Zahrada M Vizovice
Obèanské sdruení Janova Hora
Rozhovor s holandským Vizovjanem
Velikonoèní støípky

NOVÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

NÁZORY ÈTENÁØÙ
Váená redakce,
je zcela zbyteèné, abych se
opìt k úrovni novin vyjadøoval.
Obsah, grafická úprava a ve
nemá chybu. Zcela nepøehlédnutelný èlánek je o zámku, upoutávající pøedevím nádhernými fotkami. Zajímavé je i to, e pøipomínáte historii Vizovic, døívìjí
ivot.
Mám jednu ádost - prosbu:
Bývám poblí Vykova. Mìstský
úøad vydává Vykovský zpravodaj. Do nedávné doby to byl strohý vìstník - jen samý text apod.
Redaktorka naich novin si prohlíela vae www, ale prohlíet
noviny v originále je podstatnì
lepí, ne stahovat na internetu.
Proto prosím, jestli jí mùete
poslat aspoò nìkolik Vizovských
novin na ukázku - vèetnì i
posledního èísla. Chci to pak projednat se starostou a dalími pracovníky radnice, aby vidìli lepí
vzor.
A jetì jeden dotaz. Poøádá
se u Vás sraz ...sátníkù?
Ludìk Matyá
Zdravím Vás,
ádost o zaslání novin do
Vykova pøedám starostovi.
el netuím, jak se zasíláním
VN pochodíte, protoe se obávám, e v rozpoètu nebude pøíli
prostoru. ádostí od bývalých obèanù na zasílání VN je pøíli, a
proto slouí k náhledu VN na
www stránkách mìsta. Máte
pravdu, e se tisková podoba nedá nikdy srovnat s podobou elektronickou.
Co se týká Vaeho dotazu,
netuím, zda jsou srazy ....sátníkù. Spíe zkuste oslovit Klub

dùchodcù, ti budou mít urèitì
vìtí pøehled.
S pozdravem
Richard Jaronìk
***
Velice mne potìilo, e jste
ve VN 1/2013 uveøejnili obrázek
naí chaloupky na Øíèanské.
Èasopis nám zaslala nae sousedka. Obsah celého èísla je velice pestrý, zajímavý a zaslouíte
si velké uznání za Vai práci.
Jarmila Semeráková - Praha
***
Nepatøím mezi invalidní spoluobèany a natìstí patøím mezi
snad zdravé jedince. Dokonce
nejsem ani zastáncem v nìkterých mìstech pøemrtìného poètu
parkovacích míst pro tìlesnì
postiené, protoe mi to mnohdy
pøipadá, e takový poèet ani snad
neexistuje. Ale to je jen mùj osobní pocit.
O to více mì zaujalo parkovací místo letos v bøeznu na ulici
Øíèanské za obchodem. Nedalo
mi to, musel jsem vzít mobil a
poøízenou fotku jsem poslal do
vaí redakce. Ani nevìøím, e by
jste ji zveøejnili, a pokud by se tak
i stalo, prosím nezveøejòujte mé
jméno. Znám lidi a hned mi bude
nìkdo vyèítat, e si stìuju na
prkotiny. Nestìuji si, jen mi to pøilo úsmìvné, kuriózní a u vidím
opaèný pøípad, e kdybych tam
zaparkoval místo popelnic se
svým autem, policajti tam budou
do minuty a dostanu flastr. Natìstí botièky na popelnice (ty skuteèné) zatím nejsou.
J. K.
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Pavelka Jaroslav, Ing.
tajemník
Persun Roman, Ing.
starosta
talmachová Zuzana, Mgr. místostarostka
SEK Sekretariát
Hajdíková Zdeòka
Hájek Ladislav, Ing.
Kopeèná Iva, Bc.
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724 180 006
724 182 885

ùrek Jiøí, DiS.

CzechPoint, ovìøování
777 471 114
investice a správa budov
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informatik
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fakturace
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Macháèková Marie
Vaculík Roman, Ing.
Valachová Ivana, Ing.
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referent
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Balusková Marie, Bc.
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777 471 175
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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
Koèíbová Mária, Ing.
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
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od vydání minulého èísla Vizovských novin dolo na
naí radnici k nìkolika dùleitým událostem. Pøedevím
je to schválení rozpoètu mìsta s celkovými rozpoètovými pøíjmy ve výi 91.609.600 Kè a výdaji ve výi
95.242.000 Kè. Chybìjící 3.632.400 Kè tedy pokryjeme
výhodnou pùjèkou. Tento schodkový rozpoèet je zpùsoben zejména splátkami dluhù za investice z minulých
let a hlavnì z minulého volebního období. Ve vech pøípadech se ovem jednalo o nutné investice a za naeho
volebního období pøedevím o investice, na které se
podaøilo získat dotace z rùzných zdrojù - pøevánì z fondù EU. Mìsto se na dùleitých investicích, které slouí
ve prospìch vem obèanùm, podílelo pouze èásteènì.
Díky tomu jsme vybudovali a zaøadili do majetku mìsta
investice ve více ne trojnásobné hodnotì, ne byl
vlastní pøíspìvek mìsta. Bylo by velkou chybou tìchto
pomalu, ale jistì se krátících dotací nevyuít, a u lo o
zbudování zdravotního støediska, renovaci chodníkù
podél silnice I/49, doplnìní kanalizace a vodovodu
apod. Zejména kanalizace se ukázala jako absolutní nutnost, protoe podle smìrnic Evropské unie musíme mít
odkanalizováno nejménì 85% domù. V pøípadì nesplnìní limitu by obci hrozily nejen finanèní sankce, ale také
povinnost kanalizaci doplnit bez ohledu na to, zda na to
obec má finanèní prostøedky. Vzhledem k tomu, e Mìsto Vizovice není 100% vlastníkem kanalizace a nemá tedy nárok na dotaci do výe 90% z Operaèního programu
ivotní prostøedí, museli jsme hledat jiné monosti.
Podaøilo se nám plnì vyuít dotace ve výi 65% z fondu
Ministerstva zemìdìlství, kterou jsme úspìnì rozíøili
o dalích 9% z pøíspìvku Zlínského kraje.
V letoním roce chystáme dalí investice, a to pøedevím zateplení staré koly, dokonèení opravy Hasièského domu a zastupitelstvo mìsta rovnì schválilo renovaci koupalitì, na kterou se bohuel ji ádné dotace nevztahují. Renovace by mìla být kryta financováním
na splátky a na investici vèetnì splátek bude vypsáno
øádné výbìrové øízení. Renovace koupalitì byla schválena jen tìsnou vìtinou zastupitelù, je ale povaována
za dùleitou slubu veøejnosti a koupalitì ve Vizovicích
po jeho uzavøení zejména naim mladím spoluobèanùm velmi chybí.
V dobì, kdy píi tyto øádky, se pøi pohledu na teplomìr zdá být jaro jetì vzdálené, ale pøi vydání novin bude jistì ji v plném proudu. Zazelenají se louky i les a
pøíroda oije nejen svým vlastním ivotem, ale i lidmi.
Pøi naich toulkách a výletech do pøírody bychom mìli
pamatovat na to, e pøíroda je pøedevím domovem rùzných druhù zvìøe a ptákù a brát na to ohled. Zejména
nyní na jaøe, kdy zvìø vyvádí svá mláïata a není schopna se bezohlednosti nìkterých návtìvníkù bránit. Myslete na to, prosím, hlavnì pøi vycházkách se svými ètyønohými pøáteli. Pøestoe vìtinou bydlí s vámi v bytì,
zachovali si své lovecké pudy a prohnat baanta sedícího na hnízdì nebo srnku se srnèaty je pro nì vítanou
zábavou. Pro mladou zvìø vak tato zábava èasto znamená smrt. Jedinou výjimku v naí pøírodì tvoøí divoèák, nazývaný také zvìø rytíøská, který své potomstvo v
pøípadì ohroení odhodlanì brání. Chovejme se proto v
pøírodì jako ohleduplní návtìvníci a pøíroda se nám
podle toho odvdìèí.
Krásné jaro vám pøeje Pavel Peèeòa

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE

Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 11. 3. 2013 a mimoøádném zasedání 27. 3. 2013 následující usnesení:
II/16/13 - schvaluje Obecnì závaznou vyhláku Mìsta Vizovice è.
1/2013, o místních poplatcích dle pøílohy è. 1 k zápisu, kterou se
mìní Obecnì závazná vyhláka Mìsta Vizovice è. 1/2012, která
byla schválena dne 10. 12. 2012.
II/17/13 - bere na vìdomí ádost o rezignaci z funkce zastupitele
mìsta Vizovice pana Jana paòhela.
II/18/13 - bere na vìdomí Zápis z jednání Finanèního výboru
Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného dne 6. 2. 2013 a závìry,
které z tohoto jednání vyplynuly.
II/19/13 - schvaluje úèetní závìrku Mìsta Vizovice sestavenou k 31.
12. 2012 dle pøílohy è. 2 k zápisu
II/20/13 - schvaluje schodkový rozpoèet mìsta Vizovice na rok
2013 dle pøílohy è. 3 k zápisu s celkovými rozpoètovými pøíjmy
91.609.600,- Kè, rozpoètovými výdaji 95.242.000 Kè a financováním
ve výi 3.632.400 Kè.
II/21/13 - stanovuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona è.
128/2000 Sb. o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, kompetenci
Rady mìsta Vizovice:
1 ) k provádìní rozpoètových opatøení vyvolaných zapojením úèelovì pøijatých dotací a pøíspìvkù do rozpoètu mìsta Vizovice, vèetnì
zapojení odvodù dotací a pøíspìvkù stanovených organizacím s pøímým vztahem k rozpoètu mìsta
2) k provádìní rozpoètových opatøení souvisejících s pøijetím darù,
pøíspìvkù, pøíjmù z reklam a obdobných pøíjmù a jejich pouitím do
výe jednotlivého takového pøíjmu a výdaje max. 50.000 Kè
3) k provádìní rozpoètových opatøení, která v souladu s § 16 zákona è. 250/2000 Sb, o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù,
neovlivní celkové pøíjmy a výdaje rozpoètu mìsta na rok 2013, mimo
pouití nespecifikované rozpoètové rezervy a mimo pøípady, kdy
opatøení objemem prostøedkù pøekroèí 50% objemu schváleného
paragrafu rozpoètové skladby
4) ke schvalování závazných ukazatelù, provádìní zmìn a úprav
závazných ukazatelù a vztahù rozpoètu mìsta Vizovice k jednotlivým zøizovaným subjektùm mìsta (pøíspìvkovým organizacím, organizaèním slokám), které vychází z rozpoètu, jsou vyvolány
schválenými rozpoètovými opatøeními, pøípadnì jsou pøíspìvkovým
organizacím schvalovány a mìnìny jednotlivými nadøízenými orgány a resorty
5 ) ke schvalování technických èi formálních úprav rozpisu rozpoètu,
které neovlivní celkové pøíjmy a výdaje rozpoètu mìsta.
II/22/13 - ukládá Radì mìsta Vizovice povinnost informovat Zastupitelstvo mìsta Vizovice o radou provedených zmìnách rozpoètu
na rok 2013 na nejbliím zasedání zastupitelstva.
II/23/13 - schvaluje poskytnutí pøíspìvku na provoz pøíspìvkových
organizací z rozpoètu mìsta Vizovice na rok 2013 následovnì:
- Mateøské kole Vizovice, okres Zlín pøíspìvek ve výi 1.850.000
Kè, z toho 310.000 Kè na krytí odpisù
- Základní kole Vizovice, pøíspìvkové organizaci pøíspìvek ve výi
4.655.000 Kè, z toho 600.000 Kè na krytí odpisù
-Domu dìtí a mládee Zvonek Vizovice, pøíspìvkové organizaci ve
výi 400.000 Kè, z toho 7.000 Kè na krytí odpisù
-Technickým slubám mìsta Vizovice, pøíspìvkové organizaci ve
výi 12.500.000 Kè, z toho 6.771.000 Kè na krytí odpisù.
II/24/13 - schvaluje èerpání prostøedkù ve výi 300.000 Kè z investièního fondu Základní koly Vizovice, pøíspìvkové organizace na
stavební úpravy uèebny chemie.
II/25/13 - schvaluje poskytnutí finanèních pøíspìvkù z kapitoly vyuití volného èasu dìtí a mládee rozpoètu mìsta Vizovice na rok
2013 na èinnost s mládeí v celkové výi 171.000 Kè, a to následovnì: Vizovjánek 35.000 Kè, Orel Jednota Vizovice 16.000 Kè, Klub
èeských turistù 12.000 Kè, Centrum pro rodinu Vizovice 5.000 Kè,
TOM 19 178 Èiici Vizovice 17.000 Kè, Sbor dobrovolných hasièù
10.000 Kè, SK Vizovice (fotbal) 32.000 Kè, Junák, støedisko 724 12
Vizovice 35.000 Kè, Mateøské a rodinné centrum Beruka 9.000 Kè.
II/26/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi
100.000 Kè z kapitoly vyuití volného èasu dìtí a mládee rozpoètu

