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VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ 2013
Vizovické Trnkobraní se letos uskuteènilo 23. - 25. srpna 2013.
V tomto roce se slavnosti doèkaly jedné z nejvìtích zmìn ve své
historii.
Organizátor 46. Vizovického Trnkobraní, firma R. JELÍNEK a.s.
se rozhodl zkrátit slavnosti jen na pátek a sobotu.
Mìsto Vizovice a Dùm kultury letos ji poosmé organizovaly doprovodný program tìchto slavností. Aby byl zachován tøídenní rozsah, byl program VIII. roèníku Folklórního a dechového festivalu pøesunut ze soboty na nedìli 25. 8. 2013. Také v letoním roce se festival konal v tradièním prostøedí areálu Sokolovny.

Zátitu nad nedìlním festivalem pøevzal Zlínský kraj a hejtman
MVDr. Stanislav Miák se festivalu osobnì zúèastnil.
V 10 hodin nastoupili zástupci vech vystupujících folklórních
souborù a celodenní program zahájili svým slovem hejtman Zlínského kraje Stanislav Miák, poslankynì parlamentu ÈR Miroslava

Také letos nechybìlo vystoupení dìtí Domu dìtí a mládee Zvonek. Nejmení dìti pøedvedly ukázku bøiních tancù, následovala
dìtská opera Budulínek a sestavy pøedvedly i dìti z aerobiku.
Následující èas ji patøil skupinì BROUCI BAND - The Beatles
revival band. Návtìvníci se pøi její hudbì velmi dobøe bavili a prostor pøed podiem vyuili k tanci.
Pøedìl mezi dalí skupinou vyplnila Maoretková skupina Sdruení dechového orchestru mladých Zlín.
Závìr hudebního odpoledne patøil rockové kapele JIØÍ SCHELINGER REVIVAL BAND.
Po celou dobu trvání hudebního programu se mohli návtìvníci
obèerstvit ve stáncích, nebo navtívit jarmark lidových øemesel. Byly
zde k vidìní výrobky ze skla, pedigu, kamenné brousky, palièkované
výrobky. Na vlastní oèi mohli vidìt práci dráteníka.
Dìti si mohli vyzkouet výrobu vlastního perku, nebo se vyøádit
na skákacím hradu. Nejedno se pynilo malbou na oblièeji.
Na závìr festivalu nám ji nevydrelo pìkné poèasí a zaèaly padat první kapky detì. Promítání èeského filmu se ji muselo pøesunout do prostor Domu kultury.
Dìkuji vem, kteøí se podíleli na realizaci letoního Folklórního a
dechového festivalu, a zvlátì bych chtìla podìkovat Zlínskému kraji
a zástupcùm Mìsta Vizovice za finanèní podporu, bez které by se
tento festival nemohl uskuteènit.
Jiøina Trlicová, DiS.

POZVÁNKA NA KLADENÍ VÌNCÙ
K 95. VÝROÈÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ÈESKOSLOVENSKA
Strnadlová, místostarostka mìsta Vizovic Zuzana talmachová a øeditelka Domu kultury Jiøina Trlicová.
Po slavnostním zahájení a pøedání upomínkových pøedmìtù
zástupcùm hostujících souborù se rozezvuèela hudba zahranièních
hostù KUD RUDAR ze Srbska a z tureckého Istanbulu pøicestoval
soubor písní a tancù MARMARA.
Následovala pak vystoupení folklórních souborù Dìcka z Buchlovic, Vlènovjan s cimbálovou muzikou Èardá a nechybìl i domácí
soubor valaských písní a tancù Vizovjánek doprovázený cimbálovou muzikou Vizovský Juráek.
Odpolední program zahájila Dechová hudba Libora Mikla Miklovci, kterou vystøídala cimbálová muzika Vincúch.

Váení spoluobèané,
28. øíjna si nae zemì pøipomene 95. výroèí od zaloení vzniku
samostatného Èeskoslovenského státu.
První prezident Tomá Garrique Masaryk udal smìr i obsah jeho
dalí existence, kdy øekl, e stát se udruje idejemi, na jejich základì vznikl.
Pokud se k odkazu Èeskoslovenska hlásíme státním svátkem,
mìli bychom tyto ideje znát, pøipomínat si je a ztotonit se s nimi.
Tímto vás zveme na kladení vìncù, kterým si toto významné
výroèí pøipomeneme. Kladení vìncù se uskuteèní v pátek 25. 10.
2013 v 16:00 hodin u památníku obìtem 1. svìtové války na místním
høbitovì.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka
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Slunce pøed nìkolika dny vstoupilo do obratníku Kozoroha a zaèal podzim. Období, které pro
mnohé znamená èas skliznì nejen na zahrádkách,
v sadech, ale i na polích. Zemì se pomalu zaèíná
pøipravovat na zimu. Svìtla rapidnì ubývá, dny se
zkracují a noci prodluují.
koláci a studenti mají za sebou ji témìø dva
mìsíce nového kolního roku a pøed sebou podzimní prázdniny.
Díky øadì událostí, které se dìjí kolem nás, si
èím dál víc uvìdomuji, jak je dobøe, e iji právì
tady, ve Vizovicích, které jsou mým domovem.
V dobì, kdy píi tyto øádky, sèítají v obchodním centru v Nairobi mrtvé po teroristickém útoku, horníci na Ostravsku stávkují a bojí se o zavøení dolu Paskov. Známo je také ji to, e volby
v Nìmecku vyhrála Angela Merkelová.
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Na nás teprve volby èekají. Èeská republika se
chystá na pøedèasné volby do Parlamentu ÈR. Z
billboardù se na nás usmívají tváøe politikù, kteøí
nám slibují vechno moné i nemoné. Volební
kampanì jednotlivých politických stran se pøedhánìjí v tom, jak zapùsobit na volièe, o jejich hlasy jim jde pøedevím.
Vyuijme volebního práva k tomu, abychom
pak nemuseli nadávat na to, jak tyto volby dopadly, protoe pokud k volbám nepùjdeme a tohoto
práva nevyuijeme, mùe to také dopadnout tak,
e nám bude vládnout nìkdo, koho bychom nechtìli.
Øíká se, e kadá zemì má takovou vládu,
jakou si zaslouí.

Vizovské noviny vydává Mìsto Vizovice
IÈO: 00284653, MK ÈR E 13005
Adresa vydavatele Mìsto Vizovice, Masarykovo nám. 1007,
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Tisk Graspo a.s., Pod ternberkem 324, 763 02 Zlín
Foto titulka Tomá evèík
Foto Richard Jaronìk, Tomá evèík - Vyzj Art, historický archív
Karla evèíka a autoøi èlánkù.
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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.
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Kontakt e-mail: vizovske.noviny@vizovice.eu
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A co si na toto téma myslel Jan Werich? Posuïte sami.
Myslím si, e je úplnì jedno, kdo øídí skupinu
lidí, mìsto, zemi nebo celý stát. Ale kdy u na
sebe vzal takové bøemeno, takovej velikánskej
bochník, nestaèí z nìj nabízet krajíèky. Musí øídit
tak, aby hlavnì lidé byli spokojeni. Byli astni a
mìli se dobøe. Mohli dýchat svobodnì, ít jako
lidi. Mìli radost z práce a tvoøení veho nového.
Pøeji vám vem krásný podzim a astnou
ruku pøi volbách do Parlamentu ÈR.
Mgr. Zuzana talmachová

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 16. 9. 2013 následující usnesení:

VII/143/13 - bere na vìdomí závìry vyplývající ze Zápisu z jednání
Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného dne 28.
8. 2013, který tvoøí pøílohu è. 1 k zápisu.
VII/144/13 - schvaluje zruení úèelového penìního fondu mìsta
Vizovice Fond rozvoje bydlení a bankovního úètu tohoto fondu a
ukládá øediteli TSmV vypracování návrhu pouití této èástky. Termín:
do 14. 10. 2013. Zùstatek fondu po vyúètování vekerých poplatkù
bude pøeveden na základní bìný úèet mìsta.
VII/145/13 - bere na vìdomí pøedloenou zprávu Rozbor hospodaøení mìsta Vizovice za 1. pololetí roku 2013 dle pøílohy è. 2 k zápisu.
VII/146/13 - bere na vìdomí informaci o rozpoètových opatøeních è.
4R/2013 a 5R/2013, která byla schválena Radou mìsta Vizovice na
svých zasedáních dne 1. 7. 2013 a 22. 7. 2013.
VII/147/13 - bere na vìdomí informaci o rozpoètovém opatøení è.
6R/2013, které bylo schváleno Radou mìsta Vizovice na svém zasedání dne 9. 9. 2013.
VII/148/13 - bere na vìdomí pøijetí rozhodnutí Ministerstva ivotního prostøedí o poskytnutí dotace na akci CZ.1.02/4.1.00/ 11.11011
Kompostéry Vizovice a návrhu smlouvy è. 11085664 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR v rámci Operaèního programu ivotního prostøedí ze dne 22. 7. 2013 na akci Kompostéry Vizovice.
VII/149/13 - schvaluje poskytnutí investièního pøíspìvku Základní
kole Vizovice, pøíspìvkové organizaci, na poøízení ochranných krytù na radiátory v Základní kole, Masarykovo námìstí è. p. 420 ve
výi 281.130 Kè.
VII/150/13 - souhlasí s pøevodem finanèních prostøedkù mìsta Vizovice získaných z poplatkù za uívání veøejného prostranství v
rámci poøádání festivalu Masters of Rock 2013 ve výi 106.440 Kè na
pøíspìvkovou organizaci Technické sluby mìsta Vizovice formou
navýení neinvestièního pøíspìvku a s jejich pouitím pro úèely bezbariérových úprav sociálních zaøízení (koupelen) v Domì s pe-èovatelskou slubou (DPS).
VII/151/13 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 4Z/2013 - zmìna
schváleného rozpoètu roku 2013 dle pøílohy è. 3 k zápisu.
VII/152/13 - bere na vìdomí podmínky zøízení bankovního terminálu na pokladnì mìstského úøadu.
VII/153/13 - schvaluje zøízení bankovního terminálu na pokladnì
mìstského úøadu a souhlasí s podpisem smluv, které bude ke zøízení platebního terminálu nutné uzavøít.
VII/154/13 - souhlasí s financováním revitalizace Prokopovského
dvora z rozpoètu mìsta Vizovice na rok 2013 do výe 15.000 Kè.
VII/155/13 - bere na vìdomí pøijetí ádosti o finanèní podporu na
vybudování Kavárny a polévkárny Dotek o. p. s. a povìøuje vedoucí
finanèního odboru zajitìním doplnìní ádosti o dalí údaje ze strany adatele.
VII/156/13 - souhlasí s navýením pøíspìvku na zajitìní dopravní
obslunosti dle pøílohy è. 4 k zápisu a s uzavøením dodatku è. 1
smlouvy è. 0/0045/2010/DOP o poskytnutí finanèního pøíspìvku za
úèelem zajitìní dopravní obslunosti na území Zlínského kraje a
povìøuje starostu mìsta jeho podpisem.
VII/157/13 - souhlasí s pøijetím pøedloených Zásad pro pøevod pozemkù ve vlastnictví mìsta Vizovice s pozmìòujícími návrhy dle pøílohy è. 5 k zápisu.
VII/158/13 - bere na vìdomí seznam pozemkù mìsta urèených k
prodeji, p. è. 4514/36, 4514/35, 4514/33, 213, 4048/1, 4048/4, 4058,
3264/4, PK 3264/2, PK 3265, PK 3282, PK 3284, 1022/6, 1022/7,
1022/8, 1022/9, PK 1003/1, 3209/6, 3208/1 v k.ú. Vizovice.
VII/159/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku
p. è. 4045/1 o výmìøe cca 680 m2 v k.ú. Vizovice.
VII/160/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku
p. è. 4045/1 o výmìøe cca 500 m2 v k.ú. Vizovice.
VII/161/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemkù p. è.
4517/47 o výmìøe 407 m2 a p. è. 4514/33 o výmìøe 585 m2 v k.ú.
Vizovice.
VII/162/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku

