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Vizovské noviny

Váení ètenáøi Vizovských novin,
èervenec a srpen - mìsíce prázdnin a dovolených
jsou pomalu za námi. Mìsíce plné cestování, poznávání
a objevování nových zajímavých míst, èas odpoèinku a
relaxace.
Kadý si tento letní èas uíváme po svém. Nìkdo se
tìí na odpoèinek a nicnedìlání, chvíle strávené jen s
dìtmi èi partnerem, veèery u ohnì s vùní pekáèkù, sklízení ovoce. Nìkoho láká grilování vlastního tìla na
moøských pláích, nìkoho cestování s výlapy po
horách, courání lesem køíem kráem, sjídìní divoké
vody nebo cykloturistika.
K létu pro mnoho z nás neodmyslitelnì patøí i nìjaká dobrá kniha. Ta, která rozptýlí, potìí, u které se
pobavíme, moná i zapláèeme, prostì kníka dovolenková. Pro mì takové letos byly Hypnotizér, Paganiniho
smlouva a Svìdkynì ohnì. Autory jsou manelé píící
pod pseudonymem Lars Kepler. Vøele doporuèuji vem,
kdo mají rádi napìtí, detektivní ánry a krimi.
A u jste prázdniny a dovolenou strávili jakkoliv,
doufám, e jste si odpoèinuli a naèerpali dostatek sil,
energie a elánu do následujícího období.

OBSAH:
str. 5/ - Kino - dnes a zítra

V létì se také koná spousta kulturních akcí, letních
kin a festivalù a nejinak to bylo i ve Vizovicích.

str. 6/ - Investièní akce mìsta 1999 - 2013
str. 8/ - Doplnìní kanalizace a vodovodu

Máme za sebou dalí roèník festivalu Masters of
Rock, podle návtìvnosti to byl roèník úspìný a podle
policistù roèník celkem poklidný. Za sebe musím øíct,
e rok co rok se organizátoøi zlepují v zajitìní co
nejmení zátìe na obyvatele Vizovic.

str. 10/ - Rychlostní silnice R 49
str. 14/ - Prokopovský dvùr na Janovì hoøe
str. 18/ - Zahrádkáøi oslavili pùlstoletí
str. 24/ - Mojíovy láznì - to, co o nich moná nevíte
str. 29/ - Historie èetnické stanice - III. èást

Vizovské noviny vydává Mìsto Vizovice
IÈO: 00284653, MK ÈR E 13005
Adresa vydavatele Mìsto Vizovice, Masarykovo nám. 1007,
763 12 Vizovice
éfredaktor Richard Jaronìk
Litografie © Ivan Køemeèek, Bílovice
Tisk Graspo a.s., Pod ternberkem 324, 763 02 Zlín
Foto titulka Richard Jaronìk
Foto Richard Jaronìk, Tomá evèík - Vyzj Art, historický archív
Karla evèíka a autoøi èlánkù.
VN è. 4/2013 vylo 26. 8. 2013
Uzávìrka pøíspìvkù VN è. 5/2013 je 1. 10. 2013
Datum vydání VN è. 5/2013 je 22. 10. 2013
Vychází jako dvoumìsíèník v nákladu 2 200 kusù výtiskù
Výtisk zdarma
Redakèní rada VN neodpovídá za obsah autorských èlánkù.
Èlánky mohou být kráceny dle technických moností a potøeb redakce.
K nevyádaným pøíspìvkùm se redakce nevyjadøuje.
Pøíspìvky jsou pøijímány pouze v elektronické podobì.
Inzerce pouze s koncovkami jpg, eps, tif, psd, pdf. Za inzerci vytvoøenou
v programu Word s koncovkami doc a docx nenese redakce odpovìdnost.
Kontakt e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu

4/2013

3

Jak jinak ne koncertem oslavila Vizovická legenda
Fleret 30 let od svého vzniku. Koncert se konal 20. èervence v rámci festivalu Zádveøická rocková noc pod
hvìzdami, kde probìhl i køest knihy s názvem Umìlci na
òùøe, kterou kapela ke svým tøicetinám vydala.
V èervenci také pokraèoval program Vizovického
zámeckého kulturního léta Aloise Háby, a to 26. èervence recitálem klarinetisty a saxofonisty Felixe Slováèka s
klavíristou Borisem Krajným. My, co jsme se koncertu
zúèastnili, jsme obdivovali mistrovskou hru a profesionalitu obou pánù, krásné tóny známých i ménì známých
skladeb a prostì jsme se cítili dobøe.
V dobì uzávìrky tohoto èísla Vizovských novin finiují pøípravy na 46. Vizovické Trnkobraní a VIII. Folklórní
a dechový festival. Mùeme se tìit na bohatý program
jak v areálu likérky Rudolf Jelínek v pátek a v sobotu 23.
a 24. srpna, tak v nedìli 25. srpna na Sokolovnì ve
Vizovicích.
A zcela poprvé se uskuteèní v termínu 26. - 30. srpna
letní kino u zámku. Jsou pro Vás pøipraveny filmy: Koèky neberem, Balada pro banditu, Kalamita a Zapomenuté svìtlo.
Pøeji vám krásný zbytek léta a vem kolou povinným úspìný start do nového kolního roku.
Silvie Dolanská

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 24. 6. 2013 následující usnesení:

VI/117/13 - bere na vìdomí závìry vyplývající ze Zápisu z jednání Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného dne 19. 6. 2013, který tvoøí pøílohu è. 1 k zápisu.
VI/118/13 - schvaluje pøedloený závìreèný úèet mìsta Vizovice za rok 2012 vèetnì pøíloh a souhlasí s celoroèním hospodaøením roku 2012, a to bez výhrad.
VI/119/13 - schvaluje pøevedení výsledku hospodaøení za rok
2012 na úèet nerozdìleného zisku minulých let.
VI/120/13 - schvaluje pøijetí navrených nápravných opatøení
uvedených v pøíloze è. 2 k zápisu k odstranìní chyb a nedostatkù zjitìných v rámci pøezkoumání hospodaøení mìsta Vizovice
za rok 2012.
VI/121/13 - bere na vìdomí informaci o rozpoètovém opatøení
è. 3R/2013, které bylo schváleno Radou mìsta Vizovice na
svém zasedání dne 10. 6. 2013.
VI/122/13 - schvaluje zvýení pøíspìvku na provoz pøíspìvkové
organizace Technické sluby mìsta Vizovice o èástku 20.000
Kè.
VI/123/13 - schvaluje zvýení pøíspìvku na provoz pøíspìvkové
organizace Dùm dìtí a mládee Zvonek Vizovice o èástku
14.000 Kè.
VI/124/13 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 3Z/2013 - zmìna
schváleného rozpoètu roku 2013 dle pøílohy è. 3 k zápisu.
VI/125/13 - neschvaluje prodej bývalé kotelny na sídliti tìpská, p. è. st. 1657.
VI/126/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje bývalé kotelny na sídl. tìpská, p. è. st. 1657 za podmínek uvedených v pøíloze è. 4 k zápisu.
VI/127/13 - schvaluje uzavøení Pøíkazní smlouvy na dobu neurèitou mezi o. s. Janova hora Vizovice a Mìstem Vizovice ve
vztahu ke stavbì è. p. 450 na p. è. 783 o výmìøe 1190 m2 a p. è.
4857 o výmìøe 1251 m2, zapsaných na LV 10001 a povìøuje starostu mìsta podpisem smlouvy.
VI/128/13 - souhlasí s realizací plánovaných stavebních úprav
Janova Hradu.
VI/129/13 - nesouhlasí se sníením kupní ceny za èást pozemku p. è. 708 v k. ú. Vizovice o výmìøe 471 m2 pro Miroslava Baøinku, Rùová 998/B, Vizovice na 50 Kè/m2.
VI/130/13 - revokuje usnesení è. XII/219/12 ze dne 10. 12.
2012.
VI/131/13 - souhlasí s podáním ádosti o bezúplatný pøevod
pozemku p.è. 5417/4 o výmìøe 110 m2 - èást místní komunikace

Odbor ivotního prostøedí
MìÚ ve Vizovicích, ve spolupráci
se èleny komise ivotního prostøedí mìsta a za podpory samosprávy mìsta Vizovice, pøipravuje
realizaci vyhlídky a pietního místa
s názvem ibenièní vrch. Tato
vyhlídka bude umístìna východnì od zastavìného území obce, v
místì, v jeho okolí se podle starých map z 18. století nacházelo
popravitì. Tuto skuteènost dokládá i místní název nedalekého
vrcholu kopce s názvem ibenice.
Vyhlídka je na pozemku ve
vlastnictví mìsta. Souèástí tohoto
pietního místa bude i umístìní
køíe na památku nespravedlivì
odsouzených a popravených.

Masarykovo námìstí ve vlastnictví Èeské republiky, Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových.
VI/132/13 - souhlasí s pøevodem práva hospodaøení vodních
dìl Kanalizace a vodovod Mìsta Vizovice, Jednotná kanalizace v ulici Jaroslava Haly - l.èást SO 01 - kanalizace a SO 02 Úpravy ve stávající OK a Odkanalizování ulice Pøíèné a napojení na kanalizaèní sí mìsta Vizovice na Technické sluby
mìsta Vizovice.
VI/133/13 - nesouhlasí s odpisem pohledávky ve výi 41.949
Kè, smluvní pokuty za neuhrazení kupní ceny pozemku p. è. st.
403 a budovy è. p. 26 v k.ú. Kleèùvka z dùvodu odstoupení od
smlouvy Petra Böhma, Klabalská 1/1589, Zlín.
VI/134/13 - odvolává Mgr. Stanislava Floriana z funkce èlena
Majetkového výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice.
VI/135/13 - jmenuje Ing. Mariu Koèíbovou èlenem Majetkového
výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice.
VI/136/13 - schvaluje uzavøení Dohody o partnerství v projektu
KORIS a povìøuje starostu mìsta podpisem této Dohody.
VI/137/13 - bere na vìdomí informaci vyhláeného programu
Nadace Via spoleènosti NET4GAS a Nadace Èeské spoøitelny s
názvem Místo kde ijeme.
VI/138/13 - souhlasí s odstranìním a pøemístìním èásti oplocení p.è. 356/1 a 341/1 v ulici Pod Hájem, a to na náklady TSmV,
náhradou za darování èásti uvedených pozemkù z majetku Mgr.
Michaely tìrbové do majetku mìsta Vizovice.
VI/139/13 - bere na vìdomí výbìr nejvhodnìjí nabídky na realizaci akce Bezbariérové chodníky 1/69 a povìøuje starostu
mìsta podpisem smlouvy s nejvhodnìjím uchazeèem po uplynutí lhùty na odvolání.
VI/140/13 - bere na vìdomí Závìreèný úèet Mikroregionu Vizovicko za rok 2012 dle pøílohy è. 5 k zápisu.
VI/141/13 - souhlasí s vyhláením zámìru pronájmu vodovodní
a kanalizaèní sítì ve Vizovicích a s výzvou k podání nabídek na
pronájem a provozování vodovodní a kanalizaèní sítì s pøísluenstvím.
VI/142/13 - schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva mìsta Vizovice na II. pololetí 2013 dle pøílohy è. 6 k zápisu.

Ing. Roman Persun
starosta mìsta

VYHLÍDKA IBENIÈNÍ VRCH
Dále zde budou instalovány dvì
jednoduché lavièky pod lipami,
aby návtìvník mohl vychutnat
krásný výhled do krajiny s dominantou mìsta.
U cesty, sousedící s pozemkem a vyhlídkou, bude umístìn
informaèní panel, jeho úèelem je
pøiblíit návtìvníkùm historii
tohoto místa, výkon hrdelního
soudnictví ve Vizovicích i jeho
zánik. Takté zde bude stùl s
lavicemi, stojan na kola pro cyklisty a odpadkový ko. Krátký
chodníèek od posezení bude
lemovat stromoøadí novì vysazených lip.

Východní hranici pozemku,
na kterém se bude nacházet
vyhlídka, tvoøí historická kamenice, kde sedláci v uplynulých stoletích vysypávali ruènì vysbíraný
kámen z pøilehlých polí, aby
mohli lépe obhospodaøovat své
pozemky, co je dochovaná
ukázka historického hospodaøení
v krajinì a souèást kulturního dìdictví. Obnovená kamenice poskytne stanovitì pro ivoèichy,
vázané na tyto tradièní struktury.
Na závìr mùeme konstatovat, e zámìr realizace vyhlídky
a pietního místa ibenièní
vrch vychází z historických podkladù, pøedevím ze zákresù ve
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Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta

starých mapách, z nich jedna je
uloena v archivu státního zámku
ve Vizovicích a na její kopii se
mùe návtìvník podívat na informaèní tabuli na místì samém.
Ideou návrhu øeení je zachování ducha místa a umonìní
klidného odpoèinku a rozjímání.
Souèasnì budou naplnìny poadavky mìsta na umístìní základního zázemí pro turisty a neruené vychutnání atmosféry.
Srdeènì zveme k zahájení
posvìcení pietního místa v
magický den pátek 13. 9. 2013 v
16 hodin odpoledne.
Ing. Vladimíra Kováøová
Odbor P MìÚ Vizovice
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SBÌR ODÌVÙ A
TEXT. MATERIÁLÙ
Mìsto Vizovice ve spolupráci
s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva ivotního prostøedí ÈR pøipravilo pro nae
obèany umístìní kontejnerù na
sbìr pouitých odìvù a textilních
materiálù / kat. èíslo odpadù 200
110 a 200 111 /. Tento sbìr slouí k dalí separaci a minimalizaci
komunálního odpadu.
Vytøídìné odìvy a textilní
materiály se recyklují a dále pouívají jako surovina pro výrobu
èistících hadrù, èistících plachetek, netkaných textilií, lepenek a
dalích. Èást oacení vhodného k dalímu noení se v rámci
charitativního vyuití vìnuje
charitativním organizacím, kde
se pouije jako pomoc pro sociálnì slabé a potøebné v krizových
situacích. Podporujeme: Samari
o.s., Farní charita Beroun, Èeský
Èervený køí Liberec, Oblastní
charita Èervený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava
21, Nadace EURONISA, obèanské sdruení PROSTOR PRO a
dalí. Tímto sbìrem a následnou
recyklací vichni pøispíváme ke
zlepení ivotního prostøedí v naem mìstì.
Kontejnery na sbìr textilu
jsou bílé barvy s oznaèením TEXTIL. Kadý kontejner obsahuje
návod k pouití a popis, co do
kontejneru patøí a co nikoliv.
Chcete-li pøispìt ke zlepení
ivotního prostøedí, odkládejte do
tìchto speciálních kontejnerù
pouitý a nepotøebný textil, zabalený a zavázaný do igelitových
taek nebo pytlù. Volný textil se
pøi vyváení a manipulaci mùe
znehodnotit.
Do kontejneru patøí vekeré
nepotøebné oacení, loní prádlo,
záclony, bytové textilie, ruèníky,
ubrus, rovnì párovaná nositelná
obuv. Do tìchto kontejnerù
nepatøí koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní
materiály, výraznì zneèitìné a
mokré textilie. Myslete prosím na
to, e s tímto materiálem bude pøi
zpracování ruènì manipulováno.
Kontejnery na textil budou
umístìny na tìchto stanovitích:
Sídlitì Janova Hora
Sbìrný dvùr tìpská
Sídlitì Rùová za obchodním domem Albert
Ing. Ivan Strakraba
TS Vizovice
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KINO - VÈERA, DNES A ZÍTRA
V uplynulých letních mìsících proil film i kino v Èesku
dvì tradièní, ale vdy mimoøádné události.
Konal se Mezinárodní filmový festival v Karlových
Varech a Mezinárodní filmový
festival dìtských filmù ve Zlínì.
Jak vyplývá z názvù, jedná se o
události mezinárodního dosahu, v druhém pøípadì se jedná
dokonce o svìtový unikát, který
ve svìtì nemá obdoby.
A k tomu si pøidejme jetì
historický údaj (pro následující
podstatný) z Dìjin tìlocvièné
jednoty Sokol ve Vizovicích z let
1892 a 1945, citujeme:
Zásluhou br. Boh. Rosenbauma zakoupen zvukový promítací aparát. Pøi hotovém placení mono získat 10 % slevy.
Proto poskytli bratøi dr. Viktor
Lýèka Kè 4.000,-, Boh. Rosenbaum Kè 3.000,-, dr. Frant.
Scheiber Kè 6.000,- a Josef
Vanìk Kè 2.000,- pùjèku a zbytek kryt èásteènì sbírkou u
èlenù a z prostøedkù jednoty,
celkem Kè 21.274,-. Po dvoumìsíèním vyzkouení aparatura zakoupena a od 1. ledna
1934 hrají se pouze zvukové
filmy.
A potud zprávy pøíjemné,
optimistické a vyvolávající
pocit, e tento fenomén vzdìlání, zábavy a pouèení ije a má
stále mnoho svých pøíznivcù.
Bohuel asi jen pøeívá, kdy
se z médií stále ozývají zprávy,
jak postupnì zastupitelstva
obcí a mìst po republice pøijímají usnesení vedoucí k uzavírání a následnému ruení vlastních kin a tudí k nevratné
zmìnì toho, co do nedávna
patøilo k jejich rodinnému støíbru.
Pokud se týká naeho
mìsta, lze v kontextu uvést
následující.
Zastupitelstvo Mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 16. 07. 2012 usnesení k èásteèné digitalizaci
zdejího kina, které se uskuteènilo vèetnì nového ozvuèení
v èervenci a srpnu tého roku.
Ve, vèetnì technických problémù, které souvisí s filmovou
produkcí (pøechod z filmového
pásu na digitální záznam, provedení nového ozvuèení atd.),