mìsta Vizovice na rok 2013 pro obèanské sdruení NADÌJE o. s.,
poboèka Zlín na podporu èinnosti Støediska nadìje ve Vizovicích.
II/27/13 - zamítá poskytnutí finanèního pøíspìvku TJ SOKOL
Vizovice na èinnost s mládeí v roce 2013 z dùvodu formálních
nedostatkù ádosti.
II/28/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z kapitoly vyuití volného èasu dìtí a mládee rozpoètu mìsta Vizovice na rok
2013 pro obèanské sdruení Kopýtka pro tìstí ve výi 4.000 Kè na
èinnost tohoto sdruení.
II/29/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z kapitoly vyuití volného èasu dìtí a mládee rozpoètu mìsta Vizovice na rok
2013 na èinnost s mládeí pro obèanské sdruení Janova Hora
Vizovice ve výi 5.000 Kè.
II/30/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku Mateøskému a
rodinnému centru Beruka o. s. ve výi 150.000 Kè na èinnost sdruení - poskytování sociálních a zdravotních slueb pøi péèi o dìti do
3 let vìku v roce 2013.
II/31/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2013 Základní umìlecké kole Zlín ve výi
20.000 Kè na èinnost poboèky ZU ve Vizovicích v roce 2013.
II/32/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2013 Sboru dobrovolných hasièù Vizovice ve
výi 35.000 Kè na èinnost tohoto sdruení v roce 2013.
II/33/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2013 Sboru dobrovolných hasièù Chrastìov
ve výi 80.000 Kè na opravu pøenosné poární støíkaèky.
II/34/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2013 Øímskokatolické farnosti Vizovice ve
výi 75.000 Kè na opravu hromosvodového zaøízení kostela sv.
Vavøince.
II/35/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2013 obecnì prospìné spoleènosti DOTEK
o.p.s. ve výi 180.000 Kè na èinnost této organizace v roce 2013.
II/36/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìs-ta Vizovice na rok 2013 Domovu pro seniory Louèka, pøíspìvkové organizaci ve výi 30.000 Kè na její èinnost v roce 2013.
II/37/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2013 Základní organizaci Èeského zahrádkáøského svazu Vizovice ve výi 10.000 Kè na èinnost této organizace v roce 2013.
II/38/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2013 obèanskému sdruení RC auta Vizovice
o. s. ve výi 5.000,- Kè na èinnost této organizace v roce 2013.
II/39/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2013 obèanskému sdruení ONYX ve výi
12.000 Kè na èinnost tohoto sdruení v roce 2013.
II/40/13 - neschvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2013 obecnì prospìné spoleènosti Sport
centrum H+M na provoz sportovního centra.
II/41/13 - neschvaluje poskytnutí finanèního daru z rozpoètu mìsta
Vizovice na rok 2013 obèanskému sdruení Babybox pro odloené
dìti - STATIM.
II/42/13 - schvaluje uzavøení Smlouvy o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace z rozpoètu Zlínského kraje èíslo: D/0261/2013/KH a
povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy tvoøící pøílohu è. 4
k zápisu.
II/43/13 - souhlasí s financováním investièní akce Rekonstrukce
koupalitì Vizovice na splátky, výe splátek bude dle výbìrového
øízení a splátky nepøesáhnou èástku uvedenou v pøíloze è. 5 k zápisu.
II/44/13 - souhlasí se zpracováním projektu Rekonstrukce koupalitì Vizovice, který bude souèástí zadávacích podmínek výbìrového øízení.
II/45/13 - souhlasí s vyhláením výbìrového øízení na investièní
akci Rekonstrukce koupalitì Vizovice prostøednictvím Technických slueb mìsta Vizovice, s.r.o.
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II/46/13 - souhlasí s pouitím èástky do výe 0,5 mil. Kè na rekonstrukci technického zázemí koupalitì z nespecifikované rezervy
rozpoètu mìsta na rok 2013.
II/47/13 - souhlasí s pøevodem pozemkù mìsta Vizovice vèetnì staveb v areálu koupalitì p. è. st. 1384, p. è. st. 1385 a p. è. 1091/2 v
k. ú. Vizovice z majetku mìsta Vizovice na TSmV s. r. o. formou
vkladu do základního jmìní.
II/48/13 - souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene s TJ Sokol Vizovice k zajitìní pøíjezdu, pøístupu do areálu koupalitì dle pøílohy è. 6 k zápisu.
II/49/13 - povìøuje Mgr. Stanislava Floriana jednáním o pronájmu
pozemkù p. è. 1106/1 a 1106/7 v k. ú. Vizovice s TJ Sokol Vizovice
a zpracováním návrhu smlouvy o pronájmu tìchto pozemkù.
TERMÍN: do 15. 4. 2013.
II/50/13 - schvaluje poskytnutí finanèních darù èlenùm výborù ZMV
a komisí RMV za èinnost v roce 2012 dle pøílohy è. 7 k zápisu.
II/51/13 - schvaluje prodej budovy bývalé kotelny s pozemkem p. è.
1751/1 v k. ú. Vizovice na ul. Potovní za kupní cenu 850.000 Kè
Alei Hustému, Zádveøice 26.
II/52/13 - revokuje usnesení è. IV/44/12 ze dne 23. 4. 2012.
II/53/13 - schvaluje smlouvu o bezúplatném pøevodu mezi fy H+M
Zlín, a. s. a Mìstem Vizovice.
II/54/13 - zamítá ádost o prodej objektu garáe s p. è. 338/2 v k. ú.
a obci Vizovice Jiøího a Martiny Hábových, Øíèanská 288, Vizovice.
II/55/13 - vyhlauje zámìr prodeje kotelny na ul. tìpská s p. è.
1657 v k. ú. a obci Vizovice, vèetnì technologického zaøízení.
II/56/13 - vyhlauje zámìr prodeje èásti p. è. 133/1 v k. ú. a obci
Vizovice.
II/57/13 - zamítá ádost o prodej p. è. 3411/1 v k. p. a obci Vizovice
- KOMA MODULAR CONSTRUCTION s. r. o., Øíèanská 1191,
Vizovice.
II/58/13 - vyhlauje zámìr prodeje p. è. 3737/1, 3736/1 a 3736/2 v
k. ú. a obci Vizovice.
II/59/13 - zamítá ádost o prodej pozemku p. è. 167 v k. ú. a obci
Vizovice.
II/60/13 - schvaluje prodej p. è. 3291/4, p. è. 3287/1 a p. è. 3242
Ing. Ivo Jurygáèkovi za celkovou cenu 1.757.100 Kè.
II/61/13 - zamítá ádost o prodej èásti pozemku p. è. 5543 v k. ú. a
obci Vizovice - Jiøí Mikeska, Masarykovo nám. 1201, Vizovice.
II/62/13 - schvaluje smlouvu o bezúplatném pøevodu p. è. 5357/3
ostatní plocha v k. ú. a obci Vizovice mezi Mìstem Vizovice a
ÚZSVM Praha, odlouèené pracovitì Zlín.
II/63/13 - revokuje usnesení è. XII/218/12 ze dne 10. 12. 2012.
II/64/13 - schvaluje prodej p. è. 558 ost. plocha o výmìøe 1035 m2,
p. è. st. 226 o výmìøe 46 m2, èást p. è. 560/2 oznaèené novì jako
560/22 ost. plocha o výmìøe 222 m2 a èást p. è. 752/27 oznaèené
novì jako 752/72 ost. plocha o výmìøe 65 m2 Milanu Køupalovi,
bytem Jasenná 61 za cenu 600 Kè/m2.
II/65/13 - souhlasí s uzavøením Dohody o narovnání, Pøíloh è. 1 a
è. 2 k Dohodì o narovnání a povìøuje starostu mìsta podpisem
tìchto dokumentù uvedených v pøíloze è. 8 k zápisu.
II/66/13 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku paní Jarmile
Semerákové na obnovu kulturní památky Mìstský dùm, è. p. 256, ul.
Øíèanská, Vizovice ve výi 4.400 Kè z rozpoètu mìsta v souladu se
zásadami Programu regenerace mìstských památkových rezervací
a mìstských památkových zón v roce 2013.
II/67/13 - schvaluje Strategii bezpeènosti silnièního provozu
Zlínského kraje na období 2012 - 2020.
II/68/13 - schvaluje Jednací øád Zastupitelstva mìsta Vizovice dle
pøílohy è. 9 k zápisu.
II/69/13 - bere na vìdomí Rozbor hospodaøení Technických slueb
mìsta Vizovice za rok 2012.
II/70/13 - bere na vìdomí informaci o pøemístìní kotlù z kotelny K2
do kotelny mìstského úøadu.
II/71/13 - bere na vìdomí informaci o. s. Janova Hora Vizovice o
plánu revitalizace zøíceniny Prokopovského dvora.
III/72/13 - bere na vìdomí nástup náhradníka za pana Jana paòhela z kandidátní listiny Èeský politický støed, paní Mgr. Jany
Klaèánkové na mandát èlena Zastupitelstva mìsta Vizovice.
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III/73/13 - stanovuje funkèní odmìnu èlena zastupitelstva Mgr. Janì
Klaèánkové, dle naøízení vlády ÈR è. 79/2008 Sb., o odmìnách za
výkon funkce neuvolnìného èlena zastupitelstva, a to poèínaje
dnem 1. 4. 2013 ve výi 500 Kè mìsíènì.
III/74/13 - bere na vìdomí zánik nároku na odmìnu za výkon funkce neuvolnìného èlena zastupitelstva p. Jana paòhela dnem jeho
rezignace.
III/75/13 - schvaluje veøejnou volbu èlena Rady mìsta Vizovice.
III/76/13 - zvolilo èlenem Rady mìsta Vizovice paní Bc. Silvii
Dolanskou.
III/77/13 - stanovuje funkèní odmìnu èlena Rady mìsta Vizovice
Bc. Silvii Dolanské, dle naøízení vlády ÈR è. 79/2008 Sb., o odmìnách za výkon funkce èlenù zastupitelstev, ve znìní pozdìjích
pøedpisù, a to poèínaje dnem 1. 4.2013 ve výi 1.500 Kè mìsíènì.
Souèasnì se od data 1. 4. 2013 odnímá paní Bc. Silvii Dolanské
funkèní odmìna èlena zastupitelstva ve výi 500 Kè mìsíènì.
III/78/13 - schvaluje smlouvu o smlouvì budoucí o bezúplatném
pøevodu pozemkù p. è. 3304/9 a p. è. 5295/5 mezi Mìstem Vizovice
a Ing. Ivo Jurygáèkem, bytem Zlín, Tyrova 750.¨
III/79/13 - povìøuje stavební komisi provìøením polokového rozpoètu uvedeného v Dodatku è. 2 na investièní akci Hasièský dùm
Vizovice. TERMÍN: do 10. 4. 2013.
III/80/13 - bere na vìdomí informaci o technickém øeení pro zajitìní bezpeènosti ákù Základní koly, Masarykovo nám. 420, dle pøílohy è. 1 k zápisu v podobì ochranných krytù topných tìles a povìøuje øeditelku Základní koly Vizovice vyhláením výbìrového øízení
na ochranné kryty.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta

KOLNÍ ZAHRADA MATEØSKÉ KOLY VE VIZOVICÍCH - ÁDOST O DOTACI
HURÁ PØÍRODO - ZAHRADA V PØÍRODNÍM STYLU.
První mylenka o úpravì
kolní zahrady Mateøské koly se

mìsta, který nás informoval o
monosti získání dotace.

zrodila na pøelomu loòského roku, kdy základní koncept vyel z
konzultací a jednání s paní øeditelkou Mateøské koly Mgr. Ivanou Petrù a euromanaerem

Dùvodem k promìnì zahrady je její souèasný stav se zastaralým vybavením a s nedostateènými monostmi pro poskytování
vzdìlání s environmentální téma-

tikou (odvozeno od anglického
slova environment - znamenající
výchovu k odpovìdnému zachá-

kontakt s pøírodou, zvlátì v
dnení pøetechnizované dobì, je
nenahraditelný.

zení s ivotním prostøedím, rovnì uívaný výraz Ekologická
výchova èi Ekovýchova). Pøímý

Mylenkou a cílem projektu je pøedstava, aby se zahrada
stala místem pro rozvoj tìles-

Hledám ke koupi byt nebo rodinný
domek ve Vizovicích.
Tel.: 728 651 992
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né i psychické zdatnosti dìtí
pøedkolního vìku, ale také
zároveò uèebnou se irokým
vyuitím.
Mìla by být také prostøedkem pro rozvoj osobnosti a samostatnosti dítìte v utváøení základù jeho ivotních hodnot.
Souèasné vybavení kolní
zahrady neodpovídá nynìjím
potøebám a neumoòuje realizovat zámìry koly. I pøes vybavení
nìkolika novodobìjími prùlezkami zde najdeme i mnoho kovových prvkù ze sedmdesátých let
minulého století, které jsou ji nevhodné, ale hlavnì nebezpeèné.
Budoucí herní prvky jsou certifikovány a jsou vhodné pro dìti
od 3 do 15 let. Dopadové plochy
u houpaèky, trampolíny a herní
sestavy (lana, sítì) budou tvoøeny napø. borkovým povrchem.
Poadavky na zastínìní dìtského høitì budou vyøeeny stávajícími stromy, novì vysazenými
keøi a vrbovými stavbami (napø.:
tee-pee - kuelový velký stan obydlí Indiánù, nebo krtèí kopec se skluzavkou apod.).
Navrené keøe budou odolné
dìtským hrám, budou mít schopnost regenerace.
Vybudování kolní zahrady v
pøírodním stylu by umonilo vyuívat venkovní terén ke kadodenním èinnostem v blízkosti
mateøské koly. V minulých letech se v mateøské kole Vizovice spoleèné projekty dìtí s
rodièi témìø nerealizovaly. Od
poloviny roku 2012 vedení koly i
pedagogové zaèali na spolupráci
koly a rodiny aktivnì spolupracovat. Byl projeven neoèekávaný
zájem a ochota rodièù se do spoleèných akcí zapojit.
Ze strany rodièù a vedení
mìsta Vizovice byla vyjádøena
podpora této mylenky, a proto
byla v mìsíci únoru podána ádost o pøidìlení dotace z Operaèního programu ivotního prostøedí, výzva è. 43. Pøedpokládá
se, e by alokaèní dotaèní prostøedky mohly být a do výe
90%. Vìøíme, e budeme v pøidìlení dotace úspìní.
Mgr. Ivana Petrù
øeditelka Mateøské koly
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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OBÈANSKÉ SDRUENÍ JANOVA HORA VIZOVICE SE PØEDSTAVUJE
Nae sdruení bylo zaloeno v roce 2009 za úèelem
zlepování ivotních podmínek
pro bydlení, a to nejen na novì
vzniklém sídliti Janova Hora.
K naim dalím cílùm patøí
- péèe o území obce, podpora
volnoèasových aktivit pro dìti,
budování høi pro dìti pøedkolního a kolního vìku, vysazování a ochrana zelenì,
tvorba bezpeèného prostøedí z
hlediska dopravy. Nyní máme
za sebou 3 roky aktivní èinnos-

ti. V souèasné dobì máme
110 èlenù, z nich je 44 dìtí.
Rádi bychom vám pøiblíili aktivity OS za rok 2012 a seznámili vás s výhledem èinností na
rok 2013.
V roce 2012 jsme poøádali
8 akcí urèených nejen dìtem.
Fotografie z naich akcí mùete shlédnout na www.janovahoravizovice.cz. Ráda bych
se zmínila o vybraných akcích:
29. 4. Pálení èarodìjnic a
stavìní máje - Dìti si mohly
na chvíli vyzkouet, jaké to je
stát se èarodìjnicí a èarodìjem. Na louce se selo 25 dìtí,
které celé odpoledne soutìily
v èarodìjnických dovednostech. Z her byly pøipraveny
napøíklad: Slalom na kotìti,
Hod kotìtem do dálky, Podlézání kotìte, Foukání do
pavoukù, Èarodìjný rej, Míchání èarovných lektvarù, a
nechybìla ani èarodìjnická
honièka na závìr. Potom jsme
vichni spoleènì ozdobili a
postavili májku.
17. 6. Dìtský den - Dìti
byly rozdìleny do dvou drustev Myákù a Liákù a zaèaly

plnit soutìní úkoly. Mezi 15
zajímavých disciplín patøil
napø. bìh v gumácích, skok v
pytli, hod balonkù do aka,
lovení pavoukù, sbírání balonkù, hod na pyramidu, obalování mumie, skládání obrazcù
Nìkteré zajímavé úkoly si s
nadením a za aplausu pøihlíejících vyzkoueli i mnozí
tatínci. Dalím zpestøením pro
dìti byl ji tradièní skákací
hrad a trampolína. Akce pokraèovala pokácením májky a

posezením u táborového ohnì
s kytarou.
8. 9. Na kole kolem
Vizovic - Jedná se o nesoutìní, nauènou, cyklistickou
akci, urèenou pro milovníky
kola, pøírody a recese. Zábavné putování je urèeno pro
vechny vìkové kategorie a
vechny stupnì nároènosti,
princip spoèívá v absolvování
stanovené trasy. Byly nachystány dvì varianty - lehèí do 20
km, která je vhodná i pro dìti,
a nároènìjí, kolem 40 - 50 km
pro zkuené cyklisty.
8. 9. Konì - Po návratu z
cyklovýletu zaèala druhá èást
pøíjemného odpoledne pro dìti
- projíïky na koních a ponících. O jízdy byl velký zájem,
dìti i dospìláci si vyzkoueli
pohled na svìt z koòského
høbetu. Závìr dne patøil ji tradiènì táborovému ohni.
6. 10. Vizovická rallye První roèník akce s názvem
Vizovická rallye probìhla dle
plánu a za výborného poèasí
na naem sídliti. Soutìního
klání se zúèastnilo 22 závodníkù ve vìku 2 - 8 let. Dìti spolu

soutìily v nìkolika kategoriích podle vìku, jezdilo se na
motorkách, odráedlech a na
kolech. Pro velký zájem dìtí se
uskuteènil i závod v bìhu.

