Doèitìní toku Lutoninky
Nové vybavení pro Technické sluby
20 let Nemocnice Milosrdných bratøí
Vizovjánek v celostátním kole
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Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny.

Váení spoluobèané,
Zastupitelstvo mìsta Vizovice na svém zasedání
dne 13. 5. 2013 revokovalo (zruilo) vechna usnesení
týkající se rekonstrukce koupalitì ve Vizovicích. I pøesto, e mám dvì malé dìti a slueb koupalitì bychom s
rodinou v létì rádi vyuívali, tuto revokaci usnesení
jsem sám inicioval.
Kromì toho, e jsem otcem dvou malých dìtí, jsem
toti také zastupitelem mìsta Vizovice a jako takový se
cítím být zodpovìdný za to, jak toto mìsto funguje a
jaká bude jeho budoucnost. Vzhledem k tomu, e mìsto
v souèasné dobì splácí nìkolik úvìrù a jeho zadluení
za poslední roky výraznì vzrostlo, bylo by znaènì nezodpovìdné pøistupovat k dalí investici, která by
Vizovice mohla ohrozit a do budoucna by pøináela dalí náklady související s provozem.
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V posledních letech investovaly Vizovice znaèné
prostøedky do rekonstrukcí kol, chodníkù, rozíøení
vodovodù a kanalizací, rekonstrukce budov mìstského
úøadu èi výstavby nového lékaøského domu, pøièem
øada dalích investic doposud neskonèila (zateplení
budovy staré koly a hasièské zbrojnice) nebo se s nimi
v následujících mìsících teprve zaène (dalí etapa
rekonstrukce chodníkù).
Pøesto, e na tyto projekty byly èi budou získány
dotace, je ze strany mìsta potøebné je celé pøedfinancovat a také èást nákladù uhradit z mìstského rozpoètu.
Pøedevím letoní a následující rok proto bude z hlediska vypoøádání se s dluhy kritický. Není to vak jen rostoucí míra zadluení, která mì vedla k tomu, abych navrhl zruení ji pøijatých rozhodnutí zastupitelstva. Dalím
dùvodem bylo to, e se uvaovalo pouze o jedné variantì technického øeení, která byla nejdraí (cca. 12
mil. Kè) a uvaovalo se o ní jen z toho dùvodu, e na ni
bylo mìstu nabídnuto financování ze strany dodavatele.
V roce 2015 by mìla míra zadluení mìsta významnì klesnout a bylo by moné uvaovat o získání standardního bankovního úvìru, do budoucna není vylouèena ani monost získání dotace. Za svou osobu bych si
také pøál, abychom v pøítím roce pøedali mìsto dalím
zvoleným zastupitelùm v co moná nejlepím stavu.
Jak jsem ji napsal v úvodu, monost letního koupání ve Vizovicích bych pøivítal, myslím si ale, e v souèasnosti není vhodná doba na realizaci tohoto zámìru.
Ing. Zbyek Kubíèek
èlen Rady mìsta Vizovice

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 13. 5. 2013 následující usnesení:

V/84/13 - schvaluje odvod odpisu Technických slueb mìsta
Vizovice, pøíspìvkové organizace do rozpoètu Mìsta Vizovice v roce
2013 ve výi 6.000.000 Kè.
V/85/13 - schvaluje odvod odpisu Základní koly Vizovice, pøíspìvkové organizace do rozpoètu Mìsta Vizovice v roce 2013 ve výi
300.000 Kè.
V/86/13 - schvaluje navýení finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Vizovice na rok 2013 obecnì prospìné spoleènosti DOTEK na
její èinnost v roce 2013 z pùvodní èástky 180.000 Kè na 195.000 Kè.
V/87/13 - bere na vìdomí informaci o rozpoètových opatøeních è.
1R/2013 a 2R/2013, která byla schválena Radou mìsta Vizovice na
svých zasedáních dne 8. 4. 2013 a 29. 4. 2013.
V/88/13 - bere na vìdomí Zápis z jednání Finanèního výboru
Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného dne 6. 5. 2013 a závìry,
které z tohoto jednání vyplynuly.
V/89/13 - ukládá vedoucí sekretariátu vypracování systému jednotné evidence vech smluv uzavíraných mìstem Vizovice a jeho
následné dodrování vemi zodpovìdnými pracovníky. TERMÍN: do
31. 8. 2013.
V/90/13 - ukládá investiènímu technikovi mìsta ve spolupráci s pracovníky stavebního odboru vypracovat vyhodnocení aktuálního stavu nedokonèených investic, které jsou vedeny v úèetnictví mìsta a
pøedloit zastupitelstvu mìsta písemné vyjádøení jejich moného øeení. TERMÍN: do 31. 8. 2013.
V/91/13 - schvaluje poskytnutí finanèního daru obecnì prospìné
spoleènosti Centrum postieným Zlín na èinnost Centra denních slueb Ergo Zlín ve výi 3.000 Kè.
V/92/13 - schvaluje poskytnutí finanèního daru obèanskému sdruení Podané ruce, o. s. - Projekt OsA na poskytování sociálních slueb v roce 2013 ve mìstì Vizovice ve výi 3.000 Kè.
V/93/13 - souhlasí s pøevodem státního spoluvlastnického podílu k
pozemku p. c. 148/1 pro mìsto Vizovice.
V/94/13 - schvaluje prodej pozemku p. c. 3734/2 o výmìøe 320 m2
Lubomíru Tomancovi, Øíèanská 986, Vizovice za cenu 425 Kè/m2.
V/95/13 - schvaluje prodej èásti pozemku p. è. 133/1 o výmìøe 24 m2
Kateøinì Halakové, Sadová 1017, Vizovice, za cenu 500 Kè/m2.
V/96/13 - odroèuje prodej bývalé kotelny na sídliti tìpská, p. è.
1657 a povìøuje odbor pøestupkový a správní k doøeení nabídek
zájemcù do pøítího zasedání Zastupitelstva mìsta.
V/97/13 - zamítá ádost o odprodej èásti lesního pozemku p. è. PK
4826 - Mgr. Lenky Zemkové a Pavla Pøikryla, Pod Rubanisky 129,
Tìov.
V/98/13 - revokuje usnesení è. II/43/13 ze dne 11. 3. 2013.
V/99/13 - revokuje usnesení è. II/44/13 ze dne 11. 3. 2013.
V/100/13 - revokuje usnesení è. II/45/13 ze dne 11. 3. 2013.
V/101/13 - revokuje usnesení è. II/46/13 ze dne 11. 3. 2013.
V/102/13 - revokuje usnesení è. II/47/13 ze dne 11. 3. 2013.

V/103/13 - souhlasí s vyhláením výbìrového øízení na veøejnou
zakázku Vizovice - chodníky I/69, které zajistí firma 1. rozvojová na
základe rámcové smlouvy.
V/104/13 - ukládá starostovi mìsta, investiènímu technikovi, finanènímu odboru, odboru pøestupkovému a správnímu, euromanaerovi
a odboru ivotního prostøedí jednat o podmínkách provozování
kanalizace ve vlastnictví mìsta a nastavení podmínek pro koncesní
øízení. TERMÍN: do 31. 5. 2013.
V/105/13 - schvaluje uzavøení Smlouvy o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace z rozpoètu Zlínského kraje èíslo: D/0418/2013/KH a
povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy tvoøící pøílohu è. 1
k zápisu.
V/106/13 - bere na vìdomí Zadání Územní studie Vizovice - lokalita BI 36.
V/107/13 - bere na vìdomí Zadání Územní studie Vizovice - lokalita BI 33.
V/108/13 - souhlasí s øeením havarijní situace kotelny budovy
MìÚ Vizovice,Masarykovo nám. 1007 a s vyhláením výbìrového
øízení na dodání nové technologie.
V/109/13 - souhlasí s opravou støechy umýváren na koupaliti v
cenì do 35 tis. Kè bez DPH. TERMÍN: do 30. 6. 2013.
V/110/13 - souhlasí s uzavøením dodatku è.1 ke smlouvì na provedení nezbytnì nutných prací na jiní a západní stranì fasády a okapového systému Základní koly, Masarykovo námìstí è. p. 420 v
rozsahu doporuèeném stavební komisí.
V/111/13 - ukládá øediteli Technických slueb mìsta Vizovice provést kontrolu okapového systému na východní a severní stranì
Základní koly Vizovice, Masarykovo nám. 420. TERMÍN: do 20. 5.
2013.
V/112/13 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 2Z/2013 - zmìna
schváleného rozpoètu roku 2013 dle pøílohy è. 2 k zápisu.
V/113/13 - bere na vìdomí informaci z jednání o plotu v lokalitì Pod
Hájem.
V/114/13 - bere na vìdomí rezignaci Ing. Jaroslava Kulhánka na
funkci èlena dozorèí rady spoleènosti Technické sluby mìsta
Vizovice s. r. o. a na základì pøijetí této rezignace navrhuje Valné
hromadì jeho odvolání.
V/115/13 - navrhuje Valné hromadì spoleènosti Technické sluby
mìsta Vizovice, s. r. o. na funkci èlena dozorèí rady pana Antonína
Slováèka, bytem Vizovice, J. Haly 902.
V/116/13 - deleguje zastupitele Ing. Jana Koøenka zastupováním
Mìsta Vizovice na øádné Valné hromadì spoleènosti Vodovody a
kanalizace Zlín, a. s.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta

POVINNÁ VÝMÌNA ØIDIÈSKÝCH PRÙKAZÙ
V roce 2013 konèí poslední
etapa výmìny øidièských prùkazù. Øidièský prùkaz ve formì
zalaminované karty vydáván v
období 1. 1. 2001 - 30. 4. 2004
jsou jejich dritelé povinni vymìnit do 31.12.2013.
Uplynutím stanovené doby
pro jejich výmìnu øidièské prùkazy pozbývají platnost.
Od 1. 1. 2014 budou v platnosti pouze øidièské prùkazy vzoru Evropských spoleèenství.
Povinná výmìna øidièského
prùkazu se provádí na urèeném

pracoviti obecního úøadu obce s
rozíøenou pùsobností (Mìstský
úøad, Magistrát mìsta), pøísluného podle místa trvalého pobytu na území Èeské republiky.
Pro jeho výmìnu je nutné si
s sebou vzít platný doklad totonosti (obèanský prùkaz, pas),
prùkazovou fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm, ØP, který podléhá povinné výmìnì.
Vydat ØP je moné do 20
dnù od podání ádosti bez správního poplatku, pøíp. do 5 pracovních dnù od podání ádosti za
správní poplatek 500 Kè.

S blíícím se koncem roku
lze oèekávat zvýený zájem øidièù, proto Mìstský úøad Vizovice
vyzývá veøejnost, aby zodpovìdnì pøistoupila k poslední etapì
výmìn øidièských prùkazù. Doporuèujeme vám výmìnu ØP neodkládat. Na Mìstském úøadì ve
Vizovicích zbývá vymìnit 780
øidièských
prùkazù,
tedy
58,38%.
ádosti vyøizuje Mìstský
úøad Vizovice, Odbor dopravy a
silnièního hospodáøství, budova
hasièské zbrojnice, 1. patro.
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Úøední dny pondìlí a støeda,
od 8:00 - 12:00 hodin, 12:30 17:00 hodin.
Mimo úøední dny po telefonické domluvì na tel. 777 471
182, 187.
Ing. Emilie Klinkovská
vedoucí odboru dopravy a
silnièního hospodáøství

Vizovské noviny

DOTACE NA
OCHRANNÉ PROSTØEDKY PRO
HASIÈE

EKOLOGICKÝ DEN VE STØEDISKU NADÌJE
Dne 25. dubna jsme ve
Støedisku Nadìje ve Vizovicích

V letoním roce obdrí jednotka SDH Vizovice z rozpoètu
Zlínského kraje na svou èinnost
ji druhou dotaci. První neinvestièní dotace byla poskytnuta na
zabezpeèení akceschopnosti jednotky ve výi 100.000,-Kè. Druhá
neinvestièní úèelová dotace ve
výi 85.000,- Kè je urèena na
výdaje spojené s èinností jednotky a bude vyuita na zakoupení
ochranných prostøedkù pro hasièe. Zejména se jedná o plánovanou obmìnu zásahových oblekù,
a bot. Mìsto Vizovice tímto dìkuje Zlínskému kraji za poskytnuté
neinvestièní dotace v roce 2013
pro èinnost jednotky SDH Vi-zovice JPO II.
Jiøí ùrek DiS.,
vedoucí JSDH Vizovice
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(Vitek) uspoøádali Ekologický
den. Cílem bylo vyèistit Baovu
dráhu od odpadkù, které se tam
hromadí.

5

Do akce se zapojilo nìkolik
naich klientù, za co jim patøí
velký dík. Spoleènì jsme nasbírali est pytlù odpadkù.
Doufejme, e dráha zùstane
alespoò chvíli èistá.
Støedisko Nadìje ve Vizovicích alias Vitek je jedním ze
støedisek obèanského sdruení
Nadìje, které pomáhá po celé
republice.

Vitek je nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde, jeho
cílem je nabídnout dìtem nejen
prostor k trávení volného èasu,
ale hlavnì poskytnout pomoc a
radu v nároèných ivotních situacích.
Mgr. et Bc. Renata Farná
sociální pracovnice

DOÈITÌNÍ TOKU LUTONINKY
Po témìø roèním jednání se
spoleèností Lesy ÈR, s.p. jsme

se letos doèkali zbývajícího doèitìní koryta od sedimentù.
Jednalo se o cca 450 m vodního
úseku od silnièního mostu za MÚ
a po soutok s Bratøejovkou.

Pøed dvìma lety nás pøiblinì v tomto èase pøekvapil vydat-

cí - ulice Nábøení) vylila ze
svého koryta do výe 20cm.
Kdyby koryto v tu dobu bylo
vyèitìno, mohli jsme být
vichni relativnì v klidu.

Dìkuji touto cestou Správì tokù Lesùm ÈR, s. p. a vem, kteøí se
nìjakým zpùsobem spolupodíleli
na této èinnosti.

Jsme rádi, e po usilovném
jednání se letoní akce zdaøila.