5

zùstává na rozhodnutí o pøidìlení nemalého mnoství finanèních prostøedkù. Myslet je ale
tøeba i na toho, komu jsou filmová pøedstavení urèena, tj. na
diváka. Ve Vizovicích bylo ji v
jeho prospìch rozhodnuto.
V této souvislosti je nutné vak
zmínit dalí událost, pro Vizovice hodnou zaznamenání kronikáøem. Dne 14. èervna 2013
uvedlo zdejí kino díky nové
technice ze záznamu první
pøenos pøedstavení opery
Madam Butterfly z australského
mìsta Sydney. I kino se na tuto
událost peèlivì pøipravilo. Pro
návtìvníky byl vytitìn speciální program a kadého na uvítanou èekala sklenièka vína. A
jsme u merita vìci. Na toto unikátní pøedstavení pøilo 17 divákù (nìkteøí pøijeli ze Zlína).
Dále u se nebudeme ohlíet do minulosti, spíe je tøeba
se velmi odpovìdnì zamyslet,
co s kinem ve Vizovicích do budoucna. Vstøícný krok mìsta by
mìl být patøiènì zhodnocen s
pomocí vlastních obèanù, kteøí
si opìt cestu do kina najdou. Ve
Vizovicích má kino velmi dobré
zkuenosti s dìtskými pøedstaveními pro Mateøskou kolu.
Dìti jsou úasnými diváky a fil-

mová pøedstavení pro Mateøskou kolu jsou sestavována ze
zlatého fondu èeské kinematografie krátkých filmù pro dìti.
Malého diváka si èetí filmaøi
nesmírnì váí a jejich tvorba
dává velký prostor pro získání
vztahu k filmovému umìní i
ivotním hodnotám.
Filmová pøedstavení, jako
doplnìk pro výchovu a vzdìlání, se nabízí zdejím kolám. S
velkým zaujetím i ohlasem pøijali áci naí základní koly v
závìru kolního roku vynikající
filmové pøedstavení èeské produkce Vyí princip, a nebo nejúspìnìjí pùvodní originální
verzi filmu Romeo a Julie z
rolu 1968 od reiséra Franco
Zefirelli.
V mìsíci srpnu kromì ètyø
pøedstavení Letního kina u
zámku a jednoho pøedstavení v
rámci Trnkobraní na Sokolovnì
stojí za zmínku, e zdejí kino
pøipravuje projekci filmù, které
mìly svoji premiéru v èervenci a
srpnu tohoto roku, anebo dokonce jejich premiéra bude
následnì a po této projekci. A
tak pøijmìte nae pozvání do
kina.
pracovníci kina

INVESTIÈNÍ AKCE MÌSTA VIZOVICE REALIZOVANÉ V LETECH 1999 - 2013
Váení spoluobèané,
dlouho jsem zvaoval, zda tabulku investièních akcí 1999 a 2013 zveøejnit ve Vizovských novinách, èi nikoliv. Ji pøed èasem byl obdobný
materiál pøedloen zastupitelùm. Èasto se objevují polemiky nad tím, jak mìsto hospodaøí, co dìlá pro rozvoj mìsta a pro své obèany. Moná je
uvedená tabulka hodnì strohá, ale s ohledem na délku èasového období, které zahrnuje, se nám údaje nepodaøilo více zestruènit. Tabulku vypracovala vedoucí finanèního odboru ing. Eva Kubíèková dle úèetních podkladù.
Údaje uvedené v tabulce se týkají skoro ètyø volebních období. Cílem jejího zveøejnìní není srovnání jednotlivých období, ale spíe taxativní výèet investic a zpùsob jejich financování. Kadé volební období umoòovalo rozdílné monosti pøístupu k dotacím a úvìrùm. Zastupitelé v
kadém volebním období mìli své priority a cíle, kterých se snaili dosáhnout.
Tabulka nám poskytuje údaje o celkových nákladech na investice, o výi dotací na jednotlivé investièní akce a o úvìrech, které si mìsto
muselo vzít, aby byla moná jejich realizace.
Informace o termínech úhrady dosud nesplacených úvìrù jsou zveøejnìny v dalím èlánku, který je zároveò i reakcí na èlánek v èasopise
5+2.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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MASTERS OF ROCK 2013 Z POHLEDU
IVNOSTENSKÉHO ÚØADU
Hudební festival Masters Of Rock 2013, to není jen vystoupení
pøedních svìtových hudebních skupin, ale také vìci k tomu automaticky patøící jako jsou kempy, stánky s obèerstvením, obleèením,
biutérií... .
Mìstský úøad Vizovice, odbor Obecní ivnostenský úøad, i letos v
rámci letoního ji skonèeného hudebního festivalu Masters Of Rock
2013 provedl ivnostenskou kontrolu celkem u 64 prodejních stánkù nacházejících se jak v samotném srdci festivalu v areálu likérky R.
Jelínek a.s., tak i na místních pøilehlých komunikacích a prostranství.
Témìø ve vech prodejních stáncích podnikatelské subjekty provozovaly ivnost øemeslnou Hostinská èinnost. Pøi kontrolním etøení
bylo v nìkolika pøípadech zjitìno poruení ivnostenského zákona.
Iveta Zedníková
referentka odboru Obecní ivnostenský úøad
Mìstského úøadu Vizovice
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DOPLNÌNÍ KANALIZACE A VODOVODU VE VIZOVICÍCH

Mìsto Vizovice se léta
potýkalo s moností získání
finanèních prostøedkù na realizaci chybìjící èásti kanalizace
a vodovodu v nìkterých èástech mìsta. V minulých letech
bylo snahou mìsta získat
finanèní prostøedky, lépe øeèeno dotaèní zdroje ze Státního
fondu ivotního prostøedí v
rámci Operaèního programu
ivotní prostøedí (OPP), a to
z Prioritní osy 1 - Zlepení
vodohospodáøské infrastruktury a sniování rizika povodní.

minulého století s úèinností a
do roku 2034 a nebylo moné
ji zruit. Získání dotaèních prostøedkù z OPP nebylo tedy
reálné. V dubnovém èísle 2011
jsem vás informoval, e v
lednu 2011 probìhlo jednání
na Ministerstvu ivotního prostøedí, abychom si stoprocentnì ujasnili, zda lze z OPP na
tyto finanèní zdroje dosáhnout.
Byli jsme ujitìni, e nikoliv.
Mìsto Vizovice se tedy
rozhodlo pro jinou cestu jednání. Obrátili jsme se s naím
poadavkem na Ministerstvo
zemìdìlství. V lednu 2011 byly
podány dva samostatné projekty pod názvy: Doplnìní
kanalizace mìsta Vizovice a
Doplnìní vodovodu mìsta
Vizovice. Dne 31. 1. 2011 byly

ve výi 3,7 mil. Kè (ta bude
poskytnuta zpìtnì po vyhodnocení projektu). Zbývající
èást 10.568.849 Kè bude
mìsto Vizovice splácet formou
krátkodobých èi dlouhodobých
úvìrù.
Za celkové finanèní prostøedky byla realizována kanalizace v celkové délce
2882,14 m a vodovodní pøípojky v délce 488,09 m.
Práce probíhaly od sklonku roku 2011 a do poloviny
roku 2013 a jednalo se o tyto
úseky: ul. J. Haly, ul. Pøíèná,
ul. Kopanická, ul. Lázeòská,
ul. Øíèanská, ul. Chrastìovská a ul. Pøíkrá.
Dokonèení stavby bylo
stanoveno na 30. 6. 2013. V
prùbìhu èervence probìhla
kolaudace. Souèasnì v bìhu s
dokonèováním èinností bylo
vyøizováno koncesní øízení na
provozovatele kanalizace a
vodovodù. Realizací této akce
dolo jednak k vybudování
chybìjících
kanalizaèních
stok, ale zároveò dolo k pro-

pojení úsekù, které nebyly
napojeny na hlavní kanalizaèní
øad smìøující na èistírnu
odpadních vod. Nìkteré nemovitosti ji byly historicky pøipojeny na urèité úseky kanalizaèního øadu, jiné si mohou v souèasné dobì podat ádost o pøipojení. Ve vztahu k legislativì
ji mùe být mìsto Vizovice
klidné, protoe bude splòovat
85% poadovaného odkanalizování obce.
Témìø rok a pùl trvající
práce utekly jako voda. Dìkuji
vem, pøedevím realizaèní
firmì, za stoprocentnì odvedenou práci, spojenou s minimálními podnìty ze strany naich spoluobèanù, kterým zároveò dìkuji za trpìlivost v
rámci budování jednotlivých
úsekù, kdy byli do jisté míry
omezeni nepatrnými uzávìrami èi horí prùjezdností v
nìkterých èástech mìsta.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

IVNOSTENSKÝ ÚØAD - RÁDCE, POMOCNÍK SE SPOTØEBITELSKÝM PRÁVEM
Mìstský úøad Vizovice, odbor Obecní ivnostenský úøad, mimo
hlavní èinnosti spojené s výkonem ivnostenské agendy slouí také
obèanùm jako rádce a pomocník v pøípadì stíností na uzavøené spotøebitelské smlouvy. Zdejí ivnostenský úøad Vám mùe být nápomocen, máte-li problémy v pøípadech, kdy:

V rámci 3. výzvy OPP
byla podána ádost pod
názvem Kanalizace a vodovod mìsta Vizovice s celkovými pøedpokládanými výdaji
cca 59.783.000 Kè. ádost
vak byla dne 6. 8. 2008
zamítnuta.
V rámci 7. výzvy OPP se
mìsto opìt pokouelo být
úspìné, tentokrát s celkovými
pøedpokládanými výdaji 39.
853.316 Kè. ádost byla akceptována dne 29. 4. 2009. Na
tuto dotaci vak mìsto nemohlo dosáhnout z dùvodu více
vlastníkù kanalizací a vodovodù mìsta, kdy 61% kanalizace
je ve vlastnictví VaK Zlín a zbývajících 39% vlastní mìsto
Vizovice. Tato smlouva byla
sepsána na pøelomu 90. let

nae ádosti zaøazeny do seznamu akcí Ministerstva zemìdìlství. Vysoutìená cena
byla ve výi 40.776.592 Kè
vèetnì DPH.
Pro nás vechny je vak
nejdùleitìjí informace ohlednì výe dotaèních prostøedkù,
a ta èinila:
Dotace Ministerstva zemìdìlství byla v celkové výi
26.503.000 Kè s DPH, z toho
kanalizace byla hrazena dotací
24.176.000 Kè s DPH a vodovod 2.327.000 Kè s DPH.
Kromì tìchto dotaèních
prostøedkù z Ministerstva zemìdìlství byly v øíjnu 2011
uzavøeny Smlouvy o poskytnutí úèelové investièní dotace z
rozpoètu Zlínského kraje a to

a)
spotøebitel (obèan) uzavøel kupní smlouvu mimo provozovnu
a lhùta pro odstoupení od smlouvy dosud neuplynula,
b)
spotøebitel uzavøel kupní smlouvu v provozovnì,
c)
spotøebitel uzavøel smlouvu oznaèenou jako smlouva o
úpravì a opravì vìcí, aèkoliv z obsahu smlouvy je zøejmé, e se jedná
o kupní smlouvu,
d)
spotøebitel souèasnì s uzavøením kupní smlouvy uzavøel i
smlouvu o spotøebitelském úvìru, spotøebitel zmekal lhùtu pro
odstoupení od smlouvy uzavøené mimo provozovnu anebo od smlouvy o spotøebitelském úvìru,
e)
spotøebitel od smlouvy odstoupil, ale podnikatel na tuto skuteènost nereaguje.
Zdejí ivnostenský úøad bezplatnì poskytne obèanovi pomoc pøi
øeení uzavøeného spotøebitelského úvìru. Dále lze vyuít monosti
pomoci pøi:
a)
odstoupení od smlouvy,
b)
obrátit se na pøíslunou spotøebitelskou organizaci,
c)
podání aloby,
d)
v pøípadì uzavøení problematické smlouvy o spotøebitelském úvìru je monost obrátit se i na finanèního arbitra.
Ing. David Hába
odbor Obecní ivnostenský úøad
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ZADLUENOST MÌSTA VIZOVICE
V èervnovém týdeníku 5 plus 2 byl na stranì tøi uveøejnìn èlánek nesoucí titul Mìsta mají dluhy pod kontrolou. Kdy jsme
byli redakcí týdeníku osloveni, abychom jim poskytli ohlednì zadluenosti mìsta dostatek informací pro tvorbu èlánku, tak ze strany
Mìsta byla sdìlena pøehledná ekonomika za poslední léta hospodaøení naeho mìsta. Jeliko redakce týdeníku z naich podkladù
vyuila pouze èásteèné informace, které plnì nevyjadøují souèasný
ekonomický stav naeho mìsta, dovoluji si v tomto èísle Vizovských
novin uveøejnit vechny podklady, abyste mìli pøehled o hospodaøení mìsta za posledních cca 10let.
Mìsto Vizovice
V posledních letech se výe celkového dluhu mìsta postupnì
zvyuje. Je to zpùsobeno pøedevím tím, e mìsto investuje do
svého rozvoje. Cílem a hlavní snahou je vyuít pokud mono co
nejvíce dotací pro období 2007 - 2013. Výe celkového dluhu,
který byl evidován k 31. 12. 2011, se tak postupnì zvýila na témìø
dvojnásobek. Na zadluenost je potøeba nahlíet z globálního pohledu Èeské republiky, kdy ekonomický propad zadluenosti se stále
prohlubuje.
Vechny akce, které mìsto realizuje, jsou èásteènì financovány
z dotaèních titulù, které se daøilo a daøí vedení mìsta ve velké míøe
získávat. Na pøedfinancování tìchto dotací a také spolufinancování
vech projektù a investièních akcí je vak tøeba kromì prostøedkù z
rozpoètu mìsta, které jsou omezené, pouít také cizí finanèní prostøedky, a u dlouhodobé èi krátkodobé.
Období 2002 - 2006
Ji v roce 2005 byl na realizaci výstavby bytového domu s 24
bytovými jednotkami (Tyrova), která vèetnì terénních úprav stála
témìø 38,8 mil. Kè, získán dlouhodobý úvìr ve výi 20 mil. Kè,
který bude splácen a do roku 2024 (na tuto akci byla získána
dotace ve výi 7,7 mil. Kè (24%) ze Státního fondu rozvoje bydlení). V roce 2006 pak byl získán dalí dlouhodobý úvìr ve výi 6
mil. Kè, který byl pouit na financování rekonstrukce historické
budovy na námìstí (Lidový dùm), ve kterém je umístìn Mìstský
úøad. Splácet se bude do roku 2016. Realizace stála více ne 21,4
mil. Kè, byla na ni poskytnuta dotace (46%) ze státního rozpoètu
na rozjezd obcí s rozíøenou pùsobností ve výi témìø 8 mil. Kè.
Období 2006 - 2010
V letech 2008 - 2009 se pak investovalo do rekonstrukce a
zateplení jedné z budov základní koly za více ne 20,5 mil. Kè
(dotace 5,5 mil. z MF -porcování medvìda a dohodnuté odloené
splátky s dodavatelem, které mìsto v letech 2010 - 2012 zaplatilo z
rozpoètu mìsta. Procentuelnì byla tato akce dotaènì hrazena ve
výi pouze 27 %. Je koda, e nebyla vyuita formou dotaèního titulu "Zelená úsporám", kde procentuelnì by dotaèní alokaèní prostøedky byly podstatnì vyí, a tudí zbývající finanèní èástka
mohla znatelnì sníit zadluenost mìsta pro dalí období), dále
v roce 2010 do rekonstrukce a zateplení mateøské koly za témìø
5,5 mil. Kè (dotace 3 mil. Kè ze SFP - dotace ve výi 58%).
V roce 2008 bylo odkoupeno na splátky (2008 - 2012) od TJ
SOKOL koupalitì za 1,7 mil. Kè. + 600 tis. Kè bylo investováno za
projektovou dokumentaci a nebyla doøeena pøístupová komunikace
na koupalitì. Bohuel ádost o dotaci na rekonstrukci koupalitì nebyla podána a vloená investice je v souèasné dobì neuzavøená.
Období 2010 - 2014
Na pøelomu let 2010 a 2011 byla provedena rekonstrukce
chodníkù kolem silnice I. tøídy za více ne 6,2 mil. Kè (dotace
SFDI 4,2 mil. Kè. Dotaèní alokace èinila 67% na realizaci a na
projektovou èást 80%).
Rovnì v roce 2011 probìhlo zateplení radnice s výmìnou
oken za 5,3 mil. Kè s tím, e dotace byla ve výi 65%.
Dalí velkou investicí realizovanou v posledních dvou letech
byla výstavba Zdravotního støediska za více ne 23 mil. Kè, na
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kterou byla získána dotace ze strany ROP Støední Morava ve výi
14,5 mil. Kè. Na pøedfinancování této dotace se vedení mìsta podaøilo získat úvìr od Regionálního podpùrného zdroje s.r.o. ve výi
témìø 18 mil. Kè. Tento úvìr by mìl být splacen v letoním roce.
Dotace na tuto investièní akci byla ve výi 64%.
Velmi významnou investièní akcí je pak doplnìní kanalizace a
vodovodu ve Vizovicích v hodnotì témìø 41 mil. Kè. Témìø 75%
této investice pokryjí dotace získané z Ministerstva zemìdìlství
a dotace Zlínského kraje. Zbývající èást mìsto kryje èásteènì ze
svého rozpoètu a také z dlouhodobého úvìru ve výi 6 mil. Kè,
který bude splácen do roku 2022.
Také v letoním roce se vedení mìsta podaøilo získat pøíslib
dotací na dalí investièní akce. V souèasné dobì je proto realizována rekonstrukce a zateplení druhé budovy Základní koly za více
ne 5,2 mil. Kè (dotace ze SFP cca 50%), rekonstrukce budovy
Hasièské zbrojnice za témìø 4,2 mil. Kè (dotace SFP také cca
50%) a následovat bude dalí etapa výstavby a rekonstrukce
chodníkù kolem silnic I. tøídy v pøedpokládané hodnotì 4,3 mil.
Kè. Zde rovnì èiní dotace ze SFDI 70% alokaèních prostøedkù.
Doèasný nedostatek finanèních prostøedkù, který je zpùsoben
nutným pøedfinancováním dotaèních titulù, kryje mìsto buï krátkodobými nebo støednìdobými dodavatelskými úvìry. V roce 2012
byly získány úvìry ve výi 8 mil. Kè, v roce 2013 se pøedpokládá, e
výe jejich èerpání pøesáhne 10 mil. Kè. Vechny tyto úvìry by mìly
být splaceny v následujícím roce, kdy se ji neplánují dalí velké
investièní akce. Z dùvodu sníení celkové zadluenosti mìsta byla
odloena realizace rekonstrukce koupalitì. V roce 2015 by pak
mìla celková míra zadluenosti významnì klesnout.
Díky novému rozpoètovému urèení daní by Vizovice v roce
2013 do svého rozpoètu mìly získat o více ne 12 mil. Kè více.
Díky tomuto navýení daòových pøíjmù se mìstu daøí splácet své
závazky øádnì a vèas.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

SPONZORSKÝ DAR - DVA KUSY
KØOVINOØEZÙ PRO TECHNICKÉ
SLUBY VIZOVICE
V minulém èísle VN jste
byli, váení ètenáøi, seznámeni
s novým technickým vybavením naí pøíspìvkové organizace. Tento èlánek motivoval dalího naeho vizovického spoluobèana, pana Stanislava Ku-

bíèka, který je jednatelem spoleènosti GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r. o. Vizovice, nabízející zajímavé produkty nejen na péèi o vai
zahradu, dílnu èi volný èas, ale
i pro profesionální výkon povolání.
Jmenovaná spoleènost zaèátkem prázdninového týdne
pøedala pracovníkùm technických slueb dva kusy farmáø-

ských køovinoøezù z produkce
dánské spoleènosti Texas, jim
je spoleènost GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s . r. o.
Vizovice výhradním dovozcem
pro Èeskou republiku a Slovensko.

