiny øezniètí tovaryi v bílých, vyívaných
zástìrách se psem v telecí kùi.
A právì na tyto tradice soubor
Vizovjánek navázal a rozíøil je o
poøádání karnevalu a veèerní
zábavy .
Dìkujeme vem, kdo si s
námi ten letoní masopust uili, a
u se tìíme na dalí roèník.
Jitka Macková

mnohé o zvyklostech a zpùsobu ivota z míst, která zatím neznají a
nemìly monost o nich slyet. To ve pochopitelnì v anglickém jazyce.
A co na to dìti? Je dobré a pøínosné, kdy se mùeme setkávat s
lidmi z jiných zemí a je to pro nás i velká zkuenost. Ovìøíme si, jak na
tom vlastnì s angliètinou jsme, doplòuje Pepa. Kdy vidím, e prostøednictvím angliètiny mùu získat nové kamarády, hned mám k anglickému jazyku jiný vztah.
Marcela astná, vychovatelka
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ZÁPIS DO 1. TØÍDY 2013
Jaro, léto, podzim, zima,
kola prý tu není príma,
zima, podzim, léto, jaro,
tak to se vám jenom zdálo.

Asociace malíøek a malíøù kraslic ÈR vyhlásila soutì O nejkrásnìjí kraslici dìtí a mládee roku 2012, malovanou tradièní technikou.
Nae vizovská tradièní technika je Batika vèelím voskem. Zdobení touto technikou je zdlouhavé a nároèné. Na vajíèko se musí kreslit natøikrát. Kadý úèastník této soutìe musí nakreslit nejménì dvacet vajíèek, mnohdy i více, a do soutìe se posílá z tohoto 5 ks kraslic. Dìti, které si v druinì zkouely toto zdobení vajíèek, ji poznaly,
kolik dá práce jenom na bílé vajíèko nakreslit voskem ornament.
Vzoreèek se musí dobøe prostorovì umístit, nakreslené vajíèko se dá
do luté barvy, po zaschnutí se opìt kreslí - doplní se ornament a
vajíèko se dá do èervené barvy, na kterou se opìt kreslí, poslední
barva je èerná. Po zaschnutí èerné barvy se teplem odstraní vosk a
tím je kraslice hotová. Celý postup trvá asi hodinu.
Pøi pøípravì této soutìe mi mùj zdravotní stav nedovolil plnì se
vìnovat dìtem, které by se mohly soutìe zúèastnit, proto byla skupinka soutìících dìtí omezena a na pomoc byla pøivolána moje
dcera, která v této soutìi v r. 1981 obsadila 1. místo a kreslení kraslic se vìnuje doposud. Soutìící dìti byly rozdìleny do vìkových kategorií. 20. dubna 2012 se sela odborná porota, její pøedsedkyní byla
Dr. Jiøina Langhamerová z národopisného muzea v Praze.
V kategorii 6 - 9 let obsadila Kristýna Krocová 1. místo, Elika
Chalabalová obdrela èestné uznání.
V kategorii 10 - 12 let obdrel èestné uznání Krytof Kroc, za zpracování valaských vzorù.
V kategorii 13 - 15 let obsadil 3. místo Luká Chalabala.
Vechny kraslice, které byly do soutìe poslané, jsou celoroènì
vystavené v Galerii kraslic v Libotenicích, okr. Litomìøice.
Dìtem, které se soutìe zúèastnily, patøí podìkování, protoe
velmi dobøe reprezentovaly nae mìsto i kolu.
Anna Krocová

V pátek 18. ledna 2013 si
vemi roèními obdobími v prostorách dolní budovy vizovické
koly prolo témìø osm desítek
dìtí, které se dostavily k zápisu
do první tøídy. Dìti pøedvedly dovednosti i znalosti pøimìøené
svému vìku, ale hlavnì se ukázalo, e se do koly vechny velice tìí. A z toho mají radost i
paní uèitelky.
J. Macková
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Miroslav Zuzaník - hráè výborný, ale a pøíli skromný, dodávají spoluhráèi.
si ale vzpomínám, e jsme hráli i
vý, protoe jsme hráli i s týmy z
Hradiska, take to byl i nìjaký
krajský pøebor. U nevím, jestli
se to nazývalo první B tøída, to ti
u neøeknu.

Hrozné. Bylo jílovité, stranì
moc blata. Zprvu kvárové, tenkrát míchali písek se kvárou. To
je jak kdybys chtìl smíchat hrach
s fazolú. Tam se opravdu nedalo
hrávat. Potom, kdy od Láèíko-

Áno, pøesnì tak.
Jak tenkrát Vizovice vlastnì hrály? Jak si vedly? Kolik
bylo vùbec mustev? Deset?
Nevím to u pøesnì, ale
pohybovalo se kolem dvanácti.
To jsme byli my - Vizovice, pak
Sluovice, elechovice, Pøíluky,
Prtné, Louky, Kvítkovice, Luhaèovice..., ale teï si vzpomínám,
e ty byly ze zaèátku dole, ty
postoupily a pozdìji.
A jak se tenkrát drely
Vizovice?

I kdy venku sice nesnìí a
navíc øádnì mrzne, zaèíná se u
mì v kanceláøi odvíjet rozhovor, který nemá se zimními
sporty vùbec nic spoleèné. O
to zajímavìjí je, e mému
hostu Miroslavu Zuzaníkovi
sekunduje bývalý protihráè,
Karel evèík.
Dva ortodoxní fotbalisti
vzpomínají.

Po úspìném zápasu na starém høiti v
Kostelci v roce 1959, kdy mustvo odehrálo úctyhodný výkon pro postup do II.
tøídy - oba góly dal Eda Øehák (vpravo
nahoøe). Vlevo nahoøe Mirek Zuzaník.