Ing. Roman Persun
starosta mìsta

ný, krátce trvající dé, který zpùsobil bìhem hodiny a pùl vyhláení tøetího stupnì povodòové
aktivity a Lutoninka se v tìchto
místech (pøed Hasièskou zbrojni-
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MÌSTO VIZOVICE ZÍSKÁ DOTACI ZE STÁTNÍHO FONDU
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
V polovinì dubna letoního roku schválil Výbor SFDI

tokrát s pozitivním výsledkem.
Limitní výe pøíspìvku ze Stát-

èasné dobì probíhají dalí
legislativní èinnosti typu výbìrového øízení na realizátora.
Pokud pùjde ve podle plánu,
tak bychom se mohli tìit, e
na sklonku léta a podzimu
dojde k provedení prací. Závìrem doplòuji informaci, e
tyto dotaèní peníze jsou
urèeny pouze na realizace
rekonstrukcí
stávajících
chodníkù kolem silnic I.
tøídy. Nae mìsto by jistì
potøebovalo v rámci intravilánu
obce opravovat nebo dobudovat chodníky, které jsou na
nìkterých místech mìsta v
podstatnì horím stavu, ale v
souèasné dobì nejsou témìø
ádné monosti dotaèních
pøíspìvkù. Proto si váíme, e
2/3 pøíspìvek na rekonstrukci
chodníku kolem silnice I. tøídy
I/69 splní svùj úèel a nepatrnì
zvelebí nae mìsto. A na úplný
závìr dìkuji vem, kteøí se podíleli na pøípravì vyøizování
ádosti, a zároveò prosím spoluobèany o trpìlivost pøi realizaèních èinnostech.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

(Státní fond dopravní infrastruktury) pøíspìvky z rozpoètu
SFDI na realizaci akcí z programu urèeného ke zvýení
bezpeènosti dopravy a jejího
zpøístupòování osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace.
V roce 2011 mìsto Vizovice rekonstruovalo za pøispìní dotaèních penìz z výe zmínìného fondu chodníky kolem silnice I. tøídy I/49
ulice Zlínská a Øíèanská.
Poèátkem roku 2012 jsme ádali Fond o dotaèní pøíspìvek
na rekonstrukci chodníku kolem silnice I. tøídy I/69 (ul.
Chrastìovská, smìr Vsetín).
Vzhledem k nedoøeeným majetkoprávním vztahùm byla nae ádost zamítnuta. Ve zbývající èásti roku byly doplnìny
chybìjící nedostatky a na
sklonku roku 2012 jsme opìtovnì zaslali nai ádost, ten-
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ního fondu dopravní infrastruktury bude ve výi 70%. V sou-
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NOVÉ STROJNÍ VYBAVENÍ PRO TECHNICKÉ SLUBY MÌSTA VIZOVICE
U samotný název slov
Technické sluby nám vyjadøují, e prvoøadým úkolem
jsou právì sluby pro nae
spoluobèany. Pojem dosti èasto diskutovaný, který má své
zastánce i odpùrce. Nìkdo mù
e vidìt tyto sluby pouze v
negativním svìtle, jiného obèana tyto sluby vcelku nezajímají, ale je mnoho tìch, kteøí
dokáou vzít na zøetel, e tyto
sluby, vyjadøující iroké spektrum èinností a jejich kvality,

Vichni vak dobøe víme,
e nìkdy mùe selhat lidský
faktor, jindy jsou nae síly
nedostateèné, anebo, e
napø. týden ve Vizovicích nepøetritì prí a pak musíme
nìkolik dní èekat, ne je moné vyjet na zelené plochy mìsta, které mají být zvelebeny
Kromì tìchto výe zmiòovaných faktorù jsou jetì dalí, které velkou mìrou mohou
pøispìt ke zlepení slueb. A
tìmi jsou technika, pracovní

jsou mnohdy závislé na
mnoha faktorech, nìkterých
ovlivnitelných, jiných nikoliv. Do jisté míry jsme schopni
pøedvídat poèasí a tomu pøizpùsobit èinnosti technických
slueb. Nejsme vak schopni
ovlivnit intenzitu a délku rozmarù poèasí (sníh, dé) a s tím
spojené nae lidské pøedstavy
o správném a dokonalém fungování slueb pro obèany.
Rádi bychom mìli vdy a
pokud mono za kadých okolností ve uklizené, zametené,
poseèené

nástroje zamìstnancù v rùzných podobách, od plotostøihù,
pøes travní sekaèky, traktory,
køovinoøezy...
Pøed nìkolika desítkami let
jsme si mohli o tìchto lidských
technických vymoenostech
nechat jenom zdát. Stroje
nám práci usnadní a zrychlí,
ale musí být kvalitní a patøiènì výkonné. Tak jako kadý organismus i technika stárne a potøebuje buï svoji opravu èi dokonce výmìnu.
Kvalita a výkonnost technických slueb je rovnì spo-

TAM ZA ØEKOU ÈEKÁ IVOT
Jsou peníze dùleité? Tuto zásadní otázku dnení doby nám pomohl vyøeit vzdìlávací projekt pro
dìti z dìtských domovù s názvem: Tam za øekou
èeká ivot, kterého jsme se s dìtmi z Dìtského
domova a Základní koly Vizovice zúèastnili.
Projekt byl realizován spoleèností Profima Effective s.r.o. v pøíjemném prostøedí lázní Luhaèovice.
Bìhem ètyø víkendù, zamìøených na etøení financemi, orientaci na pracovním trhu, asertivitu a umìní jednat s lidmi, dìti pochopily, jak dùleité je umìt
nejen hospodaøit s penìzi, ale pøedevím je umìt
vydìlat a najít si práci. Celý program probíhal prostøednictvím zábavných her. Byla legrace a vìdomostní dotazníky v závìru dìti vyplòovaly s pøehledem a hlavnì bez pomoci dospìlých. Navíc si vytvoøily velmi pìkné vztahy s lektory, na které se mohou i po odchodu z dìtského domova obrátit, kdy
budou potøebovat. Nìkteré dìti si zaèaly více vímat svých financí, nebo, jak teï øíkají: Korunka ke
korunce, budeme si ít jako v bavlnce.
árka Fojtíková, odborná vychovatelka

jena s posledním, velmi dùleitých faktorem, a to s organizací práce v návaznosti na jednotlivé èinnosti tak, aby ve
výsledku efektivnost podtrhovala spo kojenost obèanù.
I ve vizovických technických slubách je snaha a touha jít kupøedu a pomalými
krùèky zlepovat nae sluby
spoluobèanùm. Jeliko technické vybavení naich technických slueb je na hranici ivotnosti, snaíme se postupnì
tuto techniku obmìòovat. Pøed
nìkolika dny jste si mohli vim-

Rovnì jsme dospìli k závìru, e i køovinoøezy, které
nahradily klasické kosy naich dìdù, jsou za svojí ivotností, kdy tato mechanizace je
stále více na opravách ne v
terénu.
Byl zakoupen jeden nový
profesionální køovinoøez, který
byl plnì hrazen z finanèního
sponzorského daru. Touto cestou dìkuji lékárnì Alphega
Vizovice, panu PharmDr. Bohumilu Hanákovi.
Upøímnì si tohoto finanèního daru ve formì technické

nout, e mìstské veøejné plochy obhospodaøuje nová výkonná mechanizace, která by
mìla v relativnì krátkých èasových intervalech mulèovat zeleò, aby prostøedí bylo neustále vzhledné a zároveò aby byly
odstranìny èinnosti pracného
seèení, hrabání, svozu a biologické likvidace.

pomoci pro mìsto Vizovice váíme.
Vìøím a jsem vnitønì pøesvìdèen, e èást nové techniky se pozitivnì promítne ve
slubách do kvality naich
ivotù ve mìstì Vizovice.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

S V O Z O V Ý K A L E N D Á Ø 2013
Plastový obal (lutá)
náboby 1100 l

Papír (modrá)
nádoby 1100 l

Sklo (zelená)
nádoba 1100 l

Komunální odpad

Èervenec

8.7.

22.7.

8.7.

2.,3. , 16.,17. , 30.,31.

Srpen

5.8.

19.8.

5.8.

13.,14. , 27.,28.

Záøí

2.9. , 30.9.

16.9.

2.9. , 30.9.

10.,11. , 24.,25.

Øíjen

28.10.

14.10.

28.10.

1.,2. , 8.,9. , 15.,16. , 22.,23. , 29.,30.

Listopad

25.11.

11.11.

25.11.

5.,6. , 12.,13. , 19.,20. , 26.,27.

Prosinec

21.12. sobota

9.12.

pondìlí
svoz nádob + pytlù

pondìlí
svoz nádob + pytlù

mìsíc
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21.12. sobota 3.,4. , 10.,11. , 17.,18. , 23.pondìlí,26.27.
pondìlí
svoz nádob

úterý , støeda
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11. TRADIÈNÍ TURISTICKÝ POCHOD ZA VIZOVSKÚ TRNKÚ
V sobotu 17. srpna 2013 se v okolí Vizovic uskuteèní ji 11. roèník
turistického pochodu Za vizovskú trnkú. Za deset pøedchozích roèníkù si mezi turisty získal znaènou oblibu. Organizátory z odboru KÈT
Zlín tak potìilo, kdy jim byla navrhnuta monost zaøazení této akce
mezi Desítku pochodù IVV v Èeské republice v letech 20132015.

podpoøe firmy R. Jelínek, mìsta Vizovice, Sokola Vizovice i ubytovatelùm zvládneme tuto významnou akci.

A nyní ji ke konkrétním informacím:
Start bude v sokolovnì od 6:30 do 11:15 hodin, cíl tamté do 17:00
hodin.
Trasy v délkách 10, 16, 17, 20, 30 a 42 km povedou po znaèených
turistických cestách v okolí Vizovic. Startovné 10 - 20 Kè, odmìna samolepka a razítko pochodu, úèastnický list a ochutnávka produktu firmy R. Jelínek. Na startu bude monost zakoupit suvenýr - sklenìnou
trnku a odznak pochodu. Kadý úèastník obdrí také popis a mapku
tras a pøipraveny budou i ceny pro nejstarího, nejmladího a nejvzdálenìjího úèastníka pochodu. Pro pøespolní bude zajitìn nocleh,
na základì pøedchozí pøihláky s termínem do 25. 7.
Blií informace a pøihláky u Jiøího Tomáe, tel.737005174 nebo
na e-mailové adrese: jiri.tomas@klikni.cz.
Vizovjané, tìíme se na vai hojnou úèast, uvidíte, e jsou jetì
místa, která vás mile pøekvapí. Navíc budete mít monost seznámit se
s turisty pøijídìjícími nejen z ÈR, ale té ze Slovenska.
Za organizátory z KÈT Zlín
Jiøí Tomá

IVV je Mezinárodní organizace pro lidový sport, sdruující turistické kluby z celého svìta. Je tedy èest, ocenìní, ale i závazek pro poøadatele, protoe lze oèekávat vìtí úèast ne doposud. Vìøíme, e dík
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CHODNÍK NA ULICI ØÍÈANSKÉ - II. ETAPA
Váení spoluobèané, dovolím si Vám sdìlit jetì nìkolik informací k pìím komunika-

cím. Vrátím se k dotaci ze
Státního fondu dopravní infra-

struktury (SFDI) z roku 2011,
kdy mìsto Vizovice provedlo z
dotaèního pøíspìvku fondu

rekonstrukci chodníkù na ulici
Zlínské a Øíèanské (kolem sil-

nice I. tøídy I/49). V dobì
výstavby na adresu mìsta byly
ze strany obèanù vznáeny
dotazy, jestli bude realizována v rámci rekonstrukce èást
chybìjícího úseku na ulici
Øíèanské. Obèanùm bylo vysvìtleno, e alokaèní prostøedky

Vizovice do rozpoètu roku 2013
zakomponovalo finanèní èástku, která by mìla být pouita
na výstavbu cca 170m chybìjící pìí, bezbariérové komunikace.
Projektová dokumentace je
pøipravena, nyní probíhají dalí

fondu jsou urèeny pouze na
rekonstrukce stávajících chodníkù.

pøípravné práce, vyhláení
soutìe a výbìr realizátora.
Samotné práce by mohly být
realizovány v podzimních
mìsících.

Podnìt obèanù z pohledu
kontinuity rekonstruovaného
chodníku byl logický a oprávnìný. Proto zastupitelstvo mìsta

Ing. Roman Persun
starosta mìsta

MÍSTO TRVALÉHO POBYTU - ÚØEDNÍ ADRESA...
Zákon o evidenci obyvatel
upravuje mimo jiné pøihlaování
obèanù k trvalému pobytu, kdy
místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu v ÈR, kterou si
obèan zvolí zpravidla tam, kde
má rodinu, rodièe, byt nebo zamìstnání.
V zákonì se rovnì doètete,
e z pøihláení obèana k trvalému pobytu nevyplývají ádná
práva k objektu ani k vlastníkovi
nemovitosti. Z tohoto pohledu se
velká èást obèanù domnívá, e
zruit trvalé bydlitì je pomìrnì
jednoduchý úkon a existuje domnìnka, e se lze rovnì jednoduchým ohláením pøihlásit na
adresu úøední.
Výklad zákona a samotná
praxe je na rozdíl od názoru
veøejnosti naprosto odliná a

mnozí z vás ji byli v této souvislosti nemile pøekvapeni.
Vzhledem k tomu, e se
stále èastìji setkáváme s touto
problematikou, rozhodli jsme se
vám touto cestou poskytnout
základní informace vztahující se
k ruení údaje místa trvalého
pobytu - úøední adrese.
Jak jste se výe doèetli,
zákonodárce uvádí, e z pøihláení k trvalému pobytu nevyplývají ádná práva k objektu ani
vlastníkovi nemovitosti. Z tohoto
výkladu by tedy mohla øada
vlastníkù objektù logicky usoudit,
e pokud budou chtít jakoto
vlastníci odhlásit ze svého domu
- bytu pro nì neádoucí osobu, dostaví se jednodue na
pøísluný úøad - ohlaovnu a jednoduchým sdìlením tuto osobu

pøehlásí na tzv. adresu úøední.
Realita je vak naprosto odliná.
Ohlaovny rozhodují o zruení
údaje místa trvalého pobytu ve
správním øízení, co prakticky
znamená, e vlastník objektu èi
jiná oprávnìná osoba (nájemce
bytu, domu) podává správnímu
orgánu - ohlaovnì návrh, jeho
souèástí je doklad prokazující
oprávnìnost navrhovatele (zpravidla se jedná o výpis z katastru
nemovitostí èi nájemní smlouvu).
Podaný návrh by mìl mimo jiné
obsahovat dùvod (vìtinou se
uvádí, e osoba, které má být
pobyt ruen se v místì nezdruje) a svìdky, kteøí mùou tvrzení
navrhovatele v rámci vedeného
správního øízení potvrdit, nebo
zákon navrhovateli stanoví, e je
povinen existenci dùvodù vedoucích ke zruení pobytu dotyèné
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osoby ohlaovnì prokázat. Aby
mohla ohlaovna ádosti vyhovìt, musí navrhovatel prokázat
splnìní dvou zákonem stanovených podmínek. První z nich je,
e osoba, které má být údaj o
místì trvalého pobytu zruen,
nedisponuje uívacím právem k
objektu (zpravidla se jedná o
zánik nájemní smlouvy, oputìní
spoleèné domácnosti atd.).
Druhou podmínkou je, e
objekt nebo jeho vymezenou
èást fakticky neuívá. Obì podmínky musí být splnìny souèasnì.
V pøípadì, kdy je v prùbìhu
øízení zjitìno, e jsou obì podmínky splnìny, vydá správní
orgán - ohlaovna rozhodnutí,
kterým vyhoví návrhu, údaj o
místì trvalého bydlitì zruí a