17. 11. Lampiónový prùvod - Je ji tradièní akcí poøádanou pro dìti ze sídlitì Janova Hora a tìí se velkému zájmu. Poèasí nám pøálo a vich-

Vechny dìti byly odmìnìny
dáreèkem. Pro vítìze jednotlivých kategorií byly pøipraveny
hodnotnìjí ceny a diplomy.
Pìkné poèasí nám umonilo
zakonèit den pøíjemným posezením u táborového ohnì.
28. 10. Drakiáda - Bylo
nádherné poèasí, ale bohuel
moc nefoukalo, take dostat
draka do výek nebylo vùbec
jednoduché. Soutì o nejvìtího létajícího draka mìla ihned
jasného vítìze. Také dorazilo

ni jsme si pozdní podzimní
odpoledne uívali. Na cestu
jsme si svítili lampiónky a tìili
jsme se na lesní pøekvapení.
A opravdu , pán lesa - listnatý mu - nás u èekal a svítil
nám svìtýlky, abychom k nìmu trefili. Dìti za ním jednotlivì chodily osvìtlenou cestièkou, povídaly si s ním a za
odmìnu od nìj dostaly jablka z
jeho zahrádky a perníèky z
jeho kuchyòky. A protoe byly
vechny dìti stateèné a nebo-

mnoství vlastnoruènì vyrobených drakù, kteøí si alespoò
chvíli zalétali v mírném povìtøí.
Na závìr dìti dostaly diplom
za úèast a za vytrvalou snahu
v poutìní dráèkù. Nechybìla
ani sladká teèka na závìr.

jácné, pán lesa jim slíbil, e se
pøítí rok zase uvidíme.
22. 12. Sousedské Vánoce - Oslava pøicházejících
Vánoc s názvem Sousedské
Vánoce probìhla odpoledne
22. 12. Dìti si vlastními ozdo-
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bami nastrojily stromeèek a s
nedoèkavostí èekaly, co jim Jeíek nadìlí. Dospìlí se mohli
zahøát vánoèním punèem, byly
pøipraveny i dìtské nápoje a
drobné pohotìní. K dobré
vánoèní náladì pøispìly i koledy. Pak u jsme jen rozdali dìtem dáreèky, pustili lampiony
tìstí, popøáli si hezké Vánoce
a s pøíjemným naladìním jsme
se rozcházeli domù.
31. 12. Silvestrovský
ohòostroj - Ohòostroj nad sídlitìm se rozzáøil veèer v 18
hodin, a to díky finanèní podpoøe 22 rodin ze sídlitì a za
technické podpory dvou stateèných muù, kteøí ohòostroj
odpalovali. Selo se nás hodnì, ohòostroj se líbil a vìøíme,
e budeme moci v této zapoèaté tradici pokraèovat i v dalích letech.
V roce 2012 jsme také
pokraèovali v budování veøejného dìtského høitì. Høitì je
umístìno na pozemku mìsta,
na místì bývalé skládky technických slueb. Za finanèní
podpory Mìsta Vizovice a pøíspìvkù obyvatel sídlitì jsme v
prùbìhu roku zakoupili a na
høitì umístili nìkolik herních
prvkù v celkové hodnotì
24.840 Kè. Èástku 7.000 Kè
tvoøil pøíspìvek od Mìsta Vizovice a 17.840 Kè se vybralo
mezi obyvateli sídlitì.
Po celý rok jsme se také
úèastnili jednání s vedením

deme pokraèovat v dalích
jednáních.
V letoním roce chceme
roziøovat veøejné dìtské høitì. Podle naich finanèních
moností vybudujeme èi nakoupíme herní prvky pro vìtí
dìti. Pøijímáme sponzorské
dary obèanù Vizovic a pøíspìvky obyvatel sídlitì Janova
Hora na rozíøení høitì.

ti a termíny sledujte na naich
internetových stránkách.
Zvlá bych chtìla upozornit na novou aktivitu Obèanského sdruení Janova hora, a
tou je revitalizace Janova
hradu (Prokopovského dvora). Naím cílem je zøíceninu
Janova hradu zachovat pro
dalí generace jako pìknou
historickou památku Vizovic.

a obyvatelùm sídlitì za finanèní pøíspìvky na vybavení
høitì.
Pokud Vás nae èinnost
zaujala, rádi Vás mezi sebou
pøivítáme. Poøádané akce nejsou jen pro obyvatele sídlitì
Janova Hora, èlenem Obèanského sdruení Janova
Hora Vizovice se mùe stát
kadý.

Na tento rok máme dále
naplánováno 14 akcí pro dìti i
dospìlé (více v kalendáøi akcí
na webových stránkách sdruení). Za zmínku urèitì stojí:

Dovolte mi touto cestou
podìkovat Mìstu Vizovice za
finanèní podporu a vstøícné
jednání, èlenùm výboru za
aktivní práci pøi organizaci akcí

Veronika Horáková
Pøedseda výboru Obèanského
sdruení Janova Hora
Vizovice

Váení obèané mìsta Vizovic,
rádi bychom vám pod zátitou Obèanského sdruení Janova
Hora Vizovice a se souhlasem zastupitelù mìsta Vizovic
pøedstavili nový projekt s názvem

Oivení a revitalizace zøíceniny Janova hradu
Na schùzce, která se bude konat
1. 5. 2013 od 17 hodin v restauraci Vrátnice ve Vizovicích,
vás blíe seznámíme s postupem záchrany Janova hradu.
Pøijïte i vy podpoøit ná spoleèný zájem zachovat Janùv hrad
budoucím generacím.
Na projektu se mùete podílet prací nebo monými finanèními
pøíspìvky.
mìsta a firmou H+M, a.s.
ohlednì bezúplatného pøevodu pozemkù na sídliti Mìstu
Vizovice. Podpis smlouvy o
pøevod pozemkù nebyl dosud
ze strany H+M, a.s. uskuteènìn, proto pozemky zùstávají
nadále v jejich majetku. Bu-
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Pálení èarodìjnic, Hledání
pokladù, Letní Olympiáda, II.
roèník sportovnì nauèné akce
Na kole kolem Vizovic, II. roèník Vizovické rallye, Drakiáda,
Lampiónový prùvod, Zdobení
vánoèního stromeèku a Silvestrovská oslava. Podrobnos-
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Uvítáme dokumenty a fotografie z dob, kdy byl dvùr
obydlen a uíván.
Pokud nebudete moci pøijít na schùzku a máte zájem pøiloit ruku
k dílu, pøihlaste se prosím na email obèanského sdruení
info@janovahoravizovice.cz.
Dìkujeme za pøízeò a tìíme se s vámi na setkání.
Veronika Horáková
Pøedseda výboru Obèanského sdruení Janova Hora Vizovice

POÈASÍ V ROCE 2012
Tak nám opìt uplynul jeden
rok a dolo i na jeho meteorologické zúètování. Z toho se v
následujících øádcích doètete,
e co se poèasí týèe, nebylo loni zase tak patnì. Mnoho sluníèka, málo sráek a pøíjemné
teploty. Ale abychom si to pøiblíili, pusme se s chutí a vervou
do rozborù.

Sráky:
Z pohledu na graf poèasí
jasnì vyplynulo, e loòský rok
byl na sráky jen lehce chudí
ne je bìné. Spadlo celkem
687,9 mm sráek, co je o 28,1
mm ménì ne èiní statistický
prùmìr od roku 1968 (konkrétnì 716 mm vody). Nejvlhèím
mìsícem byl stejnì jako v loòském roce èerven (101,3 mm),
tìsnì následovaný øíjnem (97,2
mm). Naopak nejsuím mìsícem byl bøezen, v prùbìhu
kterého dopadlo na zem pouze 13,7 mm vody, z toho navíc
témìø polovina této hodnoty (6
mm) naprela dne 29.3. Nejvíce sráek spadlo dne 12.9., a
to 36,8 mm.
Roèní prùmìrná teplota
byla 9,04 °C, kdy dlouhodobý

prùmìr èiní 8,26 °C. Loòský rok
byl tedy stejnì jako pøedchozí
teplejí ne èiní prùmìr. Nejteplejím mìsícem se stal èervenec s prùmìrnou teplotou
19,93 °C a nejchladnìjí únor,
kdy se rtu teplomìru pohybovala okolo prùmìrné hodnoty 5,45 °C. Vezmeme-li v potaz
prùmìrnou teplotu února roku

teplotou 27 °C a nejchladnìji bylo 3. února, kdy prùmìrná teplota byla spoètena na 15,2 °C, avak absolutní hodnota klesla a na -21,8 °C.

2011 (- 1,61 °C), zjistíme, e
bylo o poznání chladnìji. Nejteplejím dnem byl 6. srpen s

roku svítilo jen o 7 hodin ménì
a oproti prùmìru 1591 hodin se
tak zaøadilo na pomyslné druhé

Sluníèko roku 2012 si
dalo opravdu záleet, a tak i
loni bylo nadprùmìrnì sluneèno. Oproti pøedchozímu

místo za sledované období.
Nejvíce proslunìný byl mìsíc
kvìten s 246,9 hodinami, následovaný srpnem s 237,3 hodinami sluneèního svitu.
Naopak nejsmutnìjím a
nejchmurnìjím byl mìsíc
listopad a prosinec, kdy slunce vysvitlo jen na 38,1 a 35,5
hodiny.

S tímto bych uzavøel zhodnocení loòského roku a vem
popøál, aby i tento rok s tøináctkou na konci pøinesl mnoho
slunce a pohody do naich
ivotù.
Rozbor vznikl díky pochopení Mgr. Baného, který laskavì zapùjèil Denní záznamníky meteorologických pozorování na stanici ve Vizovicích.
Miroslav Zboøil
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SETKÁNÍ S EUROPOSLANKYNÍ OLGOU SEHNALOVOU
Dne 28. 2. 2013 probìhlo ve
Vizovicích setkání s poslankyní
Evropského parlamentu paní
MUDr. Olgou Sehnalovou. Na
sklonku minulého roku mne oslovil èlánek paní Sehnalové, který
nesl titul: Evropský parlament
narýsoval dopravní infrastrukturu
Èeské republiky. Èlánek byl plný
informací ohlednì budoucí dopravní infrastruktury, mimo jiné i
nás se týkající pøipravované
rychlostní silnice R49, která by
mìla procházet naím regionem.
Na tento obsah èlánku jsem elektronicky reagoval na adresu paní
europoslankynì s jistým nesouhlasem a pøipomínkami a poádal jsem paní Sehnalovou o
osobní schùzku. Ta probìhla ve
výe zmiòovaném termínu za pøítomnosti paní Olgy Sehnalové,
dále starostù obcí Zádveøice,
Lhotsko, Bratøejov, Pozdìchov
a Laènov. Rovnì byl pøítomen
statutární námìstek hejtmana
Zlínského kraje pan ing. Drozd.
Setkání se zúèastnili rovnì èlenové mìstské Rady, vedoucí odborù a nakonec zástupci obèanských iniciativ a sdruení. Cílem
tohoto jednání bylo, abychom

byli ze strany paní europoslankynì informováni, jak se dále v
Bruselu vyvíjí situace ve vìci
rychlostní silnice R49. Hlavní
snahou tohoto setkání bylo, aby-

Sehnalové, e hlavní zodpovìdnost bude pøenesena na
Èeskou republiku, potamo na
Øeditelství silnic a dálnic Èeské republiky, které bude inves-

chom v terénu seznámili paní
europoslankyni se samotnou plánovanou trasou rychlostní silnice. Výstupem z dvouhodinového
setkání byla argumentace paní

torem a garantem za technické
øeení rychlostní komunikace.
Právì souèasná navrená technická øeení byla horkým a diskutovaným tématem pøi naem

jednání. Vichni zúèastnìní
starostové vyjádøili nesouhlas
v nìkterých bodech technického øeení trasy rychlostní
komunikace. Shodnì jsme dospìli k názoru, e pokud by se
mìla nìkdy do budoucna realizovat rychlostní komunikace R49
pøes nae území, budeme poadovat nejlepí technická øeení,
aby dopady na ivoty naich spoluobèanù mìst a obcí a rovnì i
na krajinu byly pokud mono co
nejmení.
V tomto duchu bylo sepsáno
Memorandum za podpisu vech
pøítomných starostù obcí a bylo
odesláno poslancùm Evropského parlamentu s apelem, aby se
zaèala Komise Evropského parlamentu pro dopravu vìnovat naemu podnìtu ve vztahu k technickému øeení trasy rychlostní
komunikace a pøípadnì k ekonomické efektivnosti samotné trasy
R49, protoe velkou mìrou by
financováním mìla pøispìt právì
Evropská unie.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Dìti Mateøské koly Vizovice
Vás srdeènì zvou na vernisá výstavy dìtských prací

Jaro, léto, podzim, zima
ve kolce je vdycky prima.

Vernisá výstavy se uskuteèní dne 4. èervna 2013
ve vestibulu Domu kultury ve Vizovicích.
Zahájení vernisáe v 16.30 hodin.
Program:
Vystoupí dìti M Vizovice
Úvodní slovo paní místostarostka Mgr. Zuzana talmachová
Prohlídka výstavy
Obèerstvení
Doba trvání výstavy od 4. 6. - 27. 6. 2013

2/2013
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V ROCE 2012 BYLO VYPÙJÈENO 37 464 SVAZKÙ
Jaký byl rok 2012 z pohledu vybraných statistik?