Vy nejste pùvodem z Vizovic?

Nedìlní fotbal..., to
byla událost.

Ne, já jsem rodák z Kaavy a
ve Vizovicích jsem..., bydlel jsem
na Tìchlovách a teï si vzpomínám válku..., jak Nìmce, tak i ty
druhé.

To chodívalo bìnì
pìt set lidí a na tribunu se vlezlo
okolo dvou set lidí. Ochozy byly
plné.

Kdy jste zaèal vlastnì hrát
fotbal? Pravdìpodobnì u jako ogara...
Já ti ani nevím. Na høitì
jsem se díval z baráku, tak mì to
tam samozøejmì táhlo. Vekerá
nae zábava ulièanù byl tehdá
fotbal.

Co se tenkrát vlastnì hrá-

Kdy jsem se vrátil z vojny, a
to jsem pøiel v jednaedesátém,
tak se jetì chvíli hrávalo dole na
starém, tak okolo edesátého
devátého? Já si pamatuju, pøidává se Karel evèík, to jsme hrávali za elechovice, jak jetì v
dvaasedmdesátém nebyly vùbec
omítnuté atny a vechno se tam
teprve stìhovalo. Vím, e tenkrát
stranì prelo a zápas byl pøeruený. My jsme utekli do atny a
pøes hurdisky nám jetì prelo
na hlavu.

No to byl okresní pøebor. Pak

Jaké bylo nové høitì? To
jste se na tu zmìnu asi tìili?

Kdo tenkrát patøil k vaim
spoluhráèùm?
Ogaøi Ulmani, protoe starý
Ulman byl ajznboòák, ogaøi
Rychlíkovi, Eda Øehák, Jura
Ludvíèek, Ale Rychlík a dalí.
lo?

To jste hrávali jetì na
pùvodním høiti, kde je dnes
døevosklad, za nádraím. Musím se pøiznat, e ani netuím,
kdy vzniklo nové høitì?

vého dìlali cestu navrch, tak jak
to bágrovali, tak to vozili na to. A
z toho bylo, e kdy bylo sucho,
tak to byl beton, a kdy prelo,
tak z toho bylo blato.
Take nìco jako tìhelnoje
pole?

To to je tìko øíct... (usmívá
se Mirek Zuzaník), ale nejvìtí
úspìch za mé éry bylo, e jsme
hráli první B tøídu. To bylo jetì
na starém høiti, to jsme hráli
proti Jaroovu, Knìpoli, nevím..., tak edesátý sedmý...,
osmý.
Já si Mirka pamatuju (vstupuje do rozhovoru Karel evèík),
to jsem ho tenkrát hodnì sledoval, a kdy jsme hráli derby Vizovice - elechovice, pøestoe
jsem tenkrát hrál v dorostu první
ligu za Zlín, mìl jsem Mirka jako
vzor.
On je Mirek stranì skromný,
ale on a Petr Vanìk v záloze...,
jetì Tonek Kolínkù, vzpomíná
pamìtník M. Zuzaník,...tak to
byla hvìzdná záloha a naprosto
nejlepí v té tøídì, dodává K.
evèík. Technicky Vanìk, Tonda
støelec a Mirek..., to byli opravdu

M. Zuzaník uprostøed, Vizovice 1968.
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nejlepí záloníci. Hráli technicky
konstruktivní fotbal a docela líbivý a pohledný, dovává Karel.

Vùbec Ta ani na fotbal
nechodí.

Jak dlouho jste aktivnì
hrával?

A abychom se vrátili k
vám..., co øíkáte na souèasný
fotbal? Na dnení ligu?

Jeii, to je rokù..., to jetì v
padesáti jsem aktivnì hrál za
Bratøejov. No pøes ètyøicet rokù to
bude.

Nae liga je tak troièku
ubohá..., mimo..., co se mi aspoò
trochu líbí, tak to je Plzeò.
Protoe fotbal se musí hrát i pro

V pozadí høitì zámecká zahrada.
Vizovický tým s E. Øehákem, Fr.
Kladníèkem, J. Kováøem, S.a J.
Brduíkama a gólmanem J. Jaroòkem.

èákù..., z Vizovic el do
Unièova, kde hráli národní ligu, nebo Pavel Korèákù..., tady hrál pravé køídlo a
el do tøetí ligy do Vsetína. Ti
kluci nemìli ádný výkonnostní
propastný rozdíl mezi 1B a tøetí
ligou.
Vy jste nikdy neopustil
Vizovice?
Stará tribuna, staré høitì Sokola
Vizovice v místech døevoskladu za
nádraím. Pøiblinì rok 1962.
Na vojnì jste taky
hrál èi nikoliv?
Hrál. Já jsem byl na vojnì v
Pøíbrami a druhým rokem jsem
hrál za Rudou hvìzdu Pøíbram.
Pùsobil jste jako trenér?

diváky, nejenem za kadou cenu
vyhrát jedna nula. Nìkteré kvality hráèù v sedmdesátých letech
by dnes dokázaly nahradit i
nìkteré hráèe v první lize. Byla to
úplnì jiná úroveò. Napøíklad

Jaký byl tenkrát honoráø
vizovského fotbalisty? Za co
jste tenkrát hráli?
To zadarmo. A chodívali
jsme pravidelnì na vrátnicu a za
cikánskú, oharek a chleba. Pak
se dala èepica, vybralo se a
pokraèovalo.