Vizovské noviny

II. ETAPA OPRAVY KAPLIÈKY NA KARAIJCE
Kaplièka Panny Marie Rùencové na Karaijce byla 31.
12. 2004 vyhláena Ministerstvem kultury za kulturní
památku. Jedná se o drobnou

sakrální stavbu postavenou v 19.
století v neorománském stylu
jako výraz podìkování za odvrácení cholery. Vysvìcena byla v
roce 1873. Za dlouhá léta své

existence si ádá svoji rekonstrukci. Na pøelomu roku 2010 2011 bylo provedeno statické
zabezpeèení kaple, protoe
popraskané zdivo poukazovalo
na patnou stabilitu objektu.
Práce na objektu byly poté na
více jak rok pøerueny. Do letoního rozpoètu byla zaèlenìna
finanèní èástka, která by spoleènì s penìzi, které by Mìsto
Vizovice mìlo obdret prostøednictvím Zlínského kraje z
Programu regenerace mìstských památkových rezervací a
mìstských památkových zón,
mìla pokrýt letoní etapu prací.
Celková èástka by mìla èinit
337 896,- Kè vè. DPH. Padesát
procent je hrazeno z výe zmiòo-

vaného Programu regenerace,
padesát procent bude hrazeno z
rozpoètu mìsta. Opravy provádìné v rámci této etapy by mìly
spoèívat ve výmìnì pokozených èástí døevìných konstrukcí
krovu a provedení nové støení
krytiny, jeliko byl zjitìn jejich
nedostateèný a témìø havarijní
stav.
Na bøeznovém jednání Rady
mìsta byla v rámci veøejné soutìe vybrána vsetínská obchodní
firma TESLICE CZ s.r.o., která by
mìla v prùbìhu letoního léta
rekonstrukèní práce provádìt.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

...INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K RUENÍ ÚDAJE MÍSTA TRVALÉHO POBYTU
obèan, jemu byl údaj zruen,
bude mít novou úøední adresu, kterou je sídlo ohlaovny a
to do doby, ne provede sám
zmìnu pobytu na adresu jinou.
Délka vedeného správního
øízení je zpravidla 1 - 2 mìsíce.
V øízení je vdy rozhodné,
zda je èi není znám skuteèný pobyt osoby, které je trvalý pobyt
ruen. V pøípadì, e tato komunikuje s ohlaovnou a s podaným
návrhem souhlasí, lze vydat rozhodnutí bezodkladnì. V pøípadì,
e pobyt této osoby není znám,
je tøeba v øízení ustanovit opatrovníka a v tìchto pøípadech je
rozhodnutí vydáváno zpravidla
po dvou a tøech mìsících.
I pøes výe popsaný zdlouhavý proces je tøeba øíci, e doposud jsme hovoøili o pøípadech,
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kdy ohlaovna mùe návrhu vyhovìt.
Existují vak situace, kdy
obèanovi zaniklo uívací právo k
objektu èi jeho vymezené èásti
(skonèila nájemní smlouva, realizoval se prodej domu atd.), ale
obèan objekt i nadále fakticky
uívá - realizuje právo bydlení. V
tomto pøípadì není z pohledu
zákona splnìna druhá podmínka
pro zruení trvalého pobytu a
ohlaovnì nezbývá ne návrh
zamítnout. Vlastník objektu má
pak monost øeit danou záleitost prostøednictvím soudu alobou na vyklizení bytu.
Závìrem nezbývá ne konstatovat, e i kdy z pohledu zákona nevyplývají z pøihláení k
trvalému pobytu ádná vlastnická práva k objektu èi jeho vlast-
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níku, v praxi je to zpravidla právì
vlastník objektu, který nese dùkazní bøemeno a musí v øízení
prokázat, e jsou dány dùvody
pro zruení místa adresy trvalého pobytu osoby, která je z jeho
pohledu vedena v domì neoprávnìnì. Tuto skuteènost je
tøeba brát v úvahu i v pøípadì, e
se rozhoduje pøistoupit ke koupi
nemovitosti.
V okamiku, kdy koupíte
nemovitost, ke které budou evidovány údaje o trvalém pobytu
dalích osob, budete nuceni,
jakoto noví vlastníci, absolvovat
výe popsané správní øízení v
pøípadech, kdy neprovedou zmìny místa trvalého pobytu samy a
pro vás budou tyto údaje vztahující se k nemovitosti neádoucí.

Jak provést samotnou
zmìnu bydlitì?
Dostavíte se na obecní úøad
v místì nového bydlitì, pøedloíte platný OP, doklad o vlastnictví bytu/domu, pøípadnì nájemní
smlouvu a zaplatíte správní poplatek 50,- Kè.
Co nejdøíve zaádáte o
vydání nového obèanského
prùkazu, a to u kteréhokoliv
úøadu obce s rozíøenou pùsobností.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATØÍ VIZOVICE SLAVÍ 20. VÝROÈÍ
Nemocnice byla zaloena
roku 1781 hrabìnkou Frantikou z Blümegenu, která povolala ètyøi øádové bratry, aby
poskytovali útoèitì nemocným
a chudým a udrovali konvent v
dobrém stavu.

V roce 1948 byl majetek øádu násilnì zabaven státem.
Budova pak slouila a do roku
1992 jako plicní oddìlení
Baovy nemocnice.V rámci restitucí církevního majetku zaádal øád Milosrdných bratøí o
navrácení objektu. Historie
nemocnice pokraèuje rokem
1993.
Po pøevzetí nemocnice øádem bylo nutno provést mnoho
nároèných
rekonstrukèních
prací: vytápìní, stravovací provoz, prádelna, lékárna, fasáda
vèetnì oken, zahrada do parkové úpravy, rekonstrukce lùkového a jídelního výtahu. To
ve za vyuití grantù, vìtích i
meních sponzorù a státní finanèní podpory regenerace
mìstských památkových rezer-

vací a zón (budova se øadí
mezi kulturní památky mìsta).
NMB Vizovice poskytuje
lùkovou následnou péèi. Má
celkem 65 elektrických polohovatelných lùek, která dovolují zdravotnickému personá-

lu snadnìjí manipulaci s leícím pacientem. Ke zkvalitnìní
péèe o pacienty hospitalizované i ambulantní bylo vybudováno rehabilitaèní a RTG pracovitì s moderními pøístroji a pomùckami, ultrazvuk a interní
ambulance. Na pracoviti biochemické a hematologické laboratoøe je nyní odbìrové
místo. Nadále zde provádíme
odbìry krve a zajiujeme
jejich vyetøení nebo odeslání
na dalí pracovitì. NMB poskytuje první pomoc vem obèanùm Vizovic i pøilehlého okolí a
to v kadou denní i noèní hodinu.
Nemocní jsou pøijímáni na
základì doporuèení oetøujícího lékaøe. K hospitalizaci bývají odesíláni také pacienti z od-

dìlení interních, chirurgických,
ortopedických, neurologických
a jiných, pokud jejich zdravotní
stav ji nevyaduje pobyt na
akutním lùku, ale na doléèení
staèí stálá lékaøská péèe. Cílem léèebné a oetøovatelské
péèe je zlepení pohyblivosti a
sebeobsluhy v základních denních èinnostech, zmírnìní obtíí a docílení stabilizace zdravotního stavu. Bìhem hospitalizace se zajímáme i o sociální zázemí nemocného, abychom vìdìli, jak o nìj bude
postaráno po proputìní. S
rodinou øeíme vhodné pomùcky k usnadnìní hybnosti, sebeobsluhy, pomùcky k prevenci
proleenin, k polohování. K posezení a procházkám vyuívají

odborné úrovni a pøedevím co
nejlepí oetøovatelskou a rehabilitaèní péèi, osobní a lidský
pøístup k pacientùm.
V naí práci chceme i nadále pokraèovat navzdory nelehkým podmínkám v souèasném zdravotnictví. Dìkujeme
vem, kteøí nás jakýmkoliv zpùsobem podpoøili.
Pøejme si i do budoucna
vzájemnou dobrou a úspìnou
spolupráci a vám vem pevné
zdraví a radostnou mysl.
MUDr. Tomá Talanda
primáø
Ing. Zdeòka Vlèková
øeditelka nemocnice

nai pacienti spolu s rodinnými
pøísluníky pøilehlou zahradu s
altánkem a lavièkami. O spokojený pobyt pacientù se
stará 80 zamìstnancù, z toho
4 lékaøi, 26 zdravotních sester, 9 oetøovatelek, 3 fyzioterapeuti a 3 rehabilitaèní pracovníci.
Nemocnice úzce spolupracuje s vizovskou farností, v
nemocnièní kapli Panny Marie
Dobré rady se koná 1x týdnì
me svatá, nepøetritì jsou klientùm poskytovány duchovní
sluby. Nemocným a jejich pøíbuzným je také zajitìna pastoraèní péèe kaplany, kteøí jsou
souèástí oetøovatelského týmu.
Smyslem èinnosti nemocnice je tedy naplòovat odkaz sv.
Jana z Boha, zakladatele øádu
Milosrdých bratøí, a to poskytovat kvalitní lékaøskou péèi na
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PØÁNÍ K VÝROÈÍ NEMOCNICE
MILOSRDNÝCH BRATØÍ VE VIZOVICÍCH
Váení a milí spoluobèané Vizovic, zamìstnanci a pacienti nemocnice!
NAROZENÍ:
Rozálie paòhelová nar. leden, Amálie Drgová, Filip
Gajduek, Anna Lutonská, Anna Olarová, Veronika
Zapletalová, Sofie Bureová, Sofie Slováèková a Marek
Støítecký
ÚMRTÍ:
Miroslav Hala, Jan Peèeòa, Marie Machálková, Vlasta
Matuù, Dobromila Michálková, Ludmila Mojíová, Irena
Pravdová, Frantiek ustek
SÒATEK:
Roman Hermann - Dagmar Hermann roz. Tomancová
Ale Horák - Eva Horáková roz. Hábová
Petr Penèík - Milue Penèíková roz. Mièková
Jan imek - Eva imková roz. Kutálková
Jiøí imek - Jitka imková roz. Mikulátíková
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

V letoním roce oslavuje nemocnice ve Vizovicích 20 let obnovené èinnosti øádem Milosrdných bratøí. Myslím, e je co oslavovat.
Pamìtníkùm není tøeba pøipomínat vzhled prázdné budovy po pøestìhování plicního oddìlení do Nemocnice ve Zlínì.
Provedly se jen nejnutnìjí opravy, aby mohlo od srpna 1993
zaèít fungovat interní oddìlení a nezbytné zázemí - vyhláená kuchynì, ekonomický úsek, údrba a prádelna.
Postupnì byla zøízena interní ambulance, biochemická a hematologická laboratoø, rentgenové pracovitì vèetnì ultrazvuku, dobøe
fungující rehabilitaèní oddìlení a èasem ozonoterapie, které nabízely své sluby hospitalizovaným i ambulantním pacientùm. V roce
1999 bylo interní oddìlení v rámci státem provedené restrukturalizace lùek zmìnìno na oddìlení Léèebny dlouhodobì nemocných.
V roce 1996 se podaøilo za podpory mìsta, kraje, ochotných
poslancù pøevést nemocnici mimorestituèní cestou zpìt na øád
Milosrdných bratøí. Tato skuteènost dala prostor vìtímu budování
a rekonstrukcím: v prùbìhu 20 let probìhla 2x rekonstrukce fasády naposledy vloni spolu se sanací vlhké omítky, topné soustavy na
ekologickou za pouití døevoplynu, kuchynì a prádelny.
Dolo ke kompletní výmìnì oken - od silnice za trojitá vakuovaná, chránící pøed hlukem ze silnice I.tøídy, provedla se úprava zahrady do parkové podoby. Vechny opravy a investice probìhly za
pøispìní nejrùznìjích dotací kraje, mìsta i EU.
Nemocnici tvoøí viditelnì pøedevím zdravotnický personál. Velký
dík patøí vem, kteøí pøispìli k dobrému jménu nemocnice. Stala se
vyhledávaným útoèitìm mnoha pacientù z Vizovic i irokého okolí vdìènost vyjádøená slovnì i èetnými dopisy a dotazníky spokojenosti to potvrzuje.
Jsem vdìèná za to, e jsem mohla po dobu 20 let pøispìt k rozvoji nemocnice - zpoèátku jako zástupce øeditele a primáøe v jedné
osobì MUDr. Jiøího Flégla, od jeho tragické smrti pøi cyklistice v roce
2005 jako jeho nástupce.
Koncem února t. r. jsme byli náhle já i ekonomicko-technický
zástupce nemocnice pan Podpinka bez udání vánìjího dùvodu odvoláni a proputìni. Dùvod naeho odvolání nebyl sdìlen ani zamìstnancùm nemocnice (z mého pohledu ani neexistuje), proto se
mezi lidmi íøí rùzné neopodstatnìné domnìnky a spekulace. Interní
audit, který probíhal v nemocnici v prùbìhu ledna a února, dopadl po
hospodáøské stránce výbornì, nemocnice byla bez dluhù. Velký dík
za to patøí té odvolanému panu Podpinkovi. Stejnì dobøe byla hodnocena i oetøovatelská péèe.
Historie, kterou spolutvoøíme, pøináí nejrùznìjí zvraty a z toho
plynoucí následky. Pro mì se tímto jedna kapitola uzavøela. Jsem
vdìèná za vechno pozitivní, na èem jsem mohla mít podíl.
Dìkuji vem, kteøí na tomto nelehkém, ale krásném díle s láskou
a osobním nasazením spolupracovali: zamìstnanci nemocnice,
praktiètí a dalí lékaøi a nemocnice, obce se svými starosty a zastupiteli, farnosti, externí dodavatelé a firmy, sponzoøi i drobní dárci a v
neposlední øadì vichni, kteøí nás podporovali svou modlitbou.
Vem souèasným i budoucím zamìstnancùm i pacientùm pøeji,
aby v nemocnici nalézali pøíjemné a radostné prostøedí pro práci a
léèbu s péèí o celého èlovìka s tìlem i duí. Na nemocnici, zamìstnance, øádové bratry i pacienty dennì vzpomínám v modlitbì.
MUDr. Zdislava Tìlupilová
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VIZOVJÁNEK SE PROTANÈIL A PROZPÍVAL DO CELOSTÁTNÍHO KOLA!
Letoní rok byl pro Vizovjánek velmi úspìný. Skupinka
dìcek z Vizovjánku z 5.-7. tøídy
pod vedením Báry Dopitové,
Radky Tulejové, Pavlínky Koøenkové a Michala Výboha postoupila s pásmem V kuchyni
pøes oblastní a regionální kolo
a do kola celostátního v Jih-

lavì, ve kterém se dne 15. 6.
na slavnostní nesoutìní pøehlídce pøedstaví 15 nejúspìnìjích pásem letoního roku z
celé Èeské republiky.
Na oblastní pøehlídce ve
Valaských Kloboukách se

Mareèková). Vechny skupinky
doprovázela cimbálová muzika
Vizovský Juráek pod vedením Terezy Mackové a pásma
hudebnì upravil pan uèitel Dalibor Bambuch.
Do celostátního kola se
letos Vizovjánek neprobojoval
poprvé, v roce 2003 postoupil s

postoupila na celostátní pøehlídku do Velkých Losin. Do celostátního kola se Danielka
Macíková prozpívala u potøetí,
moc jí gratulujeme a dìkujeme
za vzornou reprezentaci.