p. è. 4045/1 o výmìøe cca 400 m2 v k.ú. Vizovice.
VII/163/13 - nesouhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemku p.
è. st. 2198 o výmìøe 59 m2, p. è. st. 2199 o výmìøe 14m2 a èásti pozemku p. è. 560/1 o výmìøe 350 m? v k.ú. Vizovice.
VII/164/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemku p. è.
4890/2 o výmìøe 192 m2 v k.ú. Vizovice.
VII/165/13 - nesouhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 5543 o výmìøe cca 35 m2 v k.ú. Vizovice.
VII/166/13 - nesouhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 4381/2 o výmìøe cca 190 m2 v k.ú. Vizovice.
VII/167/13 - nesouhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 4381/2 o výmìøe cca 150 m2 v k.ú. Vizovice.
VII/168/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemkù p. è.
PK 817/11 o výmìøe 17 078 m2, PK 819/11 o výmìøe 2 902 m2 v k.ú.
Vizovice.
VII/169/13 - neschvaluje prodej bývalé kotelny na sídliti tìpská,
p. è. st. 1657 o výmìøe 447 m2 Josefu Stromíkovi, tìpská 946, Vizovice.
VII/170/13 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku
p. è. 560/2 o výmìøe 222 m2 v k.ú. Vizovice.
VII/171/13 - schvaluje uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu
nemovitosti è. UZSVM/BZL/4375/2013-BZLM, která se týká pøevodu
pozemku p. è. 5266/23 k. ú. Vizovice mezi mìstem Vizovice a Èeskou republikou - Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy.
VII/172/13 - ukládá odboru pøestupkovému a správnímu zadat zpracování dokumentace skuteèného stavu stavby garáe na è. p. st.
1478 k.ú. Vizovice a následnì doøeit zápis stavby do katastru nemovitostí.
VII/173/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a spoleèností ROSTRA s. r. o., Pøíkop 2 a, Brno o prodeji
pozemkù p. è. PK 3737/1 o výmìøe 79 m2, PK 3736/1 o výmìøe 485
m2 a PK 3736/2 o výmìøe 265 m2, za cenu 150 Kè/m2.
VII/174/13 - bere na vìdomí ádost pana Mgr. Vladimíra Kyrycha o
pøípadném prodeji spoluvlastnického podílu k pozemku p.è. 4063/50
k.ú. Vizovice a povìøuje odbor pøestupkový a správní k dalímu jednání s panem Mgr. Vladimírem Kyrychem za úèelem upøesnìní prodeje spoluvlastnického podílu a stanovení ceny.
VII/175/13 - souhlasí s uzavøením darovací smlouvy na èást pozemku p. è. 356/1 v k.ú. Vizovice o výmìøe 72 m2 mezi Mìstem Vizovice a Mgr. Michaelou tìrbovou, Pod Hájem 1189, Vizovice.
VII/176/13 - souhlasí 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 I/1589, Zlín.
VII/177/13 - bere na vìdomí uzavøení smlouvy s firmou INSTOP,
spol. s r. o. na investièní akci Rekonstrukce kotelny MìÚ dle pøílohy è. 6 k zápisu.
VII/178/13 - souhlasí s podáním ádosti k získání prostøedkù z
OPLZZ z projektu Podpora meziobecní spolupráce.
VII/179/13 - souhlasí s vyhláením výbìrového øízení a realizací investièní akce Hurá pøírodo - zahrada v pøírodním stylu pøi M Vizovice dle zadávacích podmínek, které tvoøí pøílohu è. 7 k zápisu.
VII/180/13 - bere na vìdomí informaci o projektu vícepatrového
parkovitì v místech Trnice a kotelny, ul. Rùová, Vizovice a prezentaci tohoto projektu.
VII/181/13 - vyhlauje zámìr prodeje domu è. p. 609, ul. Chrastìovská, Vizovice a ukládá starostovi zadat vypracování znaleckého posudku.
VII/182/13 - povìøuje starostu a vedoucí odboru pøestupkového a
správního jednáním se zástupci TJ Sokol Vizovice ve vìci zøízení
vìcného bøemene pøíjezdu a pøístupu ke koupaliti Vizovice. è. 5 k
zápisu.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta
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NAD DOPISY ÈTENÁØÙ
Má dlouholetá kamarádka Martina Vrbová (Vizovice - prodejna
papír, hraèky) mì pozvala na její zápas s profesionálním tenistou
Jiøím Novákem, který se uskuteènil v Prostìjovì.

to velký profesionál a hlavnì velmi pøíjemný a sympatický èlovìk.
Vechny nás pøivítal a podal ruku, choval se velmi vstøícnì. Martina
hrála asi hodinu a pak ji vystøídal její manel Milan Vrba, syn Martin
a dcera Gabriela. Byl to pro nás a hlavnì pro Martinu a její rodinu
velký záitek. Po zápase s námi pan Novák diskutoval o tenise atd.
Fotil se s námi a podepisoval míèky. Jsem velmi ráda, e jsem pøijala pozvání mé kamarádky Martiny, proila jsem i s pøítelem hezkou
nedìli. Chtìla jsem tímto èlánkem podìkovat Martinì a také panu
Novákovi.
Dlouholetá obyvatelka Vizovic (40let) Poláková Jana.

Nejsem vyloenì sportovní typ a tenis je pro mì velkou neznámou, ale protoe nyní iji u Olomouce, slíbila jsem, e se za ní podívám. V nedìli 15. záøí 2013 jsem tedy sedla s pøítelem do auta a jeli
jsme. Byla jsem velmi mile pøekvapena pøístupem pana Nováka. Je
Váení Vizovjané,
dovolte mi malé zavzpomínání, po více jak edesáti letech, na
spoluáka, kamaráda z mládí, a to Vizovického rodáka pana Jaroslava Hábu.
A proè tato vzpomínka?
Oba ji máme pøes 80 let a
pøesto, e ijeme kadý na jiné
stranì zemìkoule, tak o sobì
stále víme.
S kamarádem Jarkem Hábou jsme se seznámili, kdy
jsme spolu coby vyuèení krejèovtí tovaryi zaèali studovat
na mistr. kole pánského krejèovství v Prostìjovì. Shodou
doby výuka zaèala v záøí neastného roku 1948. Vìøím, e pamìtníci - Vizovjané mají na tuto událost vzpomínky v ivé pamìti - co se
v tu dobu ve Vizovicích událo.
Tìchto událostí byl úèastnìn i
Jaroslav, který v záøí 1948 mi
jednou pøi bìné jízdì vlakem
do Prostìjova do koly øekl, e
pokud toho dne dostane telegram (mìl znít nìjak jako smluvené heslo - Otec nemocen),
tak je zle: A taky e bylo. Bydleli
jsme tenkrát spolu v soukromí a
po tomto telegramu bylo skuteènì pilno. Následované spìné
rozlouèení s Jarkem a sotva po
dvou hodinách jsme ji mìli i za
pøítomnosti bytné návtìvu pìti
pøísluníkù kriminálky. Spíe
estébákù.
Co se dìlo, nebudu radìji
popisovat. A Jaroslav? Ten zmizel a nikdo jsme nevìdìli kam.
A po delí dobì se mi ozval z daleké Austrálie. Tam se èasem taky
oenil, má rodinu, zaloil firmu dámského krejèovství a od té doby
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jsme stále v kontaktu. Píeme si, vzpomínáme, zasíláme si fotky,
vánoèní pozdravy, kalendáøe...
Tak jsem si nakonec øekl, proè si na tohoto kamaráda z mládí
nevzpomenout prostøednictvím Vizovských novin. Urèitì se najde

jetì nìkolik pamìtníkù, kteøí si na Jarka Hábu rádi vzpomenou.
Dnes jsme ji oba v letech a bylo by koda nepøipomenout Vizovjanùm jejich spoluobèana, na které rád ve svých dopisech vzpomíná.
Proto vùbec vznikl i tento èlánek a navíc si dovoluji poslat ukázku z
jeho malíøského umìní a takté fotografii Jaroslava se svou enou.
Jaroslav Zimák z Otrokovic

POVINNÁ VÝMÌNA
ØIDIÈSKÝCH PRÙKAZÙ
V roce 2013 konèí poslední etapa výmìny øidièských prùkazù.
Øidièský prùkaz ve formì zalaminované karty vydáván v období 1. 1.
2001- 30. 4. 2004 jsou jejich dritelé povinni vymìnit do 31. 12.
2013.
Uplynutím stanovené doby
pro jejich výmìnu øidièské prùkazy pozbývají platnost.
Od 1. 1. 2014 budou v platnosti pouze øidièské prùkazy
vzoru Evropských spoleèenství.
Povinná výmìna øidièského
prùkazu se provádí na urèeném
pracoviti obecního úøadu obce s
rozíøenou pùsobností (Mìstský
úøad, Magistrát mìsta), pøísluného podle místa trvalého pobytu na
území Èeské republiky.
Pro jeho výmìnu je nutné si s sebou vzít platný doklad totonosti
(obèanský prùkaz, pas), prùkazovou fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5
cm, ØP, který podléhá povinné výmìnì.
Vydat ØP je moné do 20 dnù od podání ádosti bez správního
poplatku, pøípadnì do 5 pracovních dnù od podání ádosti za správní
poplatek 500 Kè.
S blíícím se koncem roku lze oèekávat zvýený zájem øidièù, proto Mìstský úøad Vizovice vyzývá veøejnost, aby zodpovìdnì pøistoupila k poslední etapì výmìn øidièských prùkazù. Doporuèujeme vám
výmìnu ØP neodkládat. Na Mìstském úøadì ve Vizovicích zbývá vymìnit 612 ØP, tedy 45,81%.
ádosti vyøizuje Mìstský úøad Vizovice, Odbor dopravy a silnièního hospodáøství, budova hasièské zbrojnice, 1. patro.
Úøední dny pondìlí a støeda, 8:00 - 12:00 hodin, 12:30 - 17:00 hodin. Mimo úøední dny po telefonické domluvì na tel. 777 471 182, 777
471 187.
Odbor dopravy a silnièního hospodáøství

ZMÌNA ZÁKONA NA SBÌR
A VYUITÍ AUTOVRAKÙ
S platností od 1. 10. 2013 dochází k dùleité zmìnì pøi výbìru
ekologické danì dle zákona è. 56/2001 Sb., v návaznosti na zákon
è. 169/2013 Sb., kde dochází k povinnosti vlastníka vozidla uhradit
tento poplatek i v pøípadì, e pøedchozí vlastník byl od poplatku
osvobozen (osvobozeni jsou pouze dritelé ZTP, ZTP/P a vlastníci,
kteøí vozidlo nabyli v dìdickém øízení).
Pøi následné pøeregistraci novému vlastníkovi vzniká povinnost
dle §37e odst.3 poplatek uhradit. Poplatek bude vybrán i u vozidel,
které byly dány do polopøevodu pøed datem platnosti této zmìny
zákona.
Bc. Dalibor Hába
registr vozidel

SCHVÁLENÍ ZÁSAD PRO PØEVOD
POZEMKÙ VE VLASTNICTVÍ MÌSTA
VIZOVICE
Dne 16. 9. 2013 byly na zasedání Zastupitelstva mìsta Vizovice
schváleny Zásady pro pøevod pozemkù ve vlastnictví mìsta
Vizovice. Tento dokument byl zpracován ve spolupráci s majetkovým výborem a odborem pøestupkovým a správním Mìstského úøadu Vizovice za úèelem upravení a sjednocení postupu pøi pøevodech
pozemkù, z dùvodu zprùhlednìní a objektivizování rozhodování pøi
prodeji pozemkù ve vlastnictví mìsta.
Zásady obsahují kompletní postup pøi pøevodu nemovitostí od
podání ádosti, zveøejnìní zámìru, rozhodování o nabídkách a cenách pozemkù a po uzavøení pøísluné smlouvy a následné podání návrhu na vklad na Katastrální úøad. Zásady obsahují rovnì
omezující podmínky pro pøevod pozemkù, pravidla pro volbu zpùsobu prodeje pozemkù a stanovení ceny pozemkù.