Chtìli mì na Letnou do
Zlína. Tenkrát jsme býval v bytì u
Bervidù, jeden pokoj, dvì dìcka
a pøislíbili mi nìjaký byt ve Zlínì,
prý e do roku dostanu byt 1+1.
Pod nama bydlel nìjaký Srba a
ten mi øíkal, nevìø jím, stejnak ti
hovno dajú, to jsem to potom
odvolal. Pak byl zájem ve fotbalovém kubu v Malenovicích, tam

Troku jsem to zkouel u
dorostu..., kterýsi rok. Ale nejsem
ten trenérský typ.
Kdy trochu odboèím, tak
se po vás vlastnì potatila
dcera Petra.
Je to tak, ale abych ti øekl
pravdu, tak já jsem vùbec nìvìdìl, e hrála za áky. Ona byla
takový klukovský typ a tenkrát
holky jetì nesmìly hrát a tak
hrála za áky naèerno. Vdycky
si sundala naunice, ale jedna jí
sundat nela, tak ji moja pøelepila náplastí a bylo.
Tak to byl skvìlý fór...
Tenkrát jo. Petra hrála za
Spartu a dotáhla to a do reprezentace. Jedenkrát byla dokonce
vyhláena i fotbalistkou roku.
A dnes? Trénuje èi vìnuje
se dál fotbalu?
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Vizovické mustvo v roce 1966 - 1967.
Vlevo dole M. Zuzaník, uprostøed nahoøe
Zdenìk Ulman.
Tonda Kolínkù se okamitì mohl uplatnit v
Hradci Králové v lize, ale vrátil se
domù, protoe chtìl být ve
Vizovicích. Nebo Honza Jaro-
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mi dokonce ukazovali byt na
staré Sokolovni, ale taky z toho
selo.

Kolik jste odehrál zápasù?
To byla poslední otázka a
Mirek Zuzaník jen vyvrátil oèi v
sloup. Tìko se vzpomíná.
Spoleènými poèty s prùmìrným èíslem zápasù za rok
jsme nakonec doli k èíslu
1600 odehraných utkání.
Fotbalista srdcem a duí si
rád v nedìli stále kopne do
míèe, dává góly a poráí mladí.
Nezbývá ne popøát pevné
zdraví a jetì hodnì vstøelených gólù.
Dìkuji za rozhovor.
Richard Jaronìk

PONDÌLNÍK ZLÍNSKÉHO KRAJE 2. LEDNA 1940 NAPSAL O VIZOVICÍCH
Na nejvýchovnìjím cípu velkého Podøevnického údolí se rozprostírá typické valaské mìsto
Vizovice, které ovem tíhne k
západu a jest koneènou etapou
trati Baov - Otrokovice - Zlín Vizovice. Východním smìrem od
Vizovic se táhne masiv kopcù a
hor, jeho svahy zabíhají a do
údolí Váhu na Slovensku.
Vznik Vizovic se klade do dob
pohanských, kdy moravtí Slované mìli na místì nynìjích Vizovic
svou primitivní tvrz, v ní nebojo-

vladyky Vizy nebo Vizova, jeho
dìdici a nástupci se nazývali
Vizovici.
V posledních desetiletích minulého století a v prvních desetiletích století nynìjího Vizovice neustále vzrùstaly. Nyní mají 738
domù a 3665 obyvatelù. Katastrální výmìra obce èiní, 2584 hektarù, z toho jest nejvíce orné pùdy
- 1319 ha a lesù 814 ha. Správì
vizovské obce patøí 104 ha polí, 34
ha lesa. Dalími velkými majetníky
pùdy v oblasti Vizovic jsou singu-

Správu mìsta Vizovic vede tøicetièlenné mìstské zastupitelstvo

mu jest pøièlenìna i veøejná
nemocnice.

Oblíbené poutní místo.

Pøedváleèné Vizovice 13. 7. 1907.
valo jen vojsko, ale byla útoèitìm
velkého poètu lidí, kteøí se zde
pozdìji trvale usídlili. Jméno mìsta jest podle dosavadních výsledkù bádání; od jména staøeiny -

lární spoleènost (má 605 ha lesù)
a velkostatek.
Vizovice mají 3665 obyvatelù,
kdeto pøed 19 lety mìly 3039
obyvatelù.

v èele se starostou dr. A. Bervidem
a prvním námìstkem p. F. Kalendou. Oblast Národního souruèenství ve Vizovicích jest rozdìlena
na dvì skupiny. První skupinu
vede p. R. Macháèek a druhou p.
Bohuslav Poláek.
Jako okresní soudní mìsto
jsou Vizovice sídlem okresního
starostenského sboru a okresního
výboru Národní pomoci. Ve Vizovicích jest berní úøad, okresní
soud, dùchodková finanèní kontrola a expozitura cejchovního úøadu
v Holeovì. Dále jest ve Vizovicích
lesní úøad. Ve mìstì jsou dva klátery, a to kláter sester sv. Køíe a
kláter Milosrdných bratøí, k nì-

V mìstì vynikají velké stavby
øímsko - katolického kostela a
zámku, v nìm jest krásná kaple.
Také evangelická církev èeskobratrská zde má svou modlitebnu. Tøi
høbitovy mají Vizovice, a to starý
katolický u kostela, nový komunální nad kláterem a evangelický v
Chrastìovské ulici, jen byl v
roce 1939 dùkladnì upraven.
Za døívìjích mìstských správ
nebylo v budování mìsta dosaeno takových výsledkù, jako v posledním desetiletí. Byly upraveny a
opraveny èetné úseky cest a silnic,
upraveny byly plochy obou námìstí, jejich vzhled byl podstatnì
zlepen vysázením velkého poètu

ZIMNÍ VIZOVICE 1930 - 1969

Pohled od Kaluù 1969.