Vizovský Juráek za to, e nás
neúnavnì doprovází na vech
vystoupeních, organizaènímu
vedoucímu Martinu Srbovi za
práci, která není na podiu vidìt,
ale bez ní bychom nemohli fun-

Dìkujeme vem dìtem za
píli, nasazení a chu, s jakou
zpívají a tancují, vem umìlec-

govat a hlavnì vem rodièùm,
prarodièùm a pøátelùm, kteøí
nás vemonì podporují.

kým vedoucím za jejich krásnou práci, cimbálové muzice

Mgr. Radka Tulejová

pásmem Ptáèci v zimì (choreografie Jitka Macková) a v roce
2007 s pásmem Vizu Více
(choreografie Jitka Macková).
Do celostátního kola, tentokrát pìvecké soutìe Zpìváèek, se letos prozpívala i ikov-

Nábytek padesátá léta
POMOC LIDEM S DEMENCÍ
kromì pásma V kuchyni (choreografie Radka Tulejová)
pøedstavili také nai nejmladí
s milým pásmem Zajíèci (choreografie Jitka Macková) a starí dìcka krásnì reprezentovala
Vizovice s pásmem Panenky
(choreografie Jitka Macková,
Radka Tulejová, pásmo s dìtmi
nacvièila Jana Mikulátíková,
Zuzka Kadlecová a Andrejka

ná taneènice a zpìvaèka Danielka Macíková. Ve Vizovicích
se soutìe zúèastnilo 28 zpìváèkù, v oblastním kole ve
Zlínì se Danielka umístila na 1.
místì, Klárka imková a Veronika Tomù na 3. místì,
Vaneska Poláchová na 4. místì
a vechny postoupily do regionálního kola, ve kterém se umístila Danielka na 2. místì a

NEVYHAZUJTE STARÉ VÌCI
DARUJTE JE NÁM
Pro vytvoøení domácího prostøedí naim klientùm hledáme
dobový nábytek z období 1945 - 1965. Prosím darujte také
obrazy, hodiny, kvìtinový stolek, nádobí, porcelán atd.
Dìkujeme.

Dotek, o.p.s., R. Peèeòová,
mobil: 604 851 544, reditel.dotek@seznam.cz
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DOMOV PRO SENIORY WILHELMSBURG
Pro nae zaøízení Dotek, o.p.s. je velmi dùleité sledovat nové
smìry péèe o klienty. V nynìjí dobì zavádíme do praxe Böhmùv
biografický koncept. Velkou výhodou pro nás je, kdy se mùeme
uèit od zkuenìjích kolegù v jiných zemích. Proto jsme nedávno
navtívili jedno takové zaøízení v Rakousku.

blémù svùj pokoj najde. Jiným pøíkladem je senior s Alzheimerovou
chorobou, který se pravidelnì budil v noci ve 2 hodiny a ruil ostat-

Jen pár krokù od runého centra mìsta, chránìný pøed poulièním hlukem, se nachází Domov pro seniory Wilhelmsburg. Postaven byl v roce 1998 podle nejnovìjích standardù v oblasti péèe,
budova nabízí útulnou a domáckou atmosféru. Zaøízení pojme 108
obyvatel ve 36 jednolùkových a 36 dvoulùkových pokojích. Klientelu tvoøí senioøi v rùzných stupních závislosti a také lidé v rùzných
stádiích demence a Alzheimerovy choroby.
V domovì pro seniory Wilhelmsburg pracují ji 2 roky s Böhmovým psychobiografickým konceptem. Tento koncept klade dùraz
na individuální pøizpùsobení péèe jednotlivým klientùm podle jejich
ivotní historie. Na základì znalosti biografie klienta je moné pøizpùsobit mu prostøedí i pøístup personálu. V praxi to znamená napøíklad v plné míøe vyuívání terapie prostøedím. Jako pøíklad uvedu
klientku, která byla v aktivních létech poaèkou. Jeliko dnes ji
kvùli nemoci netrefí do svého pokoje, personál vyuil této informace
a na dveøe jí pøipevnil potovní schránku. Nyní ji klientka bez pro-

ní klienty. Z jeho biografie personál zjistil, e býval pekaøem a do
práce ve 2 hodiny pravidelnì vstával. Klientovi tedy po probuzení
pøinesli trochu tìsta a on spokojenì a tie a do rána toto tìsto rukama zpracovával.
Podle biografických informací lze zaøídit celé vybavení pokoje a
také, jak jsme to vidìli napøíklad v Domovì pro seniory Wilhelm-

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
I v letoním roce se knihovna zapojila do celostátní kampanì Celé Èesko ète dìtem. Od
bøezna paní uèitelka Vìra Mikulèíková st. pøedèítala v knihovnì
pohádky a pøíbìhy pøedkolákùm
z Mateøské koly Vizovice. Text
si dìti vybíraly na základì vlastního výbìru a volby. Z knihovny
si vdy odnesly i domácí úkol,
nauèit se básnièku, kterou pøi
dalí návtìvì v knihovnì pøednesly. Projekt vyvrcholil ve dnech
1. - 7. èervence 2013, kdy se u-

skuteènila po celé republice spousta akcí vìnovaných ètení. Jedná se o zcela ojedinìlý projekt
podporující vzdìlanost národa a
posilòující vazby v rodinì. Pár
minut pøedèítání dìtem dennì je
uvádí do svìta pøedstav, kde nic
není nemoné. My jsme v tomto
týdnu pøipravili pro pøedkoláky
za odmìnu pøedstavení maòáskového divadla a závìrem dìti
dostaly diplom o absolvování
celého maratónu pøedèítání a k
tomu malý dárek. Aktivnì jsme

se zapojili do oslav významného
výroèí 1150 let od pøíchodu
Konstantina a Metodìje na Moravu. V knihovnì byla pøedstave-

Gerová hrou na zobcovou flétnu. Vichni, kteøí se akce zúèastnili, urèitì nelitovali svého volného èasu, protoe se dozvìdìli

na trojdílná publikace Pravdivý
pøíbìh byzantských vìrozvìstù Konstantina a Metodìje
jedním z autorù PhDr. Miroslavem Vakových ze Slováckého
muzea v Uherském Hraditi.
Literární veèer zpestøily svým
hudebním vystoupením ákynì
Lidové koly umìní ve Vizovicích
Kateøina Bliòáková a Johana

mnoho nových a pøekvapujících
informací z tohoto významného
období naich dìjin. Knihu si
mùete zapùjèit v naí knihovnì.
Pøipomenutí tohoto výroèí pokraèovalo formou literárních besed
pro áky 7. tøíd Základní koly
Vizovice.
Mgr. Krejcárková
knihovna Vizovice
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sburg, utvoøit dobové koutky na chodbách, na nástìnkách názornì
za pomoci fotografií pøedstavit jednotlivé pracovníky, na viditelných
místech umístit datum, èas, svátky a informace o dnení èinnosti
atd. Klienti se v takovém dùvìrnì známém domáckém prostøedí cítí velmi bezpeènì a jsou o poznání aktivnìjí.
Domov pro seniory Wilhelmsburg pracuje i s dalími aktivizaèními technikami, jako je napøíklad canisterapie, arteterapie, ergoterapie, reminiscenèní terapie a dalí. Dochází tam i velké mnoství
dobrovolníkù, kteøí se klientùm vìnují individuálnì. Souèástí zaøízení je i zahrada s jezírkem, kde najdou vyuití i klienti, kteøí rádi zahradnièí. Do péèe o klienty jsou zapojena i domácí zvíøata, napøíklad
koèky nebo králíci. Ti pomáhají klientùm pøi aktivizaci, protoe s nimi
mohou navázat úzký vztah a také péèe o nì je pro nì výzva.
Na naí návtìvì Domova pro seniory Wilhelmsburg jsme se
pøesvìdèili, e námi nastoupená cesta pøi zavádìní Böhmova konceptu je správná a mùeme být hrdí na to, e jsme ji kus práce
zdárnì odvedli. Zároveò jsme si z návtìvy odnesli spoustu nových
inspirací a námìtù a také nové nadení a energii pro pokraèování ve
zkvalitòování naí péèe. Chcete-li nám pomoci, rádi pøivítáme dárce

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

3/2013

17

dobového vybavení. Jeliko ale nae skladovací prostory jsou omezené, kontaktujte nás prosím nejdøíve na e-mailech
socialni.dotek@seznam.cz nebo aktivizace.dotek@seznam.cz.
Dìkujeme.
Jindøika Vlèková

SPORTOVNÍ ÚSPÌCHY Z VIZOVICE
Èasto slyím od svých kolegù
vìtu: Co se nenauèili do
Velikonoc, to se u nenauèí. Míní
tím klesající zájem ákù o uèení a
zlepování jejich studijních výsledkù v období po Velikonocích.
Dùvody? Zaène je lákat sluníèko,
monost trávit èas venku se spoluáky a pøáteli a akce, kterých s
teplejími mìsíci pøibývá - dìtský
filmový festival, besedy, kolní
výlety. V nemalé míøe k tomu pøispívají i sportovní soutìe. A èím
jsme úspìnìjí, tím je jich více.
V kvìtnu jich bylo sedm.

OVOV - odznak vestrannosti olympijských vítìzù.
Soutì je urèena pro drustva i
jednotlivce. Disciplíny: bìh na 60
m , skok daleký, hod 2 kg medicinbalem, pøeskoky vihadla 2
min., trojskok, leh - sed 2 min.,
kliky 2 min., shyby 2 min., hod
míèkem, bìh na 1000 m, plavání
a dribling 2 min. Mimochodem,
tyto disciplíny neplní jen nejzdatnìjí sportovci, kteøí pak reprezentují kolu na okresních èi krajských pøeborech, ale vechna
dìvèata 6. - 9. roèníku. Tabulky s
výsledky mohou zájemci najít na
stránkách koly.
AÈ - atletický ètyøboj, soutì urèená pro mladí (6., 7. roèník) i starí (8., 9. roèník) áky.
Disciplíny: bìh na 60 m, 600 m,
800 m, 1000 m (závislé od konkrétní kategorie), hod míèkem, pøípadnì vrh koulí, polovina drustva
skok daleký nebo skok vysoký.
PÈR - Pohár èeského rozhlasu, atletické závody drustev,
soutìí se v podobných disciplínách jako AÈ, chlapci mají vytrvalostní bìh na 1500 m a vichni
jetì tafety 4x60 m.

AEROBIK KLUB ZLÍN MEZINÁRODNÍM
MISTREM VÝCARSKA
O víkendu 6. - 7. dubna 2013 se konalo mezinárodní mistrovství výcarska v aerobiku FISAF AEROBIC SWISS OPEN 2013. Do
Pfäffikonu poblí Curychu pøijeli závodníci z Nìmecka, Itálie,
Francie, ÈR a samozøejmì nechybìli domácí výcaøi. Aerobik klub
Zlín reprezentovaly závodnice trenérky Mgr. Moniky Váòové. V nejmladí vìkové kategorii 8-10let
ziskem tøí zlatých a dvou støíbrných medailí doslova kralovaly.
Mezi jednotlivkynìmi vyhrála
Vanda imková, bronz patøí velkému talentu klubu osmileté
Anetce Mouèkové. V trojicích
vyhrál tým E. evcù, V. imková a G. Kubiová z Vizovic,
druhé místo si odvezly A.
Mouèková, A. Macková a V.
Pröschlová. V soutìi osmièlenných týmù fitness aerobiku si
prvenství vybojovaly A. Hrbáèková, A. Mouèková, A. Macková, V. imková, E. evcù, G.
Kubiová, M. Rathová a M.
Podhájská. Výprava Èeska byla
sloena jetì závodnicemi dalích dvou klubù. I tyto aerobièky posbíraly ve svých kategoriích øadu medailí. Svými úspìchy
nae výprava prokázala, e èeský vrcholový aerobik organizace
FISAF je na pièkové evropské úrovni. S výsledky jsem velmi spokojená. Nakonec nám vyli vstøíc i poøadatelé. Mezinárodní zkuenost se dìvèatùm neztratí a nepochybnì ji zúroèí na dalích závodech v Èesku, øekla trenérka Mgr. Monika Váòová.
Hana Odstrèilová

AÈ, 16. 5. 2013, Zlín - 1.
místo starí dìvèata (Vlèková,
Kùstková, Sochorová, evèíková, Bìlíèková). 2. místo starí
chlapci (Tomù, Marálek, Hába,
Je, Sovièka, tefka).