Nezbytnou pøílohu tvoøí minimální výchozí ceny pozemkù dle
lokalit ve mìstì, konkrétnì v zastavìném a zastavitelném území
mìsta. V ostatních pøípadech se ceny budou odvozovat z cen urèených znaleckým posudkem.
Na základì schválených zásad bude v nejblií dobì zpracován
mapový podklad, v nìm budou zakresleny lokality s uvedením minimálních výchozích cen pozemkù. Tento bude opìtovnì pøedloen
zastupitelstvu mìsta k projednání. Po schválení tohoto mapového
podkladu budou Zásady pro pøevod pozemkù ve vlastnictví mìsta
Vizovice i se vemi pøílohami zveøejnìny na webových stránkách
mìsta Vizovice www.vizovice.eu.
Zásady pro pøevod pozemkù ve vlastnictví mìsta neslouí pouze pro správu majetku mìsta Vizovice. Jsou pøínosem také pro obèany a organizace, které mají zájem o koupi pozemku ve vlastnictví
mìsta, protoe budou mít k dispozici zásadní informace o postupu
pøi pøevodu pozemkù a o orientaèních kupních cenách. V této souvislosti je nutné podotknout, e jde o ceny orientaèní, kdy o koneèné - finální cenì musí vdy rozhodnout zastupitelstvo mìsta, do
jeho kompetence pøevod nemovitých vìcí obce spadá.
Ing. Mária Koèíbová
odbor pøestupkový a správní
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INFORMACE IVNOSTENSKÉHO ÚØADU - MÍSTO PODNIKÁNÍ
A PROVOZOVNA
Pojem místo podnikání fyzické osoby je definován v § 2 odst.
3 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník). Podnikatel, který je
fyzickou osobou, je povinen zapsat do obchodního rejstøíku nebo do jiné zákonem upravené
evidence (tj. i ivnostenský rejstøík) své skuteèné místo podnikání
a rovnì je povinen mít k zapsaným prostorám právní dùvod jejich uívání po celou dobu, kdy
jsou tyto prostory zapsány jako
jeho místo podnikání.
Místo podnikání patøí k
základním identifikaèním údajùm podnikatelského subjektu
fyzické osoby a jeho správné
vedení je nezbytné zejména
pro veøejný písemný styk s
podnikatelem. Co je tøeba rozumìt skuteèným místem podnikání vak obchodní rejstøík blíe
nevymezuje. Obecnì to lze definovat tak, e skuteèným místem
podnikání je, obdobnì jako v pøípadì právnických osob, takové
místo, odkud fyzická osoba nejèastìji provádí správu svého
podniku a odkud øídí své podni-

katelské aktivity. Nelze pominout
ani skuteènost, e údaj o místu
podnikání je veden ve veøejnì
pøístupném ivnostenském rejstøíku (www.rzp.cz), je tedy veøejnì dostupným údajem, který si
mohou pøípadní zákazníci èi jiné
podnikatelské subjekty vyhledat
a ovìøit.
Provozovnou se dle § 17 zákona è. 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání rozumí prostor, v nìm je ivnost provozována. Za provozovnu se povauje
té mobilní provozovna (stánek,
pojízdná prodejna), ale také automat nebo obdobné zaøízení
slouící k prodeji zboí nebo
poskytování slueb. V praxi øeèeno provozovnou jsou prostory,
kde dochází ke styku se zákazníkem, nebo kde je zboí podnikatelem vyrábìno, zpracováváno,tj. obchody, restaurace, kadeønictví, dílny, sklady apod.. ivnost
mùe být podnikatelem provozována ve více provozovnách.
Podnikatel je povinen zahájení a ukonèení èinnosti v provozovnì oznámit pøedem ivnostenskému úøadu.

Dalí povinností podnikatele
provozujícího svou èinnost v provozovnì je mít provozovnu øádnì
trvale a zvenèí viditelnì oznaèenou:
1) obchodní firmou nebo
názvem nebo jménem a pøíjmením podnikatele
2) identifikaèním èíslem osoby
Provozovna urèena pro prodej zboí nebo poskytování slueb spotøebitelùm musí být trvale
a zvenèí viditelnì oznaèena také
3) jménem a pøíjmením osoby odpovìdné za èinnost provozovny
4) prodejní nebo provozní
dobou urèenou pro styk se spotøebiteli
5) kategorií a tøídou u ubytovacího zaøízení poskytující pøechodné ubytování
Mobilní provozovny a automaty musí být vèetnì bodu 1) a
2) také oznaèeny údaji o sídle
nebo místì podnikání.
Ing. David Hába
odbor Obecní ivnost. úøad

ZLEPENÍ PODMÍNEK PRO ØEENÍ SITUACÍ
V prùbìhu záøí a prosince
2013 pøejde do své realizaèní
fáze integrovaný projekt Informaèní, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje
(IVVS ZK), který je financován
Regionálním operaèním programem Støední Morava.
Hlavní aktivitou projektu je
vybudování vlastní, na okolí
nezávislé datové sítì - optické
komunikaèní infrastruktury propojující centrální pracovitì krajského krizového tábu s jednotlivými pracoviti krizového øízení
vech obcí s rozíøenou pùsobností a HZS ve Zlínském kraji.
Projekt dále zajistí potøebné
vybavení pracovi orgánù krizového øízení, èi modernizaci varovných systémù obcí s rozíøenou pùsobností.

hasièské zbrojnici pouitelné mj.
pro práci krizového tábu èi povodòové komise Mìsta Vizovice,
instalováno srákomìrné èidlo
pro varování obyvatel pøed pøívalovými povodnìmi, èi zakoupen
mobilní motorgenerátor o výkonu
30 kVA pouitelný pøi výpadku
elektrické energie.
Projekt bude mít výrazný dopad na vèasné varování obyva-

Finanèní spoluúèast Mìsta
Vizovice èiní 30% èástky individuálního projektu, tedy 411 tis.
Kè. Za vynaloené finanèní prostøedky bude ve Vizovicích napø.
modernizován a doplnìn místní
rozhlas, vybaveny místnosti na
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telstva v pøípadì ohroení, rychlejí reakci v pøípadì vzniku krizových situací, co v koneèném
dùsledku sníí rozsah kod vznikajících na ivotech, zdraví a
majetku pøi vzniku krizových situací.
Jiøí ùrek, DiS.
referent krizového øízení

ZAHÁJENÍ PROVOZU VYHLÍDKY NA IBENIÈNÍM VRCHU VE VIZOVICÍCH
V pátek 13. 9. 2013 v
16:00 hodin odpoledne bylo Vizovické popravitì oèitìno
poehnáním køíe od své pochmurné historické minulosti.
A právì pátek 13. býval ve støedovìku èasto popravèím dnem.
Na východní stranì mìsta,
pøi polní cestì do Ubla a Bratøejova ve smìru za ulicí Kròovskou, v místì, kde se pozemek
p.è. 2788/2 v k.ú. Vizovice svým
tvarem zaøezává do okolní pastviny a vytváøí v ní ostrou pici,
byly vysazeny dvì lípy a pod
nimi byly umístìny dvì malé

ibenièní vrch skýtá nádherný výhled na místní zámek,
kostel a poskytuje návtìvníkovi daleké výhledy na tuto
èást krásné valaské krajiny a
umoòuje zamylení se nad
minulostí.
V dobì zahájení celé páteèní slavnosti se na místì samém selo nìkolik desítek obèanù mìsta Vizovice. Poèasí,
které bylo celý den velmi detivé, se krátce umoudøilo a dokonce zasvítilo i slunce. Akci
zahájil svým proslovem Ing.
Roman Persun, starosta mìs-

Svìcení.
lavièky. Mezi lípami stojí køí,
který bude pøipomínat toto kdysi smutné místo. V souèasné
dobì je to vak ji dávná minu-

ta Vizovice a podìkoval vem
zúèastnìným osobám, které
se podílely na vytvoøení vyhlídky a zejména sponzorùm, bez

Divílek, pøedseda komise
pro ivotní prostøedí Mìsta
Vizovice. Historii hrdelního
práva vykonávaného ve støe-

Pohled
k Vizovicím.
dovìku ve Vizovicích jetì
jedenkrát pøiblíil návtìvníkùm historik pan Mgr. Dalibor
Jani, PhD., báseò Janovo
ráno pøednesl jeho autor pan
Vilém Kolaøík, zamìstnanec
státního zámku ve Vizovicích a
èlen komise ivotního prostøedí mìsta.
Odpolední setkání ukonèil
poehnáním páter farnosti
Øímskokatolické církve ve Vizovicích Ing. Mgr. Jindøich Peøina. Na závìr byli vichni pøítomní pozváni na prohlídku
místa samého, obsahu informaèní tabule a na diskusi pøi
obèerstvení, které bylo na místì pro návtìvníky pøichystáno.
Ing. Vladimíra Kováøová
foto Petr Zákutný

Janovo ráno
Tak u ti, Janíèku, møíe otevøeli,
oèi raèí pøivøi, ne pøivyknú
svìtlu.
Nesvítilo slunko do téj vlhkéj
cely,
no to honem nastav záda jeho
teplu.
Nastav slunku záda, ty zbojníèku bledý,
ak sa dneskaj projde, tajak to
má rád.
Projde sa do vrkú etì naposledy
a zvon na kostele bude ti k tom
hrát.
Takový ten mení, kerý luïom
zvóní,
gdy sa dajú cestú, co nevede
zpátky.
Usmívá sa, Janku, etì hora
vóní!
Tobì by aj tak býl jeden ivot
krátký.
Èlovìk dovede byt krutý na èlovìka.
Potom s tichú duú dìlat nevinného.
Ale ty ví dobøe, co a proè a
èeká,
es neumòél pøemoct sebe
samotného.
Vilém Kolaøík

KONCESNÍ ØÍZENÍ - PRONÁJEM
A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁØSKÉ
INFRASTRUKTURY MÌSTA VIZOVICE
V èervnu letoního roku byla dokonèena stavba Doplnìní kanalizace a vodovodu mìsta Vizovice. Výstavba kanalizaèní sítì byla
projekènì navrena tak, aby jednotná kanalizace mìsta byla svedena
do kanalizaèní èistírny odpadních vod. Výstavba vodovodní sítì se
provádìla jen v ulicích Jaroslava Haly a v Pøíkré.