Firma kromì daru bude
zajiovat i bezplatný servis
po celou dobu ivotnosti køovinoøezù (i dalích typù techniky, které byly vìnovány
TsmV).
Dìkujeme spoleènosti GLOBAL ENTERPRISES LTD za tyto dary, které budou velkým pøínosem pro zkvalitnìní slueb
naich spoluobèanù.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49,
LÍPA - STÁTNÍ HRANICE ÈR/SR
Váení spoluobèané.
V únorovém èísle VN 2/2013
jste byli v krátkosti seznámeni o
setkání s europoslankyní Olgou
Sehnalovou, která navtívila nai
radnici a informovala nás o vývoji pøipravované rychlostní silnice
R49.
Dne 27. 6. 2013 probìhlo v
Zádveøicích Veøejné projednání k posudku na dokumentaci
EIA za pøítomnosti pracovníkù
Ministerstva ivotního prostøedí,
zpracovatele posudku, zástupce
Øeditelství silnic a dálnic ÈR, dále pøedstavitelù Zlínského kraje,
samospráv a dotèených obcí, nevládních ekologických organizací
a veøejnosti. Vichni jmenovaní z
øad obecenstva se mohli vyjadøovat a pøipomínkovat pøepracovaný Posudek EIA. Pøítomno bylo
pøiblinì 80 - 100 obèanù a jednání probíhalo od 14:00 do 20:00
hodin s ivou diskuzí a pøipomínkami.
V krátkosti si dovolím nejprve
vysvìtlit, co to vlastnì proces
EIA je a jaký má podíl na danou
realizaci stavby.
EIA (z anglického Environmental Impact Assessment,
èesky: Vyhodnocení vlivù na
ivotní prostøedí) je oznaèení
pro proces (respektive studii),
jeho cílem je získat pøedstavu o
výsledném vlivu stavby na ivotní prostøedí a vyhodnocení, zda
je z tohoto pohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek
je realizace akceptovatelná.
Proces nepodléhá správnímu
øádu (a nelze se proti nìmu
odvolat) a jeho výstup má pouze
doporuèující charakter (by je
vìtinou správními úøady akceptován). Studii EIA musí mít a pøiloit ji k ádosti o realizaci vechny velké stavby a vechny podniky s výrazným dopadem na pøírodu. EIA je zakotvena v zákonech øady zemí svìta. V dnení
dobì tuto problematiku øeí
novìjí zákon è. 100/2001 Sb.,
který platí od 1. 1. 2002. Celý
proces EIA zahajuje Oznámení,
pak následuje Zjiovací øízení,
na základì kterého je zpracována Dokumentace. Dle Dokumentace je zpracován Posudek
autorizovanou osobou. Dokumentace, posudek a vyjádøení
slouí jako podklad pro závìreèné stanovisko, které vydává pøísluný úøad a zasílá ho vem
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zúèastnìným stranám. To mùe
obsahovat soubor podmínek k
prevenci, vylouèení, sníení nebo kompenzaci nepøíznivých vlivù. Stanovisko slouí jako odborný podklad pro navazující øízení
(napø. územní, stavební). Bez nìj
nelze v navazujících správních
øízeních vydat rozhodnutí.
Celý tento proces je pomìrnì zdlouhavý a je poèítán na
mìsíce a roky. A právì tyto roky
vnesly do této èásti rychlostní silnice øadu zmìn, ke kterým se
starostové dotèených obcí, pøípadnì obèané a ekologická hnutí
mohli vyjadøovat na Veøejném
projednání a vznáet tak pøipomínky. Za mìsto Vizovice byly
rovnì sepsány Pøipomínky,
byly pøedloeny zastupitelùm
naeho mìsta, jeho výstupem
mìlo být delegování starosty na
zmínìném Veøejném projednání.
Nastala vak neoèekávaná situace. V den jednání zastupitelstva
z poètu sedmnáctièlenného zastupitelstva bylo pøítomno pouze
10 èlenù. Pøi projednávání tohoto
bodu Pøipomínek byly v diskuzi
projednány jednotlivé body Pøipomínek, jeden bod byl vyøazen,
pak následovalo hlasování s výsledkem 8 pro, jeden proti Pøipomínkám - zastupitel pan ing.
Burkart a zdrela se paní radní
Bc. Dolanská. Ke schválení tohoto bodu chybìl pouze jeden hlas
z pøítomných zastupitelù Toto
hlasování rozhodlo, e jsem nedostal povìøení, abych na Veøejném projednání pøednesl Pøipomínky za mìsto Vizovice. Mohl
jsem vystoupit pouze jako øadový
obèan mìsta Vizovice, co se také stalo. Ve struènosti vám pøedkládám obsah pøipomínek, které pouze obsahovaly hledání
co nejlepího technického øeení pro mìsto Vizovice.
1/ V roce 1997 a 1998 byly
zpracovány Dopravnì urbanistické studie od spoleènosti VIAPONT a Transconzult. Obì tyto
studie byly vypracovány za úèelem prosazení koridoru R49 do
Územního plánu VÚC (Velkého
územního celku) Zlínské aglomerace. Dùleité je pøipomenout,
e se tak stalo s výslovnou
podmínkou, e zástavba Vizovic bude podejita tunelem a
jedinì díky tomuto kompromisu se koridor R49 dostal do
územních plánù. Ministerstvo
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STAVBY 4903 - 4905 - VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ K
POSUDKU NA DOKUMENTACI EIA
ivotního prostøedí v závìru
Zjiovacího øízení uloilo
vyhodnocení monosti vedení
silnice pod Vizovicemi tunelem.

dle zpracovatelù Posudku zaloen na pøedpokladu zprovoznìní
pøivadìèe z Valaské Polanky na
mimoúrovòovou køiovatku Pozdìchov. Tento pøivadìè vak

odpoèívky u naeho mìsta jak
v jedné variantì, tak ve druhé z
dùvodu negativních dopadù
na obyvatele naeho mìsta.

a nebyly odeslány v písemné podobì na Ministerstvo ivotního prostøedí.
Domnívám se, e je to velká
koda, protoe mìsto Vizovice se tak pøipravilo o monost
vznést pøipomínky a dát podnìt k co moná nejlepímu
technickému øeení pro mìsto
Vizovice. Dokumentace Posudku EIA byla k dispozici na
MÚ 30 dní, patøiènì byli obèané informováni o monosti
nahlédnutí do tohoto spisu.
Zájem ze strany naich spoluobèanù byl vak nulový.
Touto cestou chci podìkovat vem úèastníkùm Veøejného projednání (bylo jich cca
kolem 7) za mìsto Vizovice a
zároveò vem, kteøí se s námi
proèetli více jak 500 stranami
Posudku a spoleènì jsme sepsali Pøipomínky, které vak
nemohly být odeslány na patøièná místa.
Jsem názoru, e budoucí
rychlostní komunikace R49
není pouze otázkou obèanù
ulice Lázeòské, ale bude se
silnì dotýkat vech obèanù
naeho mìsta.

Øeení tunelu v dokumentaci
EIA z roku 2009 je vak provedeno tak nekvalitním zpùsobem, e
zástavbu ulice Lázeòské nepodchází. Zpracovatelem Posudku
je doporuèen záøez v Janové
hoøe (ne tedy tunelem) s pøemostìním vysokým 30 m (viz navrená vizualizace).
Tento bod Pøipomínek je
relevantní, protoe v 90. letech
byly pøedloeny výe zmínìné
studie øeící tunel pod celými Vizovicemi, který by ochránil nejen
ulici Lázeòskou, ale celé Vizovice a minimalizovaly by se tak
dopady na ivoty naich obyvatel
(hluk, smog, svìtelný smog).
2/ Dále mìla být vznesena
pøipomínka vyjadøující nesouhlas
se zpracovateli Posudku, kteøí
tvrdí, e výstavbou rychlostní silnice R49 dojde k výraznému
úbytku dopravy v obcích, konkrétnì ve Vizovicích a o 5080%, ve Lhotsku, Bratøejovì,
Pozdìchovì a Prlovì o 80%).
Tento úbytek dopravy v obcích je
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není souèástí procesu EIA,
proto jsme v Pøipomínkách
vznáeli oprávnìnou obavu, e
doprava v naem mìstì naopak vzroste z dùvodu chybìjícího pøivadìèe a není záruka,
e tento pøivadìè do budoucna
bude vùbec vystavìn. Automobily, které se budou chtít pøipojit na rychlostní komunikaci
R49 by musely projídìt pøes
nai obec a doprava by se tudí
zvýila.
3/ Zpracovatelé Posudku navrhli do lokality mezi Vizovicemi a
Lhotskem oboustrannou odpoèívku. Dalí oboustranná odpoèívka má být v lokalitì Laènovských rybníkù. Zpracovatelé Posudku doporuèují zruit odpoèívku Laènov a realizovat oboustrannou odpoèívku Vizovice,
pøípadnì ji rozdìlit na dvì (jedna
mezi Vizovicemi a Lhotskem smìr Zlín) a druhá pøed Vizovicemi naproti prùmyslové zóny smìr státní hranice SR. Nae
pøipomínky byly vùèi realizaci
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Jak jsem ji uvedl v úvodu,
tyto pøipomínky nebyly odsouhlaseny v zastupitelstvu mìsta

Ing. Roman Persun
starosta mìsta
Pavel Peèeòa
radní mìsta

VITEK - STØEDISKO NADÌJE
Do VITKU - nízkoprahového zaøízení Nadìje ve Vizovicích - si
nacházejí dìti a mláde cestu od roku 2006. U tøi roky pøedtím klub
fungoval pod Farním sborem Èeskobratrské církve evangelické.
Vizovická mláde tu nachází
pøívìtivý a vstøícný prostor, ve
kterém se bezpeènì mùe setkat se svými vrstevníky a promluvit si o vìcech, které ji zajímají nebo trápí. Dozví se tu dùleité informace v rámci preventivních programù. Díky podpoøe mìsta Vizovice je zaøízení vybavené
pro sport i kreativní èinnosti, s dìtmi pracujeme i pøímo v terénu.
Díky podpoøe Zlínského kraje mùeme i v letoním roce nabízet
dìtem a mládei sportovní hry, víkendové akce, kreativní a pracovní
dílny.
Projekt Støedisko Nadìje Vizovice je spolufinancován z prostøedkù Zlínského kraje.
Mgr. Kateøina Pivoòková
oblastní øeditelka Nadìje ve Zlínì

CYKLOHLÍDKY JI NYNÍ I VE VIZOVICÍCH
V dnením èlánku se chceme vìnovat také situaci s parkováním v centru mìsta.
Jistì vichni, co Vizovicemi
jezdíme a parkujeme v nich,
vnímáme tuto skuteènost. Je
bohuel faktem to, e kvùli
urbanistickým dispozicím mìsta jejich boèní komunikace
nedokáou pojmout objem souèasné dopravy. Ulice leckdy
nesplòují poadavky na íøku
prùjezdných profilù tak, aby v
nich mohla parkovat vozidla a
pøitom se jejich øidièi nedopustili pøestupku proti bezpeènosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
V zákonì è. 361/2000 Sb.
se v § 25, který upravuje zastavení a stání, v odstavci 3
výslovnì uvádí, e pøi stání
musí zùstat volný alespoò
jeden jízdní pruh iroký nejménì 3 m pro kadý smìr jízdy
(tzn. 6 metrù celkem - pozn.
PÈR); pøi zastavení musí zùstat volný alespoò jeden jízdní
pruh iroký nejménì 3 m pro
oba smìry jízdy. Kde komunikace íøkovì nesplòuje tato kriteria, nelze takto vùbec zastavit
a stát, jinak se øidiè dopoutí
pøestupku. § 27 tého zákona
zase stanovuje, kde øidiè nesmí
zastavit a stát. Ve Vizovicích
se ustanovení tohoto para-

grafu poruují zejména pøi
zastavení a stání na pøechodu pro chodce nebo pøejezdu
pro cyklisty a ve vzdálenosti
kratí ne 5 m pøed nimi, na
vyhrazeném parkoviti, nejde-li
o vozidlo, pro které je parkovitì vyhrazeno, na mostì a na
jiných místech, kde by tím byla
ohroena bezpeènost provozu
na pozemních komunikacích,
zejména jízda ostatních vozidel. Ve vech tìchto pøípadech
se jedná o tzv. obecnou úpravu
pravidel silnièního provozu.
Jestlie je vak silnièní provoz upraven znaèkami, a to jak
svislými, tak vodorovnými, je
øidiè povinen respektovat tyto
dopravní znaèky (resp. pokyny
policisty nebo jiné povìøené
osoby). V centru mìsta jsou to
dopravní znaèky zákaz stání a
zákaz zastavení. Ve vodorovné
podobì jsou tyto znaèky znázornìny: zákaz stání - lutá
pøeruovaná èára u krajnice
komunikace; zákaz zastavení lutá plná èára u krajnice komunikace. Jak vypadají tyto
znaèky ve formì svislé, není
snad tøeba øidièùm pøipomínat.
Jedná-li se o stání, je to doba,
která je nezbytnì nutná k naloení a vyloení nákladu, nebo
nastoupení a vystoupení osob.
U zastavení nelze akceptovat