VÝSLEDKY OKRESNÍCH
FINÁLE:
OVOV, 3. 5. 2013, Zlín - 2.
místo mezi drustvy, postup do
krajského kola v Kromìøíi 11. 6.
2013. (Vlèková, Sýkorová, Èimáøová, Zapletalová, tefka,
Sovièka, Sýkora, míd).
PÈR, 9. 5. 2013, Otrokovice 2. místo mladí dìvèata (Sýkorová, Èimáøová, Adamcová,
Kneiflová, Kusáková, Dévová, Hálová, Bøezíková, Valendinová). 2.
místo starí dìvèata (Vlèková,
Kùstková, Sochorová, evèíková, Bìlíèková, Straková, paèková, Balcárková, Svaèinová, Tichá).
AÈ, 15. 5. 2013, Zlín - 1.
místo mladí dìvèata (Sýkorová, Èimáøová, Valendinová, 2.
místo mladí chlapci (Radoò,
Zgarba, Sykora, Kamenèák,
Støízlík).
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VÝSLEDKY KRAJSKÝCH
FINÁLE:
PÈR, 21. 5. 2013, Uherské
Hraditì - 3. místo mladí dìvèata
(Sýkorová,
Èimáøová,
Adamcová, Kneiflová, Kusáková, Dévová, Hálová, Bøezíková, Hronková).
AÈ, 29. 5. 2013, Valaské
Meziøíèí - 1. místo mladí dìvèata (Sýkorová, Èimáøová, Adamcová, Kusáková, Dévová, Kneiflová). 7. místo dìvèata starí
(Vlèková, Sochorová, evèíková
N. a P., Bìlíèková). 5. místo
chlapci starí (Tomù, Marálek,
Hába, Je, Sovièka, tefka).
Druební sportovní setkání
Z Vizovice - Z Vrbové, 31. 5.
2013., Vizovice (viz. èlánek).
Za sportovními úspìchy stojí
nejenom talent, ale i zodpovìdnost a úsilí pøipravovat se na
závody, trénovat, obìtovat svùj
volný èas. Jsou vak i dìti, které
nemají zájem reprezentovat
kolu a dávají pøednost jinému
druhu zábavy. Proto chci touto
cestou výe uvedeným ákùm
podìkovat.
Adriana Hálová
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HRAJEME SI SE ZEBROU
Po silnici chodím vlevo,
pøedpisy mám v malíku,
vpravo zase kráèím hbitì
po dládìném chodníku.

áci 3. tøíd a 4.B. Ukázkami své
práce a vybavení se do programu zapojila i Policie ÈR. Kadý
malý úèastník obdrel na dùkaz

Zda opravdu mají dìti prvních tøíd Z a pøedkoláci M
Vizovice pøedpisy v malíku,
se mohl pøesvìdèit kadý, kdo se
zúèastnil 10. kvìtna 2013 spor-

svých vìdomostí a ikovnosti
(napøíklad pøi nafukování pneumatiky) malou zebru a reflexní
náramek.
Jak uèitelkám Z, pøísluníkùm Policie ÈR, tak i vem

tovnì dopravního dne Hrajeme
si se zebrou. Pro dìti je pøipravily paní uèitelky ze staré koly,

dìtem patøí za odvahu a nadení
velké podìkování.
Mgr. Jitka Macková
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ALOIS HÁBA - HUDBA V OBRAZECH
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ÁKÙ
2. STUPNÌ Z VIZOVICE
Kadý rok se v hodinách výtvarné výchovy hloubìji vìnujeme se
áky urèitému tématu. V letoním roce dìti vytvoøily práce, které byly
inspirované hudbou.
Seznámili jsme áky s osobností a tvorbou významného hudebního skladatele z Vizovic. Nejvíce informací jsme získali z knihy
Alois Hába od pana Jiøího Vyslouila.

ÚSPÌCHY NELY MALÉ
V LITERÁRNÍCH SOUTÌÍCH
V letoním kolním roce získala ákynì Nela Malá ze 6.B Z
Vizovice v literárních soutìích hned nìkolik ocenìní. Knihovny celého Zlínského kraje vypisují kadoroènì literární soutì Hledání
mladých talentù. Letos se Nele podaøilo vyhrát tuto soutì jak
v okresním, tak krajském kole v kategorii próza. Její povídka je
zapsaná ve Sborníku vítìzných prací, které ocenila a vydala Knihovna Kromìøíska.
Její povídka se líbila i mezinárodní porotì, která hodnotila práce
dìtí v soutìi Týká se to také tebe. Tuto literární soutì vypisují
v Uherském Brodì v rámci mezinárodního filmového festivalu a setkání. I zde získala Nela ve své kategorii 1. místo.
V dnení dobì se hodnì mluví o volném èase naich dìtí. Èasto
se skloòuje, e ubývá zájem o èetbu knih, kulturu vùbec. Máme proto
velkou radost, kdy se mláde vìnuje nejen ètení pøíbìhù, ale
dokonce i psaní. Dìkujeme za skvìlou reprezentaci koly a pøejeme
Nele Malé hodnì dalích úspìchù.
Mgr. Stanislava Mikulèíková

LÉTO OPÌT BEZ KOUPALITÌ

Pan Alois Hába se ve Vizovicích narodil 21. èervna 1893. Pocházel z poèetné rodiny, kde se vichni hudbì vìnovali. Ji od dìtství jej folklórní hudba ovlivòovala, stejnì tak i místní lidé, prostøedí,
krajina. Pan Alois Hába studoval i il od patnácti let ji mimo
Vizovice, ale nikdy na své rodné mìsto nezapomnìl.

Valasko se èasto objevuje v jeho tvorbì i ve vzpomínkách.
V letoním roce uplyne 120 let od jeho narození a na podzim ji 40
let od úmrtí. Doufáme, e pøipravenou výstavou, vìnovanou této
významné osobnosti, jsme pøispìli k jeho památce. Výstava byla
otevøena 15. 5. 2013 v KD Vizovice slavnostní vernisáí, kde
vystoupili áci naí koly s literárním a hudebním programem.
Za kolektiv uèitelù VV napsala Stanislava Mikulèíková

Váení spoluobèané,
v zastupitelstvu mìsta jsem
díky vaí pøízni ji druhé volební
období. Vdy jsem se snaila
o to, aby se koupalitì ve Vizovicích znovu zprovoznilo.
Koupalitì u sokolovny, které bylo poprvé otevøeno v roce
1926, patøilo historicky k jednìm
z prvních v regionu. V té dobì se
o jeho otevøení zaslouili zejména Sokoli. Postupem èasu doznal tento areál nìkolika zmìn. V
roce 2008 dolo k odkoupení
koupalitì od TJ Sokol Vizovice
za cenu cca 1.700 000 Kè. Mìsto
Vizovice mìlo zámìr koupalitì
zprovoznit za pomoci dotaèních
titulù. Byl zpracován projekt za
cca 650.tis. Kè. Koupì pozemku
s koupalitìm a zpracování projektové dokumentace probìhlo v
minulém volebním období. Tato
dokumentace poèítala s vybudováním koupalitì v hodnotì cca
36. mil Kè. Jednalo se o koupalitì nerezové.
Na pøelomu volebního období 2010-2014 se objevila mylenka tzv. biotopu. V tomto pøípadì
se jednalo o úpravu stávající betonové vany, která by se doplnila
folií. Filtrace vody mìla být zajitìna pøírodní cestou - bez chemie. Na obdobné koupalitì - biotopy, byly poskytované dotace.
Sama jsem se byla podívat, jak
takové koupalitì funguje v Bohuslavicích u Kyjova, kde je tento
krásný areál v provozu od r.
2008.
Dalí variantou byl návrh na
rekonstrukci koupalitì - oprava
betonová vany, folie a chemická
filtrace. Jinou variantou byla nerezová vana o pùdorysu 12,5 x
25 m a hloubce 1,4 m s chemickým èitìním.
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Na zaèátku veho jsou ale
peníze. Mìsto dosud na koupalitì ádnou dotaci neobdrelo.
V souèasné dobì není na koupalitì ádný dotaèní titul vyhláen.
Dá se oèekávat, e v budoucnu
ji ádná dotace tohoto druhu
vyhláena moná asi ani nebude.
Proto jsem uvítala technické
øeení, které by mìsto bylo
schopno splácet v prùbìhu 10- ti
let.
Tento zpùsob financování se
nabízel pouze u poslední varianty
- nerezové vany s filtrací.
Byla jsem velmi potìena, e
zastupitelé 11. 3. 2013 souhlasili
s tím, e se pùjde do opravy areálu. Hlasování bylo tìsné, a to 9ti hlasy. Následnì, na dalím zastupitelstvu, dolo ke zruení tohoto zámìru (revokaci usnesení).
A tak jsme zase na zaèátku.
Jak jsem vám s panem starostou v anketním lístku nastínila
zpùsob financování, tak k výraznému zatíení rozpoètu v roce 2014
by nedolo. Podmínky splácení,
ani výe úrokù nebyly nevýhodné.
Mìla jsem radost, e se v pøítím roce znovu otevøe tento areál,
chátrající koupalitì opìt oije, a
bude slouit iroké veøejnosti. Také návtìvníci Masters of Rock
by toto zprovoznìní jistì rádi uvítali.
Dìkuji touto cestou vem,
kteøí podpoøili rekonstrukci koupalitì svým ano v anketním lístku. Pøála bych si, aby zastupitelé
svùj názor na koupalitì pøehodnotili. Byla bych velmi ráda, kdybychom se pokusili najít spoleènou cestu a koupalitì zahrnuli
mezi priority v pøítím roce.
Krásné a slunné léto vám
pøeje
Mgr. Zuzana talmachová,
místostarostka
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JETÌRKA V KLOBOUKU
Ahoj, jmenuji se Anna
astná. I kdy astná tedy
vùbec nejsem.
Vìtinou mi vichni øíkají
Aninko. To proto, e jsem
hroznì malá. Já toti rostu
docela pomalu.
Taky mám astma a problémy se srdcem, nemùu bìhat a
mám alergii na skoro vechna
zvíøata.
Moc bych si nìjaké pøála.
Ale kdy je poblí nìjaké zvíøátko, zaènu hned kalat.
Lehla jsem si do postele a
pøiloila ke rtùm inhalátor. Pøikryla jsem se dekou a pøemýlela jsem.
Holky ve kole si myslí, e
jsem divná. Zaprvé, protoe je
mi 11 a vypadám tak na 7 a zadruhé se nesnaím ulovit
nìjakého kluka. Ale o mne by
stejnì ádný nestál. A já o nìj
taky ne. Já bych chtìla nìjaké
zvíøátko, jakékoliv.
Ukápla mi slza, patnì se
mi dýchalo a já znovu sáhla po
inhalátoru.
Jediné místo, kam mùu
chodit sama bez dozoru, je to
nejkrásnìjí místo na svìtì!
Nikdy bych neøekla, e
zrovna tam budu smìt chodit
sama a doslova jsem si to
povolení vydupala.
Taky se to neobelo bez slz
a hádek. A nakonec, kdy jsem
se zapøísáhla, e se nebudu
pøibliovat k okraji skály dovolili mi to.
To místo je pøekrásné! Není
to daleko od nás. My bydlíme
na okraji vesnièky Hrádek.
Maminka by spí chtìla bydlet
ve mìstì, ale je tam hroznì
zneèitìný vzduch a já jsem z
toho dostávala astmatické záchvaty. Take jsme se pøestìhovali.
Já tomu místu øíkám Moje
místo. Je to v lese. Vyjde se na
mýtinu a z mýtiny je prudký
skalnatý sráz. Je takový zarostlý trávou a mechem a pod ním
je údolí. Je tam azurovì modré
jezero. Myslím, e to kdysi byl
lom. Je to tam opravdu nádherné a....no, je to prostì moje
místo.
Koneènì jsem zaèala usínat a u jsem se tìila na zítøek. Protoe bude sobota a to
mùu být na mém místì od
desíti ráno do esti veèer (obìd
si beru s sebou).
Vzbudila jsem se brzy (jako
kadou sobotu). Nemìla jsem
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co dìlat, protoe maminka jetì
nebyla vzhùru. Chvíli jsem z
okna pozorovala sousedèiny
koèky, jak si hrají v trávì.
Po snídani jsem mìla jetì
fùru èasu. la jsem do svého
pokoje, vzala jsem papír a zaèala jsem si kreslit. Maluji hodnì.
Mùj pokoj pùsobí hodnì nepoøádnì, ale za to mùou haldy
papírù. Mám je vechny roztøídìné. Na jedné hromadì jsou tøeba
obrázky ze koly, ze kolky, ty, co
jsem malovala doma a ty z krouku.
Koneènì je deset! Zavolala
jsem na mámu, popadla piknikový ko s obìdem, hodila jsem
tam i inhalátor a vyrazila z domu.
Kdy jsem pøila na moji
mýtinku, koneènì jsem se
mohla poøádnì nadechnout.
Poloila jsem koík a dola
a ke kraji srázu (sice jsem
mamince slíbila, e se k nìmu
nebudu pøibliovat, ale nemùu
si pomoct).

zapomnìla na mé astma, na
srdce, na to, e nesmím bìhat,
prostì na vechno.
Jediné, co jsem vìdìla, bylo,
e se jí musím dotknout. Utíkala
jsem za srnkou, dokud nezmizela v lese.
V tu chvíli jsem se probrala z
transu a zaèalo se mi dìlat zle,
docházel mi dech a toèila se mi
hlava.
Neudìlala jsem ani dva
kroky k dece a omdlela jsem.
Zamrkala jsem a otevøela
oèi. Nìco mì imralo na ruce.
Nevstala jsem, nechtìlo se mi
vstávat. Byla jsem rozzlobená
sama na sebe. Vdy kdybych
nebyla tak tupì nemocná, nikdy
by se mi tohle nestalo. A navíc
bych nebyla tak sama. Kdybych i
tak nemìla ádné kamarádky,
mohla bych mít alespoò zvíøátko.
Nìco mì znovu zaimralo na
ruce a já jsem se posadila. Na
mé ruce leela jetìrka. Vyhøívala se na sluníèku a bylo jí

Mým nejvìtím snem je umìt
létat! Abych skoèila a letìla, letìla a letìla a nikdy by to neskonèilo!
Rup! Za mnou praskla vìtvièka. Rychle jsem se otoèila a
spatøila jsem srnku. Byla tak blízko!
Natáhla jsem ruku a udìlala
k ní krok. Srna se otoèila a utíkala pryè. V tu chvíli jsem úplnì