Jaké byly nejpùjèovanìjí knihy pro dospìlé?

V uplynulém roce knihovnu
navtívilo 16 394 ètenáøù, kteøí
si vypùjèili 37 464 svazkù. Potìitelný je pro nás také nárùst
133 nových ètenáøù v prùbìhu
minulého roku.
Do fondu nám pøibylo 609
nových knih pro dìti, dospìlé i
nauèné literatury.
Pro ètenáøe jsme uskuteènili 344 meziknihovních výpùjèek knih, pøevánì z Krajské
knihovny Frantika Bartoe ve
Zlínì.
Slueb internetu vyuilo
vloni 1 716 návtìvníkù.

První tøi pomyslná medailová místa obsadily knihy:
Peter Watt: Zdánlivý klid, Julia
Anna Longon: Milovat zlodìjku,
Lilly Schönauer: Tajemství osudu.
U dìtských ètenáøù stejnì
jako v minulých letech bezkonkurenènì zaujaly první tøi místa
knihy od stejného autora Thomase Breziny: Zombie z jeskynì, Upíøí rakev a Kluk ze záhrobí.
Mezi nejpùjèovanìjí noviny a èasopisy se zaøadily MF
DNES, Kvìty a Domov.

Jaký dárek mimo jiné
èeká návtìvníky v roce
2013?
Bezdrátové pøipojení k internetu Wi-Fi v prostorách knihovny.
Co se chystá v knihovnì
v nejblií dobì?
V 1. ètvrtletí letoního roku
pøipravujeme besedy s regionálními autory Josefem Holcmanem a Janem Zekem s povídáním nad jejich novými knihami. Pøedkolní dìti se zase
mohou tìit na tradièní velikonoèní knihovnickou dílnièku. V
lednu byl sputìn spoleèný

projekt knihovny a Støední koly odìvní a slueb Fotografická ilustrace mé oblíbené
knihy.
Podrobné informace k akcím v knihovnì si pøeètete na
naich webových stránkách
www.knihovnavizovice.cz.
pracovnice knihovny

Koupím les èi ornou pùdu (nad 1ha).
Platba v hotovosti. Solidní jednání.
Tel.: 732 210 288.
Provádíme nátìry a opravy plochých støech,
vèetnì umytí Wap, hydroiz. nátìry, zateplení.
Osvìdèené technologie. Tel.: 731 916 662.
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA
ÈIMÁØE INFORMUJE

NAROZENÍ:
Anna Kotuøíková, Nikola Václavíková, Magdaléna Holá,
Filip Kolaøík, Matyá Kratochvíl, Rozálie Kroutilová,
Rudolf Macháèek, Elika Tulejová, Adam ùrek
ÚMRTÍ:
Josef Hradil, Vlasta Kalivodová, Milan Paout, Vìra krobalová, Anna Holèáková
Váení ètenáøi,
jak jste jistì sami zaznamenali, od minulého èísla VN jsou
údaje zveøejòované v souvislosti s jednotlivými událostmi - narození, úmrtí, sòatek, znaènì okletìné a nevypovídající.
Rada mìsta Vizovice, jakoto vydavatel Vizovských novin,
nese odpovìdnost za zveøejòování osobních údajù v publikovaných èláncích èi pøíspìvcích VN. Podklady pro spoleèenskou
kroniku jsou získávány prostøednictvím registru evidence obyvatel, který spravuje odbor pøestupkový a správní MìÚ Vizovice. Tento mùe vyuívat a pøedávat údaje o obèanech pouze
v souladu se zákonem a osobní údaje mohou být dále zpracovávány pouze na základì pøedchozího písemného souhlasu
subjektu, kterého se týkají. Prakticky to tedy znamená, e
pokud by mìly být ve spoleèenské kronice zveøejòovány údaje
v pùvodním rozsahu, musela by mít rada mìsta, jakoto vydavatel, pøedchozí písemný souhlas vech osob takto zveøejòovaných. V poslední dobì vak naopak pøibylo pøípadù, kdy si
obèané nepøáli z rùzných dùvodù zveøejnìní svých iniciál ve
spoleèenské kronice, pøípadnì projevili svùj nesouhlas dodateènì. Po zváení vech okolností pøistoupila rada mìsta k
rozhodnutí, e spoleèenská rubrika bude nadále obsahovat
jen základní údaje bez blií identifikace osob, aby v budoucnu nedolo k neoprávnìnému zásahu do soukromí.

Bøezen byl opìt vyhláen Národní knihovnou Praha jako mìsíc
ètení, ètenáøù a knihoven. V centru naeho zájmu tedy byl ètenáø a
ètení ve vech jeho formách. Knihovna se pøipojila k celostátní soutìi Ètenáø roku a do krajského kola jsme vyslali Veroniku Grácovou z 5. tøídy Základní koly Vizovice, která splnila vechny podmínky vyhláené soutìe. U nás byla slavnostnì ocenìna kníkou a
pamìtní medailí Nejlepí ètenáø 2013. Souèasnì s pøedáváním ceny
probìhla ukázka èetby cizojazyèné pohádky, a to v jazyce anglickém,
panìlském, nìmeckém a ruském. Starí áci Z Vizovice pøedèítali
tyto jazykové verze svým mladím spoluákùm v rámci akce Ètení
sluí kadému.
V tomto mìsíci jsme nezapomnìli ani na nae nejmení ètenáøe.
Spoleènì s rodièi se ji pøipravovali na velikonoèní svátky. Zdobili krabièky na malovaná vajíèka a pod vedením paní Jarmily Adamcové se
uèili malovat kraslice.
V rámci velikonoèního programu se v knihovnì tentokrát pøedstavilo maòáskové divadélko Bublanina ze Vsetína s hrou Popletená
slepice. Toto divadelní pøedstavení se mohlo uskuteènit díky sponzorskému finanènímu pøíspìvku PharmDr. Bohumila Hanáka.

Váení ètenáøi,
uvítáme, pokud i vy sami budete zasílat do spoleèenské
kroniky pøíspìvky - a ji pùjde o gratulace, vzpomínky aj., které
pøispìjí k oivení této tradièní rubriky. Své pøíspìvky zasílejte na
e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

Dalí pøipravované akce a informace o nových knihách se mùete
doèíst na www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Krejcárková, knihovna Vizovice

VZPOMÍNKA
7. února 2013 zemøel dlouholetý èlen redakèní rady
Vizovských novin, pan Ing. Josef Hradil.
Dìkujeme za pomoc pøi tvorbì naeho tisku a podporu
pøi jeho výrobì. I v úctyhodném vìku pøicházel s novými
mylenkami a moderními inovacemi.
Joko díky a budeme vzpomínat pøi tvorbì kadého èísla.
Redakce Vizovských novin

PODÌKOVÁNÍ
Touto cestou chci podìkovat paní
doktorce Petøe Doèkalové a sestrám Baovy
nemocnice ve Zlínì, kteøí léèili maminku
Jaroslavu Jurèovou a byli s ní i v posledních
tìkých chvílích.
Zemøela 9. 3. 2013 a smuteèní rozlouèení
probìhlo 14. 3. 2013.
Vzpomínejte na nai hodnou maminku s láskou v srdci.
Alena Jurèová spolu se zarmoucenou rodinou.

2/2013
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NOC KOSTELÙ 2013
Váení spoluobèané.
Je mi ctí, e mohu opìt
pøevzít zátitu za mìsto Vizovice nad významnou duchovní
a zároveò kulturnì spoleèenskou akcí - Noc kostelù, která

vá stále více mìst a obcí, které
otevírají brány svých modliteben, aby je tak v netradièním
veèerním èase zpøístupnily iroké veøejnosti, které rok od roku pøibývá. Pro vechny náv-

se ji stala tradicí v naí vizovické farnosti. Tentokrát, 24.
kvìtna 2013, se budeme spoleènì setkávat na rùzných místech modlitebních svatostánkù
naí republiky, ale i v zemích
naich evropských sousedù.
Letoní noc kostelù bude o to
více umocnìna významnou
událostí, a to pøipomínkou
1150. výroèí pøíchodu sv.

tìvníky bude i letos pøipraven
bohatý duchovní a kulturní program. Noc kostelù dá ve veèerním èase monost vem, aby
navtívili prostory kostelù a
modliteben a mohli naslouchat
nebo se zúèastnit modliteb,
pøednáek, hudebních vystoupení
Noc kostelù je pøíleitostí nejenom pro vìøící køesanských denominací, ale hlav-

Cyrila a Metodìje na Velkou
Moravu. Pøínos jejich misie v
oblasti kultury, náboenství,
písma a vzdìlanosti je velký.
O úspìnosti Noci kostelù
svìdèí i to, e kadý rok pøibý-

nì pro ty, kteøí nemají osobní
zkuenost s Bohem a mají tak
monost se touto cestou k
nìmu pøiblíit.
Noc kostelù je rovnì velkou inspirací a cestou k pøe-

mýlení pro kadého èlovìka v
tomto uspìchaném 21. století.
Je rovnì pøíleitostí k setkání

jadøuji velké podìkování vem,
kteøí se na pøípravì a realizaci
Noci kostelù podíleli a návtìv-

s pøáteli, rodinami, vìøícími
anebo spoluobèany naeho
malebného mìsta. Vìøím, e i
tento letoní roèník naplní nae
oèekávání. Za moji osobu vy-

níkùm pøeji hezké nezapomenutelné záitky.
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Ing. Roman Persun
starosta mìsta Vizovice
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PROGRAM NOCI KOSTELÙ
Kostel sv. Vavøince ve Vizovicích
Program
18:30 - 18:40 Zvony - Na zahájení se rozezní vechny zvony
kostela sv. Vavøince
18:45 - 19:10 Prohlídka kostela pro nejmení - Odhalme, co
vechno ukrývá ná kostel

Varhanní preludium a tradièní sborový zpìv evangelických písní.
Kostel sv. Cyrila a Metodìje Bratøejov
Program
19:00 - 19:05 Zvoòte zvony na ve strany
19:05 - 19:30 Vystoupení mladých houslistek
19:30 - 20:00 Støípky z historie kostela a komentovaná
prohlídka
20:00 - 20:30 Oblíbené písnì Chrámového sboru Bratøejov
20:30 - 21:00 Støípky z historie kostela a komentovaná
prohlídka
21:00 - 21:30 Varhanní preludium
21:30 - 22:00 Kostel v noèním svìtle s komentovanou
prohlídkou
Noc kostelù 2013 je:
- pozváním vech lidí dobré vùle ke spoleènému setkání a k
objevování krásy køesanských výtvarných a architektonických pokladù,
- projevem kreativity a dùvìry v ivot u lidí, kteøí chrámy stavìli
a zdobili, ale i u tìch, kteøí je dnes obývají a chtìjí se podìlit o svou
víru, o svùj ivot, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
- nabídkou zakotvené køesanské spirituality, modlitby a sluby
potøebným,
- znamením ivé spolupráce køesanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
P. Jindøich Peøina

19:10 - 19:40 Bùh je naí radostí - Zpìvy písní v podání
dìtské scholy
20:00 - 20:30 Komentovaná prohlídka kostela
20:30 - 21:00 Varhanní preludium
21:00 - 21:15 Výhled z horní paluby - Prohlídka varhan
s výkladem
21:15 - 21:45 Závìr Jeíova ivota zpracovaný stínohrou
21:45 - 22:00 Dobrou noc mìstu Vizovice - Skladby hrané
z kostelní vìe
22:00 - 22:45 Vizovský Jurá - Vystoupení cimbálové muziky
pod vedením Dalibora Bambucha
22:45 - 23:15 Modlitby pøed Nejsvìtìjí svátostí - Modlitba za
nae mìsto a závìreèné poehnání
Doprovodný program:
Ukázka materiálù o historii farnosti a prodej kníky o farnosti.
Fotografie z udílení prvního
svatého pøijímání v naí farnosti.
Po celý veèer mùete vhazovat lístky se svou prosbou do krabice u boèního oltáøe.
Na znamení prosby, díkù nebo
nového rozhodnutí si mùete v
kostele zapálit svíci.
Zájemci mohou oslovit pøítomného knìze, poádat o poehnání
a modlitbu.
Od 18:45 do 22:30 monost
výstupu na vì (jen pro osoby
starí 15 let).
Sborový dùm ÈCE ve Vizovicích
19:00 - 21:00 Volná prohlídka sborového domu
Doprovodný program:
Výstava obrazù Oldøicha Frantika Krajíèka - Nezbytné malièkosti.
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50. VÝROÈÍ VIZOVICKÉ ORGANIZACE ZAHRÁDKÁØÙ
Pùl století trvání organizace je ji dùvodem k oslavì a pohledu
do historie. Zaloení místní organizace pøedcházelo ustavení Èeského svazu ovocnáøù a zahrádkáøù na ustavujícím sjezdu dne
29. záøí 1957. Stanovy svazu byly vypracovány a schváleny ministerstvem vnitra ji v roce 1956. V roce 1979 byl Èeský svaz ovocnáøù a zahrádkáøù pøejmenován na dnení Èeský zahrádkáøský
svaz.
Poèátek místní organizace Èeského svazu ovocnáøù a zahrádkáøù ve Vizovicích se datuje rokem 1963. 19. kvìtna 1963 se konala ustavující schùze. Prvním pøedsedou byl zvolen Frantiek Vajík, jednatelem Jan Kozubík, pokladníkem Josef Lednický,
ovocnáøem Jaroslav Jurèák, hospodáøem Antonín Jaronìk a
dalích 12 èlenù výboru a revizní komise. Výzvou v mìstském rozhlase se podaøilo získat do nové organizace 40 obèanù Vizovic.
Výbor v poèátcích èinnosti zajioval nevyuitou zemìdìlskou pùdu
pro své èleny, organizoval výsadbu nových perspektivních odrùd
ovocných stromù, bobulovin a zeleniny. Zajioval zahrádkáøské potøeby pro své èleny, organizoval pro nì tématické zájezdy a odborné
pøednáky. Organizaci tématických zájezdù a odborných pøednáek
mìly v programu i dalí výbory v pozdìjích letech. 18. øíjna 1964
uspoøádala místní organizace první výstavu ovoce. Pokraèoval zájem o èlenství v organizaci. V roce 1965 mìla organizace ji 165
èlenù.
V roce 1966 nám byly zemìdìlskou komisí pøi MìNV pøidìleny
nevyuívané pozemky v rùzných èástech mìsta k obdìlávání naim
èlenùm. Vznikají první zahrádkáøské osady a skupiny spoleènì hospodaøících èlenù (kolonie), kterých bylo celkem 9 a které v prùbìhu
doby postupnì zanikly v dùsledku výstavby rodinných domkù a navrácení pùdy pùvodním majitelùm. Výjimkou je osada Pod hájem,
která existuje dodnes, ale její èlenové ukonèili èlenství v ZO ÈZS ke
konci roku 2010.