OKURKOVÁ SEZÓNA PRO ZÁMEK
NEPLATÍ
Letoní prázdniny vypadají opravdu ukázkovì. Moná by nìjaká
ta deová kapka nekodila - popraskané zemi a vyprahlé trávì by
urèitì pøinesla úlevu, ale takové prázdniny být mají. Pro hrady a
zámky jsou prázdniny nejvytíenìjími dny v roce. Pokud se nedaøilo v návtìvnosti bìhem první poloviny roku, slibujeme si od léta, e
vechnu ztrátu dohoníme. Navíc jsou hrady a zámky místem, kde se
dá bájeènì zchladit, zpomalit svùj ivotní sprint, vidìt opravdu krásné vìci a aspoò na chvíli zapomenout na pohromy, skandály a jiné
negativní tlaky, které se na lidskou spoleènost valí ze vech stran.
Pro nás na vizovickém zámku je letoní rok do velké míry zlomový. Po témìø patnácti letech snaení koneènì dolo na opravu
zámecké kaple. Ve Vizovicích urèitì není mnoho tìch, kteøí její interiér nemìli dosud monost obdivovat. U jen na první podívání je její
architektura, výzdoba a vybavení ohromující. Snad jen trochu
zalá A teprve pøi blízkém kontaktu byste mohli vidìt její skuteèný, neutìený stav, zaili byste moná pocit zoufalství, kdy se vám
jednotlivé pøedmìty rozpadají v prstech a mìní se v narezavìlý práek, který z kdysi pevné hmoty døeva dokázal bìhem nìkolika let
udìlat nenasytný èervotoè. A nevynechal nic, ani rámy obrazù, dubové lavice, pozlacené andílky, svatozáøe, svícny, plastiky, øezby, èi
rámeèky meních tabulek, staré pøes dvì stì padesát let.
Díky penìzùm, které pro kapli získala tehdy jetì poslankynì
Mgr. Alena Hanáková, teï u s jistotou víme, e má u nás èervotoè
utrum. A nejen to - kaple bude opravena po stavební stránce. U teï
jsou vyøeeny statické poruchy a postupnì mizí straidelné praskliny

ani tuto dobu, nato potom èekání na to, a nìkdo vyjede z
parkovacího místa. Tento nevar je rozíøený zejména pøed
supermarketem Albert na Masarykovì námìstí.
Zamyslíme-li se nad volným
jízdním pruhem, nejedná se o

zvùli zákonodárce ikanovat obèany a snahu represivním slokám dávat do ruky zbraò, jak a
proè vybírat pokuty. Ale jedná se
skuteènì o bezpeènost a plynulost provozu, by u i jen pro
vozidla integrovaného záchranného systému - pøíjezd hasièské
techniky k poáru, pøíjezd sanitního vozu k pacientovi s infarktem myokardu, apod. Jak by asi

komukoli z nás bylo, kdyby se
hasièi opozdili pøi pøíjezdu k
haení bytu, který nám zaèal
hoøet, kdy by museli kvùli neukáznìnì parkujícím øidièùm
objídìt pùl mìsta??? A ji tak
nebo onak, ve vìtinì pøípadù
se jedná o dodrování øidièského gentlemanství, slunost a
ohleduplnost. I Karel Havlíèek
øíkal: Co sám nerad, neèiò jinému, pravil kantor áku kdesi,
tøepaje ho za paèesy.
Od poèátku letních prázdnin se mùete v ulicích mìsta
potkat nejen s pìími nebo
motorizovanými
policejními
hlídkami, ale i s hlídkami policistù na kolech. Tento druh
hlídkování se dobøe vyuije v
místech, kam policisté se sluebním vozidlem neprojedou a
pìí hlídka by byla pomalá chatové oblasti, lesní stezky,
cyklostezky, turistické chodníky
a podobnì. Policisté jsou vybaveni cyklistickými dresy a
doplòky, které jsou podobnì
jako klasická policejní uniforma
øádnou a schválenou souèástí
policejní výstroje. I pøes to, e
terén v okolí Vizovic není takový, jaký je tøeba na Hané, policisté vyráejí nìkolikrát do
týdne na cyklohlídky a vykonávají bìnou hlídkovou èinnost.
prap. Tomá Kubù

ve stropních klenbách, vzniklé v 60. letech 20. století, mìla by se zde
koneènì sníit vlhkost. Celý interiér kaple bude záøit èistotou zdiva a
nádherné tukové výzdoby, která byla postupem let díky nemonosti vìtí údrby vizuálnì potlaèena. Kaple zkrátka prohlédne.
Bohuel u ale nedojde k restaurování vìtiny umìleckých a
uitkových pøedmìtù - finanèní pøíspìvek nemohl být kapli poskytnut
v plné potøebné výi, plánované práce byly proto zredukovány a vìtina pøedmìtù se tedy do kaple buï nevrátí vùbec, nebo se vrátí v
dochovaném stavu, pokud to bude jenom trochu moné.
Jak to tedy vypadá dnes?
Kaple je pro návtìvníky uzavøena, témìø celé jiní køídlo je pod
leením. To vak do konce prázdnin zmizí a práce budou pokraèovat
uvnitø. Celý interiér je protkán leením, po kterém se zlehka pohybují restaurátoøi, èistící umìlé mramory a tukové reliéfy. Co bylo pínou tmavì edé, teï záøí skoro oslepující bìlostí. Jen pro monost
srovnání a kontrolu odborníkù na památkovou péèi je na nìkolika
místech zatím ponechán neoèitìný kousek, ale i ten brzy zmizí.
Vechno zlacené, co jetì nedávno zdobilo interiér, je teï odstranìno, zabaleno a èeká na oetøení. Èást pøedmìtù, které u byly proti
èervotoèi oetøeny a s nimi u se dál nebude do konce oprav nic
dalího dít, byla místo do depozitáøe pøenesena do pøízemí zámku,
kde vznikla unikátní výstava KAPLE JINÝMA OÈIMA. Teprve tady
se mùete na øadu vìcí podívat doopravdy zblízka nebo vùbec úplnì
poprvé. Drtivá vìtina pøedmìtù je toti v kapli umístìna na nedostupných místech.
Výstava vám je pøibliuje novým pohledem. Pøedmìty, které jsou
na výstavì umístìny teï, by mìly být postupnì nahrazovány dalími, jak budou pøicházet z restaurátorských dílen, pokud to jejich stav
dovolí. O kapli tedy návtìvníci nepøijdou a vy také nemusíte, nebu-
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VIZOVICKÁ STOPA VE FILMU
Zámek Vizovice, Kino Vizovice a Mìsto Vizovice vás zvou na
Letní kino u zámku na téma Vizovická stopa ve filmu.
V pondìlí 26. 8. 2013 v 20:30 hod.ÈR 79 min. Komedie 1966 Mládei pøístupno

NAROZENÍ:
Krytof Kopuletý, Martin Svaèina, Adéla Fúsiková,
Veronika Hlavièková, Nella Kuèerová, Radim Penèík,
Daniel Svìtlík, Jan ápal, Albìta Vlèková, Julie Ilková

ÚMRTÍ:
Marie Burgetová, Jarmila Gajdoíková, Milada Hálová,
Jaroslav Majar, Vìra evèíková, Marie aová, Josef
Pechal, Emilie lezingrová, Ladislava Vaøáková, Dagmar
Weinsteinová

KOÈKY NEBEREM

Úsmìvný prázdninový pøíbìh o starém autì jménem Kleopatra a
jeho ètyøèlenné, výhradnì pánské posádce. Pøíbìh sleduje ètveøici
kamarádù se starým autem na cestì do pøedem prohrané bitvy.
Øíkají si Muketýøi a mají v ivotì jasno: chtìjí proít parádní prázdninové dobrodruství, ovem bez enských. V jejich stopách se vak
vydává trojice dívek, odhodlaných potrestat je za neuctivé chování k
nìnìjí polovinì lidstva
Polívkova první role v dvouvteøinovém zábìru.
V úterý 27. 8. 2013 ve 20:30 hod. ÈR 89 min. Muzikál 1978 Mládei pøístupno

SÒATEK:
Pavel Ertelt - Ivona Ertelt roz. Rozsypálková
Jiøí imek - Radana imková roz. Boèková
Tomá Kutìj - Stanislava Kutìjová roz. aludková
Oldøich Sieklik - Jitka Siekliková roz. Zýková
Petr Trlica roz. Luka - Lenka Trlicová
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.
Pro ty, kteøí neovládají internet, nabízíme monost podání
vzpomínky èi gratulace na podatelnì MÚ Vizovice. Samozøejmì
zdarma.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

dete-li chtít. Velmi uvítáme také jakoukoliv finanèní výpomoc, která
umoní jeden kadý, by drobný pøedmìt vrátit po opravì do interiéru kaple. Kadopádnì vak prvním krokem bude vae návtìva
výstavních prostor v pøízemí zámku, kde mùete vidìt kapli jinýma
oèima. Vstup je zdarma.
Kaple ale není to jediné, co nás teï zamìstnává. ivot na zámku
jde dál a léto se nikdy neobejde bez doprovodných akcí. Na závìr
prázdnin jsme pro vás spoleènì s Kinem Vizovice a Mìstem Vizovice
pøipravili LETNÍ KINO U ZÁMKU.
Loòské promítání Limonádového Joa na zámeckém nádvoøí nás
natolik okouzlilo, e jsme se rozhodli opráit starou tradici letních kin
a zkusit ji pøenést do prostøedí zámku. Z technických dùvodù jsme
zvolili prostøedí za zámkem, mezi sochami gladiátorù, kde je víc
místa pro plátno a promítací maringotku. A protoe zaèínáme, vybrali jsme 4 dostupné filmy s vizovickým rodákem Bolkem Polívkou.
Vechny ostatní informace najdete na plakátì. Vìøím, e se necháte nalákat zvlátní veèerní atmosférou zámecké zahrady a pøijdete se podívat. Snad neménì tak lákavá bude pro vás i dalí, u 4.
HRADOZÁMECKÁ NOC. Její program zatím tvoøíme, ale jakmile to
pùjde, prozradíme jej na naich webových stránkách a plakátech.
Místa vak budou jako kadý rok omezena kapacitou reprezentaèního sálu, tak si je nenechte rozhodnì ujít.
Po roèní pøestávce chystáme na konec záøí (27. a 28. 9.) také
opìt noèní prohlídky, na které bude moné jako obvykle od 1. záøí
koupit vstupenky. Jste tu vítáni!
Za celý kolektiv vás zve
Jana Pluhaøová

4/2013
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BALADA PRO BANDITU

Filmová verze muzikálového zpracování osudù Nikoly uhaje
loupeníka, jak je pro brnìnské Divadlo na provázku podle archivních dokumentù a novinových èlánkù napsal Milan Uhde a nastudoval reisér Zdenìk Pospíil. Snímek, oscilující mezi pohádkou, baladou a muzikálem je zároveò inspirován románem Ivana Olbrachta
Nikola uhaj loupeník. Do amfiteátru se scházejí diváci, jsou vítáni
herci zpívajícími za doprovodu kytar píseò o chlapovi z Koloèavy.
Postupným pøehluováním melodie jsou diváci vtahováni do dìje, ze
skuteènosti se stává sen a pøíbìh pomalu zaèíná.
Ve støedu 28. 8.2013 ve 20:30 hod. ÈR 96 min. Komedie 1981 Mládei pøístupno

KALAMITA

Pestrý, epizodicky bohatý dìj filmu je organizovaný okolo candidovského pøíbìhu mladého mue, který se snaí v ivotì plném
úplatkáøství a promiskuity, prorazit podle svojí cti a svìdomí. Opoutí
vysokokolské studie, aby navázal na rodinnou tradici jako strojvedoucí horské lokálky. Smysl pojmu kalamita rezonuje témìø ve
vech jeho lidských kontaktech: jeho pøedstavy o poctivosti, nezitnosti a upøímnosti neustále vstupují do konfliktu s realitou. Závìreèná
skuteèná kalamita, kdy jeho vláèek zavalí horská lavina, poskytne
satisfakci jeho víøe v krásu ivota.
Ve ètvrtek 29. 8. 2013 v 20:30 hod. ÈR 105 min. Drama 1996 Mládei pøístupno

ZAPOMENUTÉ SVÌTLO

Pøíbìh vesnického faráøe, který bojuje se státními úøedníky i vyími církevními pøedstaviteli za záchranu kostela, se odehrává na
sklonku 80. let. Pro faráøe Holého pøedstavuje víra v Boha neotøesitelnou hodnotu a navíc zápasí s pocitem vlastní zbyteènosti a bezmocnosti pøi setkání s chorobou milované Marjánky. Stejnì bezmocný je i pøed socialistickým reimem, který arogantnì likviduje hmotné
i duchovní hodnoty, a rozdìlí i prchající rodinu.
Místo promítání U gladiátorù. Obèerstvení zajitìno. Za detivého poèasí se bude promítat v kinokavárnì Domu kultury.
Jednotlivé vstupné 50 Kè.

PROKOPOVSKÝ DVÙR NA JANOVÌ HOØE
Prokopovský dvùr na Janovì hoøe nechal vystavìt hrabì
Prokop Gervas Gollen v létech 1710 - 1713.
K nìmu byla pole z panských houtin vykuèována, byl postaven
v délce 46 sáhù (1,8m x 46 = 82,8 m) s nìkolika pokoji pro panstvo
a se stájemi pro hovìzí dobytek.
Na studni, která tam byla v samé skále vytesána, pracovalo se 3
roky. Vecko i se stodolou stálo 2151 zlatých a 32 krejcarù.

Ke prokopovskému dvoru (na Janovì hoøe) patøilo 195 m. (mìøice = jednotka ploného obsahu o velikosti 1918 m2).
Veliká potøeba penìz pøimìla vizovskou vrchnost, e vecky
dvory, které ve vlastní správì obdìlávala, jeden po druhém rozprodávala.
Nejdøíve rozprodala polnosti od dvora prokopovského, který
tehdy zván byl ji janovohorský. Od té doby zùstala na Janovì hoøe
jenom panská ovèírna a ostatní budovy se pomalu rozpadávaly.
R.1783 zruil hrabì Blümegen také Prokopovský dvùr na Janovì
hoøe a vìtinu pozemkù prodal.
Novými osadníky na Janovì hoøe se stali: Martin Dorazil, Jan
Brhláè, Kristián ebesta, Antonín Uhlíø, Frantiek Dujka, Pavel
Straka a Jan urek. V budovì tamní zùstala jen ovèírna a panský
ovèák.
(Konec citace z knihy Josefa Èimáøe)

HISTORIE VLASTNÍKÙ
Janùv hrad vlastnili v létech 1710 - 2013
1710 - 1746 - lechtický rod Gollenù
1746 - 1815 - lechtický rod Blümegenù
1815 - 1945 - lechtický rod Stillfriedù
1945 - Èeskoslovenský stát
1992- 1993 - Lesní správa v Luhaèovicích
1993- 2013 - Mìsto Vizovice
Co se dìlo s v létech 1922 - 2013
1922 - 1990 Janùv hrad obýval hajný s manelkou a 3 syny
1990 - po smrti hajného objekt jeho potomci opustili
1991 - 1993 vyuívali skauti, objekt v r.1993 opustili
1995 - objekt vyhoøel - shoøela støecha a její døevìná nosná konstrukce
1997 - Okresní úøad Zlín nechal vypracovat studii nového zastøeení
1998 - Radim Vrla z referátu kultury Okresního úøadu Zlín provedl obhlídku objektu a provedl zápis, který slouil jako podklad k
ádosti o zapsání památky do Ústøedního seznamu kulturních památek ÈR (ÚSKPÈR)
1999 - Starosta Vizovic Ing.Vít Suila poádal referát kultury
Okresního úøadu Zlín o podání návrhu na zápis Janova hradu do
ÚSKPÈR
1999 - Okresní úøad Zlín zaslal na Ministerstvo kultury (MK)
ádost o zapsání Janova hradu do ÚSKPÈR

1999 - 2012 - MK Janùv hrad nezapsalo do ÚSKPÈR a tie se
rozpadá a zarùstá
2013 - Obèanské sdruení Janova Hora Vizovice (OSJHV) iniciovalo projekt na záchranu zbytkù zøíceniny Janova hradu zakon-

zervováním zbylých stìn objektu, renovací studny a úpravou okolí.
Práce na realizaci projektu zahájili jeho pøíznivci v bøeznu 2013.
V srpnu 2013 zaloili aktivní pøíznivci Janova hradu Obèanské
sdruení Janùv hrad Vizovice.
- 4. 2. 2013 pøiel Jiøí Gerych za pøedsedkyní OSJHV Veronikou

CO BYLO V RÁMCI PROJEKTU
REVITALIZACE JI PROVEDENO:
Horákovou s návrhem na revitalizaci Prokopovského dvora nazývaného Janùv hrad na Janovì hoøe v katastru Vizovice
- 6. 2. 2013 J.G. a V.H. s návrhem seznámili starostu Mìsta
Vizovice ing. Romana Persuna
- 11. 3. 2013 na zasedání zastupitelstva Mìsta Vizovice Josef
Husek projekt pøedstavil zastupitelùm, kteøí ho vzali na vìdomí
-J.G., V.H. a Dagmar Bambuchová vypracovali projekt revitalizace Janova hradu
- 23. 3. 2013 J.H. zorganizoval 1. pracovní sobotu. Byly vykáceny náletové døeviny z objektu a jeho okolí. Kácení bylo ohláeno na
odbor ivotního prostøedí MìÚ Vizovice. Prací se zúèastnili 4 èlenové OSJHV a 2 èlenové skautského oddílu Vizovice
- 1. 5. 2013 jsme zorganizovali Setkání pøíznivcù Janova hradu
v restauraci Zámecká Vrátnica ve Vizovicích. Na setkání Josef
Husek úèastníky seznámili s historií a souèasností Janova hradu a
s tím, co jsme pro jeho záchranu od zaèátku bøezna 2013 ji udìlali.
Setkání se zúèastnila místostarostka Vizovic Mgr. Zuzana talmachová, vizoviètí zastupitelé Jaroslava Divílková, Bc. Silvie Dolanská a ing. Zbyek Kubíèek, z Klubu èeských turistu ing. Miloslav
Vítek a dalí obèané mìsta Vizovice. Na setkání také pøiel ing. arch.
Meluzín, který v r.1997 vypracoval studii zastøeení objektu po poáru. Vichni zúèastnìní nai iniciativu pøivítali a podpoøili.
- 4. 5. 2013 J.H. zorganizoval 2.pracovní sobotu. Byl proveden
úklid pozemkù Janova hradu. Bylo sesbírali 9 pytlù odpadkù a
zahájeno rozebrání suti zøícené východní zdi. Prací se zúèastnili 4
èlenové OSJHV a 2 pøíznivci Janova hradu z øad obèanù Vizovic.
- 19. 5. 2013 byl ustaven realizaèní tým ve sloení J.H., J.G.
V.H., D.B. a definovány èinnosti týmu.
- 25. 5. 2013 J.G. a J.H. provedli obhlídku Janova hradu s
archeologem Mgr. Jiøím Janálem z NPÚ Kromìøí - zprávu zatím
nemáme.
- 8. 6. 2013 J.H. zorganizoval 3. pracovní sobotu na Janovì
hradu. Byl zabezpeèen objekt a pøístup ke studni kari sítìmi a pokraèovalo se v rozebírání suti vnì objektu zøíceniny a úpravì terénu.
Prací se zúèastnili 2 èlenové OSJHV a 2 pøíznivci Janova hradu.
- 20. 6. 2013 J.H. provedl obhlídku objektu Janova hradu se
statikem ing. Jiøím Stehnem - zprávu obhlídky statik zaslal a pracuje
na návrhu statického zajitìní objektu.
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- 24. 6. 2013 J.H. seznámil zastupitele s ádostí o grant Nadace
Obèanského fóra z programu Opomíjené památky a poádal zastu-

pitele, aby schválili projekt renovace studny a uzavøení smlouvy o
správì nemovitosti OSJHV a MìV.
- 24. 6. 2013 schválilo zastupitelstvo mìsta uzavøení Pøíkazní
smlouvy na dobu neurèitou mezi o. s. Janova hora Vizovice a
Mìstem Vizovice ve vztahu ke stavbì è. p. 450 na p. è. 783 o výmìøe 1190 m2 a p. è. 4857 o výmìøe 1251 m2, zapsaných na LV 10001
a povìøuje starostu mìsta podpisem smlouvy.
- 26. 6. 2013 uzavøelo Mìsto Vizovice s OSJHV Pøíkazní smlouvu o údrbì Janova hradu, kterou podepsal starosta MìV a pøedsedkynì OSJHV.
- 27. 6. 2013 J.H. odeslal ádost o grant Nadace Obèanského
fóra z programu Opomíjené památky na renovaci studny na Janovì hradu. Projekt renovace vypracoval ing. arch. Meluzín, posudek a návrh opravy rumpálu uloeného ve Valaském enku vypracoval znalec ing. Starosta.
Projekt odsouhlasil Radim Vrla z NPÚ Kromìøí.
- 29. 6. 2013 J.H. zorganizoval 4. pracovní sobotu na Janovì
hradu. Byla provádìna úprava plochy pro ohnitì a posezení
návtìvníkù v jiní èásti pozemku. Prací se zúèastnili 4 èlenové
OSJHV a 4 pøíznivci Janova hradu.
- 6. 7. 2013 jednu z 9 sítí nìkdo ukradl.
- 12. 7. 2013 J.G. a J.H. pøipevnili na místo ukradené kari sítì
novou sí a pøipravili studnu k inspekci.
- 13. 7. 2013 provedl J.G. a Roman Balán inspekci studny vnitøku studny. J.G. pokraèoval v úpravì jiní èásti pozemku.