Úèastníci slavnosti.
lost, o které si návtìvník vyhlídky mùe od páteèního dne
pøeèíst na informaèní tabuli
umístìné u cesty, necelých 40
metrù pod ní.

jejich finanèní podpory by
realizace tohoto místa nebyla
moná. Vekeré práce od prvotní mylenky a po jejich
ukonèení objasnil pan Petr

Na základì usnesení zastupitelstva MV byl v souladu s koncesním
zákonem a zákonem o veøejných zakázkách veøejnì vyhláen zámìr
mìsta Vizovice k provozování vodohospodáøské infrastruktury od 1.
ledna 2014 na následujících pìt let.
Pøedpokládaná hodnota veøejné zakázky je cca 14 000 000 Kè +
DPH.
Pøípadní uchazeèi o pronájem a provozování kanalizace a vodovodu v naem mìstì musí doruèit své nabídky na podatelnu mìsta do
15. øíjna 2013. Po vyhodnocení nabídek bude na základì splnìní
vech kvalifikaèních pøedpokladù a nejvýhodnìjích ekonomických
podmínek vybrána pøísluná firma.
Ing. Ladislav Hájek
investièní technik
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PÌSTOUNSKÁ PÉÈE
Váení obèané, v prùbìhu roku jste mohli v souvislosti s novelou
zákona è. 359/1999 Sb., o sociálnì-právní ochranì dìtí zaregistrovat v médiích zvýený výskyt informací a zpráv, týkajících se náhradní rodinné (pìstounské) péèe. Dovolujeme si Vám proto i na
stránkách Vizovických novin pøinést nìkolik základních informací na
toto téma.
Pìstounská péèe je státem garantovaná forma náhradní rodinné
péèe, která zajiuje dostateèné hmotné zabezpeèení dítìte a pøimìøenou odmìnu pìstounùm. Dítì mùe být svìøeno do pìstounské péèe fyzické osoby, nebo do spoleèné péèe manelù. Mùe jít o
osoby dítìti známé a blízké (zejména prarodièe), nebo cizí, které absolvovaly odbornou pøípravu a jsou zaøazeny do evidence adatelù.
Pìstounská péèe vzniká na základì rozhodnutí soudu. Ze
závaných dùvodù mùe soud rozhodnout o zruení pìstounské
péèe, na ádost pìstouna vdy pìstounskou péèi zruí. Pìstounská
péèe zaniká dosaením zletilosti dítìte. Soud mùe rovnì svìøit
dítì na návrh orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí do pìstounské
péèe na pøechodnou dobu. Blií podmínky upravuje zákon. V pøípadì svìøení dítìte do pìstounské péèe není vylouèen styk (návtìvy) rodièù s dítìtem, naopak, tento styk je podporován.
Pìstoun má právo v bìných vìcech zastupovat dítì a spravovat jeho záleitosti. K jednání v mimoøádných záleitostech, jako
napø. vyøízení cestovního pasu, musí pìstoun ádat o souhlas zákonného zástupce dítìte, pøípadnì soud.
Novela zákona è. 359/1999 Sb., o sociálnì-právní ochranì dìtí,
úèinná od 1. 1. 2013, pøináí rozvoj náhradní rodinné péèe, celkovì
zvyuje podporu pìstounské péèe a novì upravuje práva a povinnosti pìstounù. Pìstouni uzavírají dohodu o výkonu pìstounské péèe a to zejména s obecními úøady obcí s rozíøenou pùsobností, v
jejich obvodu mají trvalé bydlitì (mùe se jednat ale i o jiné, k tomu povìøené osoby). Tyto obecní úøady obdrí státní pøíspìvek k
pokrytí nákladù na zajiování pomoci pìstounùm, jim svìøeným
dìtem a na provádìní dohledu nad pìstounskou péèí.
Zákon garantuje pìstounùm právo na poskytnutí trvalé nebo
doèasné pomoci pøi zajitìní osobní péèe o svìøené dìti, právo na
poskytnutí pomoci se zajitìním celodenní péèe o svìøené dìti, právo na zprostøedkování odborné pomoci, právo na zprostøedkování
nebo zajitìní bezplatné monosti zvyovat si znalosti a dovednosti
a právo na pomoc pøi udrování kontaktu dìtí s biologickou rodinou.
Pìstouni mají povinnost zvyovat si znalosti a dovednosti v
oblasti výchovy a péèe o dìti, povinnost spolupracovat se sociálními pracovníky pøi sledování vývoje dìtí a v souladu s individuálním
plánem ochrany dítìte povinnost udrovat, rozvíjet a prohlubovat
kontakt dítìte s osobami dítìti blízkými, zejména s rodièi, pokud
soud nestanoví jinak.
V souèasné dobì má Mìstský úøad Vizovice uzavøeny dohody se
vemi pìstouny s trvalým pobytem v jeho obvodu, je s nimi v kontaktu a nabízí monost individuálního øeení jejich potøeb.
Mgr. Vladimír Nedbal
sociální odbor MìÚ Vizovice

REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV V PRAZE
Témìø tisícovka mladých sportovcù z Èeské republiky, Slovenska, Maïarska a Polska se ve dnech 5. - 8. 9. 2013 sjela na strahovské stadiony do Prahy, kde se konalo celostátní finále soutìe
základních kol Odznaku vestrannosti olympijských vítìzù
(OVOV). Tento sportovní projekt zatiují zlatí olympijtí medailisté
z desetiboje Robert Zmìlík a Roman ebrle a v souèasnosti patøí k
nejmasovìjím a nejlépe organizovaným akcím pro dìti.
V letoním roce se OVOV zúèastnilo více jak 200 000 ákù z
1200 kol a nejlepí jednotlivci a drustva se na sportovní vyvrcholení do Prahy museli postupnì probojovat ze kolních, okresních a
krajských kol.
Postupový klíè do finále je jednoduchý - z kadého krajského kola postupuje drustvo z prvního a druhého místa, dalích 5 drustev
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REALIZACE BEZBARIÉROVÝCH
CHODNÍKÙ POKRAÈUJE
Mnozí z vás, obèanù mìsta Vizovice, ji urèitì zaznamenali stavební práce probíhající na chodnících podél silnice I/69 pøed
odboèením na Chrastìov a podél komunikace vedoucí od prodejny Albert po ul. kolní.
Jedná se o realizaci dalí etapy akce Bezbariérové chodníky
kolem komunikací I. tøídy ve Vizovicích a navazujících, tentokrát
se jedná o úpravu chodníkù podél
silnice I/69. První etapa spoèívala
v rekonstrukci chodníkù vèetnì
bezbariérových úprav kolem silnice I/49 (ul. Zlínská a Øíèanská) a
byla realizována koncem roku
2011.
Pøedmìtem souèasných stavebních úprav jsou chodníky v
úseku od køiovatky na Palackého námìstí (kde naváou na první
etapu), dále na Masarykovo námìstí a po odboèení na Chrastìov, vèetnì ji zmínìného úseku
chodníku od prodejny Albert po ul.
kolní. V neposlední øadì je nutné zmínit, e souèástí této stavby
je i úprava ètyø pøechodù pro chodce (u pekárny, u staré koly, na

Masarykovì námìstí a za Domem
kultury). Pøechody budou bezbariérovì upraveny a osazeny samostatným osvìtlením vèetnì pøísluného dopravního znaèení.
Na akci byla poskytnuta dotace z rozpoètu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výi 70 %
z celkové ceny na její realizaci.
Zbylá èástka je financována z rozpoètu mìsta. Celkové náklady na
akci èiní 4.222.410 Kè.
Stavbu realizuje spoleènost
Vodohospodáøské stavby Javorník-CZ s.r.o., která byla vybrána v
rámci výbìrového øízení. Pøedpokládaná lhùta výstavby je od 1. 8.
do 30. 11. 2013.
Realizace celé stavby se samozøejmì urèitými omezeními
dotkne jak øidièù, tak chodcù a vyádá si od kadého jistou dávku
tolerance. Výsledné úpravy, jejich
cílem je bezbariérový a bezpeèný
pohyb kolem této frekventované
silnice nejen pro hendikepované
obèany, ale i maminky s koèárky a
starí lidi, za to zcela jistì stojí.
Ing. Emilie Klinkovská, ODSH
Ing. Ladislav Hájek, investice

z celé republiky podle dosaených bodù. I kdy nae dìti z Vizovic
poctivì trénovaly celý rok a po krajském finále v Kromìøíi získaly
tolik bodù, e to staèilo na prùbìné 5. místo v republice, do Prahy
se nedostaly. V Kromìøíi hodnì prelo. Organizátoøi a patroni naeho kraje rozhodli, e kvùli poèasí zmìní nìkteré disciplíny, a to nás
pak stálo postup. Z dalích soutìí jsme byli diskvalifikováni. Z naeho kraje jela do Prahy jenom drustva z prvních postupových míst.
V kategorii jednotlivcù se na poslední chvíli nominoval Marek
tefka, a tak aspoò jednomu zástupci naich dìtí se sen o praském
finále nerozplynul. V prùbìhu dvou soutìních dní bojoval ve své
kategorii s dalími 125 chlapci a celkovým 19. místem dokázal, e
právem do této soutìe patøí.
Spolu s dìtmi zavítaly na sportovitì desítky bývalých i souèasných reprezentantù. Kromì zakladatelù projektu Romana ebrleho
a Roberta Zmìlíka mìly dìti monost získat nejenom fotografie a
podpisy, ale i spoustu cenných rad od árky Kapárkové, Vìry Èáslavské, Jarmily Kratochvílové, Dany Zátopkové, Davida Svobody a
dalích. I takováto setkání pøispívají k obrovské motivaci mládee
sportovat a zlepovat svá osobní maxima.
Vìøím, e vizovické dìti po neastném rozhodnutí dospìlých v
Kromìøíi motivaci a chu sportovat neztratily a spoleènì se budeme pøipravovat nejenom na dalí roèník OVOV, ale i na atletickou
sezonu. Drte nám palce.
Mgr. Adriana Hálová

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
V NEMOCNICI MILOSRDNÝCH...
Pøi pøíleitosti 20. výroèí znovuobnovení Vizovické nemocnice
poøádalo vedení Den otevøených dveøí. Místní i hosté mìli pøíleitost
nahlédnout do prostor, kam se bìnì návtìvy nedostanou. K prohlédnutí bylo i prostøedí vyetøoven, rentgenologická laboratoø a
novì otevøené rehabilitaèní oddìlení.
Prohlédnout nemocnici a potkat se s personálem pøijela také
exposlankynì Miroslava Strnadlová a 1. místopøedsedkynì Senátu
Alena Gajdùková. Nemocnicí i zahradou je provedla øeditelka nemocnice Zdeòka Vlèková a primáø nemocnice Tomá Talanda.
Nemocnice mùe být hrdá, e za 2. sv. války oetøovala nemocné a zranìné partyzány I. Ès. partyzánské brigády Jana iky. Lékaøi
v té dobì podstupovali velké riziko a jetì dnes jsou jejich nástupci
pravými odborníky na svém místì, konstatovala Miroslava Strnadlová. Spolu s Alenou Gajdùkovou pøejí nemocnici a personálu hodnì úspìchù v práci a pacientùm skvìlou péèi, kterou je nemocnice
povìstná.
PhDr. Jana Dolová

KRÙÈEK PO KRÙÈKU,
SLOVO ZA SLOVEM
Mìsíc uplynul jako a voda a my dnes mùeme pomalu øíci, e
adaptace dìtí na nai mateøskou kolu probìhla úspìnì, bez vìtích problémù. Novì pøíchozí dìti se pomalu seznámily s prostøedím
tøíd, monostmi jejich vyuití i s paní uèitelkou, která bude pro nì jistotou i oporou po celý zbytek roku.
Dìti pøedkolního vìku se ji pomalu budou pøipravovat na vstup
do základní koly. Právì v této souvislosti se mnozí rodièe obrací na
nás pedagogy s otázkou, co dìlat, kdy mé dítì nemluví srozumitelnou øeèí? Jeliko poèet dìtí s naruenou komunikaèní schopností
stále narùstá, snaí se nae M vytváøet a podporovat aktivity a èinnosti, které umoòují rozvíjet øeè dítìte.
Dnes se mùeme pochválit, e díky aktivitì paní øeditelky Mgr.
Ivanì Petrù získala nae M nemalý finanèní pøíspìvek na projekt
Krùèek po krùèku - slovo za slovem, který se bude zabývat prevencí logopedických vad. Je dùleité rodièe informovat, èeho se tento
projekt zaloený na individuálním pøístupu k dítìti týká. Prevence není a ani nemùe být brána jako náhrada za logopedickou péèi, kterou se zabývá klinický logoped. Prevenci je dùleité pojímat nejen po
stránce vývoje øeèi, ale rozvoje celé osobnosti vaeho dítìte. Tato
finanèní èástka nám pomùe získat didaktický materiál, logopedické
pomùcky, nejrùznìjí hry a CD, které budou dìti vyuívat pro rozvoj
øeèi. Jejich prostøednictvím mùeme napø. vést dìti k uvìdomování
si síly, tempa a rytmu øeèi, rozvíjet obsahovou stránku øeèi, mimiku,
gesta, zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky, procvièovat

PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE V DOMÌ
S PEÈOVATELSKOU SLUBOU
V minulém èísle Vizovských novin jste byli, váení spoluobèané,
informováni o výi finanèní èástky, která byla získána z letoního roèníku Masters of Rock a s pøedpokládaným vyuitím tìchto prostøedkù. Na jednání Zastupitelstva dne 16. 9. 2013 bylo pøijato Usnesení,
cituji: VII/150/13 - souhlasí s
pøevodem finanèních prostøedkù mìsta Vizovice získaných z
poplatkù za uívání veøejného
prostranství v rámci poøádání
festivalu Masters of Rock 2013
ve výi 106.440 Kè na pøíspìvkovou organizaci Technické sluby mìsta Vizovice formou navýení neinvestièního pøíspìvku a
s jejich pouitím pro úèely bezbariérových úprav sociálních
zaøízení (koupelen) v Domì s
Pøed rekonstrukcí.
peèovatelskou slubou (DPS).
Dìkuji zastupitelùm za
schválení tohoto návrhu usnesení. Dnes mùeme konstatovat, e v
øadì bytù Domu s peèovatelskou slubou byly provedeny plánované
úpravy a jsme ujitìni, e ke spokojenosti naich nájemníkù.
Dalím úskalím, se kterým
se mìsto Vizovice potýká, jsou
podkrovní byty v DPS, do kterých v nepøíznivém poèasí zatéká, a proto bude potøeba v nejbliím období pøistoupit k opravám a rekonstrukci.
Na jednání Zastupitelstva
dne 16. 9. 2013 bylo rovnì pøijato Usnesení, cituji: VII/144/13
- schvaluje zruení úèelového
penìního fondu mìsta Vizovice Fond rozvoje bydlení a
bankovního úètu tohoto fondu a
ukládá øediteli TSmV vypracování návrhu pouití této èástky.
TERMÍN: do 14. 10. 2013. Zùstatek fondu po vyúètování vekerých poplatkù bude pøeveden
na základní bìný úèet mìsta.
Jsem pøesvìdèen, e pøedPo rekonstrukcí.
loený návrh øeditele TsmV pana ing. Strakraby na opravy v
Domì s peèovatelskou slubou a v dalích objektech, které jsou v
majetku mìsta Vizovice pro dalí øádné jednání a pøípadné schválení, budou èleny zastupitelstva mìsta pøijaty kladnì s cílem: zlepit
kvalitu bydlení naich spoluobèanù.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
artikulaci jednotlivých hlásek atd. Pro nás je hlavním úkolem v maximální moné míøe rozvíjet u dìtí obsahovou stránku øeèi a spontánní øeèový projev. Jednodueji øeèeno, cílem je, aby si dìti rozumìly
a dokázaly navzájem komunikovat, vyjadøovat své mylenky a porozumìt pokynùm jiné osoby. Bude-li dítì v naí M rozvíjeno komplexnì, projeví se to pozitivnì i po stránce vývoje øeèi. Vyvození hlásek a náprava patnì tvoøených hlásek pøísluí logopedùm, na které
poskytneme v pøípadì zájmu kadému rodièi kontakt. Je dùleité,
aby si rodièe uvìdomili, e pøedkolní vìk je doba optimální pro
nápravu vad øeèi, proto je celý kolektiv M otevøen dotazùm od rodièù, kteøí si neví rady a potøebují informaci nebo pomoc s touto problematikou. Vdy jdeme vichni za stejným cílem a to, aby z dìtí
vyrùstaly samostatné osobnosti, schopné komunikovat sebevìdomì
bez problémù s okolním svìtem.
Markéta Jaroòková
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VIZOVTÍ ZAHRÁDKÁØI USPOØÁDALI II. VÝSTAVU OVOCE, KVÌTIN A ZELENINY
Po loòské úspìné výstavì
ovoce, kvìtin a zeleniny uspoøá-

naí organizace. Jejich sortiment
byl iroký. Nìkolik odrùd jablek,
rajèata, papriky, èesnek, koøenová zelenina, dýnì, cukety, hroznové víno, kvìtiny a jiné. Výstava
byla doplnìna informaèními panely, znázoròujícími rùzné odrùdy ovoce a zeleniny a jejich ochranu pøed kùdci a chorobami.
Souèástí programu výstavy
byla pøednáka paní Jaroslavy

ochranné prostøedky pøi práci
pouívat. Pøednáku doplnila
praktickými ukázkami. Její
pøednáka byla rovnì zajímavá, bylo uiteèné si mnohé
rady a zásady pøipomenout.
V dalím bodu programu
dolo na vyhodnocení pìti
nejpìknìjích výpìstkù z výstavy. Výbìr to nebyl lehký, ponìvad tìch pìkných a zají-

Divílkové, zamìøená na blahodárné a léèivé úèinky nìkterých
druhù ovoce, zeleniny a bylinek z
naich zahrádek. Vyslechli jsme
rùzná doporuèení, jak získávat
vitaminy z ovoce a zeleniny potøebné pro nae tìlo hlavnì v zimním období, rady pro vyuití naich výpìstkù v kuchyni, nebo jak
si z nich pøipravit rùzné èajové
smìsi. Její pøednáka byla velmi
zajímavá a obohatila nae vìdomosti v tomto oboru.
Dalím plánovaným bodem
programu výstavy byla pøednáka naí èlenky paní Mgr. Hany
Hetzler na téma Aby tìlo nebolelo. Seznámila nás s rùznými
zásadami a doporuèeními, jak
bezpeènì pracovat na zahrádkách, abychom pøedcházeli úrazùm a újmì na zdraví, jaké

mavých byla spousta. První
cenu získala paní Sklenáøová
za dýni ananasovou, druhou

dala ZO ÈZS dne 28. 9. 2013
druhý roèník této výstavy. Výstava se konala v hospodáøské budovì organizace v ulici Zahradní,
která se nachází v zahrádkové
osadì Trestné I. Letoní roèník
byl rozíøen o program úzce související se zahrádkáøskou tématikou. I kdy letoní poèasí bylo
chladnìjí ne v minulém roce,
byla úèast pomìrnì vysoká, 180
- 200 zájemcù. Mezi význaènìjí

návtìvníky patøila místostarostka paní Mgr. Zuzana talmachová, za Územní radu ÈZS pan
Frantiek Nìmeèek a zástupci
spøátelených organizací pan Ing.
Jaroslav Stupka za ZO ÈSV, pan
Ing. Jaroslav Støítecký za ZO
ÈMS a pan Jan talmach za
Sbor dobrovolných hasièù. Výstavu navtívil také ná bývalý 86
letý èlen pan Zajonc.
Vystavené exponáty pocházely vìtinou ze zahrádek èlenù

cenu paní Pappová za paprièky Chilli, tøetí cenu paní Stromíková za jablka odrùdy Rubín, ètvrtou cenu paní Nováková za èesnek a pátou cenu
pan ika za hrozny - odrùda
bílé karpatské. První tøi ceny
nás budou reprezentovat 5.
10. na okresní zahrádkáøské
výstavì na Machové.
Zajímavým zpestøením
výstavy byl prosklený vèelí
úlek i s vèelí královnou od
vèelaøe pana Jaroslava Háby,
který budil znaènou pozornost
hlavnì dìtí, ale i dospìlých
návtìvníkù. Jistì vichni víme, jak je dùleitá èinnost
vèelièek pro dobrou úrodu
ovoce na naich zahrádkách a
jak významnou úlohu pro nae zdraví má vèelí med a vèelí
produkty. koda, e tìch dìtí
nepøilo více, byla to výborná
názorná pomùcka pro vyuèování.
Závìrem vydaøeného dne
výstavy bylo posezení u táboráku za doprovodu harmonikáøe.
Ing. Antonín Minaøík
èlen výboru ZO ÈZS Vizovice

NETRADIÈNÍ SPORTY VE VIZOVICÍCH
V rámci Týdne nízkoprahových zaøízení pro dìti a mláde se 25.
9. 2013 na høiti za Sokolovnou konalo odpoledne s názvem Netradièní sporty.
Akci uspoøádal nízkoprahový klub VITEK obèanského sdruení Nadìje. Cílem bylo ukázat dìtem a mládei sporty a aktivity,
které jetì neznají, a nauèit je trávit èas aktivnì.
Pro úèastníky byly pøipraveny workshopy onglování a jízdy
na jednokolce, lukostøelba a slackline, co je chození a skákání
na popruhu upevnìném mezi dva stromy. Dìkujeme firmì FS
IMPORT-EXPORT s.r.o., která nám vìnovala sladkosti pro dìti a obèanskému sdruení Atmosféra za zajitìní stanovitì lukostøelby.
Mgr. et Bc. Renata Farná
sociální pracovnice
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OHLÉDNUTÍ ZA 46. ZÁMECKÝM LÉTEM
Koncert Adamusova tria v pátek 13. záøí ukonèil 46. roèník Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby, který pøinesl sedm
koncertù v pestré dramaturgii.
Pro mì nejvìtím hudebním záitkem bylo Schubertovo klavírní
Impromptu As - Dur v podání Kvìty Novotné, èlenky Adamusova tria.
Pánská èást publika urèitì ocenila nejen hudební výkon, ale i pùvab
houslistky Lucie Kopsové s klavíristkou Renatou Ardaevovou. Dámskou èást publika pak mohla víc zaujmout muzikálová dueta v podání
Pavly Bøínkové a Jana Jeka.
Zajímavým záitkem bylo vystoupení trombonisty Víta Pospíila,
který v sólové skladbì urèené pro hudební soutì pøedvedl vechny
monosti, které jeho nástroj má - zdálo se, e pro ui nìkterých posluchaèù to bylo a pøíli. A pøipomínám, e v tomto roce festival dostál
svému jménu - hned na úvodním koncertu jsme vyslechli písnì Aloise
Háby v podání japonské sopranistky Michyio Keiko.
Tìíme se na setkání pøi 47. roèníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby v roce 2014, v Roce èeské hudby.
text Ing. Vít Suila
foto Renata Mládenková - Trendfoto a Laïa Holub

Zátitu nad festivalem spoleènì s hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Miákem pøevzala první místopøedsedkynì Senátu Parlamentu ÈR
PaedDr. Alena Gajdùková.

V úvodu koncertù vystupovali áci ZU
Zlín - poboèky Vizovice a ZU Morava.
Na snímku Klarinetové trio ZU Morava.

K nejvíce navtíveným koncertùm patøilo vystoupení Felixe Slováèka s klavíristou Borisem Krajným.

Na festivalu nezní jen tzv. váná hudba:
z vystoupení Cimbálové muziky Kaava.