S výstavbou nových sídli ve mìstì roste zájem o zahrádky.
Vznikají nové zahrádkáøské osady Trestné I (1972), Trestné II
(1980) a osada Tìchlov (1982). Zaèíná výstavba zahradních domkù a prosazuje se rekreaèní stránka zahrádkaøení.
Od poèátku organizace mìl výbor v zámìru koupi nebo výstavbu budovy, kde by bylo mono pro èleny i veøejnost provádìt motování a suení ovoce a také vaøení trnkových povidel. Koupì vhodné budovy se neuskuteènila, proto bylo v první polovinì sedmdesátých let ve výboru rozhodnuto o výstavbì vlastní víceúèelové budovy. Bylo hledáno vhodné a dostupné místo v zastavovacím plánu
mìsta, nakonec bylo rozhodnuto, e se budova postaví v dolní èásti
osady Trestné I.
Výstavba budovy byla schválena èlenskou schùzí dne 1.2.1976
a souhlas vìtiny èlenù byl podloen podpisovou akcí. Bylo usilováno, aby se stavba dostala do plánu celomìstských akcí, co se
nepodaøilo. V tehdejím výboru padlo rozhodnutí, e se výstavba
provede z vlastních finanèních prostøedkù organizace a z pøípadných dotací, darù a pùjèek. Po vyøízení stavebního povolení se
poèátkem roku 1980 zapoèalo s vlastní stavbou. Výstavba se provádìla brigádnicky, postupnì, podle finanèních moností. Odborné
práce na stavbì provádìli øemeslníci z øad èlenù organizace.

Osady Trestné I a Trestné II.
V roce 1985 byla dokonèena hrubá stavba a provedeny vnitøní
omítky v motárnì a suárnì.
V dalích letech se pokraèovalo podle finanèních moností
organizace. Dùraz byl kladen na dokonèení dolní èásti budovy, aby
se mohlo provádìt suení a motování ovoce, pøípadnì vaøení povidel, horní èást byla doèasnì zakonzervována. Finanèní prostøedky
na pokraèování prací na stavbì a do dnení podoby se získávaly z
placených brigád èlenù pro jiné organizace, z výtìkù zahrádkáøských plesù, z prodeje valaských frgálù a lízaèky - rozvaøených vestkových povidel na Vizovickém trnkobraní a také ze
zisku za suení a motování ovoce a z poplatkù za pùjèování pojízdného kotlíku na vaøení povidel. Èásteènou finanèní pomoc jsme obdreli také od tehdejího MìNV.
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Podaøilo se nám zajistit zhotovení fasády na budovì a dokonèit
spodní èást budovy. Na výstavbì budovy bylo do konce roku 1990
naimi èleny odpracováno 14 450 brigádnických hodin.
V minulém roce jsme obdreli kolaudaèní rozhodnutí a bylo nám
pøidìleno è.p. 1321 na budovu.
V pøípadì úrody ovoce budeme provádìt suení a motování ovoce a vaøení vestkových povidel pro èleny i pro veøejnost.
Nae organizace mìla v roce 1972 215 èlenù, v roce 1989 173
èlenù, dnes má ji jen 61 èlenù, co jsou v podstatì jen èlenové
uvedených tøí osad. Ve vedení ZO se za tìch padesát let vystøídalo 9 pøedsedù vèetnì souèasného pøedsedy Jaroslava iky.
V záøí minulého roku jsme uspoøádali výstavu ovoce, kvìtin a
zeleniny, která se setkala se zájmem èlenù organizace i veøejnosti.
Máme v zámìru uspoøádat ji i v letoním roce. Podaøilo se nám získat ve mìstì vývìsní skøíòku, v ní informujeme veøejnost o zajímavostech a novinkách v pìstování ovoce, zeleniny a kvìtin.

V pátek 31. kvìtna v 17.30 hodin se uskuteèní v
kavárnì kulturního domu ve Vizovicích slavnostní
èlenská schùze k 50. výroèí naí organizace, na ní
zveme nejen nae èleny, ale i nae pøíznivce z øad
veøejnosti.
Ing. Antonín Minaøík

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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RC AUTA ANI V ZIMÌ NESPÍ
Váení ètenáøi,
dovolte mi, abych vám poreferoval, co se jelo v zimním období
v RC autech.
V kategorii 1:18 se jely dva seriály.
První se jel pohárový seriál v Pozdìchovì (ZVK) za vìtí úèasti klubových barev.
V kategorii Open (bez jakéhokoliv omezení) skonèil Fanánek
Stodola pátý z celkových devíti závodníkù. Vítìzem této kategorie
se stal zpùsobem start - cíl s plným poètem získaných bodù Marek
Schiller z Mor. Tøebové, hájící vizovické barvy. Tøetím do poètu jel
Martin Kratochvíl, ten vak odjel pouze dva závody a tím pádem
skonèil a na chvostì v této kategorii.
Dalí kategorie - Stock 4WD byla nejobsazovanìjí kategorií.
Zde je omezený pohon modelu na st.smìrný motor MIG 280 anebo
malý støídaèek AMMO 2650 a vùbec se nedivte, kdy zde napíi,
kdo tuto kategorii vyhrál. Marek Schiller a opìt nikoho nenechal
na pochybách, e mu 1. místo právem patøí. Dalí umístìní vizovických závodníkù: 5. místo Fanán Stodola, 6. místo Hana Stodolová, 9. místo Martin Kratochvíl, ten mìl odjety jen 2 závody, celkovì
zde jelo 20 závodníkù. Za Vizovice jezdí jetì Filip Pykal, ale ten jezdí letos kategorii 1:10 Open v Holeovì. Dalí je Jirka Hrabec, který
jezdí desítkové dvoukolky v tzv. závodì LeMans, v kategorii GéTéèek je na pici!
Druhý seriál se jel v Karlovicích u Malenovic, celkem 5 závodù.
Tam jsem se zúèastòoval jen já a Marek Schiller, a to v kategorii
Stock 4WD. Marek tuto kategorii s pøehledem profíka vyhrál. Já jsem
celkovì skonèil devátý z celkových jednadvaceti startujících.
Pøejdeme na 1:10, a to do Holeova.
Zde jezdí v kategorii Open Filip Pykal a po dvou letech pabìrkování se letos dere na vyí pøíèky, zaèalo se mu daøit. I kdy je
v Holeovì vypsáno 8 závodù, tak se to nejede jako seriál. Take
popíi kategorie a kdo za Vizovice jede.
Kategorie Open - Filip Pykal, motory 9,5 závitu - za Vizovice
nikdo nejede, motory 17,5 závitu tzv. kategorie Start a tady jel myslím dvakrát i Martin Kratochvíl a navíc jel i Open. Dokonce se zde
zúèastnil i Jirka Hrabec, a to kdy zde byl vypsán vloený závod
LeMans.
Dále se jezdí zadokolky pod oznaèením World GT - za Vizovice
nikdo, a pøedposlední On - roadovou kategorií jezdí Formule, zde to
jezdí i ná Fany a vìøte, e zde není jenom do poètu!

Poslední kategorie, která byla pro letoní zimu v Holeovì vypsána, je FeStock. Toto je kategorie pro vechny, kteøí mají nìjaké
auto a chtìjí si zajezdit. Kdysi na podzim tuto kategorii jel i ná Fany.
Jel s naím LRPéèkem a svìte div se, ujezdil 3. místo. Martin
Kratochvíl (za Vizovice) se takté (9. 3.) pøihlásil do FeStocku a
se svým speciálem Open byl taky tøetí!! Já osobnì jsem byl u zrodu
této kategorie a jezdím ji dodnes a celkem úspìnì se zadokolkou
YOKOMO GT. Dokonce jsem jeden závod jel i s buggynou. Kdysi s
námi jela i Formule.
No a aby to bylo komplet, tak letos v Holeovì jezdily i buggyny
1:10. Mùete se pøihlásit s jakýmkoliv Off-roadem, èi-li teréòákem.
Tuto kategorii buggy jede i ná Fany. A vcelku velice úspìnì s modelem XRAY XB4.!! Já mám odjeté s mým LRPéèkem taky dva závody, sice a na chvostì, ale mám. LRPéèko na ty speciály XB4
nestaèí.
Dalí závody, které jsme zaèali my dva Fanáni navtìvovat, jsou
buggyny v Pøáslavicích u Olomouce. Byli jsme tam dvakrát a ná
Fany jel dvakrát A finále! V prvním skonèil estý, ve druhém sedmý.
Já starý Fanán jezdím v C skupinì a taky sbírám body.
A poslední akce, kterou zde musím zmínit, je Volné mistrovství
ÈR v Zubøí 23 - 24. 3. vech moných micro mìøítek, poèínaje 1:18,
1:24 a MiniZ M1:28 konèe. Toto mistrovství nejel ná Fany z dùvodu nemoci. A jak jsme dopadli?
Kategorie Open 1. místo Marek Schiller, kategorie 4WD 1. místo
Marek Schiller, 13. místo Fanán, 18. místo Hana - úèastníkù 19,
kategorie 2WD 2. místo Pavel Schiller.
Závìrem èlánku o zimní sezónì bych chtìl vem závodníkùm
hájícím barvy Vizovic podìkovat za dobrou reprezentaci.
Fanán Stodola, RC auta Vizovice

Zleva Jiøí Schiller, Hana Stodolová,
Fanán Stodola, Marek Schiller,
Pavel Schiller.
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POZVÁNKA NA II. ROÈNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL PRO DÌTI A MLÁDE
CYKLOBRÁNA DO PRÁZDNIN
Tímto vás vechny dìti, co rády jezdí na kole, srdeènì zveme
na II. roèník závodu CYKLOBRÁNA DO PRÁZDNIN.
Jedná se o závod na horských kolech urèený dìtem a mládei
od nejmeních mròat, co zvládnou hravì jízdu na odráedle, a po
ètrnáctileté dorostence. Závod se bude konat v pøekrásném prostøedí v areálu u Hotelu Vemina www.vsemina.cz.
Termín závodu je nedìle 9. èervna 2013. V 8:30 hodin zaèíná
prezentace, v 10:00 hodin startují první kategorie. Celkem budou
dìti rozdìleny do 14 kategorií.
Pro závodníky bude pøipraven bohatý doprovodný program. Závod není urèen jen pro plnohodnotné, ambiciózní a registrované závodníky, ale pøedevím pro dìti, co rády jezdí na kole.

MALÝ HOÍK ÈERNOVLASÝ
Na vojnì na Slovensku jsem
hrál fotbal za civilní oddíl JRD
Hrabuice, ten, kdo byl nìkdy ve
Slovenském ráji, urèitì ví, o kterou vesnici se jedná. Øíkalo se jí
také brána do Slovenského ráje.
Na fotbal tam v té dobì chodila skoro celá dìdina, ale také
fandové z blízkého okolí. Od naich minikasáren to bylo k tamnímu høiti asi est kilometrù, tak
pro mì k zápasùm posílali auto.
Na návsi u hospody na mì
vdy èekával malý hoík èernovlasý, no cikánek Pita (tefan). Vytáhl jsem z taky kopaèky, on si je zavìsil pøes rameno,
sebral mi i taku a li jsme zkratkou chodníkem na høitì. Chudák taku táhl skoro po zemi, ale
nedal si ji vzít a já, jak profík s rukama v kapsách, el vedle nìho!
Po zápase se to opakovalo a
kdy se vyhrálo, co bylo hodnì
èasto, Pita kráèel jak mistr svìta
s pusou od ucha k uchu. Kdy
bylo nìkdy bláto, tak mi po zápase perfektnì oèistil kopaèky. Samozøejmì jsem ho vdy obdaro-
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val nìjakým pamlskem z hospody, kde jsem mìl otevøený úèet a
nikdy nic neplatil. Inu profík v edesátých letech! Pitovi jsem povolil, aby mi tykal, èeho filuta
zvlátì pøed svými vrstevníky náleitì vyuíval. Toto nae kamarádství trvalo témìø celou fotbalovou sezónu.
No ale jednou pøijedu na zápas a Pita nikde! Èekal jsem na
nìho do poslední chvíle, ale nedoèkal jsem se ho. Na dalí zápas zase nedoel a teprve potom
jsem si uvìdomil, e vlastnì neznám ani jeho pøíjmení a také rodièe. Vyptával jsem se na nìho u
známých z cikánské kapely, ale
dostávalo se mi jenom vyhýbavých odpovìdí. Zkrátka u jsem
ho nikdy nespatøil a netuím, co
se s ním mohlo stát a pomyslel
na to nejhorí.
Øekli byste banální pøíbìh a
proè to vlastnì po tolika letech
vzpomínám, já zkrátka poøád vidím ty jeho vykulené a tìstím
záøící oèi.
Frantiek Kladníèek
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Zaregistrovat se je moné u nyní na stránkách www.cyklobrana.cz.
Startovné se platí a na místì. Nejmladí dìti mají start zdarma,
ostatní kategorie zaplatí 50 Kè.
Vekeré informace k závodu jsou na stránkách www.cyklobrana.cz.
Jiøí Richter