PROJEKT REVITALIZACE
PROKOPOVSKÉHO DVORA VIZOVICE
Cíl:
* Zakonzervovat Janùv hrad, který je 300 let starou památkou
místního významu, tím památku zachovat pro dalí generace.
* Zvýit bezpeènost návtìvníkù Janova hradu.
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* Vybudovat turistický cíl se sportovními prvky (slackline) nejen
pro obyvatele mìsta Vizovic.
* Poøádat v prostorách
Janova hradu kulturní a sportovní akce pøedevím pro dìti a
mláde v rámci prevence rizikového chování.
* Seznamovat veøejnost s
historií Vizovicka.
Nutno provést:
* Vykácet náletové døeviny z
vnitøního prostoru objektu a jeho
nejbliího okolí - je provedeno.
* Vyrobit a umístit tabuli s
popisem historie hradu - je
provedeno.
* Vypracovat projekt renovace studny - je provedeno.
* Vybudovat pøípojku elektrického proudu.
* Renovovat studnu.
* Vypracovat projekt statického zajitìní objektu.
* Vypracovat projekt konzervace objektu, nadstøeení
sklepa a vyhlídkové vìe.
* Provést ztuující a opìtné
prvky volného zdiva a sanaci
klenby. Horizontální èásti zdiva
zaizolovat proti zatékání.
* Vybrat sutiny zevnitø objektu, pouitelné kameny a cihly
pro zpevnìní rozpadajících se
zdí oèistit a uloit.
* Vybudovat nadstøeení sklepa a vyhlídkovou vì.
* Vykácet náletové døeviny na pozemcích "Janova hradu" a tím
otevøít hrad do krajiny. Zvelebit okolí hradu
* Postavit pøístøeek a posezení pro turisty.
Kdo projekt podporuje:
* Projekt je realizován pod zátitou vedení Mìsta Vizovice.
Co pro realizaci potøebujeme?
* Finanèní podporu Zlínského kraje, Mìsta Vizovice a sponzorù.
* Pøíznivce a nadence, kteøí projekt pomohou realizovat.
Pøibliné náklady na realizaci projektu:
* 1 500 000 Kè
Josef Husek

SOCIALISTICKÉ MYLENÍ
Jakoto zastupitelé mìsta jsme dostávali pravidelná hláení o
ukradení první a i druhé kari sítì a nìkdo by mohl namítnout, proè se
zabývat takovou banalitou, jakou je kus pletiva.
Ale jde o princip. O zneváení práce a píle druhých. Zneuctìní
snahy skupiny, která vytváøí urèitou hodnotu, nikoliv ve svém zájmu,
ale v zájmu veøejném. A v neposlední øadì jde o prachsprostou zlodìjnu.
Nakonec si i vlastnì dovedu pøedstavit chataøe èi kolemjdoucího,
který vidí kus kari sítì..., a ta se pøece vdy hodí. Jen tady leí tak
opøená..., a nikoho není...
el dvì generace výchovy v komunisticko - socialistickém smýlení se na nás podepsalo. Co je veøejné, je pøece vech! Èili i moje.
Jen si øíkám, kolik musí vymøít generací, ne pochopíme, e ve
nìkdo vlastní a zaèneme ctít soukromý majetek. Øíká se, e a dìti
naich dìtí zaènou o pojmu vlastnictví jinak pøemýlet.
Do té doby se buï po pøeètení èlánku zlodìj chytne za nos (co
se nestane), anebo budeme ve pøiroubovávat, pøivaøovávat èi pøibetonovávat.
Hold to musíme vydret jetì takových 40 let.
Richard Jaronìk

MÌSTO VIZOVICE UCTILO PAMÁTKU 120. VÝROÈÍ NAROZENÍ HUDEBNÍHO
V horkém páteèním odpoledni se dne 21. 6. 2013 u památníku
Aloise Háby ve Sluovské ulici konala vzpomínková akce u pøíleitosti 120. výroèí narození tohoto významného a svìtovì uznávaného hudebního skladatele. Právì na tomto místì kdysi stával rodný
dùm zakladatele ètvrttónové soustavy a èestného obèana naeho
mìsta.

Pozvání pøijal a zdravici v úvodu této malé slavnosti pøednesl
Ing. Ladislav Krytof, radní pro kulturu Zlínského kraje. Mìsto
Vizovice zastupoval starosta mìsta Ing. Roman Persun a místosta-

rostka Mgr. Zuzana talmachová. Na ivot a dílo Aloise Háby
zavzpomínal kronikáø mìsta Vizovice Jiøí Madzia. Kulturní program
obohatil svým vystoupením národopisný valaský soubor Vizovjánek. áci dechového tria ZU Morava ze Zlína pøítomným zahráli
slavnostní intrády a také Znìlku pro Vizovice, kterou Alois Hába
vìnoval mìstu v roce 1963.
Tato znìlka je napsána na
nápìv známé valaské písnì
Já su synek z Vizovic. Program
byl zakonèen prohlídkou muzea
Aloise Háby.
Alois Hába mìl hluboce
zaitou lidovou hudbu svého
rodného kraje a dokázal z ní
vyjít k modernímu hudebnímu
slohu. Po Pavlu Køíkovském a
Leoi Janáèkovi je Alois Hába
tøetí ze skladatelù moravsko slezského regionu, který mimoøádným zpùsobem obohatil profil èeské novodobé hudby.
Spoleènì s Leoem Janáèkem
je zároveò nejznámìjím mo-
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SKLADATELE ALOISE HÁBY
ravským skladatelem na svìtì. Alois Hába byl Moravanem svým
zpùsobem, hudebním rodem i cítìním. Morava a Valasko zaujímaly v jeho ivotì pevné a trvalé místo.
Mgr. Zuzana talmachová

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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VYHODNOCENÍ MASTERS OF ROCK
Jedenáctý roèník rockového
festivalu Masters of Rock, který se
konal ve dnech 11. - 14. 7. 2013, je
ji za námi a za mìsto Vizovice si
dovolím kratièké bilancování. Na
jarní koordinaèní schùzce, které se
pravidelnì zúèastòují vechny
organizaèní sloky, jsou pøedkládány rùzné návrhy, pøípadnì zkuenosti z minulých let, co lze pøípadnì vylepit pro co nejlepí prùbìh samotného festivalu. Je pravdou, e poèáteèní roèníky festivalu
se nedají s tìmi posledními vùbec
srovnávat. Podstatnì se zmìnilo
celé zázemí samotného festivalu.
Návtìvníci se rok od roku více
koncentrují do samotného srdce
dìní, areálu spoleènosti R. Jelínek, protoe sluby se stále více
zdokonalují. Pohyb na samotném
Masarykovì námìstí byl mení
ne v minulých letech. Pøesto byl
poèet odhadován na pøiblinì pøes
dvacet tisíc návtìvníkù.
Za letoní rok jsme zaevidovali na MÚ pouze dva podnìty,
jeden typu anonymního e-mailu
a druhý podnìt byl od obèana z
ulice Tyrová, kdy byl vznesen
dotaz na absenci dopravní znaèky Zákazu vjezdu. Znaèku se
ale nìkterým nenechavcùm podaøilo odstranit. Náprava byla
provedena bìhem ètvrteèního
dopoledne. Je pravdou, e bìhem krátké doby se podaøilo nìkterým návtìvníkùm vyuít situace a zaparkovali svá vozidla na
rùzné volné plochy. Ve spolupráci s Policií ÈR jsme danou lokalitu monitorovali a stabilizovali. A
nyní pøistoupím k ekonomické
bilanci.
Výnosnost pro mìsto Vizovice z festivalu Masters of Rock
2013 byla podstatnì lepí ne v
loòském roce. Do pokladny byl
odveden pauální poplatek od
Pragokoncertu ve výi 100.000
Kè. Za uívání veøejného pro-

stranství na provoz stánkù
jsme letos do pokladny inkasovali 105.640 Kè, co je o
27.860 Kè více ne v loòském
roce. Poprvé mìsto Vizovice
pøes TS mìsta provozovalo
mìstskou plochu pro stanové
vyuití. Zde èinil èistý výnos
po odeètení vech nákladù
45.600 Kè. A rovnì poprvé jsme
letos ve spolupráci s TJ Sokol
vyuili naeho místního nezprovoznìného koupalitì pro
stanové mìsteèko. Zde èinil
èistý pøíjem po odeètení nákladù 11.900 Kè.
Získané finanèní prostøedky
budou vyuity na tyto úèely:
Èervencové jednání Rady mìsta
schválilo vyuití finanèních prostøedkù, které získaly TS provozováním plochy pro stany na sídliti tìpská: ve dvou tøetinách
na opravy komunikací, které probìhly v posledním týdnu mìsíce
èervence, a zbytek penìz byl
pouit na jednorázovou odmìnu
zamìstnancù.
Disponibilní èástka ve výi
více jak 100.000 Kè bude pøedloena na záøijové jednání zastupitelstva k jednání a pøípadnému
schválení, s pøedstavou investovat tyto peníze do postupné
opravy sociálních zaøízení v DPS
(Dùm s peèovatelskou slubou).
Tento objekt je majetkem mìsta
a jak ji samotný název øíká, jsou
zde ubytovaní nai spoluobèané
s vyuitím slueb Doteku. Dùm
vak byl postaven se sanitárním
vybavením hùøe pøístupných
van pro nae seniory, a proto
bude nutné tyto koupelny upravit
na bezbariérové sprchové kouty.
Bude záleet na zastupitelích,
jestli budou této mylence rekonstrukce naklonìni.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

VIZOVTÍ ZAHRÁDKÁØI OSLAVILI PÙLSTOLETÍ SVÉ ORGANIZACE
Pøi pøíleitosti 50. výroèí
zaloení zahrádkáøské organizace ve Vizovicích zorganizoval
výbor ZO Èeského zahrádkáøského svazu dne 31.5. v kavárnì
Kulturního domu slavnostní èlen-

skou schùzi. Pozváni byli i neèlenové ZO. Pozvání pøijali i starosta mìsta pan Ing. Roman Persun
a místostarostka paní Mgr.
Zuzana talmachová, za ZO
ÈSV pan Ing. Jaroslav Stupka,
za Sbor dobrovolných hasièù
pan Jan talmach, za Územní
radu ÈZS ve Zlínì byl pøítomen
její pøedseda pan Frantiek
Nìmeèek. Pozvání pøijala také
paní Jaroslava Divílková.
Po úvodním slovu a pøivítání
hostù vystoupil dìtský folklórní
soubor Vizovjánek s pásmem
písní a tancù, který zpestøil pro-

gram slavnostní schùze. Dalím
bodem programu byla zajímavá
pøednáka paní Jaroslavy Divílkové o pìstování a blahodárných
úèincích léèivých rostlin, ovoce a
zeleniny na nae zdraví. Její

pøednáka se setkala se znaèným ohlasem a máme pøíslib jejího podrobnìjího opakování na
podzimní výstavì ovoce a zeleniny, kterou nae ZO pøipravuje na
konec záøí.

Následovala zpráva pøedsedy ZO Jaroslava iky, který se
ve struènosti zmínil o historii
zahrádkáøské organizace i o její
souèasné èinnosti a jejích problémech. Jeho výklad doplnili o
vlastní poznatky z historie organizace bývalí pøedsedové Frantiek Hába a Ing. Antonín Minaøík. Úèastníci slavnostní schùze obdreli pøi prezenci brouru
Pùlstoletí zahrádkáøské organizace ve Vizovicích, kterou
vydala ZO k tomuto výroèí, v ní
je historie organizace podrobnìji
popsána.

V dalím bodu programu pøedal pøedseda ZO pamìtní listy za
zásluhy o rozvoj zahrádkáøské
èinnosti ve Vizovicích 29 zaslouilým èlenùm organizace a podìkoval jim za jejich obìtavou

práci. Za ji neijící a zakládající
èleny pøevzali pamìtní listy jejich
rodinní pøísluníci. Zástupci mìs-

zahrádkáøské organizace, z výstavby jednotlivých osad i z èinnosti ZO v poslední dobì.

ta Ing. Roman Persun a Mgr.
Zuzana talmachová pøedali
také pamìtní listy za aktivní a
pøíkladnou èinnost a za zásluhy o
rozvoj ovocnáøství a zahrádkáøství na území mìsta tøem bývalým dlouholetým pøedsedùm ZO
- Frantiku Hábovi, Ing. Antonínu Minaøíkovi a Janu Pappovi a souèasnému pøedsedovi
ZO Jaroslavu ikovi.
V závìru slavnostní schùze
vystoupili hosté s krátkými zdravicemi. Pøedseda územní rady
ÈZS pan Frantiek Nìmeèek

Po loòské úspìné výstavì
ovoce, kvìtin a zeleniny uspoøádá ZO v letoním roce obdobnou
výstavu s bohatím programem.

zhodnotil prùbìh slavnostní
schùze a podìkoval jménem ÚR
vem èlenùm i funkcionáøùm ZO
za pøíkladnou zahrádkáøskou èinnost.
Pro úèastníky slavnostní
schùze byly v místnosti jejího
konání umístìny panely s fotografiemi a dokumenty z poèátkù

Výstava se bude konat 28. záøí
t.r. v naí víceúèelové budovì na
ulici Zahradní. Na tuto akci
zveme vechny nae souèasné i
minulé èleny i nae pøíznivce.
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Ing. Antonín Minaøík
èlen výboru ZO ÈZ Vizovice
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VIZOVICE ZA MOBILIZACE V ZÁØÍ 1938
Pøed 75 lety dne 23. záøí 1938 vyhlásila tehdejí Èeskoslovenská republika mobilizaci své branné moci. Bìhem nìkolika dní se
podaøilo vytvoøit více ne milionovou armádu, její jednotky se rozmístily na hranicích i ve vnitrozemí. V prùbìhu mobilizace vnikla celá
øada nových vojenských velitelství, mezi nimi i velitelství M ve
Vizovicích, jeho název byl s nejvìtí pravdìpodobností odvozen od
slova Morava.

Generál Josef Bílý (vpøedu vlevo) na
manévrech èeskoslovenské armády.
Toto velitelství mìlo za úkol øídit výstavbu obranného postavení
v prostoru Moravy. Pøedpokládalo se, e slabí èeskoslovenská
armáda bude pod tlakem silnìjí nìmecké armády ustupovat na
východ a její poslední moností bude právì toto obranné postavení.
Mìlo se táhnout od Opavy pøes Vítkov, Hranice a Holeov po
Napajedla k øece Moravì a dál po jejím toku a po Kúty na
Slovensku. I kdy se výhledovì plánovalo, e se zde postaví opevnìní podobnì jako na hranicích, v záøí 1938 nebyla tato linie nijak
pøipravena a po vyhláení mobilizace bylo tøeba urychlenì zahájit
terénní práce. Ty mìly provádìt pracovní jednotky vytvoøené z civilního obyvatelstva v okolí obranného postavení a velitelství "M" je
mìlo øídit prostøednictvím tøí podøízených velitelství M-sever v
Odrách, M-støed v Bystøici pod Hostýnem a M-jih ve Veselí nad
Moravou.