Zámek a Baova dráha - 1959.
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stromù. Elektrisace mìsta, provedená v roce 1926, se neustále roziøuje a stejnì je tomu s kanalisací,
která jest neustále více a více zdokonalována.
Ani na sídlo mìstského úøadu
nebylo zapomenuto a v roce 1937
byla pøebudována radnice. V roce
1939 byl zakoupen kropicí vùz a
v souèasné dobì se buduje velký
úsek chodníkù z betonu. Provádí
se stavba dálkové silnice Zlín Vizovice - Vsetín a velkou nutností jest dobudování silnièní spojky
Vizovice - Slopné.

zemìdìlství. Vizovský velkostatek
má dva dvory. Zemìdìlcù jest
390, pøièem k 120 usedlostem
patøí pozemky od 2 do 5 hektarù a
k 99 usedlostem pozemky - od 5
do 10 ha. Ve Vizovicích se pálí slivovice a borovièka. Jest zde sedm
velkých pálenic. Také ve výrobì
ovocných vín zaujímají Vizovice
dobré místo. Najdeme tu i dvì továrny na výrobu døevìných podpatkù, dvì pily, dva mlýny a 250
obchodù a ivnosti.
I kdy na Vizovsku jest dobrá
orná pùda, pøece nejvíce se pìstu-

hlavnì melisy a máty peprné. Také
vèelaøství nabývá stále vìtího a
vìtího rozsahu. V dobytkáøství se
pìstuje hlavnì hovìzí a vepøový
dobytek. Hospodáøský ivot mìsta
má velkou oporu v pìti penìních
ústavech, a to ve Spoøitelnì mìsta
Vizovic, Hostinské zálonì, ivnostenské zálonì a Raiffeisence.
Také dvì filiálky drustev jsou ve
Vizovicích, a to Hospodáøské drustvo a filiálka Budoucnosti z Moravské Ostravy.
Významné místo v zemìdìlském kolství Moravy zaujímá
Státní odborná hospodáøskoovocnická kola ve Vizovicích.
Dvoupatrová kolní budova na
námìstí z r. 1892 nevyhovuje. Jest
spoleèná pro kolu obecnou i mìanskou a vyuèuje se v ní v souèasné dobì sto kolních dítek v 26
tøídách. kola byla ji adaptována,
ale ve nestaèí, bude nutno co nejdøíve pøikroèiti ke stavbì nové
kolní budovy.
Støediskem zdravotnické péèe
na Vizovsku jest nemocnice pøi

vybudovaný Okresní dìtský domov ve vlastní budovì. V kláteøe
sester sv. Køíe byl sirotèinec,
jen byl v r. 1922 zmìnìn na
Okresní útulnu. Stejnì dùkladnì
se peèuje o pøestárlé.
Vizovice mají velký poèet spolkù a korporací. Vedle ji uvedených jsou ve Vizovicích Sokol,
Orel a DTJ, dále sportovní klub,
Klub turistù, Musejní spolek, Okresní spolek hospodáøský, Okresní okralovací spolek. Spolek pro
chov a zulechování domácího
zvíøectva, Svaz katolických en a
dívek. Význaèné místo zaujímá
Sbor dobrovolných hasièù. ivnostenských spoleèenstev jest ve
Vizovicích pìt.
O íøení osvìty peèuje ve
Vizovicích øada spolkù a korporací
vedle zásluné èinnosti kolních
pracovníkù. Mìstská knihovna èítá
1750 svazkù a soukromá knihovna a pùjèovna knihkupce Macháèka na námìstí 2250 svazkù.
Karel evèík
Richard Jaronìk

V tìchto místech se usídlil vladyka Vizov.
Cesty v obvodu Vizovic nejsou
vude v uspokojivém stavu a musí
býti v tomto smìru vyvinuto velké
úsilí, aby dosavadní nedostatky
byly napraveny.
Ji pøed dávnými èasy byly
Vizovice známy jako mìsto soukenické a pøes pokroèilou tovární
výrobu se udrela ve Vizovicích
ruèní výroba suken. Velkou roli v
hospodáøském ivotì mìsta má

jí pícniny a brambory, kdeto
pìstování obilí jest a na tøetím
místì. Daøí se vem druhùm obilí.
Hojnì se pìstuje smìs ita s penicí, tak zvaná sourice. I v ovocnáøství se koná v kraji velká práce,
co nejlépe svìdèí o tom, e Vizovice jsou sídlem Státní odborné
koly hospodáøsko-ovocnické.
Hojnì rozíøené v kraji jest
pìstování a sbírání léèivých bylin,

Pohled z Vinohrádku - 1940.
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kláteøe Milosrdných bratøí. Ve
Vizovicích jest odboèka Spolku
Èerveného køíe, Masarykova liga
proti tuberkulose a v tomto oboru
spolupracuje i sociální Okresní
péèe o mláde. Je tu i vzornì

Kaplièka u Chladné studnì.

JAK EL ÈAS

14. února 1909
21. ledna 1867

...zemøela hrabìnka Luisa Apolonie Marie Hermína Pálfyová, manelka Rudolfa ze Stillfriedu, majitele vizovického panství.

...se narodil Jan Sláèík, zakladatel firmy na výrobu sodových vod
a limonád. Majitel hostince (dnes) Na Lapaèi.
27. ledna 1871
...se narodil JUDr. Jaroslav Fila, zakladatel Sirotèího spolku pro
okres vizovický. V roce 1931 díky jeho aktivitám a finanèní pomoci
vznikl Okresní dùm péèe o mláde na Chrastìovské ulici.