Taky jste se na ulicích potkávali se svými pøíbuznými èi pøáteli a
mnohdy jste z jejich úst slyeli úsmìvné pøeøeknutí: Veselé Vánoce... el poohlédnutí okolo sebe nenaznaèovalo puèení prvosenek èi prvních narcisù, tolik typických kvìtin hlásajících pøíchod jara.
Mírnì upravenými slovy klasika bychom mohli øíci: Tento zpùsob Velikonoc se mi zdá ponìkud neastný..., a svornì si dáme
za pravdu. Dokonce jsem se pobavil nad tvoøivostí èeského národa.
Tomu staèí jakákoliv katastrofa, netìstí èi jen zmìna poèasí a máme zde snùku velikonoèních vtipù.
Kolují anekdoty, které bojkotují zimu. Dokonce se vytvoøila imaginární skupina nadencù, kteøí vytvoøili seznam pøíjmení, která byla
ve velikonoèním èase ádoucí èi naopak.
Ti z vás, kteøí mají ptaèí pøíjmení jako paèek, Kavková,
Vrabec, Sýkora èi Jiøièka (Sikorovy s mìkkým i se neomlouvá gramatika sem, gramatika tam - kadý pták dobrý), vylezou na nejblií strom a zaènou veholit, vitoøit a tìbetat, a jeliko simulujeme jaro, tak se samozøejmì za úèelem rozmnoování u toho musí
tváøit vilnì, dámy poodhalí výstøihy, pánové naèechrají chocholy, je
povoleno stavìt hnízda...
Pøirozenì Vrána, Havran èi Vraný a podobná havì zavøou
zobáky a odtáhnou na sever, tøeba lyovat. To je jedno!
Kolegové Suchý, Suchánek, Suák, Suila a jim podobní
poberou lopaty, smetáky, vysavaèe, hadry a fény a zaènou odstraòovat sníh a vlhkost. Pomùe jim napø. Horký a Teplý s Teplou.
Ti z vás, kteøí disponují pøíjmením typu - Louka, Fiala, èi jmény

jako Kvìta, Jiøina a ojedinìlý jedinec jako Petr Klíè (ten ve
Vizovicích ale není) apod. se výraznì obleèou, nalíèí a na místech ji
oetøených pány Suchým a spol zahrabou své bosé nohy po kotníky do zemì, vztyèí pae smìrem k nebi a budou se nadále tváøit blaenì.
Jeek, Kuøe, Zajíc, Králík - vylézt z brlohù, odbleit a rozmnoovat!
Trávníèek! Nespi! U jsi tu mìl dávno být!
Kalua! U toho nechej. Veho s mírou!
Ostatní s nepouitelnými vizovskými jmény jako Kováø, Jurèák,
Fojtík, Dolanský, Hala, Lutonský, ilhavá èi ika (ten má nejvyí èas zaèít puèet) se lehce obleèou a za tance Volání jara zaènou zpívat píseò s jarní nebo letní tématikou. Vzorem je Léto od
Ivety Bartoové nebo Léto je léto (originál Song of Jamaica) od
Heleny Vondráèkové a podobné. Choreografie je individuální, zakázány jsou pohyby pøipomínající sníh, snìení, vánoèní stromek a
lyování èi let na lyích.
Pány a dámy jako Mrázková, Studený, Studená, Zima, Zíma,
Chlad a jim podobné je bohuel nutné obìtovat.
Dovolte opodìnì pøivítat jaro a pøipomeòme si na pár fotografiích skvìlého vizovského fotografa Tomáe evèíka nedávný velikonoèní jarmark.
Jaro vítej a snad svým pøíjmením pøispìji takté.
Jaru zdar.
Richard Jaronìk
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Kdy pøijeli v 68 do Vizovic tanky, natoèili jsme je na 8mm film... øíká Ivan Slezák.
Projekt vizovské koly je i
dílem vaeho strýce...
Ano. Mùj otec Miliè se narodil
v roce 1918 jako nejmladí dítì
Slezákù. Nejstarí byla Jarmila
(provdaná ùrková), která také
pùsobila na vizovské kole a prostøední byl Timoteus (Tyma),
který byl známým architektem a
mimo jiné projektantem vizovské
nové koly.

operaci na Syrákovì vedl. A ten
svým hostitelùm øekl, e se musí
kadopádnì setkat s továrièem
Slezákem z Vizovic. A tím své
hostitele zaskoèil. Rozmlouvali
mu to..., e Slezák u ádný továriè není, e je z nìho odpadlík, ale on si nedal øíct, e ho musí za kadou cenu vidìt. A taky
za ním do Vizovic v doprovodu
nìkolika estsetrojek pøijel.
Po válce vstoupil otec do ko-

Rozhovor na dálku. Jinak
øeèeno cestou emailù se mi
podaøilo udìlat rozhovor s Vizovjanem ijícím nyní v Holandsku - Ivanem Slezákem.
První otázka bude u tradièní.
Jste pøímo rodák z Vizovic?
Rodina Slezákova má rùzné
koøeny. Mùj dìdeèek (staøíèek,
jak se mu doma øíkalo) pocházel
z Louk u Zlína. Staøenka pochází
ale ze starého vizovského rodu
Penèíkù. A ti jsou zas pøíbuzní s
Dubèákama a tak dál a tak dále.
Kdy teï pøi naich návtìvách
Vizovic tak chodím po námìstí,
tak se se mnou hodnì lidí dává
do øeèi. A kdy se manelka ptá,
kdo to je, tak abych si to zjednoduil, tak øíkám, e to je vzdálený
bratranec nebo sestøenice. A dokonce to je vìtinou pravda.
Vá staøíèek, jak øíkáte,
patøí mezi úspìné podnikatele své doby?
Mùj staøíèek byl v periodì
mezi první a druhou svìtovou
válkou stavitelem ve Vizovicích.
Staøíèek napøed pracoval u stavitele Nováka a potom jeho firmu
pøevzal.
Já na nìj nemám ádné
osobní vzpomínky. Zemøel, kdy
mi byly dva roky, ale podle pøíbìhù to musel být dost pozoruhodný èlovìk. Jako stavitel byl velmi
solidní a stoprocentní podnikatel.
Nebál se rizika a rád se do nìj
poutìl.

u v padesátých letech vidìl, e
se u nás dìjí hrozné vìci, ale
doufal, e se to nìkdy nìjak
reformuje. Proto byl tak nadený
Praským jarem. Okupace mu tyto iluze vzala.
Dalí ránou byla persekuce
jeho bratrance Josefa oolíka.
Nìmci ho zajali a odsoudili k
smrti. Osvobodili ho Amerièané,
a on do konce války byl v Americké armádì. A za to ho komunisté
v padesátých letech zase zavøeli.
Hrozná nespravedlnost, a to byl
jeden ze zaèátkù otcova rozchodu s komunismem.
Já mám na pana oolíka
jiné, v podstatì veselé vzpomínky, to jak jsem jezdil v jeepu, který dostal od Amerièanù. Pøed válkou byl policistou ve Zlínì. Jak
otec øíkal, je dost moné, e v té
dobì pøi nìjaké demonstraci pøetáhl nìjakého budoucího komunistického papaláe pendrekem,
a ten mu to neodpustil.
Dìtství jste tedy trávil na
ulici Sluovské?

Staøenka, staøíèek, otec s tetou v
Luhaèovicích.
Vá otec se úèastnil odbojù II. svìtové války.
On otec se zbraní nebojoval,
ale podílel se na rùzných sabotáích. Nejpozoruhodnìjí byla na
konci války. Nìmci na Syrákovì
blokovali pøed blíící se Rudou
armádou cestu betonovými bloky. Ty tam stavìli èetí dìlníci.
Skupina, kde otec pùsobil, se
postarala o to, e ty bloky nebyly
hluboko zakopané, take Rusové
pøes nì snadno projeli. Zastavila
je a Jelínkova pálenice, kde pak
fronta pár dní stála..., ne dola
slivovice.

munistické strany. Nevedla ho k
tomu nìjaká ideologická víra v
historickou roli dìlnické tøídy v
dìjinách. Otec byl velmi otøesen
Mnichovskou zradou. To byl pro
nìj hrozný ok. Druhým okem
byla okupace v roce 1968. Tehdy
se zhroutil jeho svìt. Dost rychle,

Ten dvùr u naeho domu
(dnes patøí Jokovi Kutìjovém,
který ho nádhernì restauroval)
byl v mém mládí naprostým rájem na hraní. Scházela se tam
parta kamarádù a pak jsme tam
na velké hromadì písku mohli
dìlat, co jsme chtìli. Na písku
vedli válku, nebo kolem té pískové hromady jezdili na kolech plochou dráhu... Se Staòou èotkovým, Zdenkem Svìtlíkovým a

Vcelku kuriózní vyvrcholení..., ale øíkal jste, e jeho odbojové aktivity mìly jetì politickou dohru?
Nìkdy v sedmdesátých letech, mùj otec u upadl do nemilosti, navtívil Èeskoslovensko
ruský generál, který zøejmì tu

Jako ogaøi na Trubiskách.
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Mirkem Srnìnským jsme tam
take poøádali Olympijské hry.
Zkrátka Eldorádo pro dìti.
Pøichází ale èas studií...

Vzpomínky na okupaci spøátelených armád v roce 1968?
Demonstrace nás studentù v
roce 1968 proti Antonínu Novot-

Jako student v Amsterdamu.

Na gymplu jsme jako tøída
dreli hodnì pospolu, tu a tam
pøivádìli uèitele, a hlavnì naeho tøídního uèitele pana Javorka,
k zoufalství. Povìstné byly nae
výlety na Trubiska. Kdy nám
dolo dovezené pivo, tak jsme
vyrazili s Honzou Hnilicou do
hospody do Pozdìchova pro
beèku piva. Beèku jsme si vezli
na vozíku a jeli jsme vrchem.
Kdy jsme se blíili k Trubiskám,
bylo náhle slyet velký povyk.
Pøijel nás zkontrolovat pan uèitel
Javorek a kdy vude vidìl prázdné láhve, tak se velice rozèílil. S
Honzou jsme schovali beèku do
køoví, slezli dolù a tváøili se, jako
bychom se zrovna vrátili z høibù a
nic nenali. Pan uèitel nám vynadal a pak se zas vrátil do Vizovic
a my se mohli pustit do té beèky.
Filda v Brnì a takté JAMU jako kdyby byly mekkou
pro Vizovjany?
Po maturitì v roce 1966 jsem
el studovat sociologii do Brna.
Tam u ve kvasilo politickou liberalizací. Pro synka z Vizovic
to byl jedineèný záitek. Nejen ty
politické diskuze, svoboda vyjadøovat beze strachu to, co si èlovìk
myslí, ale i kontakty s umìlci byly
pro mne velmi dùleité. Na Filosofické fakultì studoval mimo
mne jetì z naí tøídy Pavel Pospìch. Na JAMU byl potom o rok
mladí Bolek Polívka, take taková malá vizovská komunita v Brnì taky byla.
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nému si budu do smrti pamatovat. Nìco takového bylo vlastnì
nepøedstavitelné. Názory, které
si rok pøedtím èlovìk ani nesmìl
myslet, se mohly svobodnì volat
na ulici.
Jedním z prominentních sil
liberalizace na fakultì byl pan Jaroslav abata, pozdìjí mluvèí
Charty. My studenti chtìli mít nìjakou platformu pro nae názory. Pod ochranou pana abaty
jsme nedostali sice noviny, ale
nástìnku, kde jsme mohli psát,
co jsme chtìli. Na území Èeskoslovenska snad úplnì první bez
cenzùry. Pavel Pospìch byl jedním z redaktorù a já se stal fotoreportérem. Ale pak pøila okupace a to byl velký ok. Byl jsem
tehdy ve Vizovicích a bylo to
hrozné ráno. Dost brzy u stály
na námìstí tanky. Já tehdy mìl
8mm kameru, a tak se nae parta (Pavel Pospìch, Bolek Polívka, Ivan Mynáø a já ) rozhodla
vechno natoèit. Jene jsem se
potom bál nechat ten film v Èeskoslovensku vyvolat, a pak jsem
zapomnìl vzít si kameru do Holandska, take tento dokument
bohuel zanikl. Po roce 1989
jsem ho nechal jetì vyvolat speciální firmou v Belgii, ale u byl
zubem èasu znièen.

rodièùm? Jsem jedináèek a mìl
jsem strach, e je tím raním. Ale
najednou mì otec k sobì zavolal
a øekl, nebude teï u èas z Èeskoslovenska odejít? To mi to
velmi ulehèilo.
A pak zaèaly konkrétní pøípravy. Zaøídil jsem si vízum do
Holandska, od Bolka Polívkového si koupil dolary, letenku do
Amsterdamu a mohl jsem vyrazit.
Mìl jsem v podstatì velké tìstí.
Já odjel prvního záøí 1969, a to
bylo tehdy jetì pomìrnì snadné, ale o mìsíc pozdìji u spadla klec. Pak u to nelo.

Nynìjí holandský senátor
je stále Vaím pøítelem...

Amsterdam a vùbec Holandsko bylo na delí dobu druhým
domovem?

Øíkáte, e syn vá odchod
z republiky èásteènì odsoudil?

Amsterdam - to bylo mìsto
èisté a blahobytné, plné velmi
pøátelských hipíkù. Byl jsem jako
emigrant pøijat velmi dobøe. Podmínky pro ivot a studium byly
opravdu velice dobré.
První mìsíce jsem byl ubytován ve studentském hotelu, kde,
jak se ukázalo, bydleli jetì dva
Èei. Jedním z nich byl teï u
svìtoznámý èeskoamerický fotograf Antonín Kratochvíl.
První mìsíce v Amsterdamu
byly velmi intenzivní. Byl to pøece
jen nový svìt. Èlovìk byl sice na
ledacos u z Brna zvyklý, ale
Amsterdam byl v té dobì centrem alternativního svìta, take
se èlovìk tu a tam ani nestaèil
divit vlastním oèím. Bylo to takové velmi rychlé kolení, jak se
zbavit vemoných pøedsudkù.
Bylo mi 21 rokù a mìl jsem pocit,
e ivot právì zaèíná.
Ale ta iluze rychle skonèila.
Po intenzivním kurzu holandtiny jsem zaèal na Vrije Univeriteit
v Amsterdamu studovat sociologii. A musel makat.

Po dokonèení studia jsem
napøed pracoval u jedné Holandské banky, pak jsem se dostal na
vysokou kolu ekonomickou v
Groningenu. Jeden tým je hlavnì
pro vìdecký výzkum a druhý,
kde jsem pùsobil já, je hlavnì
mylen pro pouívání vìdy v
praxi.
Na této univerzitì jsem se
take seznámil s mojí nynìjí
manelkou. Máme spolu dvì dìti. Syn právì dokonèil své magisterské studium v Praze a nael si tam velmi rychle zamìstnání. On u odjakiva øíkal, e mùj
odchod z Èeskoslovenska byla
chyba, kterou on napraví, a jak to
vypadá, tak to myslí vánì.

Mùj do dneka velký kamarád ze studijní doby je nynìjí
senátor a univerzitní profesor Sybe Schaap. U mých rodièù byl za
totality nìkolikrát na návtìvì a
ve Vizovicích se mu moc líbilo.
Zvlá rád mìl Sokolovnu, kde se
zamiloval do takové pravé hospodské atmosféry. On pozdìji
aktivnì podporoval Chartu 77 a
kvùli tomu u pak do Vizovic nejezdil, aby mé rodièe nedostal do
problémù.

Vrátíte se domù?
Já u asi ne. Pøed pár týdny
jsem odeel do dùchodu a tak
doufám, e se teï ve Vizovicích
budu objevovat èastìji.
Dìkuji za rozhovor
Richard Jaronìk

Po roce 1968 asi nastal èas
na emigraci?
U to lo velice rychle z kopce a já mìl èím dál víç pocit, e
musím pryè. Jene jak to øíct
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Ivan Slezák na srazu s pøáteli.