úplnì jedno, e jsem zvedla ruku
a e teï leí na mé ruce pøed
mým oblièejem.
No výbornì! Mám zøejmì
astný den. Øekla jsem si ironicky a poloila jsem jetìrku zpátky na kamínek.
Zvedla jsem se ze zemì a
la k piknikovému koi posbírat
své vìci. Kdy jsem se vracela,
jetìrka na mì poøád zírala.
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Opatrnì jsem ji sebrala a vzala ji
s sebou domù.
Kdy jsem dorazila domù,
otevøela jsem dveøe a vela za
maminkou do kuchynì.
Ahoj mami.
Ahoj Aninko, jak ses mìla?
Skvìle! zalhala jsem.
Mami?
No?
Ví, já jsem nala jetìrku,
mohla bych si ji nechat?
Coe? Jetìrku? Ale vdy
jsi nemocná, nemùe....
Ale jetìrka nemá srst...
Bylo to dlouhé pøemlouvání.
Nakonec maminka povolila, jetìrku jsem si aspoò na zkouku
mohla nechat.
V noci se mi hroznì patnì
dýchalo a já jsem mìla pocit, e
u mì v pokoji nìkdo je.
Ráno jsem se podívala do
starého akvárka, ve kterém byla
jetìrka ubytovaná a s hrùzou
jsem zjistila, e je prázdné.
Zaèala jsem lézt po ètyøech a
hledat svou novou kamarádku.
Ale místo ní jsem nala pár dlouhých rezavých chlupù. Takové
má sousedèina koèka a já mìla v
noci záchvaty kale!
Je to jasné, moji jetìrku odnesla koèka.
Kdy jsem to mámì øekla,
prohlásila jen: Musíme se postarat o to, aby ta koèka k tobì
nemohla. Abys nemìla dalí
záchvaty.
Celé dopoledne jsem proplakala. Odpoledne mi máma øekla,
e jedeme k babièce.
Kdy jsem si nasazovala klobouèek, nìco jsem v nìm nahmatala. Byla to moje JETÌRKA!!!
Zaèala jsem køièet na celý
dùm: Nesnìdla ji koèka, ona
ije!!! Huráá!!! Schovala se do
klobouku!
Od té doby jsem spokojená,
jetìrka ije zase v mém akvárku, chodí se mnou na mé místeèko a mùj klobouèek pouívá
jako svou postel!
Opravdu jsem ráda, e u
nejsem tak sama.
Nela Malá (12 let)

Nejhorí jsou hrající rádia. To je mi jasné, e je pøedìlaný celý pajl! øíká Mirek Chlud.
Proè rádia?
To protoe su vyuèený elektrikáø, slaboproudaø a rádioelektrikou se zabývám od svých patnácti let. Byl jsem radioamatér,
opravoval jsem rádia a pak mi
zùstávala nìkterá doma. Jednodue z opravárenství se stalo
sbìratelství. Ale nesbírám to tak
dlouho, moná nìjakých estnáct let.

se ale ze vemi a s nìkterými
úzce spolupracuju.
Kdy se tì zeptám na
èísla..., kolik má asi rádií
funkèních èi nikoliv? A kolik
jich je tìch bestovek?

Ne, toho u jsem nebyl schopen. Já kdy jsem zaèal, nìkdy v
devadesátém osmém, estém,
tak u bylo pozdì. Ty nejstarí
kusy u nebyly. Proto jsem se
rozhodl, e si dám dohromady
celou Teslu a mám ji témìø kom-

Jak získává dalí nové
modely?

Bedny od rádií - tøi místnosti. Dalí místnost je zaplnìna jetì nenatøenými replikami
pro nové kousky. Chodba zaplnìna souèástkami, které nedokáu ani popsat. Kabely omotávají schoditì a jeho zábradlí
jako klubko hadù. Papírové
pøepravky, kterých je nepoèítanì a plní stìny chodeb, se pyní tisícovkami elektronek. Souèástky, souèástky a zase nìjaké souèástky. Pro nìkoho
zmatek a nepoøádek. Pro Miroslava Chluda království.
Neustále mì upozoròuje,
a se na mì nesesype nìjaká
hromada rádií a já zatím úspìnì klièkuju.
Mirek se rozvykládal a nebyl k zastavení. Bylo vidìt, e
jeho unikátní sbírka jej naplòuje a dodává mu energii.

Je to rùzné. Výmìnou, koupením, èi mi nìkdo zavolá, e má
nìjaké staré rádio a e to chce
vyhodit. Prý jestli to nechcu...,
to øíkám, e su z Vizovic a on e
to nevadí, e pøes Vizovice jezdí
a e mi to vezme. V poledne tu
byl a øíkám, co za to? On e by to
stejnak vyhodil, to sem mu dal
flau slivovice a øíkám, a vypije..., pøijï si pro dalí.
Asi se ti to dennì stává, e
nìkdo pøijde a spráskne ruce,
jéjé, to jsem vèera vyhodil po
babce do kontejneru..., a taky
asi bude na rádiích znát domácí kutilství. Natøené na èerveno, vyvrtané díry...
Je to tak. Bývaly problémy s
elektronkama..., tøeba kdy se
zaèaly rádia generálkovat, bylo
u v návodech napsané, e pokud máte vzácnou AL-2, vlote tu
originální pùvodní, pokud nemáte, pøekuchejte na AL-4.

Mirek Chlud ve svém království
elektronkových unikátù.
Celkem se vím vudy i s
tìmi na náhradní díly tak patnáct
set. Tìch nejlepích je tak mezi
sto padesáti a sto osmdesáti
kusy. Ty jsou zgenerálkované...,
takové ty výstavní kusy.
Má tvá sbírka nìjakou logiku, nìjaký systém? Jde spíe
po roènících, èi se snaí ucelit nìjakou znaèku? Má vùbec
nìjakou znaèku kompletní?

pletní. Bylo jich celkem 140 modelù, ale samozøejmì myslím tím
do roku 1964.
Kdy jsme u toho..., dají se
jetì objevit nìjaké pìkné
kusy?
Je to vzácné, ale jak se øíká,
náhoda je..., nìkdo vytáhne nìco
po dìdovi ze stodoly..., ale problém je, e tady na tom naem

Jak to tak slyím, jsi zamilovaný do elektronek..., jaká je
vlastnì taková ivotnost? Vidím kolem sebe desítky beden
s elektronkama.
Pokud je dobøe zapojená,
nedochází tøeba k pøepìtí, vydrí
dost. Myslím samozøejmì v øádu
let.
Kolik je vlastnì vùbec sbìratelù rádií v naí republice?
Tìch registrovaných 370, ale
já nechci být registrovaný sbìratel. Byl jsem, ale nechci. Znám

Nejcennìjí zlaté elektronky.

22

Vizovské noviny

chudém Valasku tato rádia tu
nebyla. Tøeba tady ten Big Ben
(ukazuje na mohutné, a monstrózní rádio) stál tenkrát 3.500
korun. To je tøicátý sedmý rok, se
mnì zdá a u Batì byl týdenní výdìlek okolo ètyø set korun.

plný, kompletní, byl bych tìstím
bez sebe.
Ale abych ti to jetì vysvìtlil.
Døív rádio bylo sloeno ze tøí
vìcí. Konkrétnì: Reproduktor s

Øekni mi, jaké vlastnì existovaly znaèky. Dal bych dohromady tak Teslu a Philips...
Jasnì, dál Telefunken, Mikrofona, maïarský Tungsram,
Titan, a z naich Hirovský èi
Modrý bod.
Má nìjakou hranici, kde
konèí tvá sbírka? Øíká e u
Tesly je to rok 1964?
Elektronky. Pouze elektronky. Zaèátkem sedmdesátých let
pøelo ve na polovodièe, ale
napøíklad dnes mnozí hudebníci
pøechází zpìt na elektronkové
reprobedny. Elektronky jsou na
zvuk nejlepí. Polovodiè je na
zvuk takový ostrý, kdeto elektronka je takové..., baroko.

Poèátek rádia krystalka.
Jak se øíká, pase po
neèem? Je nìjaký model, po
kterém touí?
K mé smùle to byl model
vyrábìný v Nìmecku a ty k nám
byly dováené. Je to, pokud si
dobøe pamatuju, tøiatøicátý rok.
Telefunken. To, po èem pasu, je
døevený 341 WL. Já bych si i na
nìj repas udìlal, ale nemùu jej
nikde sehnat. Vím o jednom, ale
majitel jej nechce ani pùjèit. To
ví, mezi sbìrateli je i jakási rivalita a mnì by staèilo, kdybych si ho
zmìøil, ofotil, a udìlám si jej sám.
Samozøejmì e kdybych sehnal
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Repliky pøed
nátìrem.
kabeláí (ukazuje Mirek nìco
jako hlásnou troubu èi amplion
od gramofonu), potom zdroj, tam
jak je ta hliníková krabièka, u
toho anodové napìtí, havení,
nìjaké osvìtlení a tøetí byla dalí
truhlièka, kde byly tøi ètyøi elektronky nahoøe. To je pøiblinì
dvacátý a dvacátý estý rok. To
je nìco jako moje cílová meta,
el se obávám, e nedosaitelná, protoe tìch rádií v tìch letech bylo vyrobeno stranì málo
a jak se øíká, pouze pro pár vyvolených.
Je nìjaká øada èi série,
která je vzácnìjí? Jak se øíká,
doslova kuriózní, protoe byla
vadná a ztáhla se z prodeje, èi
mìla nìjaké vady? Ale sbìratelský atraktivní.

dì to bylo velmi rozíøené rádio.
Byl to nìmecký národní výrobek
vyrábìný ve vech zemích tøetí
øíe. Umoòoval pøíjem nejbliího vysílaèe a slouil doslova k
íøení nacistické propagandy.
Tomu odpovídala i prodejní cena
30 marek, pak dokonce za 250
èeských korun.
Konstrukce úplnì o nièem.
Bakelitová skøíò, bez jakýchkoliv
ornamentù, jen s vylisovanou orlicí s hákovým køíem. Velmi primitivní. Take lidé museli poslouchat ty faounské kecy, a proto
zlidovìla Gobbelsova tlama.
Jak tì tak poslouchám, tak
získat dalí nový kus je nad
lidské síly. Nesetkává se s názorem, e jakmile projeví o
nìco zájem, tak si kadý myslí,
jaké má doma bohatství a chce
za to tisíce, i kdy doposud to
bylo urèeno jako spiírna pro
myi?
Co já jen slyel, co kadý
vyhodil..., na to by nestaèily tøi
ètyøi baráky. Ale jak øíká, bohuel je to tak. Zrovna nedávno mi
jeden nabízel pet est rádií a
chtìl za kus tisícovku. Otázka,
zda je to moc èi nikoliv, ale pro
mì to nemìlo ádnou cenu.
Vechno co mìl, nìjaké Tesly, u
stejnì mám.
Nejhorí je, kdy ti nìkdo
øekne, e ty rádia jsou hrající. Po
tom já vùbec nepátrám, protoe
je mi okamitì jasné, jak je to
vechno
uvnitø
pøekopané.
Pøedìlané elektronky, elektrolyty,
reproduktory, knoflíky, no úplnì
jiný pajl.
Tvùj nejcennìjí kus?
Nemyslím tím finanèní èást,
ale spíe obtíností sehnání.

Tak to spí ani není rádio, ale
tovární krystalka z roku 1924. Ze
svého pohledu to povauji za raritu.
Tvá sbírka by si zajisté
zaslouila stálou expozici.
Neuvaoval jsi o tom?
Mìl jsem u nìkolik výstav,
delích èi kratích, ale delí dobu
usiluju o trvalý prostor, kde by se
návtìvníci mohli podívat. Klidnì
bych tam sedìl a povídal si o rádiích.
Mirku, jsem zase o nìco
pouèen a dìkuji za rozhovor.
Bìhem povídání si Mirek
posteskl, e nenachází v naem mìstì prostor pro stálou
expozici své sbírky rádií.
Nahlas pøemýlíme, kde by to
lo. O to víc je smutnìjí, e o
jeho sbírku projevila zájem jiná
mìsta a bylo by neodpustitelné, kdyby Miroslav Chlud
vystavoval v Ostravì. Vìøím,
e se najde ve Vizovicích prostor a moná i ze soukromého
sektoru, který by dal sbírce
dùstojnosti a pøilákal tak tøeba
i nové návtìvníky.
Richard Jaronìk

Ani ne. Tady se nemá co pokazit. Ten princip toho rádia a
zapojení je klasika. Spí to bylo o
tom, e do toho nìco zasáhlo, na
stupnici byly tøeba kazy, patnì
oznaèené vysílaèe èi jiné kuriozity.
Jaké rádio bylo vyrobeno
nejdál od tvého sbìratelského
zázemí, od Vizovic?
Tady ta Amerika. Philco.
Povìz mi o rádiu, kterému
se øíkalo Goebbelsova tlama?
Víme e Goebbels byl Hitlerùv polytruk. A kvùli propagan-
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Jeden ze skvostù - Philips 638 PH - A.

CHRASTÌOV - MEZI OBCEMI SKUTEÈNÝM MLADÍÈKEM

Pasování Bøeti
Hlavenkového
na myslivce.

Najít nìco o Chrastìovu v
historických záznamech je témìø nadlidský úkol. S Karlem
evèíkem jsme listovali knihami
a novinami, a se nám potìstilo a nali jsme ve Zlínských listech z roku 1940 tento krátký
popis:
Obec Chrastìov leí v nevelké vzdálenosti na sever od Vizovic. Existuje teprve pøes 100 let,
take mezi obcemi jest skuteèným
mladíèkem. Nemá vlastního jmìní ani zdrojù, z nich by èerpala
peníze, jako jsou napøíklad lesy. A
nejmení jest proto, e má pouhých 26 domù a 176 obyvatelù. V
roce 1920 bylo zde 139 obyvatel.
V obci jest jediná ivnost a to
hostinec, v nìm jest i prodejna
nejnutnìjích ivotních potøeb.

Návrat z naháòky na liku.
Pøiblinì rok 1970.

Frantiek Kalenda na fotografii z
padesátých let.
Pøes vechny nesnáze správa
obce pøipravila provedení elektrisace a doufalo se, e poprvé
zasvítí v Chrastìovì elektrické
svìtlo na Silvestra 1939.
Starostou obce jest p. Josef
Kalenda, místním vedoucím N. S.
p. Antonín Polèák, který patøí mezi
vzorné pracovníky Národního souruèenství.
Obec má asi 5.000 K dluhù.
Hasièský sbor èítá 18 èlenù a jeho
starostou jest p. Jan Svìtlík, velitelem p. Karel Horèica.
Chrastìov leí v krásném
údolí v blízkosti Vizovic. Údolí jest
hluboké a vroubené vysokými kopci, take dìdinka jest v nìm témìø
ztracena. Ke vemu jetì témìø
kadý domek jest od druhého
velmi znaènì vzdálen.
V bývalém panském dvoøe
bydlí nyní øada nejchudích oby-

vatelù obce. Velkou strastí Chrastìova jsou obecní cesty, které
jsou ve velmi patném stavu a
obec nemá penìz na úpravu.
Stejnì i vybudování spojovací
cesty do Dené patøí mezi ivotní
zájmy Chrastìova.