9. února 1930
... se konala na Vsetínì Valaská upa Klubu ès. turistù ustavující
valnou hromadu. Zde byl zvolen do nejuího vedení Frantiek Jandík,
konsistorní rada v.v. z Vizovic.
22. února 1930
... se konal ve dvoranì vizovické Sokolovny ples Baovcù za úèasti éfa Tomáe Bati s chotí a vedení firmy
28. února 1930
... bylo provedeno sèítání motorových vozidel ve Vizovicích. Dle
uvedeného se ve Vizovicích nachází 30 motor. vozidel, z toho 17
osobních, 7 nákladních, 5 motocyklù a 1 motorové kolo. Mimo jiné tito
majitelé: Alois Sláèík - Chevrolet, Karel Singer - Walter, Josef Bajer
- Laurin & Klement, F. J. Paout - Tatra, Fr. Hala - Praga, Rudolf
Jelínek - Laurin & Klement, atd.
Karel evèík

Kadý pátek vyuívaly matky s dìtmi
do 6 let bezplatnou poradnu.

28. ledna 1943
... se narodil Rudolf Boháè, aè rodák z Lutoniny, v sedmdesátých
letech pùsobil jako výborný fotbalista v oddílu SK Vizovice, kde si
svými skvìlými výkony vyslouil pøezdívku Èerná perla z Lutoniny.
K jeho kulatinám dodateènì pøejeme hlavnì pevné zdraví a elánu do
dalích let.

Brázdilova správkárna v roce 1930.

Vánoèní pozdravy 1939 - 1940.
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Obecní rada ve Vizovicích opìtnì upozoròuje obyvatele v Masarykovì ètvrti, by neházeli støepiny a jiné odpadky do pøíkopu kolem
katanové aleje. Zjistí-li policie viníka, bude pøísnì potrestán.

feckých, esli taková vìc móe byt v mìstì? Já su enem hlúpý Cyril,
to nevím, esli to není taková památka, která sa chrání, ale myslím, e
ti Valai nìjsú tak hlúpí, gdy majú fecko tak u huby.

******
Památka starých dávných zalých èasù - aneb co to libì zavání. el jsem onehdá Rùovú ulicú a pøijïa k Hamíkové kovárnì, jakási vùòa mòa pratila do nosu. e su enem hlúpý Cyril, nevìdìl jsem
honem, co to za vùòa je. Potkám akorát jakéhosi pána a ten mi enem
prstem ukázal. Ja, na mú milú, co vidím: hnùj na ulici pøed okny, záchod na ulici pøed okny rozklábený a vedlevá studòa. Ptám sa vás

******
Revue Cesta kolem svìta sehraná sportovci ve Vizovicích byla
velmi slabì navtívena obecenstvem, take výtìek z obou veèerù
nekryje ani réii. Pøesto, e komické tance i sólové výstupy dvou
komických figur Brùka a Dintera, jako i tance pí. Jelínkoé a výkony
jiných hercù, byly co nejlépe podány, nemohla revue plnì uspokojiti,
ponìvad slyeli mnohé ji v pøedchozí Bakalovì revui.
******
Zpustlá mláde - odvedenci. Ve Vizovicích je nìkolik odvedencù,
kteøí nemají jiného nic na práci, ne v noèní dobu provádìti neplechy.
Pøevracejí záchody, ploty atd. Èetnictvo tyto pøípady vyetøuje. Zajisté
takovým jednáním si odvedenci na cti nezadají.
******
Známý zlodìj z Vizovic navtívil rolníka Jos. Lapèíka z Kostelce
u típy a odcizil tomuto z pùdy 4 poltáøe v cenì 500 Kè, 1 pár gumových bot, 3 obnoené kabáty, 2 pytle a té 4 kg uzeného masa pro
posilnìnou na cestu.
Richard Jaronìk

Vizovice 27. ledna 1932.
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Pùvodní kaplièka u nádraí 1940.

OD POÈÁTKU ROKU 2013 NA OBVODNÍM ODD. POLICIE VE VIZOVICÍCH
EVIDUJEME JI 12 TRESTNÝCH ÈINÙ
V úvodu mého èlánku bych
pøednì rád pozdravil vechny
ètenáøe Vizovských novin. Èlánek do minulého èísla Vizovských novin byl psán dne 27. 11.
2012, tedy ji pøed více ne
dvìma mìsíci. Ani období vánoèních svátkù vak nebylo pro
policisty slouící na Obvodním
oddìlení policie ve Vizovicích
úplnì klidným. Poèátek roku
2013 vyadoval jako vdy plné
pracovní nasazení. Je s podivem, e tak jako u obèanù, kteøí
nemají problémy s dodrováním
zákonných norem, je i u ménì
pøizpùsobivých obèanù zaèátek
roku ve znamení zvýené aktivity
a produktivity jejich práce, o kterou vak bohuel nikdo z nás
nestojí. Od poèátku roku 2013
tak na Obvodním odd. policie ve
Vizovicích evidujeme ji 12 trestných èinù, pøièem v samotných
Vizovicích dolo ke spáchání tøí z
nich.

Ve vech tøech pøípadech, ke
kterým ve Vizovicích dolo, se
jedná o majetkové trestné èiny,
pøesnìji o krádee vìcí v soubìhu s trestnými èiny hospodáøského charakteru, a sice neoprávnìným opatøením, padìláním a
pozmìnìním platebního prostøedku. Pokud tento krkolomný
název pøeloím do normálního
jazyka, nejedná se o nic jiného
ne o neoprávnìné drení platební karty, kterou má dnes patrnì ji kadý v penìence. V jednom z uvedených tøí pøípadù se
pak ukázalo, e se nejednalo o
trestný èin, ale o ztrátu, kdy ztracenou penìenku vèetnì vekerého obsahu, tedy i finanèní
hotovosti, tého dne, kdy k oznámení krádee dolo, vrátil neznámý nálezce astnému majiteli.
Ani mìsíce prosinec roku
2012 a leden roku 2013 neznamenaly v naich statistikách