Závìreèný koncert byl jedním z posledních vystoupení Adamusova tria v souèasném sloení: Jan Adamus - hoboj,
anglický roh, Jitka Adamusová - housle,
Kvìta Novotná - klavír.
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KOMISE PRO OBÈANSKÉ ZÁLEITOSTI
(KOZ), DØÍVE SBORY PRO OBÈANSKÉ
ZÁLEITOSTI
NAROZENÍ:
Tereza Batrlová, Denis Karièka, Ondøej Kopeèný, Ondøej
Macík, Oliver tach, Simona tefková, Matyá Vala,
Albìta Marvanová, Adéla Matulová

ÚMRTÍ:
Marie Jeová, Bedøich Kneifel, Frantika Kobalíèková,
Jaroslav Pekaø, Marie Èepièková, Milada Haitová, Zdenìk
Kovaøík, Helena Nezdaøilová, Josef Penèík
SÒATEK:
Petr Maòásek - Vìra Maòásková roz. Ondrová
Luká Novák - Andrea Nováková roz. Øehoøová
Kamil Dobe - Petra Dobeová roz. Mikesková
Jakub Dolanský - Aneta Dolanská roz. armanová
Martin Srba - Jitka Srbová roz. Ondráíková
Patrik Svorad - Radka Svoradová roz. Malá
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

K MEZINÁRODNÍMU DNI SENIORÙ

Zkusme si, tøeba jen docela kratièce, pøedstavit, jak by asi vypadal ná svìt bez babièek a dìdeèkù. Po chvilce bychom pøili na to,
e by byl mnohem fádnìjí, ménì barevný i veselý a docela urèitì
by v nìm rázem ubylo lásky a moudrosti.
Být seniorem bylo vdycky sloité, a to v kadé spoleènosti, v
kadé dobì. Mohou toti pøijít starosti - o zdraví své, dìtí èi vnukù,
problémy finanèní i existenèní, moná té osamìlost vìtí, ne èlovìk oèekává a mnohdy i unese. Ale období stáøí má jistì i své svìtlé stránky a klady, protoe mùe pøinést prozøení, pochopení, porozumìní, naplnìní ivotních cílù, smíøení tam, kde døív byla jen zloba
a nepøízeò, a tím svìtlo v dui. Vdy záleí na tom, z kterého konce
svùj ivot uchopíme v dobì dìtství a mládí, jakými cestièkami se pak
ubíráme, koho potkáváme a jak se svým ivotem nakonec naloíme.
Platilo a platí, co zasejeme, to také sklidíme.
K Mezinárodnímu dni seniorù pøejeme vem seniorùm bez výjimky pøedevím hodnì zdraví, lásky a úcty a té pochopení lidí bliních
i tìch tøeba o nìco vzdálenìjích.
Rádi bychom vás, seniory nejen z Vizovic, Sluovic a okolních
obcí, ujistili o tom, e pro nás rozhodnì nejste cizí, ale e vichni jste
nai a budete-li mít zájem a potøebu, jsou vám dveøe sociálního odboru vdy otevøené a nae pracovnice jsou pøipraveny vám naslouchat a pøípadnì poradit vude tam, kde je to zapotøebí.
Protoe, jak bylo výe øeèeno, bez babièek a dìdeèkù to prostì
nejde
Tìíme se na setkání s vámi.
Marie lahaøová DiS.
sociální odbor MìÚ Vizovice
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Váení obèané, ètenáøi Vizovských novin,
pojïme se spoleènì podívat
do nitra èinnosti komise pro obèanské záleitosti, které my zainteresovaní v bìné mluvì øíkáme KOZ. Tato komise je zøizována radou mìsta, jí se zodpovídáme za svoji èinnost. Èinnost
komise je financována z rozpoètu mìsta.
Náplní práce této komise je
komplexní péèe o obèana od jeho narození. Pøíprava a zabezpeèení obèanských obøadù, obèanských slavností. Komise se
zamìøuje zejména na následující úkoly: formování mezilidských vztahù se zvlátním zøetelem k péèi o rodinu, mláde,
vztahy mezi generacemi a osamìlé spoluobèany umístìné v
domovech dùchodcù. Komise
hledá vytváøení nových tradic pøi
vyuívání vhodných lidových
zvykù a obyèejù podle místních
a krajových podmínek.
Oslava významných událostí by se nemìla odbýt a zanedbávat v návalu práce èi z nedostatku penìz. Protoe, kdyby si
lidé pod pojmem jdeme nìco
slavit u nepøedstavili nic jiného
ne jídlo a pití, bylo by to smutné
svìdectví úpadku kultury naeho ivota.
Vdy málokdy strávíme èas
tak uiteènì, jako kdy ho vìnujeme tomu, abychom druhým
udìlali radost.
Zajitìní obøadù a slavností
zabezpeèuje komise pro obèanské záleitosti. V praxi tím prokazují péèi spoleènosti o èlovìka
a jeho blaho v okamicích, které
patøí k nejastnìjím i nejsmutnìjím. Komise, døíve sbory, vykonaly na tomto poli mnoho uiteèného, protoe v nich pracují
obìtaví lidé. Jdou kupøedu a vytváøejí si vlastní estetiku, metodiku i teorii.
Tato práce je obrazem stavu, jaký v obèanském obøadnictví v souèasné dobì panuje v
oblasti obøadního chování a jed-

nání. Tìmito øádky chceme vést
k probuzení zájmu o tuto oblast,
k tøíbení názorù a k hledání nejúèinnìjích zpùsobù, jak se chovat a jednat.
Rok 1999 byl organizací
OSN vyhláen Mezinárodním
rokem starích lidí - seniorù.
Chce tím zamìøit pozornost na
starí generaci a podpoøit souití vech generací. Starím lidem
pøísluí významná úloha: být
svìdkem minulosti a uèitelem
moudrosti budoucích generací.
A aby tomu tak bylo, i k tomu
mají pøispìt slavnostní obøady.
Je nìkolik dùvodù, pro které
je potøebné v této pìkné tradici
slavnostních obøadù pokraèovat:
zpùsob konzumního ivota, zvlátì ve mìstech podivná osamìlost uprostøed lidí, drobné spotøebitelské tìstí - lhostejnost, malá úcta èlovìka k èlovìku.
Vdy stvoøit nejobyèejnìjí
radost a lásku je nejvìtí div
svìta.
Stalo se pìknou tradicí oslavovat spoleènì, veøejnì a dùstojnì tyto události:
- Vítání dìtí do ivota
- Rozlouèení s mateøskou
kolou
- Vítání dìtí do první tøídy
základní koly
- Pøedávání výuèních listù,
maturitních vysvìdèení
- Svatební obøady, jubilejní
svatby
- Setkání s jubilanty
- Rozlouèení se zesnulým
Nejuiteènìjí ze vech
umìní je umìní být uiteèný.
B.Franklin
A dìláme cokoliv, má nám
záleet na tom, co dìláme, ne
na tom, zda nás nìkdo vidí.
M.T.Cicero
Dana Smetanová

HROMADNÉ PARKOVITÌ - VIZE, SEN NEBO MONÁ REALITA?
Kdy u nìco udìláte s tím parkováním?!
U mì to fakt nebaví..., tady se nedá nikde zaparkovat!
Kvùli pitomým rohlíkùm musím parkovat úplnì na druhé stranì
od obchodu!
A dál a dál. Není Vizovjana, který by si neposteskl èi, nebuïme
úzkoprsí, rovnou nezaklel nad situací nad parkovacími místy v
naem mìstì. A pøiznejme si, kdo z nás nevidìl turistu èi návtìvníka Vizovic, který radìji po zoufalém hledání parkovacího fleku nenastartoval a radìji neodjel. Kde? Do jiného mìsta, kde se dá zaparkovat rovnou u obchodù.
Pøiznám se, e jsem nad nákupem ve Vizovicích ji rezignoval.
Ne abych dennì bojoval o flek, abych na deset minut vybìhl si nìco
koupit èi vyøídit, vzdávám to. Radìji nakoupím ve Zlínì. A el
nejsem jediný.
Nejenome nemáme monost parkovat jakoto rodilí obèané my Vizovjané, ale doslova vyháníme projídìjící moné zákazníky
naich obchodù a podnikù. Pøiznejme si, e Vizovice mají povìst sice
velmi pìkného mìsteèka, ale s nulovou ancí zaparkovat. Tím
vzniká druhotný problém - vyháníme potenciální klienty majitelù provozoven, restaurací a obchùdkù, kteøí, jak jsem ji výe napsal,
odjídí utratit své peníze do jiného, k øidièùm vstøícnìjího mìsta.
Je 21. století a auta budou. Bude jich mnohem víc a dnení
zákazník chce parkovat rovnou pøed obchodem èi poblí. Jen stìí si
mùeme dovolit zøíkat se penìz, které by tady mohli turisté a okoloprojídìjící zanechat. Vdy ruku v ruce následuje rozvoj obchùdkù,
provozoven, podnikù a prodejen s cestovním ruchem souvisejících a
v neposlední øadì nárùst nových pracovních míst.
Tolik jen logika..., a dovolte..., selský rozum.

vání parkovitì. Moná by se docílilo i 20 parkovacích míst. Ano.
Skvìlé. Lépe ne nic. Jene buïme tak trochu prognostici a øeknìme, e bude obsazeno v okamiku samotného otevøení okolními

Ve zaèíná ideou, mylenkou, nákresem.
obyvateli a jejich vozy. A nemìjme jim to za zlé - oni taky kadý den
zoufale hledají místo, kde odstaví svého plechového miláèka.
Parkovitì tak opìt nebude plnit svou funkci.

Je tomu témìø tøi ètvrtì roku, kdy jsem oslovil známého architekta a s pomocí stavebního úøadu jsme pouili starých výkresù trnice
a kotelny, abychom dostáli pøesných rozmìrù a pokusili se navrhnout
odváný plán. Vybudovat ètyøpodlaní parkovitì. Prostor pro tolik
aut, který jednou a provdy
vyøeí problém s parkováním.
Tento návrh, klidnì øeknìme e futuristický, je samozøejmì prvotina, která by v pøípadì
schválení dostála jistì mnohých
úprav. Na jaøe jsem tento projekt pøednesl zastupitelùm
mìsta Vizovic a po letní pøestávce se zastupitelé k tomuto
projektu vrátili v øíjnu tohoto
roku, kdy byl k jednání pøizván i
architekt hromadného parkovitì.
Plán pøed demolicí a novostavbou.
Vechna zastupitelstva øeila jistì
tento problém, který díky navyujícímu
Zda tento návrh se bude
se poètu vozù mohutní v problém obrovský. V tomto roce byla ji
jednou realizovat èi nikoliv, je otázkou. Samozøejmì e záleí na
nìkolikrát stávajícími zastupiteli projednávána monost èásteèné
mnoha faktorech. Prvnì zájem samotného mìsta a obèany zvoledemolice kotelny u sídlitì Rùová a v otevøeném prostoru vybudoných zastupitelù øeit problematiku parkování a hledat øeení. To se
nabízí. Jistì budou probíhat jednání s památkovým ústavem, který
svým názorem zajisté pøispìje k moné podobì a realizaci.
Samozøejmì v neposlední øadì jednání vech dotèených orgánù.
Dùleitou otázkou zùstane samotné financování. Najdeme investora,
pùjèíme si, bude mít mìsto na projektu spoluúèast, èi se najde cesta
moných fondù z EU?
Jetì mnoho otázek a mnoho úvah, jednání a zmìn.

Jeden z prùøezù podlaím.

Na konci èlánku najdete i technické parametry, ale jetì mi
dovolte pár úvah. Spíe výhod, které parkovitì nabízí:
- pojme 86 vozidel vèetnì tìch rozíøených - imobilních
- parkování 1 - 2 hodiny zdarma (jednodue dostateèný èas na
nákup)
- monost krytého placeného noèního parkování (cca 20:00 06:00) - hromadné parkovitì by tak slouilo i v noci jako krytá gará
pro okolní zájemce. Cena je samozøejmì otázkou, ale øeknìme, e
pronájem garáe ve Vizovicích se pohybuje okolo 1.000 Kè/mìsíc.
Pro nìkoho hodnì, ale jiný si moná svùj vùz rád zaparkuje pod støechu a nemusí øeit odklízení snìhu èi listí z auta
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- vyuití vnitøních stìn k reklamním plochám a moný zisk z
tìchto pronajatých prostor
- v pøízemí by pøi architektonické úpravì mohly vzniknout 2 - 3
obchùdky místo stávajících v Trnici

Pohledy ze dvou stran.