SLÁÈÍKOVO KRÁLOVSTVÍ SODOVEK A LIMONÁD
Kdy procházíme Øíèanskou
ulicí, málokdo si uvìdomí pøi pohledu na mírnì omelý dùm èp.
340, naproti øeznictví U Kubíèkù
jeho slavnou minulost. Ano, je to

bývalá Sláèíkova sodovkárna, její
slavná minulost se datuje z dob
mocnáøství, kolem roku 1900 a
do znárodnìní v roce 1948. Zakladatelem firmy byl Jan Sláèík, naro-

zen v roce 1867. Zajímavostí je, e
po dokonèení mìanské koly

Závìreèné tovaryské zkouky
skládá v roce 1889 u ji zmínìné-

Rodina Jan Sláèíka. Nahoøe synové
Kliment a Alois.

Jan Sláèík, manelka Marie a syn Alois
nìkdy kolem roku 1893.

nastupuje do uèení ke koláøskému
mistru Janu talmachovi z Vizovic.
Po nìkolika mìsících odchází v
roce 1886 na zkuenou do Rakouského Feldsbergu, následuje
zajímavá praxe v Orosváru, dnení Rusovce u Bratislavy, ve firmì
Henkel. Dalí zkuenosti získává
u mistra koláøského Antona Kranze v Heiligenstadtu. Jeho dalí pùsobitì je uherské mìsto Balassa
v kraji Nográd u mistra Roberta
Kassy. Na tìchto zkuených se
mladý Jan seznamuje s plnìnými láhvemi limonádou a sodovkou, tuto zkuenost si pøináí do
rodných Vizovic, kde za nìjaký
èas zaène podnikat v tomto oboru.

ho Jana talmacha. V záøí roku
1890 vstupuje do manelského
svazku s Marií Sovákovou, dcerou
mìana Eduarda Sováka a jeho
eny Anny, rozené Svìtlíkové. V
tomto naplnìném manelství se
narodilo celkem sedm dìtí, Alois,
Marie, Ludmila, Kliment, Jan,
Anna a nejmladí Zdenka. Otec
Jan kolem roku 1900 zaèíná novou ivnost a zakládá První Vyzovickou výrobu sodovek a limonád.
O jeho poèátcích se mnoho
neví, jisté je, e toto druhé øemeslo
pøineslo neèekaný úspìch. Vyrábìl také ovocná vína, v té dobì
velmi populární pití. Poèátky jeho

FAKTURY ÈI ÚÈTENKY FIRMY SLÁÈÍK JSOU SBÌRATELSKOU VZÁCNOSTÍ...

Nádherná zpracování listu tovarykého.

Sodovka za 18 haléøù...
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podnikání byly dosti tìké, bylo
nutné nechat vyrobit ve sklárnách
láhve ze zesíleného skla kvùli plnìní oxidem uhlièitým, aby nepraskaly. Speciální uzávìr z porcelánu byl opatøen tìsnící gumou
a drátìným uzávìrem. Na láhvích
se pozdìji objevuje nápis firmy
Jan SLÁÈÍK Vyzovice, tyto jsou
velmi vzácné ve sbìratelském
oboru. Vekeré práce pøi plnìní se
dìlaly ruènì, pouze plnìní oxidem
uhlièitým zajioval speciální tlakostroj od firmy iruèek Husovice u
Brna. Limonády byly vyrábìny z
èistých ovocných sirupù, aby nepodléhaly rychlé zkáze, byly plnìny zmínìným oxidem.
V období Rakousko - Uherska byly limonády nìèím velmi neobvyklým, obyèejný lid popíjel èistou vodu èi domácí vína nebo burèáky. Limonáda, to bylo nìco pro
panstvo, na takové vìci nebyly
zbyteèné peníze. Proto tato výroba získává zákazníky postupnì.
Velký zlom v její vìtí oblíbenosti
mezi lidem pøichází v období 1.
republiky. Do tohoto období vstupuje prvorozený syn Alois a pomocí zkueného otce posunuje firmu
na úplný vrchol èinnosti. Jeho pøevratnou novinkou jsou sifonové
láhve sklenìné, v litrovém a dvoulitrovém provedení. Dále zajiuje
plnìní sodovky do mìdìných kyvetových tøílitrových láhví, tyto
pozdìji nebudou uívány pro vysokou cenu kyvety. Výrobky firmy
Sláèík jsou rozváeny do celého
regionu politického okresu holeovského, postupnì se dostávají v
popularitì na úroveò pivního moku.
Sláèíkovi vlastnili hostinec Na
Lapaèi, kde se prodával jejich vekerý sortiment.

Ojedinìlý je i osud dcery Ludmily a syna Jana, kteøí se prosazují v tomto oboru po vzoru svého
otce a nejstarího bratra.

Jan Sláèík

Ludmila se provdává do sodovkáøské firmy Ungert a s manelem Antonínem zásobuje limonádami brnìnský region. Mladý
Jan, roèník 1900, se prosazuje se
svou sodovkáøskou firmou ve lapanicích u Brna a jeho unikátní
limonáda pod názvem Marila velmi
silnì konkuruje a prosazuje se v
regionu, kde pùsobí i firma jeho
sestry Ludmily.

Bez reklamy ani v roce 1920.
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Poèátkem II. svìtové války pracuje Sláèíkova sodovkárna naplno. Alois se enou Ludmilou zamìstnávají nejen sebe, ale ve výrobì je také pìt zamìstnancù a pomáhají také studující dìti Lolek a
Lilka. V roce 1943 pøijímají na místo úèetní mladièkou Frantiku Balejovou z Jasenné. Mladá úèetní se
má co ohánìt, pracuje v kanceláøi,
pomáhá taky ve výrobì pøi plnìní,
musí umìt uklidit a taky pomoci
paní domácí na zahrádce. Dvakrát
týdnì vyjídìjí s nákladem limonád po okolních hostincích, jejím
úkolem je vekeré dodané zboí
zkasírovat, jak se øíká z ruky do
ruky. Nejvìtí odmìnou Fanynky
bylo, kdy pan Sláèík jel na poslední taci do Jasenné do hospody
u Kutìjù a nechal ji po práci doma,
jeliko chodívala z práce pìky,
pøilo jí to velmi vhod.
Období války bylo pro firmu
velice úspìné, regionální hospody mìly výrobky firmy v silné oblibì. Pracovní doba byla od esti do
dvanácti hodin, polední pøestávka
byla i dvouhodinová. Po ní se pracovalo do esté veèerní, a to i v sobotu. Takovou perlièkou je, e mi
paní Balejová øekla, e i kdy
byla po celý den obklopena limonádami, nikdy ji v práci nepila, nosila si vodu anebo èaj.
Konec války a pováleèné
období nevìstí nic dobrého, únorem roku 1948 pøichází to nejtìí
období. Firma je znárodnìna a ve
Vizovicích je ukonèena její celková
èinnost. Stejnì dopadly i konkurenèní firmy jako Hrbáèek, Strachota ZLÍN, Moný z Napajedel,
Kopøiva, Kurz z Holeova, Pøikryl
Frantiek z Val. Klobouk, Jelínek
ze Starého Mìsta nebo Frantiek
Hartmann ze Vsetína.

Výroba limonád se za socialismu centralizovala do bývalé sodovkárny Hrbáèek na Zlínských
Pasekách. I kdy se nìkteré výrobky staly oblíbenými, jako napøíklad limonáda Rubín, stávají se
limonády velmi komerèním zboím
a ztrácejí na kvalitì. Také technologie výroby doznává výrazných
zmìn, zaèínají se pouívat umìlá
sladidla. Tím konèí velká éra soukromých sodovkáren, na které si
jistì starí ètenáøi vzpomenou s
nostalgickou vzpomínkou.
Závìrem dìkuji za autentickou zpovìd paní Frantiky Balejové z Jasenné, Tondovi a Miluce
Hejtmánkovým ze Zlína za zapùjèení archívních materiálù a velký
dik patøí Anièce a Aloisovi Smolkovým z Vizovic za darované fotografické materiály, které jsou pouity v této reportái.
Karel evèík

Jan Sláèík
zemøel 21.
bøezna 1946.

Kliment se vyuèil øemeslem bednáøským.

JAK EL ÈAS

21. duben 1930
7. bøezna 1930

... 7. 3. 1930 pøipravují vizoviètí Sokoli oslavy 80. výroèí narozenin
presidenta T. G. Masaryka v místní sokolovnì, oslavy organizují i okolní obce jako Slopné, Újezd, Sluovice. Velkolepé oslavy se konají ve
Zlínì, kde slavnostní projev s gratulací pøednesl Tomá Baa.

... byla vyvìena vyhláka týkající se odvodù pro soudní okres
Vizovice. ádosti o zaøazení do náhradní sluby musí podati branci
ihned u odvodní komise, jakmile vojenský lékaø vyøkne slovo schopen a vojenský zástupce odveden. ádosti po této chvíli podané nebudou odvodní komisí za ádných okolností pøijaty. Jakékoliv výmluvy,
e branci neb jejich rodièe neznali zákonných pøedpisù nebudou komisí pøijaty.

20. bøezna 1930
... 20. 3. 1930 se ve Vídni konala valná hromada spoleènosti místní dráhy Otrokovice - Zlín - Vizovice, do správní rady byli zvoleni T.
Baa, Dominik Èipera a pan faráø Otomar Hrejsa z Vizovic.
14. dubna 1930

duben 1930
... je spojen s vyhláením boje proti alkoholu, a to studenty Masarykových kol. Mnozí z Vizovic zakládají abstinenèní klub a vydávají prohláení - lidé, co prodávají alkohol, jsou vodièi lidí do blázincù a
hrobù, lidé chodí do útoèi alkoholu a tam pijí tolik, a jejich tìlo
chøadne. Pro dnení dobu námìt k zamylení.
Karel evèík

... 20. 4. 1930 ádá obec Ublo stát o podporu v elektrizaci obce.
Perlièkou tehdy bylo, e èást obce nechtìla tuto novotu odsouhlasit a
vznikly velké spory v obecní radì. Ta byla nucena dùraznì promluvit
místním zatvrzelcùm, aby nebránili v pokroku obce. Po mnoha peripetiích se dobrá mylenka prosadila.
14. dubna 1930
... se konal v Lázních dobytèí trh. Bylo zde pøivedeno 382 ks skotu,
63 vepøù, 552 selat, dvì ovce a 6 ks koz
15. dubna 1930
.... vyla zpráva o poètu narozených dìtí a zemøelých osob za rok
1929. Narodilo se 69 zdravých dìtí a zemøelo 68 osob, take pøírùstek
pro Vizovice je pouze 1 osoba.
20. dubna 1930

... poøádá Auto club Moravy a Slezska soutì vytrvalostních závodù Vizovicemi. Tehdy projelo 47 závodních aut, 8 sidekarù a 21 motorek. Závod trval dva dny.

Stáèírna okolo roku 1916.

Sklad sodovkových láhví.
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Trhová straka objevila se na výroèním trhu dne 12. tohoto mìsíce. Neznámý pachatel vyuil tlaèenici pøed krámskou boudou a odcizil
pí. Hlavaté, enì zemìdìl. dìlníka u zdejího panství penìenku, v
ní bylo 100 korun. Po èinu ihned zmizel. Jistì, e mu tìch 100 korun
tìstí nepøinese, ponìvad okradl enu, která musí hodnì etøit a
mnoho si od úst odtrhnout, ne tìch 100 korun uetøí.
******
Dne 12. tohoto mìsíce odstìhoval se z Vizovic notáø pan dr.
Hrdlièka. Na jeho místo pøiel pan dr. Malý.
******
Upozoròujeme, e elezné zábradlí na mostì na Pardubské ulici
naprosti pana uchmy vyaduje rychlé opravy. Dìti pouívají polámaného zábradlí za houpaèku a mùe snadno pøijíti k vánému netìstí,
které se dá pøedejíti vèasnou opravou. Na døevìnou studnu a vytékající moèùvku s nìkterých dvorù upozorníme pøítì.

Zátkovna - chcete-li puntovna láhví.
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Studenti spolku Milíè z Kromìøíe sehráli divadelní fraku
Dandi paroháèem. Výtìek byl asi pramizerný, ponìvad zapomnìli
zaplatit obecní poplatek ze zábav.
******
V nedìli 17. srpna mezi 7 a 8 hodinou veèerní pofackoval pokrývaèský mistr F. Z. kominického pomocníka A. J. ve chvíli, kdy tento
vyøizoval si spor se synem jistého zdejího obèana. Jeto se kominík
cítil ze strany F. Z. neprávem napaden, podal na tohoto alobu. Facky
skonèí tedy u soudu.
******
Pohøeb ruského legionáøe Fr. Hronka v Zádveøicích konal se
dne 10. t.m. za neobyklé úèasti lidu, místních a okolních legionáøù. S
legionáøem Fr. Hronkem rozlouèil se dojemnou øeèí br. Sulíèek z
Vizovic. Fr. Hronek byl znám co dobrý obèan a starostlivý otec. Jeho
náhlá smrt pøi operaci v Baovì nemocnici vyvolala v celé obci velký
rozruch, nebo nikdo neèekal tak rychlý jeho konec. Zanechal po sobì
enu a dítko. Tobì, chrabrý hrdino od Zborova, budi Ti zemì Tvé
drahé, vlasti za kterou jsi bojoval, lehkou.
Richard Jaronìk

Svatební oznámení zakladatele .

ØIDIÈKA ODSTAVILA PO LEHKÉ HAVÁRII VOZIDLO NA ODLEHLÉM MÍSTÌ
A NÁSLEDUJÍCÍ DEN NALA POUZE JEHO TORZO
Váení spoluobèané,
dovolte mi informovat vás o
dìní v naem mìstì v mìsíci
únoru a bøeznu 2013 z pohledu
policistù Obvodního oddìlení
policie ve Vizovicích.
Bohuel ani chladné zimní
poèasí neodradí nìkteré lidi od
nekalého chování a jednání, je
ohrouje a kodí nám vem, nejen pokozeným, kterých se ta èi
ona konkrétní nemilá vìc bezprostøednì týká.