V èele velitelství M stál armádní generál Josef Bílý, který
zaèal svoji vojenskou kariéru v rakousko-uherské armádì, po vzniku Èeskoslovenska byl pøijat do èeskoslovenské armády, kde dosáhl nejvyí generálské hodnosti a v roce 1935 odeel do výsluby. Z
kroniky Vizovic víme, e tento skvìlý vojenský odborník sídlil
na vizovickém zámku ve druhém poschodí v tzv. èínském pokoji. Na zámku spolu s ním nepochybnì pùsobili i dalí pøísluníci velitelství M, z nich známe pouze dva. Náèelníkem tábu velitelství
se stal plukovník generálního tábu Ladislav Kotík, pøísluník èeskoslovenských legií ve Francii, který pøed vyhláením mobilizace
velel pìímu pluku 20 v Michalovcích na Slovensku. Funkci øeditele
technických prací velitelství zastával brigádní generál Jan Èermák,
pøísluník èeskoslovenských legií v Rusku, který pøed vyhláením
mobilizace pracoval na Øeditelství opevòovacích prací v Praze.
O konkrétní èinnosti velitelství M ve Vizovicích bohuel skoro
nic nevíme, protoe se v archivech nedochovaly ádné jeho dokumenty. Lze tak jen pøedpokládat, e po pøíjezdu dùstojníkù do
Vizovic a svém ustanovení zaèalo velitelství M koncem záøí vytyèovat trasu obranného postavení a pøipravovat terénní práce. Zda
byly tyto práce skuteènì zahájeny, se mùeme jen dohadovat.
Jedinou informací je telegram generála Bílého z 1. øíjna 1938 odpoledne, v nìm se dotazoval Hlavního velitelství mobilizované èeskoslovenské armády, zda má v pracích pokraèovat nebo ne. Vzhledem
k pøijetí Mnichovské dohody èeskoslovenskou vládou 30. záøí 1938
vak Hlavní velitelství naøídilo vekeré práce zastavit a velitelství zlikvidovat, k èemu dolo s nejvìtí pravdìpodobností 2. øíjna 1938.
Armádní generál Bílý odjel z Vizovic zøejmì a 3. øíjna 1938, protoe ten den navtívil ve Zlínì éfa Baových závodù Jana Antonína
Bau a také Dominika Èiperu. Ve stejné dobì opustili Vizovice i dalí
dùstojníci, èím skonèila tato krátká, nicménì velmi zajímavá epizoda v dìjinách mìsta.
A jaké byly dalí osudy dùstojníkù z velitelství M? Generál
Josef Bílý se po okupaci èeských zemí v bøeznu 1939 stal jedním z
pøedstavitelù vojenské odbojové organizace Obrana národa a
pozdìji jejím velitelem. V listopadu 1940 byl Nìmci zatèen a 28. záøí
1941 v Praze popraven. Èlenem Obrany národa se stal také plukovník Ladislav Kotík, který pùsobil jako náèelník tábu velitelství na
Moravì. I on byl ji v listopadu 1939 zatèen a 19. srpna 1942 v
Berlínì popraven. Generál Jan Èermák válku pøeil a slouil v èeskoslovenské armádì do roku 1948, kdy odeel do výsluby.
Mgr. Pavel rámek, Ph.D.
Státní okresní archiv Zlín

PRÁDELNA VE VIZOVICÍCH DEFINITIVNÌ KONÈÍ
Pøestoe to v loòském roce
vypadalo nadìjnì a v 5. èísle
Vizovských novin roku 2012 jsme
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vás, váení obèané, informovali
o tom, e se ve Vizovicích podaøilo provoz prádelny udret,

19

dnení situace je bohuel jiná.
Prádelna se svou dlouholetou
tradicí ve Vizovicích konèí. Jejích
slueb vyuívali desítky let nejen
obèané naeho mìsta, ale také
irokého okolí.
Firma NIKOLINA TEX. s.r.o.
èinnost v prádelnì i se vemi
dosavadními slubami za starou
kolou k 23. 8. 2013 ukonèila.
Toto rozhodnutí bylo uèinìno na
základì nepøíznivých ekonomických ukazatelù, s nimi se majitelka snaila celou dobu vyrovnávat.
I nám, kteøí jsme tìchto slueb vyuívali jen nìkdy, budou
chybìt nejen usmìvavé a vdy

ochotné a laskavé pracovnice
této provozovny, zacinkání zvonku nade dveømi, ale hlavnì vùnì
a kouzlo èerstvì vypraného,
vonícího a vymandlovaného prádla, kterou si pamatujeme jetì z
dob naeho dìtství.
Mgr. Zuzana talmachová

KOLÁCI NEJEN NA PRÁZDNINÁCH
Hurá prázdniny! Tak si zakøièeli vichni koláci na konci kolního
roku. Dva mìsíce volna bez povinností se uèit a psát kolní úkoly.
Toto prázdninové období by mìlo být pro dìti dobou odpoèinku
a relaxace. Ale jak vichni dobøe víme, v této dobì se kadoroènì
zvyuje poèet dìtských úrazù. Vìtina úrazù, které se v letních mìsících pøihodí, je zpùsobena nedbalostí nebo nepozorností nás dospìlých. Dìti jsou toti v létì jako utrené ze øetìzu.
Hodnì záleí na chování dospìlých, kteøí by svým dìtem mìli
být pøíkladem. Právì rodièe by mìli být tìmi prvními, kteøí svým
potomkùm vysvìtlí zásady bezpeèného chování a opakují je pøi
kadé vhodné pøíleitosti.
Letní mìsíce jsou dobou urèenou k odpoèinku a naèerpání
nových sil.
Uívejme si sluneèných dní a doby oddechu v klidu a v pohodì,
vdy prázdniny jetì nekonèí.
Evropská policejní asociace vydala v rámci projektu omalovánky
European Police Association koláci nejen na prázdninách. Jedná
se útlou brourku s omalovánkami, jejich tématy jsou rùzné situace,
se kterými se mohou dìti setkat v prùbìhu nejen prázdnin, ale i celého kolního roku. Také koly v naem mìstì dostaly tyto omalovánky pro áky k dispozici zdarma.

MÙJ PODÌLANÝ SVÌT II.
Milí ètenáøi básnièek o lásce, ivotì a smutku.
Jsme na sebe jako dìti moc hrdé, e se nám podaøilo opìt vydat
sbírku básní Mùj podìlaný svìt 2. Kniha obsahuje mnoho z naich
osudù, mylenek, pocitù a pøání, je doplnìna fotografiemi a tématickými obrázky od dìtí, které nejsou tak básnicky zruèné a dostaly
monost se v knize vyjádøit umìlecky.
Spoleènì s tetami jsme hledali název knihy, který by co nejvíce
vystihoval její mylenkový obsah. Odpovìï naleznete uvnitø knihy.
My vám ji neprozradíme
Tuto knihu si mùete stáhnout i v elektronické podobì na web.
stránkách databook.cz, zapùjèit si ji mùete ve vech knihovnách
Zlínského kraje.
Na závìr bychom chtìli z celého srdce podìkovat naim hodným
tetám za pomoc a pøedevím Nadaci OKD za finanèní podporu
dobrých nápadù.
Josef Lambor
Marcela astná
DD a ZS Vizovice

Vydání této osvìtové bezpeènostní broury pro dìti finanènì podpoøil PharmDr. Bohumil Hanák, kterému tímto velmi
dìkujeme.
Blíí se zaèátek nového kolního roku. Chtìla bych popøát naim
prvòáèkùm, ale také vem ostatním kolákùm a studentùm hodnì
úspìchù a radosti na cestì za poznáním, která na nì èeká za kolními dveømi. Pedagogùm a rodièùm pak pøeji hodnì zdraví, trpìlivosti a radosti z dosaených úspìchù.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
Co se dìje v knihovnì v
dobì prázdnin?
Pùjèovní doba v knihovnì v
dobì prázdnin se zkracuje na tøi
pùjèovní dny. V pondìlí a pátek je
knihovna pro veøejnost uzavøena.
A proè se tak dìje? Tyto dny jsou
vyuívány pro èinnosti, které jindy
v roce nelze udìlat. Na základì
Smlouvy o poskytování knihovnických slueb v rámci regionálních funkcí, která byla uzavøena
mezi Krajskou knihovnou Frantika Bartoe ve Zlínì a Mìstem
Vizovice a mezi Krajskou knihovnou a Obecními úøady Bratøejov,
Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Zádveøice - Raková pravidelnì
probíhají revize knihovního fondu
v obecních a místních knihovnách. V letoním roce provádíme
revize v obecních knihovnách
Jasenná a Lhotsko a soubìnì
jsme zahájili revizi fondu i v Mìst-

ské knihovnì ve Vizovicích. Souèasnì s revizí se provádí i aktualizace kniního fondu, tj. zejména vyøazování zastaralých a opotøebených knih, znaèení fondu,
obalování a drobné opravy. V knihovnì Lhotsko a Jasenná se
jedná o revizi cca 5 500 svazkù a
v Mìstské knihovnì ve Vizovicích
cca 23 000 svazkù, které projdou
rukama knihovnic. Pro knihovnice
je tato práce souèasnì i neplánovanou náhradou za návtìvu fit
centra. Pøi aktualizacích zpracujeme prùmìrnì 2 500 svazkù.
Souèasnì s revizemi probíhají v
knihovnách i sanitární dny.
Na zaèátku prázdnin byly
sputìny nové webové stránky
knihovny www.knihovnavizovice.cz, které vytvoøila firma Vyzjart pana Tomáe evèíka z
Vizovic. Budeme rádi, kdy na
stránky nahlédnete a dáte nám
vìdìt, jak se Vám líbí èi nelíbí.

V mìsíci srpnu se ji pøipravujeme na nový kolní rok
2013/2014 a na oblíbené literární
veèery. O vech akcích budeme

informovat na webových stránkách i vývìskách.
Mgr. Blanka Krejcárková
knihovna Vizovice

Ukázka interiéru knihovny Jasenná.

20

Vizovské noviny

Z VIZOVICE - Z VRBOVÉ OPÌT SPOLU
Druba mezi Základní kolou Vizovice a Základní kolou
Vrbové trvá u nìkolik desítek
let. Kadoroènì se koná setkání ákù, uèitelù a pøátel kol na
sportovní, spoleèenské i kulturní úrovni støídavì v jednom ze
spøátelených mìst. Letos po
dvou letech jsme pøivítali hosty
z Vrbového u nás ve Vizovicích.

V pátek 31. 5. 2013 pøijelo
ze Slovenska 35 dìtí, pro
které jsme pøipravili bohatý program. Sportovní èást dne pøipravili uèitelé Tv Martin áèek,
Dominik Masaø, Jindøich Návrat a Adriana Hálová a ji tradiènì ho otevøela královna
sportu - atletika. Soutìilo se v
disciplínách: bìh na 60 metrù,
skok do dálky, hod kriketovým
míèkem / granátem, vytrvalostní bìh na 600 metrù pro dívky /
1000 metrù pro chlapce. Kadou kolu reprezentovali v jednotlivých disciplínách tøi áci a
tøi ákynì. Naim atletùm a
atletkám se mimoøádnì daøilo,
z celkového poètu 24 moných
umístìní získali 17.
Pøed dvìma lety jsem poprvé v historii spoleèných sportovních setkání zorganizovala
hru dìvèat tak, aby nenastoupily domácí proti hostùm, ale ve
vzájemnì smíených drustvech. Povzbuzování, spolupráce, gratulace èi objetí po
úspìných herních akcích mezi
dìvèaty, nezávisle na tom, ze
které koly jsou, mi daly za
pravdu - není dùleité vítìzství,
ale pøíjemnì strávený èas v
pøátelském, radostném prostøe-
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dí. Letos jsem pro dìvèata vybrala rùzné pohybové hry, kde nebylo vítìzù ani poraených.
Vrcholem sportovního programu byl fotbalový zápas. Pan
uèitel a rozhodèí v jedné osobì
Dominik Masaø o nìm napsal:

Celodenní snaha a úsilí sportovcù byly odmìnìny hodnotnými cenami. Hlavním garantem a
sponzorem setkání se stal Nadaèní fond Pastelka Základní

Na námìstí Míru, kde probíhal doprovodný program dìtského filmového festivalu DEN
ENAPO (hlavní sponzor filmového festivalu), mohli obdivovat

koly Vizovice. Ná nemalý dík
vak patøí i dalím sponzorùm firmám NEREZ, Èokoládovna
Scarletti, R. Jelínek a SYKORA.
Po sportu u pøila na øadu
spoleèenská a kulturní èást programu, kterou pro slovenské dìti

umìní dvojnásobného mistra
svìta v biketrialu Pepy Dresslera
a jeho kolegù.
V rámci filmového festivalu
navtívili v Golden Apple Cinema
nìmecký film Rubínovì èervená.
S hlavní hrdinkou Gwendolyn
Shepherdovou se mohli pøesunout do Londýna 19. století. Film
a celková atmosféra ve Zlínì se
dìtem líbily.

Hra byla velice vyrovnaná
a pøesouvala se z jedné strany

høitì na druhou. Fanouci,
kteøí se pøili podívat, se rozhodnì nenudili, jeliko bìhem

Souèástí delegace z Vrbového byli i pedagogové a rodièe, pro které byl takté pøipraven
zajímavý program. Nejdøíve si
prohlédli vizovický zámek, poté
byli pøijati panem starostou Romanem Persunem na mìstském
úøadì. Ten spolu s paní místostarostkou Zuzanou talmachovou
doprovázel nae hosty i pøi odpolední návtìvì Luhaèovic.
Vìøíme, e letoní druební
den strávený ve Vizovicích bude
patøit k nezapomenutelným záitkùm malých i velkých pøátel z
Vrbového.
celého utkání bylo vstøeleno
devìt branek. Hoi z Vrbového
hráli pìkný kombinaèní fotbal,
ale to jim ke koneènému vítìzství nestaèilo. Oba týmy byly
velice vyrovnané, ale tìstí
nakonec pøálo více domácím
chlapcùm z Vizovic, kteøí zvítìzili tìsným výsledkem 5:4.
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zajistily kolegynì aneta Gerièáková, Petra Hanulíková a
Veronika Ulrichová.
Ve Zlínì nai hosté navtívili
Baùv mrakodrap, tzv. jednadvacítku, kde v pøízemí zhlédli
raritu této budovy - Baovu výtahovou kanceláø. Nejvìtí úspìch
sklidila jízda páternosterem nahoru na vyhlídkovou terasu.

Adriana Hálová
Jiøina Kalendová

Nejvyí univerzitní titul pro pana Zdeòka Pechala z Vizovic
Ve velké aule praského
Karolína pøevzalo 11. èervna
2013 jmenovací dekret z rukou
prezidenta ÈR Miloe Zemana
a ministra kolství, mládee a
tìlovýchovy Petra Fialy edesát pìt nových profesorek a
profesorù.
(Univerzitní profesor je
nejvyím univerzitním titulem. Profesorskému øízení
nutnì pøedchází habilitaèní
práce a habilitaèní øízení, jejím vyústìním je oponentní
øízení pøed vìdeckou radou
fakulty a získání titulu docenta.
Nezbytným pøedpokladem profesorského øízení je splnìní
nároèných kritérií ve vìdecké
práci a publikaèní èinnosti.
Celý proces je zavren dvoukolovou oponenturou pøed
vìdeckými univerzitními radami, které jsou sloeny z nejvýznamnìjích
vìdeckých
zástupcù jak univerzity domácí, tak ostatních univerzit v
Èeské republice. Právo udìlovat tento titul mají jen akreditovaná pracovitì a jmenování
musí být potvrzeno prezidentem republiky. Pozn. red.)
Mezi tìmito jmenovanými
profesory byl i obèan naeho
mìsta Prof. PhDr. Zdenìk
Pechal, CSc.
A protoe se jedná o èlovìka velmi skromného a nenápadného, rozhodla jsem se, e
Vám jej pøedstavím v rozhovoru pro Vizovské noviny. Pan
profesor souhlasil a ji nic
nebránilo tomu, abych se
mohla ptát.
Mohl byste se, prosím, ètenáøùm v krátkosti pøedstavit?
Pøedevím dìkuji, e jste si
mì vybrala k rozhovoru. Abych
pravdu øekl, jsem malinko v rozpacích, jak se vùbec pøedstavit a
hlavnì, jestli to nìkoho vùbec
bude zajímat. Pøedevím mì
pøekvapilo, e mé jmenování
univerzitním profesorem velo v
obecnìjí známost a pøekvapilo
mì, e jste mì oslovila. Bral jsem
to spíe jako oborovou záleitost. Je fakt, e v tomto pøípadì

jde o bìh na dlouhou tra. Take
kdybych se mìl pøedstavit, jsem
z Vizovic, bydlím tady od svého
dìtství a zároveò pùsobím v
Olomouci na Univerzitì Palackého na Filozofické fakultì a
zabývám se slovanskými literaturami. Pøednáím studentùm literaturu a píu o ní knihy. Je jasné,
e bez dobrého rodinného zázemí by to nebylo moné. Tak vidíte sama, moc zajímavé to není.
Tak dobøe. Zeptám se jinak. Co to pro Vás vlastnì znamená, e jste z Vizovic?
Pøedevím to pro mì znamená, e si Vizovice pamatuji jako
ze starých fotografií, kdy jsme se
do koly svezli na koòském
povoze s konvemi mléka, kdy o
nedìlích lidé chodili na nádraní
høitì na fotbal a o vizovickém
Trnkobraní hráli muzikanti na
trubky z ochozu kostelní vìe.
Vlak jezdil parní, a tak byl i vizovický fotbal trochu prosycený
uhlím, kouøem a provonìný
pivem z nádraního bufetu.
Stejnì tak byl i vizovický tenis
provonìný lípami a nesmazatelnou atmosférou koupalitì s paní
Trubákovou a tenistou Luïkem
Dintìrou. Mìl jsem to tìstí, e
mì od prvních roèníkù mìla ve
tøídì paní uèitelka Halová. Byla
to moudrá ena a èasto se odklonila od osnov a jen tak volnì nám
vyprávìla. Tím vyprávìním nám
pøedala kus sebe. Vyprávìla o
sklepì, který byl tak studený, e
tam mohli dìlat zmrzlinu. Vyprávìla o tìdrém dni, kdy se prodávalo v obchodì a do veèera,
a potom se balily v pøíruèním
skladu dárky. Toto osobní vyprávìní nám zøejmì dalo víc, ne
kdybychom se uèili podle osnov
ètvrté tøídy tøeba o soustruhu. A
pøedevím nás nauèila èesky.
Vak vzpomínáme tu slavnou
vìtu Bolka Polívky: Neumí èesky,
neumí èesky. Tak tohoto nás paní
uèitelka Halová uchránila.