Pøízemí s rozíøeným místem pro
imobilní spoluobèany s bezbariérovým
pøístupem.

- monost ruèní myèky
- odlehèení vem pøiléhajícím ulicím, trpícím vude pøítomnými
vozy
- z ulice Pardubské pøed Dotekem zmizí auta, která u mnohdy
stojí tak, e komplikují samotný prùjezd
- vstoupit do jednání s øetìzcem Albert o monosti vstupu a
nákupu zadním vchodem (dnes rampa a vstup do skladù)
- aè u investor bude kdokoliv, návratnost je odhadována do 10
let (!)
Jistì, jako pøi kadé nové mylence èi projektu se najdou odpùrci. Moná se obyvatelé sídlitì budou bát, e jim hromadné parkovitì zastíní jejich výhled. Není se tøeba obávat - výka budovy je
pouze 8,1 metrù!
Zda se Vizovicím jednou odlehèí, èi budeme nadále klít pøi kadodenním nákupu základních potravin a radìji utíkat do jiných mìst,
záleí na zastupitelích tohoto
mìsta. Zda najdou spoleènou
øeè a semknou se v mylence
zefektivnit parkování a vyøeit
ho minimálnì pro dvì generace.

Technický prùøez parkovitìm. Pøízemí,
dvì poschodí a parkovitì na støee.

Není to a tak sloité. Ve
zaèíná u snù a vizí, které se
postupnì mìní z papíru v realitu.
Richard Jaronìk
Plán pøed demolicí a novostavbou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
- poèet pater: 3 podlaí a støecha (celkem 4 parkovací patra)
- poèet parkovacích míst: 86 vèetnì 5 imobilních
- zastavìná plocha: 765 m2
- max. výka 8,1 m
- vjezd, výjezd a výbìr za parkovné - samoobsluný
- fasáda je rytmizována a profilována výraznými záøezy lodií,
co zmenuje meøítko stavby
- dominantou bude prolomení hmoty v místì vstupu do bytového
domu a zelená støecha nad prodejní èástí pøízemní èásti
- fasády k obytným domùm jsou plné a slouí zároveñ jako protihluková bariéra
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KOLNÍ ZAHRADA MATEØSKÉ KOLY VE VIZOVICÍCH
REALIZACE ÚSPÌNÉHO PROJEKTU
V dubnu letoního roku jsme informovali
o zámìru revitalizace kolní zahrady Mateøské koly ve Vizovicích a pøípravì ádosti o
dotaci na tuto investièní akci. ádost o podporu projektu Hurá pøírodo byla pøedloe-

na v rámci 43. Výzvy Operaèního programu ivotní prostøedí, pod
prioritní osou 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdìlávání, poradenství a osvìtu. Zámìr v konkurenci s ostatními projekty
uspìl a v srpnu jsme obdreli Registraèní list projektu. V souèasnosti
se pøipravuje výbìrové øízení, které by mìlo do konce letoního roku
urèit vítìzného dodavatele. Samotná rekonstrukce zahrady probìhne v první tøetinì roku 2014, konkrétní termín zahájení prací bude
záviset na klimatických podmínkách. Pøedpokládá se investice v
objemu do 1 mil. Kè, pøièem a 90 % nákladù projektu pokryje dotace z Operaèního programu ivotní prostøedí.

Proè zahrada v pøírodním stylu?
Je nesporné, e vìtina dìtí dnes vyrùstá v prostøedí, kde ubývají prostory pro volnou hru. Dìtská høitì jsou v pøeváné vìtinì
øeena jako holé plochy vybavené houpaèkami, prolézaèkami a
ohranièenými pískoviti. Volná hra je ovem nezbytná pro zdravý vývoj dítìte. Podle odborníkù má také sociální sloku, která spoèívá v
nacvièování variant chování a trénování sociální inteligence. Nevhodné prostøedí vytváøí deficity, které se dále mohou projevit ve formì poruch chování, uèení i agrese. Zmìny v nastalém trendu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je dìtem nabídnuto prostøedí, kde se za
pomoci volné hry mohou zdravì vyvíjet. Ve høe mohou zaívat reálné situace a poznávat samy sebe, svoje monosti i hranice svých
schopností, rozvíjet kreativitu, fantazii, zdokonalovat motoriku, poznávat svìt kolem sebe vemi smysly, uèit se sounáleitosti, pracovat ve skupinì i samostatnì. Koncept kolní zahrady v pøírodním
stylu nabízí vhodné prostøedí.

Na co se dìti mohou tìit?
Rekonstrukce zahrady bude spoèívat v demontái a odstranìní
starých prvkù a vybavení zahrady, terénních úpravách, instalaci nových prvkù a informaèních tabulí, zatravnìní, sázení rostlin, bylin a
stromù. Souèástí zahrady budou pøírodní prvky (vrbový tunel, vrbové teepee, klády, kmeny, houpací sí), které umoní rozvoj hrubé i
jemné motoriky a podpoøí pøirozený pohyb dìtí v pøírodním prostøedí. Dùleitými prvky jsou také koutky se záhony a døeviny s jedlými
plody. K objevování, zkoumání a pozorování pøírody bude k dispozici smyslový chodníèek, krtèí kopec se skluzavkou, kamenná skalka
pro jetìrky nebo hmyzí domeèky. Návrh zahrady poèítá také s prostorem pro výuku, spoleèné posezení a odpoèinek (výukový altán,
amfiteátr, lavièky, ohnitì, pítko pro dìti). Vekeré herní prvky budou
z hlediska bezpeènosti certifikovány pro dìti od 3 let.
Ing. Jana Mikesková

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
Mìstská knihovna slavila v prvním øíjnovém týdnu tradièní Týden knihoven, tentokrát ji 13. roèník.
V rámci oslav navtívily knihovnu dìti z Mateøské koly Vizovice, konaly se besedy pro áky Základní
koly Vizovice, návtìvníci knihovny mohli obdivovat krásu palièkovaných krajek paní Tamary
Machovské z Jasenné a zruènost pøi výrobì ozdob z korálkù paní Jarmily Adamcové z Vizovic a biuterie knihovnice Jany Kapustové ze Sluovic.
Na poslední ètvrtletí letoního roku jsme pøichystali dva literární veèery v rámci cyklu O Baovi,
pøednáí Mgr. David Valùek, øeditel Státního okresního archivu Zlín.
První veèer jsme se vìnovali tématu Zákazník jest hostem tvé firmy a druhý veèer, který se uskuteèní 14. listopadu v 17 hodin v knihovnì a bude vìnován paní Marii Baové, pod názvem Manelka
Tomáe Bati a vsetínská zámecká paní.
Dne 19. prosince probìhne v prostorách knihovny ji 3. adventní vánoèní minikoncert. Pøijïte i vy
nasát pøíjemnou vánoèní atmosféru. O vech akcích Vás budeme informovat na vývìskách a webových
stránkách www. knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková
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REPASOVANÉ LAVIÈKY NA SÍDLITI
TÌPSKÁ
Na sklonku minulého roku
se na mìsto Vizovice obrátili
obèané s prosbou o výmìnu
ztrouchnivìlých desek lavièek
(15 ks) na sídliti tìpská.
Tento poadavek jsme se snaili splnit a v letoním roce.
V prùbìhu mìsíce srpna
jste mohli zaznamenat, e skuteènì dolo k repasi lavièek,
nacházejících se v areálu sídlitì. V nìkterých pøípadech
byla elezná konstrukce v tak
desolátním stavu, e musela
být nahrazena døevìnou. Tak

jako pøi mnohých jiných akcích, které byly realizovány ve
Vizovicích (rekonstrukce mostu na Baové dráze, oprava
lávky pøes Bratøejovku, nebo
oprava lavièek v areálu Sokolovny) jsme se s prosbou o pomoc obrátili na firmu pana Køupaly. I tentokrát, tak jako v
pøedchozích pøípadech, pan
Køupala projevil vstøícnost a
materiál se samotnou montáí
nových desek na sídliti tìpská vìnoval mìstu sponzorským darem.
Touto cestou upøímnì dìkujeme nejenom za Mìsto Vizovice, ale také za obèany sídlitì tìpská. Váíme si jak
materiální, tak finanèní podpory døevozpracující firmy Milana
Køupaly, který není lhostejný a
velkou mìrou pøispívá k rozvoji naeho mìsta.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

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

INFORMACE ODBORU STAVEBNÍHO
ÚØADU
Plynofikace sídlitì tìpská
Obèané bytových domù na sídliti tìpská se v letoním roce
rozhodli zmìnit zpùsob vytápìní
tìchto domù.
Spoleèenství vlastníkù v jednotlivých domech si nechali zpracovat projektovou dokumentaci a
souèasnì povìøili svého zástupce
na základì plné moci k vyøízení
potøebných povolení k realizaci
tohoto zámìru. Vzhledem k tomu,
e se jedná v rámci projektu o
stavbu plynovodního øádu a ne
pouze o pøípojku, bylo potøeba
poádat stavební úøad o vydání
spoleèného územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Jedná se
tedy o územní a stavební øízení,
které dle stavebního zákona vyaduje dodrení stanovených lhùt jak
pro doruèování, tak pro námitky
úèastníkù øízení a stanoviska
dotèených orgánù.
K podané ádosti pro zahájení
øízení je vak nutno doloit vekeré potøebné doklady i ze strany
úèastníkù øízení.
Stavební úøad obdrel v
posledním týdnu mìsíce kvìtna
ádost o vydání výe uvedeného
povolení povìøeným zástupcem
pro vyøízení potøebných úkonù v
rámci øízení. Tato ádost vak

neobsahovala vekeré dokumenty
(rozhodnutí zvlátního uívání komunikace, stanovisko KHS, stanovy spoleèenství vlastníkù, doklad o
uhrazení správního poplatku), na
základì kterých mùe stavební
úøad danou ádost posoudit a zahájit øízení.
Proto byl povìøený zástupce
adatele prùbìnì vyzýván k doplnìní tìchto podkladù. Po více ne
mìsíci byly tyto doklady stavebnímu úøadu prùbìnì pøedány. Z tohoto dùvodu bylo vydáno stavební
povolení pro plynofikaci sídlitì
tìpská, pøi dodrení vech minimálních lhùt dle zákona, s mìsíèním zpodìním, které vak nebylo zapøíèinìno neèinností stavebního úøadu, jak byli zøejmì obèané sídlitì tìpská informováni
svým zástupcem.
Stavební úøad proto pøi obdobných zámìrech doporuèuje,
aby se pøípadní zájemci o vydání povolení informovali na pøísluném stavebním úøadì o èasové nároènosti a potøebných
podkladech pro vèasné naèasování samotné realizace stavebního zámìru.
Ing. Libor Jankù
vedoucí odboru stavebního úøadu

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

PRÙBÌH PROGRAMU REGENERACE MÌSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ
A MÌSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN V ROCE 2013

Program regenerace mìstských památkových rezervací a
mìstských památkových zón (dále
jen Program regenerace) je
nástrojem k obnovì kulturních
památek nacházejících se v nejcennìjích èástech historických
mìst Èeské republiky, prohláených za památkové rezervace a
památkové zóny. Finanèní pro-
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støedky z Programu regenerace
jsou poskytovány Zlínským krajem. Mìsta, fyzické osoby a právnické osoby mohou na obnovu
kulturních památek z Programu
regenerace získat max. 50 %
nákladù, církve max. 70 % nákladù (do letoního roku). Dalí
finanèní prostøedky jsou poskytovány z rozpoètu mìsta - min. 10 %
nákladù pro fyzické a právnické
osoby, u církví je to min. 20 %
nákladù (opìt jen do letoního
roku). Zbytek nákladù na obnovu
kulturní památky pak hradí jednotliví vlastníci.