Stálým problémem na území mìsta jsou øidièi motorových vozidel, kteøí jsou ovlivnìni alkoholem.
Jen v posledních dvou mìsících a pouze v katastrálním
území Vizovic policie zaevidovala ètyøi takové pøípady, pøièem v
jednom se jednalo o trestný èin,
jeliko mìl øidiè v dechu víc jak
1 alkoholu. Tomuto problému
se budou policisté naeho oddìlení nadále vìnovat i pøesto, e

Zimní mìsíce a patné poèasí naopak nìkterým druhùm trestné èinnosti nahrává. To, e se
lidé zdrují více doma, nechodí
tak èasto na chaty, chalupy èi
zahrádky, zamìøuje nechtìný
zájem nepoctivých lidí právì
tam. V odlehlých èástech mìsta
nyní dochází ke zvýení nápadu
trestné èinnosti v podobì krádeí
eleza a barevných kovù.
Pachatelé se neváhají do
objektù pro elezo i vloupat, jako se to stalo ve dvou pøípadech,
kdy pøekonali zámky a odcizili
vìci, které pro nì mají cenu rotu. Pro majitele jsou vak nìkolikanásobnì cennìjí. Proto bych
touto cestou chtìla apelovat na
obèany, aby neshromaïovali
elezný rot na pøístupná místa,
ale øádnì zabezpeèili. Zdá se, e
se z nìj stává výhodný artikl. S
tímto souvisí i smutnì kuriózní
pøípad, kdy øidièka odstavila po
lehké havárii vozidlo na odlehlém
místì a následující den nala
pouze jeho torzo.

se nìkdy setkávají s negativními reakcemi kontrolovaných
øidièù na èetnost kontrol.

pøed jakýmkoliv zadáváním èi
pøeposíláním autorizaèních kódù
apod. neznámým lidem, by se
ve zprvu jeví nevinnì, èi jako
nezitná pomoc. Pro lepí vyobrazení a pochopení problému
tento pøípad lehce nastíním:
Pachatelé si nechají zasílat
autorizaèní kódy na mobilní telefony pokozených, kdy je následnì kontaktují s tím, e kódy byly
zaslány omylem na jejich telefonní èíslo a prosí o jejich sdìlení.
Pokození v dobré víøe tyto autorizaèní kódy sdìlí. Pachatelé
následnì vyuijí tìchto autorizaèních kódù k dobíjení kreditu
na své mobilní telefony popø.
vyuití jiných slueb mobilních
operátorù. Pokození se a pøi
mìsíèním vyúètování mobilních
slueb dovìdí, e byla provedena mimoøádná platba a e byli
podvedeni.

Proto jetì jednou apeluji na
obezøetnost v tomto smìru a pøi
jakémkoliv podezøení informujte
policii.
prap. Lenka Kolínková

Nezvyklým pøípadem, alespoò co se naich konèin týèe,
bylo výtrnictví mladého mue,
který ze zatím neznámých pohnutek odhaloval na veøejnì
pøístupném místì své intimní
partie a doslova vylekal alespoò
dvì náhodnì kolemjdoucí dívky,
z nich jedna nemìla ani 15 let.
Toto jednání vyhodnotila policie
jako velmi závané a po zvlá
vyvinutém úsilí a s nasazením
vìtího poètu policistù byl pachatel vypátrán.
Jako poslední druh trestné
èinnosti, kterou chci dnes zmínit,
jsou trestné èiny páchané pomocí telekomunikaèních technologií. Jsou to stále èastìjí podvody na internetu nebo pøes mobilní telefony. Poslední pøípad mì
nutí varovat uivatele mobilních
telefonù..., take nás vechny,
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V ROKU 1873 BYLO ZAVEDENO PØI VYZÝVÁNÍ OSOBY PROVOLÁNÍ
JMÉNEM ZÁKONA
Je tomu ji témìø 7 let, co
èást Historie èetnictva ve Vizovicích ji vyla ve Vizovských novinách. Nyní se nám podaøilo pøipravit pro nae noviny ucelenou
kolekci od samotného vzniku

V prùbìhu let, politických a
územních zmìn se poèetní stavy
èetnictva, poèty plukù a jejich
sluební obvody mìnily, avak i
nadále bylo èetnictvo, tak jak bylo
stanoveno na jeho zaèátku, vo-

Dobové uniformy z let 1849 - 1860.
(1850) a po témìø II. svìtovou
válku.
Historie pùsobení èetnictva
ve Vizovicích má velmi dlouhou
tradici, jetì delí ne svìtoznámá likérka Rudolfa Jelínka
V roce 1850 bylo zavedeno
na území tehdejí monarchie
èetnictvo, jednalo se o 16 plukù
èetnictva, na Moravì a ve Slezsku to byl Gendarmerie-Regiment
Nr. 3 für Mähren und Schlesien.
Pluk mìl asi 1000 muù a dìlil se
na eskadrony, køídla, èety a sekce. Sekce se dìlily potom na desátnictva s 5 a 8 mui a stanice
o 3 a 4 muích.
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jensky organizovaným bezpeènostním sborem, kdy po stránce
vojenské a disciplinární podléhalo ministerstvu války a po stránce
sluebních a ekonomických záleitostí podléhalo ministerstvu
vnitra.
Èetnictvo byl rovnì sbor pro
výkon sluby mimo mìst, kde
vykonávala slubu policie, která
mìla úkoly podobné, ale systém
jejího vedení byl odliný.
Od roku 1873 bylo pro ná
region ustanoveno èetnické velitelství è. 4 se sídlem v Brnì,
které vytrvalo a do konce II.
svìtové války a definitivní název
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sboru byl C. k. èetnictvo (k. k.
Gendarmerie). Vzhledem k provázanosti na úøady státní politické správy bylo v sídle kadého
hejtmanství zøízeno okresní èetnické velitelství, pod nì spadaly
jednotlivé èetnické stanice, tvoøené 2 - 16 mui.
Prvoøadým úkolem èetnictva
bylo pokud mono pøedcházet hrozícímu poruování a pøekraèování zákonù. Dolo-li k nim, mìlo
èetnictvo zajistit ruitele poøádku
a pøekraèovatele zákonù, takté
mìlo podporovat provádìní vrchnostenských naøízení.
Ji od té doby je zavedeno
provolání jménem zákona,
které èetník pouíval pøi vyzývání
osoby, proti ní zakroèoval.
Studiem dostupných pramenù bylo zjitìno, e èetnická stanice (Gendarmerie-Post) byla
zøízena ve Vizovicích v roce
1850 a jejím prvním sídlem byl
dùm na Chrastìovské ulici èíslo
63. Tam byla stanice umístìna
do roku 1866 a poté byla pøemístìna do domu na námìstí èíslo
417, kde vydrela a do roku
1887. Následnì byla pøemístìna
na radnici v èísle popisném 415,
ale to vak na jeden pouhý rok.
Osm let potom vydrela stanice v
domì èíslo popisné 336 na ulici
Kopanice a od roku 1896 do 31.
èervence 1903 byl sídlem stanice vizovický zámek na Palackého námìstí, i kdy ne celý.
Od tohoto data plných 24 let
byla stanice sídlem v Kláterní
ulici è. 366 a od 1. dubna 1927
opìt v Chrastìovské ulici èíslo
popisné 79, pak na osm let zmìnila sídlo na ulici Øíèanskou èp.
291 a poslední sídlo èetnické

stanice od 1. èervence 1936 do
konce II. svìtové války bylo na
Palackého námìstí èp. 364.
Prvním velitelem èetnické
stanice, jeho jméno se dochovalo, byl tábní kapitán Èenìk
Mazal (1. øíjna 1913 - 23. února
1929). Po nìm pøevzal funkci
vrchní strámistr Viktor Ossendorf (1. èervna 1929 - 30. záøí
1935), poruèík výkonný Antonín
Slovák (1. øíjna 1935 -15. záøí
1937) a poruèík výkonný Gric
Bohumír ( do 16. øíjna 1937), 30.
èervna 1939 pøichází z Podkarpatské Rusi vrchní strámistr
Josef Rak. Zde se nit posloupnosti velitelù èetnické stanice
ztrácí. Avak z Památníku èetnické stanice ve Vizovicích se jetì
dozvídáme, e dne 29. prosince
1942 byl velitelem vrchní strámistr Jan Hoek.
Mezi prvními èetníky èetnické stanice ve Vizovicích, jejich
jména se dochovala, jsou 1856 Kodaj Karel, Køiek; 1860 - Kura,
Bochynek; 1866 - Schichart,
Halthof; 1876 - Polák Josef, Procházka Edmund. Na základì toho lze soudit, e stanice ve svých
zaèátcích mìla velitele a dva èetníky, po té v blíe pøesnì neurèeném období celkem 3 èetníky a
velitele.
Rozkazem èíslo 20 ze dne
28. øíjna 1918 byl navýen poèetní stav èetnické stanice Vizovice
ze 4 na est muù. A jen o mìsíc
pozdìji byl dalím rozkazem èíslo 23 ze dne 28. listopadu1918
navýen stav jetì o jednoho
èetníka.
prap. Tomá Kubù

Dovoluji si poádat pamìtníky a sbìratele o pomoc.
Vítám jakékoliv nové infromace z historie èetnictva, dobové fotografie
(staèí kopie), fakta èi pøíbìhy, které by tuto mou zálibu v Historii vizovského
èetnictva pomohly rozíøit, obohatit a tím se zároveò o nì podìlit
s Vámi na dalích stranách VN Pøedem dìkuji - (tom.kubu@post.cz).

VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ALOISE HÁBY 2013
Ve druhé polovinì kvìtna zahájíme dalí sezónu Vizovického
zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Dovolte, abychom vám
letoní 46. roèník pøedstavili a pøilákali vás k návtìvì alespoò
nìkterých z koncertù v Reprezentaèním sále Státního zámku
Vizovice.
Nabídka je jako obvykle pestrá, nedrí se jen toho, co si tradiènì pøedstavujeme pod pojmem váná hudba.
Dramaturgicky tento roèník
pøipravil, bohuel naposledy,
Ing. Josef Hradil, se kterým jsme
se zaèátkem tohoto roku rozlouèili. Kruh pøátel hudby Vizovice,
který právì on dlouhá léta vedl,
vìnuje tento roèník jeho památce.
Hned úvodní koncert, který
se koná 24. kvìtna 2013, byl pøipraven k 120. výroèní narození
Aloise Háby. Vizovický rodák,
hudební skladatel Alois Hába,
jeho jméno ná hudební festival
nese, je oceòován pøedevím v
odborných kruzích, posluchaèi
se stále jetì jeho hudby obávají. Zatím neznáme pøesný program tohoto koncertu, ale snad
po letech zazní ve Vizovicích
opìt i hudba zkomponovaná
Aloisem Hábou a ukáe se, e
obavy z ní jsou liché.
Na koncertu spolupracuje
o.p.s. Domovem èeské hudby,
která se zamìøuje právì na pøipomínání i ménì frekventovaných jmen èeské hudby. Napøíklad v roce 2011 se podílela
na programu, který pøipomnìl jiného
èlena hudebního roku Hábù - Emila.
Na letoním koncertu vystoupí sopranistka Michyio Keiko, klavírista
Marek edivý a violoncellista Jan ïánský.

O dva týdny pozdìji, 9. srpna 2013 vystoupí slovenská houslistka Lucia Kopsová. Na zámeckém koncertu jsme ji mohli slyet
pøed nìkolika lety jako èlenku dua Teres spoleènì s kytarou. Tentokrát za klavírní spolupráce Renaty Ardaevové pøednese skladby A. Schnittkeho, S. Prokofjeva
a B. Martinù.
V srpnu se bude konat jetì
jeden koncert. 30. srpna 2013 pøijede s èerstvými záitky z letoní
interpretaèní soutìe Praského
jara mladý hráè na lesní roh Mikulá Koska. Na klavír jej doprovodí Jana Goliáová.
I závìreèný koncert bude patøit dechovému nástroji, Adamusovo trio se pøedstaví ve sloení
Jan Adamus - hoboj, anglický roh,
Jitka Adamusová - housle, Kvìta
Novotná - cembalo. Skladatelé zastoupení v jejich programu: J.
Haydn, F. Schubert, A. Dvoøák, R.
Schumann, J. Teml, J. Suk.

Lucia Kopsová vystoupí 9. srpna 2013.

Na veèeru 7. èervna 2013 se pøedstaví nekorunovaná královna èeské operety Pavla Bøínková spoleènì s tenoristou Janem
Jekem a klavíristou Jiøím Pazourem. Pro milovníky operety a
klasického muzikálu netøeba nic dodávat.
Opakovanì se v programu festivalu objevuje i jméno Cimbálové muziky Kaava. Mùe se zdát, e písnièky jako Jede valach nebo Pome, chlapci, pome se se zámeckým prostøedím tìko snáejí, ale opak je pravdou. Dobrá akustika sálu, výborní
muzikanti a vstøícnì naladìní posluchaèi vdy vytvoøí dobrou
atmosféru. Lidovou hudbu z Moravy i Slovenska si mùete poslechnout o slunovratu - 21. èervna 2013.
Na koncertu 26. èervence 2013 se pøedstaví Felix Slováèek i
v trochu jiné poloze, ne jsou zvyklí diváci televizních poøadù s
Karlem Gottem. Na klarinet zahraje koncerty J. V. Stamice a A.
Marcella, na saxofon dojde v koncertu R. Bingeho (to je ten, co
sloil Albìtinskou serenádu.) Felixe Slováèka doprovodí klavírista Boris Krajný. I v jeho sólových vystoupeních uslyíme
hudbu, která pøíjemnì naladí na zaèátku èervencové noci.

Zátitu nad zámeckým létem
v jubilejním roce Aloise Háby
pøevzali první místopøedsedkynì
Senátu Parlamentu Èeské republiky Alena Gajdùková a hejtman
Zlínského kraje Stanislav Miák.
Zlínský kraj festival podporuje i
finanènì. O finanèní a materiální
pomoci jednáme i s firmami a ivnostníky z Vizovic a okolí, jejich
seznam bude uveden na plakátech a programových letácích
jednotlivých koncertù.
V úvodu koncertù vystoupí
áci Základní umìlecké koly
Zlín - poboèka Vizovice a Základní umìlecké koly Morava.

Na závìr praktické informace: vechny koncerty se konají
vdy v pátek od 19:30 hod. v sále vizovického zámku. Ceny zùstávají stejné jako v minulých letech: abonentka na sedm koncertù
700 Kè, vstupenka na jednotlivé koncerty 120 Kè. Pøedplatenky i
pøedprodej jednotlivých vstupenek bude v Domì kultury a Papírnictví u Pavelkù.
Tìíme se na setkání s vámi na letoních koncertech.
Ing. Vít Suila

25. 4. 2013 v 9 hodin divadelní pohádka

Polízanice malé èarodìjnice
Kdo by nechtìl umìt èarovat? Jene kouzel v Lexikonu je
mnoho a uèení..., uèení je prostì uèení.
Veselé pohádka pro malé i velké o jedné neposedné kouzelnické
holce, létajícím kotìti, mluvícím havranovi a pøetlustlé
knize kouzel.

Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc. Vstupné 40 Kè.
Hlavní sál Domu kultury.
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Dùm kultury Vizovice a HP Praha

ALOIS HÁBA -HUDBA V OBRAZECH
zveme vás

na výstavu výtvarných prací
ákù 2. stupnì Z Vizovice
do výstavní sínì KD Vizovice

vernisá: støeda 15. 5. 2013 ve 14.30 hod.
do 28. 5. 2013 otevøeno v pracovní dny: 8.00 - 12.00 hod.
12.30 - 16.30 hod.

2/2013
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