Joka a Olda
Kalendovi.

FOTOGRAFICKÉ TOULKY CHRASTÌSOVEM

Ordeltova chalupa - 50. léta.

U Kalendù na Rajèuli - rok 1955.
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Nehoda Pepka Halového.
estidenní.
Vìtina obyvatelù obce jsou
zemìdìlci, ale øada jich jest té
zamìstnána ve zlínských Baových závodech.

V Chrastìovì jsou dobré podmínky pro rozvinutí turistického
ruchu. Musilo by ovem podstatnì
pokroèit vybudování obce a bylo
by tøeba najít nìkolik podnikatelù,
kteøí by tyto podmínky zajistili.

P.S.: Tolik z toho mála.
Podìkování patøí Petru Sláèíkovi za zapùjèení archivních fotografií.
Richard Jaronìk
Karel evèík

Marcela
Krieglerová s
Marukou
Polèákovou.

Zleva: Petr Kriegler, Jaroslav a Josef
Chmelaøovi, Franta Beier, Mirek Hlavenka
a Rudolf Navrátil. Stojící: Jura Hnilica.

Zleva nahoøe: Josef Holèák, Ludìk Polèák, Broòa Kalenda, Pavel Sláèík, Tonda
Luká, Mirek Sláèík a Zdenìk Polèák.
Dole: Bøea Hlavenka, Bedøich Kneifl,
Mirek a Staòa Hlavenka, Zdenìk Beier.

Celkový pohled od Vrzalù.

Pøístavba stávající hospody - 80. léta.

3/2013
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JAK EL ÈAS
1. kvìtna 1945
...se stala tragédie Okerovy rodiny. Nám se podaøilo získat fotografie z exhumace tìl po této smutné události a poprvé se po témìø
sedmdesáti letech dostávají na svìtlo. Skrze zohavená a ztrápená tìla
popravených jsme si s úctou k pozùstalým nedovolili zveøejnit vechny fotografie.
Podle vypravování dcery manelù Okerových Marie, zaznamenáno v kronice vèelaøù.
Osvobození vlasti a ozbrojeného odboje se zúèastnila i èást èlenù
vèelaøské rodiny. Rodinný dùm Frantika Okery se nachází jako
samota, paseky mezi Denou, Veminou a Chrastìovem.
Frantiek Okera zde il pøed válkou s otcem, dcerou Marií, syny
jednadvacetiletým Bohuem, dvacetiletým Aloisem, sedmnáctiletým
Josefem a manelkou Frantikou. Tato samota se stala pøes válku útoèitìm mnoha bìencù, které Frantiek Okera pøes riziko trestu smrti
od nacistù pøijal pod svou støechu. U v roce 1943 tu nali své útoèitì cikáni z Veselé - Holomek, Mùrek, Blaej. Roku 1944 zde pøechovával v úkrytu mezi dvìma stìnami kapitána Vasila, komisaøe pro
Zlínsko. Ten padl v boji 2. 5. 1945 ve Vizovicích.
Sám Frantiek Okera, jeho synové i ze Matyák byli èinní jako
partyzáni. Zúèastòovali se mnoha akcí. Pøepadení nìmeckého velitele
na Veselé, likvidace zrádcù na Rakovách v Zádveøicích a jinde. táb
partyzánù se skrýval v Uble u Jana Krajèe. Velitelem byl Buko
Murzin. Organizace byla znaènì rozsáhlá. Zahrnovala Vizovicko po
Vsetín, Hostýn, Klobouky a Zlín. Bylo tu shozeno hodnì parautistù.
Mìli vlastní vysílaèku. K potøení jejich èinnosti bylo vysláno SS komando - velitel Skarzenny. Tyto SS útvary byly ve Sluovicích a Vizovicích
s vycvièenými psy. Velitel Skarzenny mìl táb ve vizovickém zámku.
Dne 10. 4. 1945 v jednu hodinu v noci vtrhlo SS komando do
domu Frantika Okery. Partyzáni pøili právì z akce. Pistole leely na
stole, nedalo se zapírat. Sebrali celou rodinu, mimo devadesátiletého
otce. V poutech je odvedli do hostince u Tomáe Kovaøèíka ve
Veminì, kde bylo velitelství vojákù, kteøí zde byli ubytováni. Ráno je
odvezli do koly do Sluovic k výslechu a odtud malým otevøeným
autem do Vizovic. Tam v bývalé vìznici okresního soudu byli vìznìni
jako rukojmí za Vizovice. Kdyby se partyzáni rozhodli napadnout vìznici a vìznìné osvobodit, byly by Vizovice vypáleny, obyvatelé postøíleni. Partyzán, ze Matyák, mìl osvobození pøipraveno, ale nedostal k
tomu od velitele souhlas. Vìzòové byli nelidsky týráni. Na mrtvolách
byly znát spálené a vytrhané nehty, avak nepromluvili.
V noci 1. 5. 1945 je po jednom odvedli do parku, kde je ranou do
týlu zastøelili a lehce zahrabali do kulometného krytu. Objeveni byli pro

spoustu much zahradníkem 15. kvìtna 1945. Spoleènì s nimi byl
zastøelen i mladý partyzán Jan Vièík. Stolaø Lutonský zhotovil est rakví.
Spoleènì byli odvezeni k bratrovi Janu Okerovi a za úèasti pøísluníkù odboje, spolkù, hasièských sborù a lidí z celého okolí byli
pohøbeni ve spoleèném hrobì pøed kostelem ve Veminì. Dcera Marie
zùstala naivu, protoe v tu dobu ji byla provdána a nebydlela s rodièi.
Richard Jaronìk, Karel evèík a zvátní podìkování
Bøetislavu Hlavenkovi za poskytnutí fotografií

Vèelíny u Kalendù...

Na chodníku, pod Vlastou Hlavenkovou.
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Kolik se narodilo dìtí v roce 1929? Narodilo se celkem 69 dìtí a
zemøelo 68 osob, take pøírustek pro Vizovice je pouze 1 osoba.
*****
Poár hospodáøské usedlosti. Dne 22. dubna vypukl z dosud
neznámé pøíèiny poár na chrastìovských pasekách v domì rolníka
Husty. Jeliko celá usedlost byla ze døeva, oheò se rozíøil tak rychle,
e nebylo mono nièeho zachrániti. Poár vypukl k 9. hodinì veèerní.
ena hospodáøova ji spala a hospodáø nebyl doma. Poárem bylo
znièeno celé stavení úplnì do základù. Hasiti oheò nebylo rovnì
moným, ponìvad voda není v blízkosti. Proslýchá se, e oheò byl
zaloen ze msty.
*****
Bouølivá valná hromada ivnostníkù ve Vizovicích konaná v pondìlí dne 21. dubna o 2. hodinì odpolední v místnostech Sokolovny

Svatba u Polèákù - pøiblinì 1948.
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nedohodla se na jednotné kandidátce. Kandidátka byla ustanovena a
pozdìji a podána okr. úøadu v Holeovì. K volbám pravdìpodobnì
nedojde, jeliko se pøedpokládá, e jiná kandidátka do stanovené
podací lhùty podána nebyla.
*****
Smrt alkoholu! Alkohol! Lidé, vyvrhelové, chodí do útoèi alkoholu a pijí tam a jejich tìlo chøadne. Lidé, kteøí prodávají alkohol, jsou
vodièi lidí do blázincù a do hrobù, mnou si ruce a dívají se na èetnou
návtìvu. Èíníci nosí s podlízanou uctivostí likéry a víno. Dobøe øekl
Emil Laveley: Nejhorím nepøítelem demokracie jest alkohol, nebo
urduje bídu, nevzdìlanost, surovost a násilnost... V Americe zavedli
ji prohibici a u nás ne? Proto vypovídáme alkoholu a jeho rozvìtvení
válku! Zdar naemu protialkoholnímu boji!
Richard Jaronìk

Stavba cesty Chrastìov - Dená - 1930.

PÌSTMI BOUCHAL DO VSTUPNÍCH DVEØÍ UZAVØENÉHO BARU HAWAI,
KDE SE HRUBÝM ZPÙSOBEM DOMÁHAL VSTUPU
Váení ètenáøi,
vítám vás u øádek naí pravidelné rubriky vìnované bezpeènostní situaci ve mìstì Vizovice.
A hned v úvodu vás chci
seznámit s bezpeènostní akcí,
která probìhla dne 25. 4. 2013 u
Z Vizovice a M Vizovice a
která byla zamìøena na kontrolu
dodrování stanoveného zpùsobu pøepravy dìtí v autosedaèkách, uívání bezpeènostních
pásù a na kontrolu nezletilých a

nehod. Dítì neusazené v autosedaèce nebo usazené v øádnì
neuchycené autosedaèce je
mnohem více ohroeno na ivotì
a zdraví ne øidiè, který je dospìlým èlovìkem, drícím se volantu
a pohotovìji reagujícím na situaci v provozu!!!
Proto prosím mìjte vdy na
pamìti, e ivot a zdraví nae a
naich blízkých jsou prvoøadé a
tìch pár chvil vìnovaných kontrole autosedaèek a pouití bez-

kaz, øidièský prùkaz, prùkaz
pojitìnce zdravotní pojiovny,
OTP od vozidla, platební karta
Komerèní banky, èerná penìenka, finanèní hotovost 2.000 Kè,
èím majiteli vozidla a vìcí zpùsobil kodu ve výi 1.700 Kè a
kodu odcizením ve výi 2.500
Kè. Aèkoli se stalo za dne, událost se sebìhla beze svìdkù a na
místì nebyly zjitìny a zajitìny
kriminalistické stopy, které by
vedly ke konkrétnímu pachateli,
a proto byl pøípad prozatím odloen .
v brzkých ranních hodinách dne 6. 5. 2013, po cestì z
restaurace Hawai, kdy byl v podnapilém stavu, úderem pìstí
pravé ruky rozbil pachatel sklenìnou výplò výlohy u prodejny
papírnictví ve Vizovicích, èím
majiteli prodejny zpùsobil kodu

ve výi 7.365 Kè, v tée samé
dobì na ul. Pardubská ve Vizovicích nezjitìným pøedmìtem
rozbil sklenìné výplnì u tøech vitrín informaèních tabulí, èím
mìstu Vizovice zpùsobil kodu
ve výi 940 Kè. A aby toho nebylo málo, tak jen o nìco pozdìji
pìstmi bouchal do vstupních
dveøí do uzavøeného baru Hawai,
kde se hrubým zpùsobem domáhal vstupu, pøièem ruil noèní
klid a o hodinu a pùl pozdìji se
ve ètvrti A. Háby ve Vizovicích
dopustil hrubé neslunosti spoèívající v hlasitém a vulgárním projevu s ruením noèního klidu.
Pachatel byl na základì kontroly
hlídkou PÈR a osobní znalosti
ztotonìn a jeho jednání bylo
kvalifikováno jako pøeèiny pokození cizí vìci a výtrnictví
prap. Tomá Kubù

ZVÝHODNÌNÉ ROZBORY VODY
ZE STUDNÍ A BAZÉNÙ

mladistvých cyklistù. V prùbìhu
jedné hodiny pøed zaèátkem vyuèování byly v rámci kontroly zjitìny celkem ètyøi pøestupky spoèívající v poruení pøísluných
pøedpisù a ty byly vyøeeny blokovými pokutami.
Jistì namítnete, e ètyøi
odhalené pøestupky v tom mnoství rodièù, kteøí vozí své dìti
kadé ráno do koly, není zase
tak mnoho. No, opravdu není.
Pøedevím chceme podìkovat
tìm zodpovìdným rodièùm øidièùm, kteøí své dìti do koly
vozí øádnì posazené do správnì
uchycené autosedaèky, která
odpovídá tìlesným charakteristikám dítìte. Ale i v tom malém
mnoství ètyø pøípadù, kdy rodièe
sedaèku nepouili nebo uili
nesprávnì, jak u to vìtinou
bývá - dílem náhody - mùe dojít
k havárii èi dopravní nehodì
vozidla a následky jsou potom
vìtinou tragické. A co se ji jednou stalo, nejde odestát. To platí
hlavnì v pøípadech dopravních

peènostních pásù jak u vaich
dìtí, tak u vás samotných, se
urèitì vyplatí. Povinnosti øidièe
být pøipoután bezpeènostním
pásem a pøepravovat dítì zákonem pøedepsaným zpùsobem
jsou stanoveny v ustanovení § 6
odst. 1, písm. a) - g) zákona o
provozu na pozemních komunikacích è. 361/2000 Sb. v úplném
znìní. Policisté jsou oprávnìni
pøi zjitìní tohoto pøestupku uloit na místì pokutu do výe a
2000,- Kè. Avak, co je pokuta v
porovnání s vyhaslým lidským
ivotem
Z policejního deníku
za bílého dne se 7. 4.
2013 neznámý pachatel vloupal
v obci Vizovice - Dubovsko do
osobního automobilu a to tak, e
neznámým pøedmìtem rozbil
zadní pravé okno a z prostoru za
pøedním sedadlem spolujezdce
odcizil èernou diplomatku, ve
které byl uloen obèanský prù-

Spoleènost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí majitelùm
studní zvýhodnìné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrù pitné vody za smluvní cenu 750 Kè (s DPH). Nabídka zvýhodnìných rozborù platí do konce záøí 2013.
Zvlátì nyní po vydatných detích mùe dojít ke zhorení kvality vody. Voda v soukromých studních nepodléhá ádné pravidelné
povinné kontrole. V letech 2011 a 2012 provedla MOVO 700 rozborù soukromých studní. Výsledky ukázaly, e a 80 % analyzovaných
vzorkù vod ze soukromých studní neodpovídala alespoò v jednom
parametru vyhláce è.252/2004 Sb. v platném znìní, kterou se stanoví hygienické poadavky na pitnou vodu a èetnost a rozsah kontroly pitné vody. Nejèastìji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele.
V nìkterých pøípadech byly pøekroèeny limity dusiènanù (limit 50
mg/l) a také limity pro hodnotu manganu nebo eleza.
V Èeské republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veøejných studní, vedle toho mnoho lidí
pouívá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených. Pouze laboratorním rozborem fyzikálnì chemických a mikrobiologických ukazatelù, které musí splòovat limity dané vyh-lákou, se dá zjistit, zda je voda ve studni pitná. Na pohled køiálovì
èirá voda mùe v sobì skrývat nebezpeèí v podobì mikrobiálního
zneèitìní.
Vechny rozbory provádí zkuební laboratoø akreditovaná ÈIA
è. 1446 spoleènosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Oddìlení
kontroly kvality vody, e-mail laboratore@smv.cz
Kontakt na pracovitì:
Laboratoø Olomouc, Dolní novosadská,
779 00 Olomouc, tel. 585 412 031-32
Laboratoø Prostìjov, ÈOV Prostìjov - Kralický Háj,
798 12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441
Laboratoø Zlín, ÚV Kleèùvka,
763 11 elechovice nad Døevnicí, tel: 577 901 654.