on skuteènì mìl ten dar, e mluvil èesky tak, e jsme mu rozumìli a e nám tøeba vysvìtlil procenta. On nás toti neuèil jen
algebru a geometrii, ale uèil nás,
jak logicky uvaovat a jak tuto
pøedstavu vyjádøit vìtou. Nìkdy
výuka byla dosti drastická, ale
matematika v nás zùstala. Anebo
vìèní kolegové a nesmazatelné
dvojice osobností vizovické
koly: pan Miroslav Zahoøák a
pan Oldøich Hala. To nebyla jen
èetina. Oni nám vysvìtlili, jak to
tøeba chodí na pouti Gobi. Nikdy
jsem tam nebyl, ale dodnes jsem
pøesvìdèený, e to bylo tak, jak
øíkali. Anebo chemici: pan øeditel
Klesla a paní Holubová. My jsme
vlastnì z Vizovic znali vechno,
co se jiní uèili a na gymnáziu.
Tìlocvikáøi manelé Èervinkovi.
Vysvìtlili nám pravidla, jak se
máme chovat pøi fotbale. Dnes
mi pøipadá, e nám toho vysvìtlili vlastnì daleko víc. Já vím, zní
to vechno primitivnì a jako
samozøejmost: procenta a pravidla ve fotbale. Ale kolikrát jsem
svìdkem toho, e lidé prostì procentùm bez kalkulaèky nerozumí, nerozumí spoleènému jmenovateli, nebo nerozumí tomu,
co ètou, nechápou smysl pøeèteného a kolikrát ani netuí, co
vlastnì øíkají. A já mohu hrdì øíct,
e jsem z Vizovic a tohle vechno, my, kteøí jsme chodili do koly
v edesátých letech, vechno
umíme. Kdy jsem potom o dva-

cet let pozdìji s úctou sledoval,
jak uèí mého syna logickému
mylení pan uèitel Polák, tak mì
napadlo, e vizovická kola bude
vdy dobrá. Teï se mnou vedete
rozhovor Vy, jako místostarostka
Vizovic. A já si uvìdomuji, jak se
vechno opakuje. Jak jsem
Vaeho tatínka slyel z místního
rozhlasu, kdy Vizovjanùm vysvìtloval, e zaèala ruská okupace. To byl srpen 1968 a Vá tatínek byl ve Vizovicích pøedsedou
místního národního výboru.
Jste vedoucím Katedry slavistiky na FF UP v Olomouci.
Co si má obyèejný èlovìk
pøedstavit pod pojmem slavistika?
Na katedøe slavistiky vyuèujeme tøi jazyky: rutinu, ukrajintinu a poltinu. Ve samozøejmì v
úzkém sepìtí s èetinou. Vedle
jazyka se zabýváme filmem, literaturou, výtvarným umìním. Ve
slavistice jde o srovnávání jednotlivých slovanských jazykù, literatur a kultur, jejich historického
vývoje a souèasného stavu. A z
tohoto srovnání pak mùeme
soudit o nìèem obecnìjím, èím
se vzájemnì my Slované odliujeme a èím naopak shodujeme.
Jako Slované bychom mìli vìdìt, co je ná domovský svìt, co
se v nìm dìje a jestli to, co se
dìje, zahrnuje i nás obyèejné lidi
a zda i my jsme opravdovou

A kdo Vás jetì dál nauèil
èesky?
Kdy øeknu, e matematik
Jiøíèek, tak se budete smát. Ale

Prezidentova gratulace.
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souèástí tohoto dìní. Anebo jsou
to vechno jen kulisy velkého
divadelního pøedstavení a my
jsme pouhými diváky.
Jaký je zájem dnení mládee o studium slavistických
oborù?
Øekl bych, e pøimìøený
dobì. Studenti si èím dál víc uvìdomují, e i kdy se vichni
vude domluví anglicky, tak je
nìco úplnì jiného, kdy na
obchodním jednání v Rusku, na
Ukrajinì èi v Polsku promluví
jejich domovskou øeèí. Studenti
vìdí, e v dnením svìtì ostré
konkurence se mohou odliit jen
znalostmi, které ostatní nemají.
Jen nemyslitelné komunikovat se
slovanským svìtem bez znalosti
historie, kultury a z toho odvozeného zpùsobu mylení. Studenti
mají dnes díky grantùm nebývalé
monosti pøi studiu v zahranièí.
Jsem pøesvìdèený, e lidé s
tìmito zkuenostmi vystøídají
dosavadní generace a bude to
jen ku prospìchu nás vech.
Hodnì cestujete a pøednáíte v zahranièí. Které univerzity jste navtívil?
Èasto jezdím do Anglie a mìl
jsem pøíleitost pøednáet také v
Belgii a Nìmecku. Navtívil jsem
francouzské univerzity, a také
starobylou Krakovskou univerzitu
nebo univerzity v Petrohradì a
Moskvì. Byly to nejrùznìjí konference, studijní a pøednákové
pobyty. Tøeba Vídeòská univerzita má pro mì zcela výjimeènou a
neopakovatelnou
atmosféru.
Staré ruské univerzity mi svými
døevìnými vrzajícími chodbami
pøipomínají staré univerzity v
Anglii. Rusové vkládají do univerzit velké peníze a vìdí proè.
V Anglii zdraili roèní kolné ze
tøí tisíc liber na devìt tisíc liber.
Nìkolikrát jsem mìl pøíleitost
pøednáet na prestiní univerzitì
v severoanglickém Durhamu.
Jejich systém colleges (studentské samosprávné celky, na nì
se nìkteré anglické univerzity
dìlí) vytváøí jedineènou studentskou pospolitost.
Na olomoucké univerzitì
jste pùsobil i ve funkci prodìkana. Kdy se ohlédnete zpìt,
co se Vám vybaví?
Byla to pøedevím administrativní práce v dobì, kdy se rodily nové studijní systémy, kdy nic
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nebylo zabìhnuté a zvlátì na
Filozofické fakultì se ve utváøelo v dramatických diskusích a
sporech. To vechno zabralo
spoustu èasu a odsunulo o mnoho let nìkteré výsledky odborné
práce. Ale nelituji ani jednoho z
tìch desíti let. Tato práce mi
umonila setkávat se s nejvzdìlanìjími lidmi v Èechách. A to je
pro ivot vdy výjimeènì pøíznivá
situace a mimoøádná pøíleitost.
Tak snad jsem ji úplnì nepromarnil.
Letoní rok 1150. výroèí
pøíchodu sv. Cyrila a Metodìje
je významným rokem. Co Vá
vztah k tìmto uèencùm, kteøí
jsou známí jako Apotolové
Slovanù nebo také Slovantí
vìrozvìstové? Dovedl byste
odpovìdìt jednou vìtou?
No tak to je velké téma.
Nevím, jak odpovìdìt nìkolika
slovy, ale zkusím to. Take jednou vìtou: mise Konstantina a
Metodìje zaøadila slovanský svìt
do duchovní sféry velkých civilizací a nae malá zemì byla
nejen pøitom, ale byla v centru
událostí.
Jakými tématy se ve své
pedagogické práci zabýváte a
jaká je Vae odborná specializace?
Mým oborem je literatura.
Ruská literatura. Odborným
zájmem je entropie, neurèitost.
Zajímá mì literatura, která má
schopnost nabourávat stereotyp
a ivotní automatismus. V umìlecké literatuøe mì zajímá to, co
vytváøí iluzi spontánnosti a neustále vznikající rozmanitosti
svìta, která nepodléhá ádné
autoritativní kontrole. Zdá se mi,
e tam, kde konèí rozmanitost,
tam konèí ivot. A zase si vezmu
pøíklad pro rozmanitost z naeho
mìsta. Jednou z nezapomenutelných figur vizovického ivota
byl knìz páter Dubina. Mnozí si
na nìho dobøe pamatujeme, jak
chodil v dlouhém kabátì po
mìstì a rozdával dìtem k nelibosti farníkù bonbóny. Vytýkali
mu, e vechno rozdá a nic
nezbude na opravu fary a kostela. Ale na opravy vdy zbylo. A
zùstala hlavnì pøívìtivost, laskavost a pro nás kluky sladkost
cukrlátek na patøe. Páter Dubina
nás pøi hodinách nezatìoval pøíliným mentorováním a kdy
udìlal paemi velký kruh a øekl,
e Bùh je vude, tak nikdo nemìl
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FAJN PÙJÈKA BEZ RUÈITELE
Zprostøedkuji a poskytnu pùjèku
od 4 000 Kè - 50 000 Kè
S moností pøedèasného splacení bez úrokù
vem domácnostem, osobám v dùchodì, na
mateøské, osvè, z pohodlí vaeho domova, bez
starostí, stresu, rychle a efektivnì! Vizovice a okolí.
Tel. 737 944 085
email: jurrassek@seznam.cz
dùvod mu nevìøit. V jeho podání
bylo køesanství nìco jako radost
a bezpeèí. Vytvoøil v nás pøedstavu duchovní hodnoty, která
pozdìji dostala v ivotì mnohých
z nás nejrùznìjí podoby. Proto i
literaturu chápu v jejím duchovním projevu jako nìco, co je pro
radost a pro potìení. Zajisté, o
literatuøe a o umìní je tøeba
leccos vìdìt, ale na potìení a
na radost bychom zapomínat
nemìli. A tady bych Vám rád
navrhl, abychom udìlali teèku.
U i tak toho bylo øeèeno víc ne
dost.

Pane profesore, dìkuji
Vám za Vá drahocenný èas a
dovolte mi, abych Vám k
Vaemu jmenování co nejsrdeènìji poblahopøála.
Mgr. Zuzana talmachová

MOJÍOVY LÁZNÌ - TO, CO O NICH MONÁ NEVÍTE...
Ve støedovìku se vìdìlo, e
èistota je pùl zdraví. Dokladem
toho byl èelední øád z roku 1549,

Manelé
Mojíovi.
který naøizoval v sobotu kratí pracovní dobu, aby se po práci mohli
poddaní okoupati a oèistiti. Z tohoto dùvodu nechali Blümengenové, majitelé Vizovického panství,
postavit na okraji elechovského
udolí láznì pro oèistu poddaných.
Základní kámen byl osazen v
roce 1747 a po dostavbì láznì
plnily svou významnou funkci po
dlouhá léta. A do roku 1885 bylo
toto zaøízení ve správì vrchnosti.
V té dobì se také zjistily léèivé
uèinky sírnaté vody. V období
Pruské války 1866, zde bylo ubytováno Pruské velení a takté se
zde oetøovali zranìní vojáci.

V roce 1885 kupuje láznì
Mìsto Vizovice. V této dobì byly
místní prameny vyuívány hlavnì
k léèení revmatických a koních
chorob. Hospodaøení Mìstského
zastupitelstva zapøíèinilo velké
zadluení tohoto zaøízení a právì
z tohoto dùvodu byly v roce 1913
prodány panu Josefu Mojíovi,
tehdejímu navrátilci z Ameriky.
Pan Mojí, pøesto e si dovezl ze
Státù kapitál, musel vyøídit k
dokonèení nákupu podstatný úvìr,
na tu dobu velmi vysoký. Jeliko
byl kupec rodákem z Vizovic, nael pochopení u své nejblií rodiny, která se za nìj zaruèila. To byl
rozhodující krok k postupné prosperitì lázní, o kterou se pan Mojí významnou mìrou zaslouil.
V období rané republiky zaèíná vybudovávat celý areál. Je
vystavìna støelnice a kuelna,
také ubytovací prostor a místnost
s koupelovými vanami je rekonstruována a vylepena. Vybudováním nádherného pøírodního
koupalitì docílil maximálního
vyuití komplexu.
Láznì se stávají velice populárním místem odpoèinku, získávají vìhlas nejen v naí vlasti, ale i
za hranicemi. S oblibou toto místo
navtìvují významní hosté, herci,
hudebníci a jiné osobnosti veøejného ivota. Josef Mojí se v tøicátých letech podruhé oenil s paní
Valinou. Jeho ena se stává obrovskou oporou v kulináøské oblasti. Její zkuenosti z kuchynì v
Lidovém domì, kde dlouhá léta
vaøila, pøitahují jejím kuchaøským

umìním mnoho spokojených
strávníkù. Jest známo, e byla
velmi srdeèná a pohostinná.

Vechnu práci v kuchyni a u koupacích van témìø staèila zvládat
sama.

Pohøeb Josefa Mojíe z roku 1940.

SÍRNATÉ LÁZNÌ, HANÁCKÁ PIVNICE A VALASKÝ ENK

Sírnaté láznì, jak je nìkteøí jetì znají.

A. Øeha se svým vozem pøed láznìmi.
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V dobách velké návtìvnosti jí
pomáhali èlenové rodin Trávnièkových, Klaèánkových a rodiny
Hábovy. Manelé Mojíovi postupnì vlastnili vìtí mnoství
pozemku. Na jednom z nich na

Pøedzvìst tragédie z roku
1940 je dokonána na plesové
zábavì v lázních, kdy je paní

Blízký znárodòovací proces
odzvonil slavným èasùm tolik oblíbených lázní. Celý komplex pøidì-

Manelé Mojíovi uprostøed.

nistické strany je podnik pøejmenován na Valaský enk a takto jej
máme v podvìdomí v dneních
èasech. Od té doby se vystøídalo
nìkolik nájemcù a podnik spíe
upadá.
Dnení podobu, kterou známe
vichni, dostal Valaský enk zásadní rekontrukcí jinak chátrajícího objektu v létech 1993 - 1995,
kdy byl i znovu otevøen. Novými
majiteli po veøejné drabì se tenkrát stáli pánové Richard Jaronìk
a Miroslav Duroò. Ti vybudovali
mimo jiné i bazén pro hosty podniku, kuelnu, venkovní zahrádku a
rozíøili ubytování na 34 lùek.
Dnes má podnik ji nové majitele, nadále prosperuje a je populárním místem i v dneních dobách, kdy s velkou nostalgií
vzpomínáme na dávno zalé èasy
Mojíových lázní.
Karel evèík

S rodinou...

hlavní ulici Lázeòská poøádají
dobytèí trhy, které pøináí velký
finanèní efekt k umoøování dluhu.
Velmi tìkým se stává rok
1940, kdy umírá Josef Mojí na
zápal plic. Manelka Valina Mojíová pøekonává tuto tragédii
neúnavnou èinností v restauraci a
nároèným vedením lázní.
Vznikají také problémy s
dìdictvím. Josef Mojí mìl dvì
dcery z prvního manelství ijící v
Americe. Tyto problémy se vyøeí
a postupem èasu, kdy se z dùvodu i nezájmu o majetek pøipisuje
polovina majetku rodinì Trávníèkových. Píí se padesátá léta.

Valina zavradìna mladým Fojtíkem z Janové Hory. Tato událost
tìsnì pøed znárodnìním vyvolala
mezi obyvateli hrùzu a také lítost
nad ztrátou oblíbené paní Mojíové.

Kolorovaný pohled na láznì.
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luje stát Restauracím a jídelnám.
Vedoucím pracovníkem se zde
stává pan Josef Hait. Podnik vede
velmi slunì a do roku 1964, kdy
odchází na zaslouený odpoèinek.
Po celou novou éru vlády komu-

Velmi vzácný
pohled na ulici
Lázeòskou a
sírnaté láznì.

Velmi oblíbený úhel snímku pana Kaluy.

JAK EL ÈAS

srpen 1930
7. èervence 1907

... e povodnì nejsou jen otázkou dneních èasù, svìdèí i nìkolik
zpráv ve starých listech - v naem pøípadì Vizovském zpravodaji.
Víme o povodni na konci 19. století, ale noviny z roku 1907, které
máme v archívu, píí, e Vizovice zasáhla silná povodeò. Prùtr mraèen nad Sirákovem zpùsobil velkou záplavu ve tìpské ulici. Obdobná
povodeò se opakovala o 12 let pozdìji, a to 8. 7. 1919. Znovu ulici
tìpskou zasáhla silná povodòová vlna, která dokonce strhla místní
most.

... jak uvádìjí dobový zpravodaj, v srpnu 1930 byla velká hojnost
høibù ve vizovských horách. Tisk uvádí, e do lesù vyly velké houfy
domácích i cizích lidí s ranci na zádech.
1. srpna 1930
... byli ve Zlínì zatèeni komunisté vylepující letáky s pobuøujícím obsahem. Buøièi byli jmenovitì R. Pravda z Vizovic a M. Marek ze típy.
Dobové noviny zaznamenaly, e pro tyto komunisty není na Zlínsku
vhodná pùda a pochopení mezi lidem.
20. srpna 1261
... byla ustanovena zakládající listina cisteriánského muského
klátìra Rosa Maria, nazvaného Smilheim. Listinu vydal Smil ze
Støílek za pøítomnosti krále Pøemysla Otakara II.
Karel evèík

7. èervence 1921
... probìhlo ve Vizovicích slavnostní otevøení Sokolovny, a to dopoledním velkolepým prùvodem za úèasti Sokolù, obyvatel Vizovic a i
pozvaných hostí. Odpoledním cvièením u Sokolovny a veèerním pøedstavením v sále Sokolovny Noc na Karltejnì. Úèast obèanù a Sokolù
byla ohromná.
17. èervence 2004
... byla slavnostnì otevøena a uvedena do provozu populární rozhledna Doubrava nad Vizovicemi, která je dnes èím dál více navtìvována nejen turisty z Vizovicka, ale i irokého okolí. Pro zajímavost je
umístìna ve 33 metrech nad okolním terénem (672 m.n.m) a nahoru
vede celkem 177 schodù.

Láznì byly zakoupeny v roce 1913.