výpadek záchytu øidièù øídících
svá vozidla pod vlivem alkoholu.
Za uvedené období jsme na
území mìsta Vizovice kontrolovali tøi takové øidièe. Ve vech
pøípadech bylo jejich jednání
øeeno jako pøestupek. Nejvyí
namìøená hladina alkoholu v
dechu èinila 0,69. Nepolevující pøíliv øidièù øídících pod vlivem alkoholu nás tak motivuje
nepolevovat v namátkových kontrolách, kterými jsou ji policisté
Obvodního odd. policie Vizovice
v celém okolí proslulí.
Závìrem je mou milou povinností sdìlit vám, e stejnì jako v
roce 2011, i v roce 2012 uspoøádali policisté Obvodního odd.
policie ve Vizovicích pøedvánoèní sbírku, na základì které
byly následnì nakoupeny rùzné
dárky, jako spoleèenské deskové
hry a èokoládové kolekce. Tyto
dary byly dne 23. 12. 2012 pøe-
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dány dìtem v dìtském domovì
na ulici Chrastìovská ve Vizovicích.
npor. Bc. Jan Karkoka
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VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY I. A II. KOLO
V OKRSCÍCH MÌSTA VIZOVICE
Okrsek 1  souhrnné informace
Volièi
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky úèast v % obálky
hlasy
hlasù
1 453
900
61,94
900
892
99,11

Kandidát
èíslo
pøíjmení, jméno, tituly
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA
2
Fischer Jan Ing. CSc.
3
Boboíková Jana Ing.
4
Fischerová Taana
5
Sobotka Pøemysl MUDr.
+6 Zeman Milo Ing.
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
8
Dienstbier Jiøí
+9 Schwarzenberg Karel
+) postupující kandidát

Navrhující Politická
1. kolo
strana pøíslunost hlasy %
Obèan
Obèan
Obèan
Obèan
Poslanci
Obèan
Obèan
Senátoøi
Poslanci

KDU-ÈSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ÈSSD
TOP 09

90
139
8
29
18
176
59
86
287

10,08
15,58
0,89
3,25
2,01
19,73
6,61
9,64
32,17

Okrsek 2  souhrnné informace z I. kola volby prezidenta
Volièi
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky úèast v % obálky
hlasy
hlasù
1 267
824
65,04
824
823
99,88

Kandidát
èíslo
pøíjmení, jméno, tituly
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA
2
Fischer Jan Ing. CSc.
3
Boboíková Jana Ing.
4
Fischerová Taana
5
Sobotka Pøemysl MUDr.
+6 Zeman Milo Ing.
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
8
Dienstbier Jiøí
+9 Schwarzenberg Karel
+) postupující kandidát

Navrhující Politická
1. kolo
strana pøíslunost hlasy %
Obèan
Obèan
Obèan
Obèan
Poslanci
Obèan
Obèan
Senátoøi
Poslanci

KDU-ÈSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ÈSSD
TOP 09

79
132
20
22
22
201
68
89
190

9,59
16,03
2,43
2,67
2,67
24,42
8,26
10,81
23,08

Okrsek 3  souhrnné informace z I. kola volby prezidenta
Okrsek 3  souhrnné informace
Volièi
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky úèast v % obálky
hlasy
hlasù
939
639
68,05
639
637
99,69

Kandidát
èíslo
pøíjmení, jméno, tituly
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA
2
Fischer Jan Ing. CSc.
3
Boboíková Jana Ing.
4
Fischerová Taana
5
Sobotka Pøemysl MUDr.
+6 Zeman Milo Ing.
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
8
Dienstbier Jiøí
+9 Schwarzenberg Karel
+) postupující kandidát

Navrhující Politická
1. kolo
strana pøíslunost hlasy %
Obèan
Obèan
Obèan
Obèan
Poslanci
Obèan
Obèan
Senátoøi
Poslanci

KDU-ÈSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ÈSSD
TOP 09

52
100
17
29
21
143
40
81
154

8,16
15,69
2,66
4,55
3,29
22,44
6,27
12,71
24,17

Okrsek 4  souhrnné informace
Volièi
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky úèast v % obálky
hlasy
hlasù
126
97
76,98
97
96
98,97

Kandidát
èíslo
pøíjmení, jméno, tituly
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA
2
Fischer Jan Ing. CSc.
3
Boboíková Jana Ing.
4
Fischerová Taana
5
Sobotka Pøemysl MUDr.
+6 Zeman Milo Ing.
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
8
Dienstbier Jiøí
+9 Schwarzenberg Karel
+) postupující kandidát

Navrhující Politická
1. kolo
strana pøíslunost hlasy %
Obèan
Obèan
Obèan
Obèan
Poslanci
Obèan
Obèan
Senátoøi
Poslanci
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KDU-ÈSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ÈSSD
TOP 09

29

10
17
5
6
0
25
3
9
21

10,41
17,70
5,20
6,25
0,00
26,04
3,12
9,37
21,87

Okrsek 1  souhrnné informace z II. kola volby prezidenta
Okrsek 1  souhrnné informace
Volièi Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky úèast v % obálky
hlasy
hlasù
2. kolo 1 464
892
60,93
887
880
99,21
Okrsek 1
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
èíslo pøíjmení, jméno, tituly strana pøíslunost hlasy % hlasy %
*6 Zeman Milo Ing.
Obèan
SPOZ
176 19,73 359 40,79
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci
TOP 09
287 32,17 521 59,20
+) postupující kandidát
Okrsek 2  souhrnné informace z II. kola volby prezidenta
Okrsek 2  souhrnné informace
Volièi Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky úèast v % obálky
hlasy
hlasù
2. kolo 1 271
782
61,53
782
782
100,00
-