28

Vizovské noviny

1918: STÁTNÍ PØEVRAT! VE VIZOVICÍCH BYL USPOØÁDÁN TÁBOR LIDU
A MANIFESTAÈNÍ PRÙVOD ZA ÚÈASTI MÍSTNÍHO OBYVATELSTVA A OKOLÍ.
Minulý díl jsme ukonèili v
dobì vzniku samostatné Republiky Èeskoslovenské. V dalích
dílech se budeme vìnovat tomu,
co se událo v obvodu Èetnické
stanice Vizovice od 28. øíjna
1918 do osvobození v roce 1945.
Na úvod vak opìt nìkolik veobecných informací.

Obvody ZÈV se èlenily na
èetnická oddìlení zahrnující
území dvou i více politických
okresù, za urèitý poèet èetnických oddìlení byl odpovìdný
exponovaný tábní dùstojník (na
Moravì to byly 3 obvody exp.
tábních dùstojníkù v Olomouci,
Moravské Ostravì a v Brnì).

Po vzniku samostatné Republiky Èeskoslovenské byly
pøejaty vekeré normy a instrukce pro èetnictvo z Rakousko Uherska. Dolo pouze ke
zmìnì vnìjího oznaèení na
èetnických stejnokrojích - císaøská orlice byla zprvu vymìnìna za trikoloru a písmena ÈS
pozdìji za nìkterou z variant
státního znaku. Nový zákon o
èetnictvu byl schválen v roce
1920.

Území èetnického oddìlení
se dìlilo na okresní èetnická velitelství - OÈV, která byla zpravidla
zøizována v sídlech okresních
politických úøadù. A koneènì
území OÈV bylo tvoøeno obvody
jednotlivých èetnických stanic ÈS. U nìkterých okresních èetnických velitelství, kde pùsobil
krajský soud, byly zøízeny èetnické pátrací stanice - ÈPS. Tyto
mìly pùsobnost v obvodì nìkolika dalích okresních velitelství.
ÈPS v Uherském Hraditi mìla
pùsobnost pro okresní velitelství
Uherské Hraditì, Uherský Brod,
Zlín, Holeov, Kromìøí, Kyjov a
Hodonín.

Vrchním velitelem èetnictva
byl generální velitel èetnictva,
jmenovaný prezidentem republiky. Generální velitel èetnictva byl
podøízen MV a byl odpovìdný za
udrení káznì a vojenského
poøádku v øadách èetníkù. V
sídle kadé nejvyí politické
správní oblasti, tj. zemi, byla zøízena zemská èetnická velitelství
- ZÈV (Praha, Brno, Opava do
roku 1928, Bratislava a Uhorod.)

Jak ji bylo v minulém díle
øeèeno, v den vzniku ÈSR slouili na ÈS Vizovice se sídlem v
Kláterní ulici pod velitelem tábním kapitánem Èeòkem Mazalem 3 mui - místostrámistøi
Tomá Navrátil a Tomá Neruil a strámistr Jaroslav
Mlèoch.
První zápis v Památníku ÈS
ve Vizovicích je ze dne 29. øíjna
1918: Státní pøevrat! Dola
zpráva o zhroucení Rakouska i
proklamaci Èeskoslovenské
republiky. Ve Vizovicích byl
uspoøádán tábor lidu a manifestaèní prùvod s lampiony
mìstem za úèasti místního
obyvatelstva a z okolí. Výrostci pouili této oslavy k vytloukání oken u idovských obchodníkù a strhování nápisù a
znaku na úøedních budovách,
té u èetnické stanice ve
Vizovicích byly dvì okenní
tabule kamením rozbity.

Uniformy z
let 1890.
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1/11 1918: Zesílení stanice.
Denním rozkazem èís. 20 ze dne
28/10 1918 byl stav èetnické sta-
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nice ve Vizovicích ze 4 na 6
muù zesílen.
1918: Popøevratové pomìry: Ze vech boji a posádkových mìst vraceli se hromadnì
za války vojenskou slubu konající vojíni do svých domovù,
mnozí i se zbranìmi. Z vrátivích
se vojínù utvoøili se ve svých
domovech loupené tlupy, které
za noci se zbranìmi do domù
zámonìjích obèanù násilnì
vtrhli, loupili a toho, kdo se jim
postavil na odpor, zbraní na ivotì ohroovali.
Tak v noci na 6. listopadu
vloupala se tlupa 30 ozbrojených muù z obcí Zádveøic,
Vizovic a Rakov - kteøí byli
pozdìji vypátráni - do domu
Jindøicha Steinhardta ve Vizovicích, donutila tohoto vyhroujíc
mu zastøelením otevøíti ohnivzdornou pokladnu a uloupila z
této peníze a skvosty v cenì
30.000 K.
9/111918: V noci na 9. listopadu vtrhlo do paseky Pavla
afaøíka è. 90 5 ozbrojených
muù a oloupili tohoto o peníze,
skvosty a obuv v cenì 3000 K a
v noci na 6/12 1918 vniklo 6
ozbrojených muù do paseky
Èeòka Lednického ve Vizovicích
èís. 377, kde uloupili peníze, aty
a potraviny v cenì 3000 K, starce Frantika Mièu, který se
postavil na odpor, postøelili a
Èeòka Lednického uvázali a
odvedli do vzdálené suírny,
kde jej uzavøeli.
K potírání tìchto loupených
band zùstal velitel stanice sám,
nebo ostatní èetníci byli odveleni na jetì víc ohroených mís-

tech v Brnì, Mor. Ostravì a k
obsazení Slovenska, naèe na
prosbu vel. stanice a místního
Národního výboru, který se pøi
pøevratì utvoøil a dbal o neruené provedení pøevratu, pøijela
èeta 30 ozbrojených muù ès.
dobrovolného vojska s jedním
poruèíkem z Kromìøíe a k doplnìní stavu byli pøijmutí 3 vojíni z
obvodu jako náhradní èetníci,
kteøí konali pod vedením velitele
stanice èetnickou slubu.
prap. Tomá Kubù

Uniforma z
roku 1914.

Dovoluji si poádat pamìtníky a sbìratele o pomoc.
Vítám jakékoliv nové informace 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 DO DRUHÉ POLOVINY
Ve chvíli, kdy se ke ètenáøùm dostávají tyto noviny, má 46.
roèník Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby za
sebou první tøi koncerty.
Sezónu zahájil 24. kvìtna koncert vìnovaný pøipomínce
letoních jubileí Aloise Háby. V podání japonské sopranistky
Michiyo Keiko v nìm zaznìly vedle jiných písòových cyklù i
Hábovy Milostné písnì. Program koncertu doplnili klavírista
Marek edivý a violoncellista Martin Havelík. Právì on je duí
spolku s ponìkud nezvyklým názvem Domovem èeské hudby,
o.p.s., který se zamìøuje na pøipomínku èeských skladatelù v
místech spojených s jejich ivotem. Proto Alois Hába ve
Vizovicích.
Na dalím koncertu 7. èervna jsme pøivítali nekorunovanou
královnu èeské operety Pavlu Bøínkovou spoleènì s tenoristou
Janem Jekem. V programu s názvem Souznìní je doprovodil
klavírista Jiøí Pazour. Titul královna operety je ale tøeba rozíøit i
na muzikál. V programu byly stejnomìrnì zaøazeny populární
skladby obou ánrù.
Zatím poslední koncert se konal 21. èervna. To je právì den
120. výroèí narození Aloise Háby. Na odpoledne pøipravilo mìsto
malý vzpomínkový akt u památníku ve Sluovské ulici, na místì
rodného domu tohoto skladatele. Veèer jsme si v sále zámku
mohli opìt po nìkolika letech poslechnout cimbálovou muziku
Kaava. I výbìr tohoto ánru a tohoto souboru souznìl s hábovským výroèím. Vdy Alois Hába mìl hluboce zaitou lidovou
hudbu svého rodného kraje a dokázal z ní vyjít k modernímu
hudebnímu slohu.
A co nás jetì do konce sezóny èeká? Nejdøíve tøi recitály.
Na prvním se 26. èervence pøedstaví èerstvý sedmdesátník, klarinetista a saxofonista Felix Slováèek s klavíristou Borisem
Krajným a dále dva mladí umìlci: 9. srpna slovenská houslistka
Lucia Kopsová s klavíristkou Renatou Ardaevovou a 30. srpna
hornista Mikulá Koska s klavírním doprovodem Jany Goliáové. Letoní zámecké koncerty uzavøe 13. záøí Adamusovo trio
(hoboj, housle, cembalo.) Na vech tìchto koncertech rádi uvítáme stálé i nové posluchaèe. Vdy jejich program slibuje zajímavé záitky.
Závìrem nìkolik vìt o finanèní stránce festivalu.
Je logické, e v zájmu dostupnosti koncertù pro vechny,
není cena vstupenek nastavena tak, aby kryla vechny náklady
spojené s poøádáním koncertù. Významným zdrojem jsou i pøíjmy z reklam a od sponzorù. V souèasné dobì by se konání koncertù bez sponzorù neobelo. Patøí jim ná dík a rádi je uvádíme
jmenovitì.
V jubilejním roce Aloise Háby díky aktivitì vedení mìsta
naemu festivalu poskytla svou zátitu první místopøedsedkynì
Senátu Parlamentu Èeské republiky PaedDr. Alena Gajdùková.
Svou zátitu podpoøila i osobním finanèním darem.
Opakovanì zatitují festival i pøedstavitelé Zlínského kraje,
letos pøímo jeho hejtman MVDr. Stanislav Miák. Jeho zátitu
Zlínský kraj doprovodil finanèní podporou.
Patronem Kruhù pøátel hudby je Nadace Èeský hudební
fond, která jejich èinnost podporuje rovnì finanènì na základì
schválených kritérií - dva koncerty renomovaného komorního
souboru klasického sloení, jeden koncert recitál vynikajícího
sólisty, jeden koncert perspektivních mladých umìlcù nebo
komorních souborù vybraných z Prémiové listiny mladých, zaøazení skladby soudobého èeského autora.
Z podnikatelských subjektù z Vizovic a okolí nás tradiènì
podporují:
MUDr. Zdeòka Frantíková
PharmDr. Bohumil Hanák - Lékárny HANÁK
MUDr. Vladimíra a Stanislav Kubíèkovi
PharmDr. Jarmila Oreská - Lékárna Jiní svahy Zlín
AB, kvìtináøství s.r.o.
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
PODHÁJÍ s.r.o.

ROSTRA s.r.o.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
VALENDIN spol. s r.o.
Vizocargo s.r.o.
Novì se mezi podporovatele zaøadil MITAS a.s. Jeho podpora je zamìøena na mláde a má vazbu na skuteènost, e pravidelnou souèástí programu koncertù jsou tzv. pøedkoncerty, v
nich vystupují ákynì a áci základních umìleckých kol. Na
tìch, které ji probìhly, to byly klavíristky Eva Fusková a Tereza
Hromádková a flétnistka Johana Gerová ze ZU Zlín-poboèky
Vizovice, na dalích se pøedstaví áci ZU MORAVA.
Vít Suila

GULÁ ZVANÝ PLAVÁÈEK
Na tu noc z pátku na
sobotu 26. a 27. 6. 1987 nelze
zapomenout. Vaøil jsem pro
fotbalisty za zakonèení sezóny v rodné, ale u oputìné
chalupì ve
tìpské ulici
gulá. Maso
jsem jenom
podusil, e
gulá a pøed
akcí zahustím a dodìlám,
take
jsem by vlastnì hotov.
Venku ale zaèalo hroznì
pret, tak jsem se rozhodl, e
poèkám, a pøestane. Zhasnul
jsem svìtlo,
ulehl na pohovku a trochu zadøímal.
Probralo mì
a jakési mohutné huèení
a zvlátní bahenní pach.
Vyskoèím z pohovky a
rovnou do vody! První, co rnì
napadlo, bylo cosi o potopì
svìta a mìlo to své opodstatnìní. Prarodièe toti vzpomínali, e pøi velké povodni v
roce 1939 nebyla v naí chalupì voda. Naboso, protoe
boty uplavaly, a potmì jsem
vystartoval otevøenými dveømi
z chalupy. Nezastavil jsem se
a za parkovou bránou, kde
u voda nedosáhla a odtud
pozoroval tu spou. Ulicí
tìpskou proudila vlastnì
druhá øeka. Elektøina byla
vypnuta a v chalupách blikaly
jenom baterky nebo svíèky.
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ádná panika nebo volání o
pomoc, obyvatelé zøejmì sledovali výku vody a doèkali
se. Tak rychle jak voda pøila,
tak se také ztrácela. Pøeel
jsem
pøes
mìsto, Sluovskou ulicí,
ulièkou a k
naemu èináku, kde polovina obyvatel spala.
Hned jak
se
trochu
rozsvìtlilo
jsme li zhlédnout tu spou.
Voda u opadla, ale naprosto
vude vrstva mazlavého bláta.
U zdálky vidím dveøe chalupy
dokoøán a v
nich hrnec s
guláem!
Podle známého fyzikálního zákona
zøejmì plaval
chalupou a
natìstí se netrefil do dveøí.
Take teï u víte, proè
jsem ho tenkrát nazval
Plaváèkem.
Vlastnì
ani
nevím, kdo ho tenkrát dodìlával, vak masu nic nebylo, já
mìl jiné starosti.
Frantiek Kladníèek
Pozn. autora.: Pøiznávám,
vzpomínat na tu hrùzu tímto
zpùsobem je ponìkud zvlátní. Vzpomínky jsou rùzné a ty
zlé, kterých je daleko víc,
èasem pøebolí.
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