Pohled na láznì i koupalitì.
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Schùze èlenstva hasièského sboru ve Vizovicích konala se
dne 29. srpna 1930 v hostinci p. Kulhánka za hojné úèasti cvièícího
èlenstva. Schùzi zahájil starosta Jan Èimáø, který znovu èlenstvu pøipomnìl dùleitost hasièstva pro blaho obèanù. Poukazoval znovu na
eleznou kázeò ve sboru. Na to ujal se slova náèelník sboru Frantiek
Kubíèek. Mimo jiné bylo usneseno, aby obci byl tlumoèen poadavek
znovustanovení noèního hlídaèe, jak bývalo døíve.
*****
Válcování silnice. Náøek a nadávky naich a i cizích automobilistù a motocyklistù na patné cesty v naem okrese bude èásteènì utlumen, nebo hlavní silnice Zlín - Vizovice bude v poøádku. Válcuje se od
Lípy a do Zádveøic, naèe se bude pokraèovat na úseku Vizovice Jasenná. Zbývá upraviti cestu Vizovice - Prlov a novì zbudovanou
cestu Vizovice - Louèka. Doufejme, e i toho se v dohledné dobì
doèkáme. Pracuje se a zlepuje sice pomalu, ale jistì, a to je hlavní.
*****
Zábava se nìkdy nevyplácí, to také zkusil Jar. Mlýnek z Vizovic,
kterému byl pøi zábavì ukraden svrchník v cenì asi 700 Kè. Natìstí
podaøilo se tento nalézti a to ve Zlínì u jistého obèana, který tvrdil a

také dokázal, e jej koupil od J. Machy z Vysokého Pole. Machù vak
pøi výslechu chtìl oklamati èetnictvo a ubezpeèoval toto, e svrchník si
nechal íti u jednoho krejèího v Myjavì na Slovensku. Byl vak usvìdèen ze li a uèinìno na nìj trestní oznámení.
*****
Pøilo do redakce Vizovského zpravodaje 15. srpna 1930:
Peté redagce!
Ètl sem ve vaém liztì, e ve Vizovicách je ivnostenská policia
prosimich dajú mi správu esli
etì pøijmú nekerého policajta,
lebo su bez práce já bych tú slubu mohl dobøe drat nejsu nauèený vednì ano vnoci spat skrzevá moji starú mám dobrý èuch
kadeho zajica chytim do oka.
Eèe mi zdìlte esli ti policajti
nosíja able a helmy lebo aj na to
su zvyklý z vojny nosil sem bagnet tìký aj stromy na itálské
sem snim rúbal. zùctou Karol
Ajbiek.
*****
Brambory pùl kila tìké
vypìstil rolník J. Kozubík ve
Vizovicích.
*****
S.K. Vizovice versus S.K.
Holeov 3:2. Hráno na vlastním
høiti S.K. Vizovic dne 31. srpna
t.r.. Soudcoval pan J. Èech.
Richard Jaronìk

Originální pohlednice na dýze...
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... a obdoba z roku 1960.

ØIDIÈI NAMÌØILI 0,61 A ANI BY STAÈIL VYSTØÍZLIVÌT ZA HODINU ZNOVU
USEDL ZA VOLANT A BYLO MU OPÌT NAMÌØENO 0,47
Váení ètenáøi,
i uprostøed tohoto horkého
léta vás vítám u øádek naí pravidelné rubriky vìnované bezpeènostní situaci ve mìstì.
Bezpochyby nejvìtí akcí,
která kadoroènì bìhem léta
ovlivní chod mìsta, je mezinárodní open-air rockový festival
Masters of Rock.

Letos to bylo stejné.
Poèasí pøálo a do Vizovic se
dle vyjádøení poøadatelù sjelo
celkem 22. 000 fanoukù rockové a metalové hudby.
K zabezpeèení pohybu a
pobytu tolika lidí nasadila Policie
v prùbìhu festivalových dní do
sluby celkem 445 policistù z
útvarù Krajského øeditelství policie Zlínského kraje. Jednalo se
jednak o policisty OOP Vizovice,
tak i ostatních obvodních oddìlení v teritoriu bývalého okresu
Zlín, a také o policisty z útvarù
oddìlení silnièního dohledu,
dopravního inspektorátu, oddìlení cizinecké policie, oddìlení
sluební kynologie, pohotovostního a eskortního oddìlení a
sluby kriminální policie a vyetøování.
Pøi své èinnosti Policie zaevidovala celkem 15 spáchaných
trestných èinù (tr. èiny v dopra-

vì, proti majetku, výtrnictví,
tìké ublíení na zdraví a pokus
sebevrady), 66 pøestupkù (zejména pøestupky v dopravì, proti
majetku, veøejnému poøádku,
neoprávnìné drení omamných
a psychotropních látek, podávání
alkoholu mládei) a 20 obyèejných èísel jednacích souvisejících se ztrátami a nálezy, padìlky vstupenek na festival a po-

dobnì. Omezeno na osobní
svobodì bylo celkem 5 osob.
Stalo se na Masters of
Rock
k pokusu sebevrady dolo v nedìli dne 15. 7. 2013 krátce
po poledni u jednoho ze stánkù s
obèerstvením, kdy se pìtaètyøicetiletý mu nìkolikrát bodnul
do krku. Zpùsobil si tìká zranìní, která museli oetøit lékaøi v
Baovì nemocnici ve Zlínì, kam
byl pøevezen záchrannou slubou. Pøípad je v etøení specialistù sluby kriminální policie a
vyetøování

dobì, kdy byl jetì pod vlivem
alkoholu, co bylo pøi silnièní
kontrole dokázáno dvìma odbornými dechovými zkoukami provedenými kalibrovaným pøístrojem Dräger 7510 s namìøenými
hodnotami 0,58 a 0,61.

vozidlo oprávnìn øídit, jednak
proto, e mu byl zadren øidièský
prùkaz a také proto, e stále
jetì nestihl vystøízlivìt, co
bylo pøi silnièní kontrole prokázáno dvìma odbornými dechovými
zkoukami s namìøenými hodno-

Vzhledem k namìøeným hodnotám byl øidièi na místì zadren
jeho øidièský prùkaz a øidiè byl
pouèen, e po dobu zadrení
øidièského prùkazu nesmí øídit
motorová vozidla. Jakým pøekvapením bylo pro hlídku dopravního inspektorátu, kdy tého dne
v 11:42 hodin kontrolovala v
Zádveøicích na silnici I/49 tého
øidièe øídící stejné osobní motorové vozidlo, ani by byl toto

tami 0,45 a 0,47. Stejnì jako
první pochybení, tak i toto druhé
bylo postoupeno správnímu
orgánu Mìstského úøadu Vizovice k projednání, kde mu hrozí
pokuta a do výe 50.000,- Kè
léta

S pøáním hezkého zbytku

prap. Tomá Kubù

tragikomickým hrdinou
podnapilých øidièù, kteøí uvízli v
policejní síti bìhem Masters of
Rock, je øidiè, který dne 15. 7.
2013 v dobì 10:50-10:53 hodin
na silnici III/0496 v obci Zádveøice øídil své osobní motorové
vozidlo koda Felicia Combi v
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1919: ROZVODNÌNÁ LUTONINKA A BRATØEJOVKA STRHALA VECHNY MOSTY
OD BRATØEJOVA A PO ZÁDVEØICE
V roce 1920 byl pøijat zákon
è. 299 Sb. zákonù a naøízení o
èetnictvu, který vycházel z osvìdèeného rakouského vzoru.
Èetnictvo je v nìm oznaèeno
jako vojensky organisovaný
sbor stráný, jen jest urèen k
tomu, aby podle stávajících
zákonných pøedpisù a podle
naøízení pøísluných úøadù
udroval v celém území Èeskoslovenské republiky veøejný
poøádek a veøejnou bezpeènost.

Èetnictvo na èetnických stanicích vykonávalo dvojí druh
sluby - èetnickou slubu obyèejnou, která zahrnovala úkoly,
které patøily k bìným èinnostem
èetnictva, k nim nepotøebovalo
zvlátní pokyny od úøadù.
Jednalo se o preventivní pùsobení pøítomností èetnické hlídky nebo èetníka; oznamování
nebo øeení pøestupkù uloením
blokové pokuty; zatèení pachatele trestných èinù a jeho odevzdání pøíslunému úøadu; udrování veøejného poøádku, klidu a
bezpeènosti; ochranu osob a
majetku vech státních obèanù a
zakroèení proti tomu, kdo je ohrooval; konání vyetøování o
vech nálezech mrtvol, o poárech, vloupáních, loupených
pøepadeních a jiných trestných
èinech; udrování a sjednávání
poøádku, klidu a bezpeènosti;
dohlíení na dodrování pøedpi-
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sù vydávaných k zabránìní pokození osob nebo majetku státních obèanù a oznamování zpozorovaných pøestupkù, zanedbání a vad na pøísluném místì;
dohlíení na dodrování zákazu
podomního obchodu s tiskovinami, nestrpìt jejich vyvìování na
veøejných místech, dohlíení na
podomní obchodníky a ivnostníky; zadrování a pøedávání vojenských zbìhù pøísluným vojenským úøadùm, rovnì pøedávání vojákù, kteøí se nemohli pro-

kázat platnou legitimací; zadrení osob, které se odvodní povinnosti vyhnuly nebo se nedostavily k odvodu bez dostateèné omluvy; zatýkání osob, na nì je
vydán zatykaè, bedlivì si vímat
tulákù, osob stojících pod policejním dohledem a proputìných
trestancù; dohlíení na veøejná
zaøízení; péèi o volné spojení na
pozemních a vodních cestách a
dohlíení na dodrování pravidel
silnièních a øíèních policejních
pøedpisù.
Èetnická sluba zvlátní zahrnovala vykonávání zvlátních
vrchnostenských naøízení, vèetnì
slueb asistenèních a dále eskorty vìzòù. Mezi tato naøízení patøily i rozkazy od okresního èetnického velitelství, na jejich základì
èetnictvo vystupovalo pod jednotným velením (tøeba pøi potlaèování demonstrací a nepovolených
shromádìní èi srocení lidu).
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A co se dìlo ve Vizovicích?
1/1 1919 Sesílení stanice.
Denním rozkazem èís. 23 ze dne
28/11 1918 byl stav èetn. stanice
ve Vizovicích s 6 na 7 muù rozmnoen.
Duben 1919 V obcích Vizovice, Lhotsko, Jasenná, Lutonina, Chrastìová, Ublo vypukla
epidemie netovic, které 8 osob
podlehlo.
9/5 1919 Loupe. V noci na
9/5 vnikla ozbrojená tlupa do
èeskobratrské fary v Jasenné a
oloupila faráøe Otomara Krejsu a
jeho èleny rodiny o peníze a
skvosty v cenì 6.000 K.
Èerven 1919 Vpád Maïarù
na Slovensko. Koncem kvìtna
1919 vtrhli Maïaøi na Slovensko
a ohroovali samostatnost Slovenska svým vojskem. Ze stanice Vizovice byli 3 èetníci k
polní slubì na Slovensko
povoláni, odtud se teprve po
roce zpìt navrátili. Vojenské
sluby povinní obèané z obvodu
zdráhali se povolání k vojsku
uposlechnouti, proèe zbylí tøi
mui èetn. stanice s pomocí
vyádané voj. asistentem vzdorující vojíny poètem asi 100
pozatýkali a k nastoupení vojenské sluby posádkovému velitelství v Kromìøíi pøedvedli. Zároveò bylo pátráno po zbraních
vojenských, kterých se mezi obyvatelstvem velké mnoství nacházelo a které byly té posádkovému velit. v Kromìøíi odevzdány.
8/7 1919 Povodeò. Prùtrí
mraèen bylo zpùsobeno rozvodnìní Lutoninky a Bratøejovky,
voda vystoupila a na námìstí ve
Vizovicích a strhala vechny

mosty od Bratøejova a po Zádveøice.
11/2 1920 Vrada. 10 mladíkù z obce Luná pøepadlo v noci
se zbranìmi cikánský tábor v Prlovì, pøièem cikánku Rozinu
Murkovou zavradili a cikánku
Annu Itvánovou tìce zranili.
Cyril Zrùnek a Josef Filgas z
Luné byli co vrazi zatèení a 8
jiných mladíkù pro spoluúèast
udáni, první byli pak u kr. soudu
v Uh. Hraditi pro zloèin vrady
ku 3 rokùm aláøe odsouzení.
prap. Tomá Kubù

Uniforma z
roku 1919.

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).

ELEKTRONICKÁ AUKCE PRO OBÈANY VIZOVIC V DOMÌ KULTURY
Spoleènost eCENTRE nabízí obèanùm mìsta Vizovice monost
sníit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn formou
elektronických aukcí. Lepí ceny získávají podniky nebo mìsta v
elektronických aukcích celkem bìnì, ovem dìlat nìco podobného
pro domácnosti je ojedinìlé. Jako první v Èeské republice pøilo s
touto slubou pro obèany mìsto Øíèany, a to letos v lednu. Pøes
16,5% na elektøinì a skoro 30% na zemním plynu, celkem skoro 7
miliónù korun. Tolik uetøili obèané mìsta Øíèany v první elektronické aukci pro domácnosti.

Vekeré dotazy obèanùm zodpoví zástupce spoleènosti
eCENTRE na informativním setkání, které se uskuteèní v úterý
3. 9. 2013 v 17:00 hodin v sále Kulturního domu ve Vizovicích.
V Kavárnì Kulturního domu pak bude následnì otevøeno Kontaktní
místo, a to kadé úterý: 10. 9., 17. 9., 24. 9. a 1. 10. 2013 od 14:00
do 17:00 hodin, kam lidé mohou pøijít se svými podklady a kde jim
povìøený zástupce spoleènosti eCENTRE zodpoví na pøípadné dotazy.

VÁENÍ VIZOVTÍ OBÈANÉ
Jedna domácnost je pro dodavatele energie bezvýznamný prvek,
kterému úètuje vysokou cenu. Pokud se domácnosti sdruí, stanou
se pro energetické spoleènosti významným partnerem, který si mùe
v elektronických aukcích vydrait výraznì lepí cenu a uetøit tak 3 6 tisíc korun roènì.
Pøihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé i
bytová sdruení. Poøádající firma eCENTRE je pak vechny sdruí a
osloví vechny dodavatele energií na trhu, aby o "balík" domácností
soutìili v on-line elektronické aukci.
CO JE ELEKTRONICKÁ AUKCE?
Jedná se v podstatì o elektronickou drabu, ve které dodavatelé
pøes internet sniují své nabídky a
snaí se tak získat zakázku a klienta. Výhodou tohoto zpùsobu nakupování je prùhlednost celého prùbìhu nákupu a navíc fakt, e dodavatelé o svého klienta férovì soutìí.
PRO LIDI JE TATO SLUBA ÚPLNÌ ZDARMA
Poøadatelské firmì neplatí za zprostøedkování e-Aukce nic ani
mìsto. Aukèní poplatek zaplatí firmì po ukonèení aukce dodavatel,
jen e-Aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutìená v e-Aukci byla
vyí, ne je stávající cena pro danou domácnost, obèan není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem.
VEKERÉ INFORMACE OBÈANÉ ZÍSKAJÍ NA KONTAKTNÍM
MÍSTÌ
Chtìjí-li se obèané do e-aukce na energie zapojit, je tøeba:
Aby obèané podepsali smlouvu s poøadatelskou firmou
eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran.
Aby poøadatelské firmì pøedali pouze kopii smlouvy se stávajícím
dodavatelem elektøiny èi zemního plynu vèetnì vech pøípadných
dodatkù, a dále kopii roèního vyúètování energií. Nic víc není tøeba.

Èas bìí rychlostí dostihového konì. Za krátký èas
budeme úètovat s rokem 2013
co dobrého, èi ménì dobrého
nám pøinesl.
O patném nechci hovoøit,
jen o vìcech dobrých.
Mìsteèko Vizovice roste
do krásy. Nové omítky domù,
èinákù, díky pracovitým lidem zahrádky jako z pohádky,
o perfektním udrování parèíkù, výsadbì kvìtin v centru,
vybagrování øek, aby byly
zmírnìny dopady pøi povodních, nový lékaøský dùm, oprava zámku, koly, kaplièky na
ul. Partyzánské... Musím øíci,
e vedení mìsta se velmi stará, vdy nae mìsto se pomalu stává zemským rájem.
Za to ve je nutné podìkovat!
Je obecnì známé, e
jsem milovnicí pøírody, Vizovic
a okolí.
Mám ráda ul. Lázeòskou a
èasto tam zajdu a nìco krásného najdu. Naproti bývalé
Fruty vlastní dùm Kulíkovi.
Mnoho let mají na zahradì
vysazenu øadu sluneènic. Kdy
tyto silné rostliny kvetou, zajdìte se podívat a poznáte
pravdivost slov písnì: Tak jako sluneènice kadým dnem,
otáèí se za sluncem..., tak tyto
velké, luté kvìty provází slunce od východu na západ. Øíkám tomu domu u sluneènic.
Letos byla tuhá zima. Napadlo hodnì snìhu a pan Gera nelenil a postavil si na
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zahrádce krásného, velkého
snìhuláka. Tak velkého, e
musel mít místo klobouku na
hlavì velký kbelík. Pravou
ruku k tanci zvedlou, v ní
pádlo a pøes rameno hezkou
kytaru. Prostì, snìhulák tancoval a k tomu jeho iroký
úsmìv, který Vás naladil také
se usmívat.
Pøed Valaským enkem
bydlí pan Václavík, který na
stráni chová léta mnoho ovcí.
Jaký zázrak pøírody, kdy v
únoru, velkém snìhu, se
choulilo k bílým ovcím malièké
èerné jehòátko, první posel
jara. A na dvoøe domu dalí
kuriozita. Dva velcí vlèáci a
spoleènì s nimi malé, divoké
prasátko. Dokud bylo malé,
vlèáci vedli prim. Jak dorùstalo, karta se obrátila, psi
poslouchali! A jetì jednu
radost mìl p. Václavík, nemusel rýt zahrádku, divoèák to
udìlal za nìj!
Jetì Vám pøedstavím studánku. Za lesní kolkou z lesa
vyvìrá pramen vody èisté,
chladivé, chutné. Podobnì jako v horách u Chladné studny. Zda voda má léèivý úèinek, nevím v kadém pøípadì
je bájeèná.
Pùl dne ubìhne, Vy se
vracíte domù s úsmìvem na
rtech a s dobrou náladou.
Chce to jen jediné. Mít oèi
a srdce otevøené a chtít tuto
skromnou krásu pøijímat.
Mazùrková Helena
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