Okrsek 2
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
èíslo pøíjmení, jméno, tituly strana pøíslunost hlasy % hlasy %
*6 Zeman Milo Ing.
Obèan
SPOZ
201 24,42 348 44,50
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci
TOP 09
190 23,08 434 55,49
*) zvolený kandidát
Okrsek 3  souhrnné informace z II. kola volby prezidenta
Volièi Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky úèast v % obálky
hlasy
hlasù
1. kolo 939
639
68,05
639
637
99,69
2. kolo 930
612
65,81
612
608
99,35
-

Okrsek 3
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
èíslo pøíjmení, jméno, tituly strana pøíslunost hlasy % hlasy %
*6 Zeman Milo Ing.
Obèan
SPOZ
143 22,44 307 50,49
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci
TOP 09
154 24,17 301 49,50
*) zvolený kandidát
Okrsek 4  souhrnné informace z II. kola volby prezidenta
Volièi Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky úèast v % obálky
hlasy
hlasù
2. kolo 130
99
76,15
99
98
98,99
-

Kandidát
Navrhující Politická
1. kolo
2. kolo
èíslo pøíjmení, jméno, tituly strana pøíslunost hlasy % hlasy %
*6 Zeman Milo Ing.
Obèan
SPOZ
25
26,04 50
51,02
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci
TOP 09
21
21,87 48
48,97
*) zvolený kandidát
Výsledky zpracoval a zveøejnil ÈSÚ

V souvislosti s konáním volby prezidenta republiky je na místì
podìkovat vem èlenùm jednotlivých okrskových komisí za
jejich èinnost a èas, který vìnovali pøípravì a zajitìní nerueného prùbìhu voleb.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

VÝZNAMNÉ KULTURNÍ VÝROÈÍ
Letoní rok 2013 je rokem dvou významných výroèí spojených se jménem vizovického rodáka a èestného obèana naeho
mìsta, pana Aloise Háby.
Dne 21. èervna si pøipomeneme 120. výroèí narození tohoto
významného hudebního skladatele a 18. listopadu uplyne 40 let
od jeho úmrtí.
V roce stého výroèí narození Aloise Háby vydalo nakladatelství Lípa - A. Rychlík, Vizovice knihu s názvem Alois Hába (1893 1973), Sborník k ivotu a dílu skladatele, který uspoøádal Jiøí
Vyslouil.
Prostøednictvím Vizovských novin bychom vás rádi s touto
významnou osobností naeho mìsta chtìli, váení ètenáøi, seznámit. V pøedmluvì k této knize napsal v dubnu 1993 Alois Rychlík
toto:
Muzika bývala v naí chalupì doma, øíkával svéráznì Alois
Hába, kdy vzpomínal na svùj domov. e tomu tak skuteènì bylo,
o tom jsem slýchal od svého otce, který byl jen o pár rokù starí
a také od maminky, protoe oba rodinu Hábovu velice dobøe znali
a ili v její blízkosti - jen pár chalup od sebe. (Øíkám úmyslnì chalup, jeliko tento termín, uívaný zcela obvykle samotným umìlcem, je pro pøedstavu obydlí nejpøiléhavìjí.)
Protoe ve Vizovicích je jméno Hába velice rozíøené a jde o
více ne tøi staletí starý rod s nìkolika rozvìtvenými rodinami
stejného jména, rozliují se pøezdívkami. Frantiek Hába, otec
Aloise, svojí muzikantskou èinností získal pøezdívku muzikant.
Pøivedl na svìt devìt dìtí, na které také pøelo jeho hudební nadání.
Vechny èleny Hábovy poèetné muzikantské rodiny jsem znal
a dobøe si je pamatuji: otce Frantika - jako klarinetistu, ale i
výborného zpìváka, nejstarího syna Vincence, rovnì jako klarinetistu a houslistu, Josefa, který pískal na flétnu, Antonína - opìt
klarinetistu a Aloise s Karlem jako houslisty. Znal jsem i jejich tøi
sestry, hrávající na tahací harmoniku, která byla tehdy hodnì rozíøená.
U z tohoto výètu vidíme, e u Hábových byla skoro celá kapela doma, tedy naprosto shodnì s tím, jak se Alois Hába sám
vyjadøoval. Nu a u Hábù mívala vizovická kapela i zkouky. V ní
Alois hrával ji od svých dvanácti let, kdy zaèal chodit do mìanky - a právì tam dostal svùj muzikantský køest.
Alois Hába vzpomínal na to nejednou a v této souvislosti
vysvìtloval, co je to vlastnì ètvrttónová hudba: Kapela, do které
jsem se dostal, nehrávala jenom k tanci, ale doprovázela i lidové
zpìváky, a to byly vlastnì poèátky mé pozdìjí skladatelské èinnosti. Byli to právì oni zpìváci, kteøí zpívali nìkteré intervaly o
nìco vý nebo ní podle potøeb výrazu. Od nich jsem tedy slýchával intonaèní odchylky od stupnic pùltónového systému, na
kterých jsem pozdìji vybudoval ètvrttónový systém. Zprvu jsme
ty odchylky nedokázali ani chytit na houslích a na nástrojích se
stálou intonací, tedy na klarinetech a flétnách, to teprve nelo. Ale
zpìváci chtìli, abychom jim hráli tak, jak oni zpívali a tak, abychom jim vyhovìli, museli jsme se nauèit na houslích pøechmatávat. U tady ve Vizovicích jsem se vlastnì nauèil stylizovat
tónové zvlátnosti lidových zpìvákù do ètvrttónového systému.
Ètvrttónovou hudbu nelze proto pokládat za nìco cizího.
Alois Hába sám tento citový afekt slýchal od dìtství a protoe mìl
vrozený dar absolutního sluchu, snadno jej rozpoznal. Jak øíkával, je plodem naich hudebních schopností a naí due 
Pro blií seznámení s prostøedím, ve kterém Alois Hába vyrùstal, stojí za seznámení vzpomínka Aloisova bratra Karla, který
také vdycky rád se vracíval aspoò v mylenkách do rodného
kraje valaského a rodného mìsta Vizovic, kde, jak pøipomínal,
proil patnáct nejkrásnìjích let svého ivota:

Kdy jsem 21. kvìtna 1898 poprvé otevøel oèi v selské chalupì è. 437 ve Sluovské ulici, nebyl jsem pøivítán ani fanfárami,
ani jásotem s radováním. Vdy jsem byl u devátý! Pracovat a
pomáhat jsme museli od útlého mládí. típat døíví, krabat brambory, drhnout peøí, pøebírat proutí, pást krávy a husy vedle polních prací, zkrátka vichni podle svých sil 
A jetì trochu jeho vzpomínek, dokreslujících pohled na rùst
Aloise Háby: Ve vizovickém kostele jsme hrávali na figurálkách,
které mìly zásluhou katechety a varhaníka Vlka vysokou úroveò.
Na naí zahradì mì zasvìcoval mùj starí bratr do tajù kompozice a instrumentace. Rádi jsme chodívali na kuelkové partie do
Mojíových lázní a já osobnì potvrzuji, e dojmy z mládí jsou
nejen nejsilnìjí, ale i nevyèerpatelným zdrojem umìlcovy inspirace v letech pozdìjích. Kolikrát jsem se zatoulal se svými vzpomínkami do naich vizovických hor a pasek, polí a luk, kdy jsem
komponoval operu Jánoík. Vzpomínal jsem na vypravování své
matky o valaských zbojnících, kdy jsme spolu chodívali na
pou do Provodova vizovickými horami 
V poèetných rodinách na Valasku nemìly dìti ustláno na
rùích. Vzpomínám si na vyprávìní mé matky, jak maminka
Hábova nechávala studentùm Aloisi a Karlovi ít koile z lùkové
plachtoviny, protoe na lepí nebylo. Ale jak patrno, tento tvrdý
ivot v mládí pøináel hodnì uitku pro dalí léta. A byl to právì
Alois Hába, který dokázal vytìit co nejvíc ze svých ivotních zkueností a ze znalostí valaského venkova.
Jeliko v minulosti bývalo zvykem udílet zaslouilým pracovníkùm i umìlcùm státní vyznamenání a tituly zaslouilý nebo
dokonce národní umìlec, odhodlal jsem se pøed Hábovými
sedmdesátinami poádat tehdejí ministerstvo kolství a kultury,
aby naemu rodákovi byl udìlen titul národní umìlec. Spatøoval
jsem v jeho díle vechny pøedpoklady k tomu, e druhý stupeò
zaslouilý mùe být u Háby vynechán.
Je samozøejmé, e v ádosti jsem vyzvedl jeho pùvod (to koneènì bylo nezbytné pro jakékoliv hodnocení kohokoliv), který se
nikdy jemu nezpronevìøil a el s drobným lidem dál. Byl jsem
tehdy jen øadovým obèanem a bylo vcelku dost odváné navrhovat státnímu orgánu nìco, co sám neuznal za vhodné. A kupodivu - v ádosti citovaný - pøedpoklad k vyuití nadcházejících
sedmdesátých narozenin jako pøíleitost k tomu, abychom mu
vyjádøili svùj vdìk poctou, kterou si dávno zaslouil a víra, e
toto mé upozornìní nezapadne v archivu MK - naly pøívrence, e jsem byl právì ve výroèní den Hábových narozenin uvìdomìn o naprosto neèekané skuteènosti, e Aloisi Hábovi byl udìlen titul zaslouilý umìlec. Byl jsem spokojen, protoe jsem znal
dopodrobna vechno, èeho se Hába musel doít - osobního poniování, ústrkù, podceòování jeho schopností, suspendování atd.
Pokládal jsem to za èásteèné napravení spáchaných køivd, vdy
více ne deset let byl po dobu dogmatismu prakticky vyøazen z
naeho hudebního ivota - jen proto, e se vdycky snail øíkat
pravdu nahlas a tím pomáhat pokroku.
To byl opravdu Hábùv ivotní opus èíslo jedna.
Hába jako osobnost dozrával v dobì rozkladu pozdního
romantismu, kdy byly usilovnì hledány, objevovány a opoutìny
nové a nové výrazové prostøedky. Také ètvrttónová hudba je jedním z pozdnì romantických pokusù rozmnoit výrazové monosti hudby a je tøeba øíci, e Alois Hába se postavil na samé pomezí
tohoto smìru s velmi silným tvùrèím zaujetím a smyslem pro
umìleckou opravdovost hudebního projevu.
Rok jeho sedmdesátin znamenal hluboké kritické zhodnocení
umìlce vysokých kvalit, jeho jméno v zahranièí bylo známìjí
ne v jeho rodné zemi.
Koneènì se uznalo, e Hába byl vude tam, kde lo o vìci
vìènì rebelujícího lidského ducha.
z knihy Alois Hába - vybrala Zuzana talmachová
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V dubnu 2013 vás na zveme:
5. 4. 2013 od 19 hodin divadelní pøedstavení

Celestýnské proroctví

Hraje Divadlo HP Praha.
Vstupné na místì 60 Kè, pøedprodej v papírnictví Pavelka
a v Informaèním centru DK 50 Kè, hlavní sál DK
25. 4. 2013 v 9 hodin divadelní pohádka

Polízanice malé èarodìjnice

Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc. Vstupné 40 Kè.
Hlavní sál Domu kultury.
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