17

Stejnì jako v minulých letech
se i v letoním roce Mìsto Vizovice do Programu regenerace zapojilo. Pøíspìvek byl poskytnut na
dvì akce. První akcí byla stavební
obnova støechy vèetnì vìièky
(výmìna støení krytiny, oprava
krovu vèetnì chemického oetøení, výmìna doilých klempíøských
prvkù) kaple na Karaijce. Celkové náklady na tuto akci èinily v
rámci Programu regenerace 337
896 Kè. Z toho podíl vlastníka, kterým je Mìsto Vizovice, byl 169 896
Kè, pøíspìvek Zlínského kraje byl
168 000 Kè.

Druhou akcí byla renovace
døevìné podlahy - výmìna doilých prken podlahy v obývací místnosti mìstského domu è.p. 256
na ulici Øíèanské. Zde èinily celkové náklady 43 798 Kè, z toho
podíl vlastníka byl 18 398 Kè, podíl
mìsta 4 400 Kè, pøíspìvek
Zlínského kraje pak èinil 21 000
Kè. Vlastníkem této kulturní
památky je paní Jarmila Semeráková z Prahy.
Ing. Martin Pacoò, vedoucí
Odboru ivotního prostøedí MìÚ
Vizovice

DOKONÈENÍ PROJEKTU
ZÁKLADNÍ KOLA VIZOVICE,
MASARYKOVO NÁMÌSTÍ è. p. 420
Dne 26. 9. 2013 probìhla na
MÚ ve Vizovicích kontrola ze Státního fondu ivotního prostøedí
(SFP) v rámci dokonèení projektu
Základní kola Vizovice, Masarykovo nám. è. p. 420.

Projekt byl podán v bøeznu 2012 v rámci Operaèního programu
ivotního prostøedí, výzva è. 35, prioritní osa 3 - Udritelné vyuívání
zdrojù energie. V kvìtnu 2012 byla nae ádost akceptována.

Smlouva o pøidìlení dotace byla podepsána v mìsíci záøí 2013.
Celkové zpùsobilé i nezpùsobilé náklady projektu podle SFP byly
ve výi: 4.953.671,00 Kè. Dalí náklady, které vyplynuly mimo rámec
SFP se týkaly klempíøských prvkù (svody), prùkazu energetické
nároènosti, technické pomoci, take celkové náklady èinily
5.249.630,00 Kè.
ádost o platbu bude podána v mìsíci øíjnu a mìsto Vizovice obdrí celkovou dotaci ve výi: 2.149.619,40 Kè, z toho 2.030.196,10 Kè
z Fondu soudrunost (FS) a 119.423,30 Kè ze Státního fondu ivotního prostøedí ÈR.
Za mìsto Vizovice a nae spoluobèany vyjadøuji podìkování Státnímu fondu ivotního prostøedí za udìlení dotace, dále realizátorovi za
provedení èinností. Rovnì dìkuji zastupitelùm v rozhodování pøi
schvalovacích procesech a v neposlední øadì pedagogùm, rodièùm a
dìtem za trpìlivost. Jsem ujitìn, e tato rekonstrukce se pozitivnì
projeví jak v energetických úsporách, tak pøispìje ke zkvalitnìní prostøedí ve kolním vzdìlávacím procesu.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

PODÌKOVÁNÍ
Není zahradník, jako zahradník a není mukát, jako mukát.
Tyto krásné mukáty zdobí vchod do MìÚ ve Vizovicích a vichni, kteøí mají vztah ke kráse a kvìtinám, tuto nádheru umí ocenit a obdivují ji.
Nae velké podìkování patøí paní Ludmile Penèíkové, která tyto mukáty nejen vypìstovala a zasadila, ale po celou dobu od jara a do podzimu se o nì peèlivì stará.
A e to letos v létì nebylo vùbec jednoduché, mi jistì mnozí potvrdí.
Vdy i vysazené truhlíky u radnice dotváøejí obraz naeho mìsta a pøispívají tak k hezkému prostøedí, které obdivují i turisté, kteøí se k nám pøijeli podívat.
Mìstský úøad Vizovice

!! SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2014 - ANKETA !!

AN
K

Váení spoluobèané. Na adresu mìsta v prùbìhu roku pøilo nìkolik podnìtù spoluobèanù ve vìci svozu odpadù v rámci roèního období.
Dlouhá léta byl a je provádìn svoz v zimním období v týdenním cyklu a v letním období ve ètrnáctidenním cyklu. Dotaz obèanù smìøoval k
mylence, jestli by bylo moné tento cyklus zmìnit, e by svoz byl provádìn v zimì ve ètnáctidenním cyklu a v létì v týdenním cyklu. Poèet
svozù za rok by se tak nezmìnil. Tento podnìt byl vznesen i na spoleènost Marius Pedersen a.s., která ve zmìnì od roku 2014 nevidí
problém, pouze záleí na tom správném rozhodnutí, tedy obyvatelích mìsta.
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Kadá zmìna vak s sebou pøináí kladné, ale i záporné stránky. Nevýhodou zimního ètrnáctidenního svozu je dlouhý interval pro ty domácnosti, které topí pevnými palivy, a popel ukládají do svozových nádob. Naopak výhodou je, e biologický odpad
z domácností v zimì neohrouje tolik nae okolí, kdy naopak v letním období zapáchá a je plný larev a kùdcù. Touto cestou vznáím na vás, milí spoluobèané, dotaz, jestli jste ochotni akceptovat podmìtnou zmìnu èi nikoliv. V níe uvedeném
anketním ústøiku se mùete vyjádøit. Podle vaich reakcí mìsto Vizovice rozhodne, jestli provede zmìnu ve svozovém roèním cyklu, èi nikoliv. Anketní ústøiky mùete odevzdat do 20. listopadu 2013 na podatelnì MÚ,
Masarykovo námìstí 1007, 763 12 Vizovice. Pøedem dìkujeme za vae odpovìdi.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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VOLBY DO PARLAMENTU ÈESKÉ REPUBLIKY
Váení obèané,
ve dnech 25. a 26. øíjna budou, stejnì jako ve vech obcích,
mìstech a magistrátech, probíhat i v naem mìstì pøedèasné volby
do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky.
Níe Vám nabízíme základní informace o èase a místì konání
voleb, úpravì hlasovacích lístkù èi monosti vyøízení obèanského
prùkazu pro úèely voleb.
Volby budou probíhat ve dnech :
pátek 25. 10. 2013 od 14:00 do 22:00 hodin
sobota 26. 10. 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místo konání voleb:
VOLEBNÍ OKRSEK è. 1
volební místnost: Kulturní dùm Vizovice
pro volièe bydlící v ulicích: Hodiovská, Chrastìovská,
Chrastìovské paseky, Kamenec, Komenského, Kròovská, Manství, Masarykovo nám., Nábøení, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní, Potovní, Prostøední, Rùová, Sadová, Sluneèná, kolní, U Stadionu, Zahradní
VOLEBNÍ OKRSEK è .2
volební místnost: Kulturní dùm Vizovice
pro volièe bydlící v ulicích: Dìlnická, Dubovsko, Hruové,
Janova Hora, Kopanická, Lázeòská, Lípová, Luhy, Mlýnská, Nad
Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Pøíèná, Razov, Øíèanská,
Øíèní, Slatinská, ul. tìpská, ul. 3. Kvìtna, U Náhonu, Vajíkovy
paseky, Zlínská, elechov
VOLEBNÍ OKRSEK è. 3
volební místnost: Internát Støední koly odìvní a slueb Vizovice, ul. Tyrova
pro volièe bydlící v ulicích: A. Háby, Èamínka, J. Haly, Koráb,
Nádraní, Pod Habeem, Pøíkrá, Sluovská, sídlitì tìpská, Tìchlov, Tìchlovská, Tyrova, Vinohrádek
VOLEBNÍ OKRSEK è. 4
volební místnost: pohostinství v místní èásti Chrastìov
pro volièe bydlící v místní èásti: Chrastìov
Volièem je státní obèan ÈR, který alespoò druhý den voleb
dosáhl vìku 18 let. Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáe
okrskové volební komisi svou totonost a státní obèanství ÈR platným cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem ÈR, cestovním prùkazem nebo platným obèanským prùkazem. Neprokáe-li
voliè svou totonost a státní obèanství ÈR, nebude mu hlasování
umonìno.
Voliè, který se dostaví do volební místnosti s volièským prùkazem, je povinen po prokázání totonosti a státního obèanství tento
prùkaz odevzdat okrskové volební komisi. Tato jej pøiloí k výpisu ze
zvlátního seznamu volièù ve dnech voleb v jakémkoliv volebním
okrsku.

Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních nebo
rodinných dùvodù o zajitìní hlasování mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena.
Hlasovací lístky:
Hlasovací lístek se tiskne samostatnì pro kadou politickou
stranu, politické hnutí a koalici. Na kadém hlasovacím lístku je uvedeno èíslo, které bylo urèeno losem. Vzhledem k tomu, e politická
strana, politické hnutí nebo koalice nemusí podat kandidátní listinu
ve vech volebních krajích, nemusí hlasovací lístky, které voliè obdrí, tvoøit úplnou - nepøeruenou èíselnou øadu.
Úprava hlasovacích lístkù:
K úpravì hlasovacích lístkù dochází v prostorách urèených pro
úpravu hlasovacích lístkù. Do úøední obálky opatøené otiskem razítka obecního úøadu vloí voliè jeden hlasovací lístek a to politické
strany, politického hnutí èi koalice, pro ni se rozhodl hlasovat. Voliè
mùe na vybraném hlasovacím lístku vyznaèit zakroukováním
poøadové èíslo u 4 vybraných kandidátù. Takto zakroukovaným
kandidátùm dává svùj pøednostní hlas. Pokud voliè zakroukuje více
jak 4 poøadová èísla kandidátù, je poèítán hlasovací lístek ve prospìch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k pøednostním
hlasùm se v tomto pøípadì nepøihlíí.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na pøedepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou pøetrené, nejsou vloeny do
úøední obálky. Hlas volièe je neplatný, pokud vloí do úøední obálky
nìkolik hlasovacích lístkù. Pokození èi pøeloení hlasovacího lístku
nemá vliv na jeho platnost za pøedpokladu, e jsou z nìho patrny
potøebné údaje.
Po oputìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù
vloí voliè úøední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky.
Kadý voliè hlasuje samostatnì, zastoupení není pøípustné.
Hlasování mimo volební místnost
Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních dùvodù
o monost hlasovat mimo volební místnost a to v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena. V
tìchto pøípadech vyle okrsková volební komise k volièi dva své
èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a hlasovacími
lístky. Pøi hlasování postupují èlenové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Vydávání obèanských prùkazù v souvislosti s výkonem
volebního práva
Dle pøísluných ustanovení zákona o obèanských prùkazech je
moné v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z dùvodu ztráty, odcizení, pokození nebo znièení obèanského prùkazu vydat na
ádost obèana obèanský prùkaz bez strojovì èitelných údajù s dobou platnosti 1 mìsíc od data vydání.
K vydání obèanského prùkazu bez strojovì èitelných údajù je
obèan povinen pøedloit 2 stejné fotografie, dosavadní obèanský
prùkaz, pokud jej nemá (ztráta, odcizení), tak rodný list.
Po dobu voleb ve dnech 25. a 26. øíjna bude na pracoviti
obèanských prùkazù zajitìna sluba pro pøípad, e by obèan k
uplatnìní svého volebního práva potøeboval vystavit obèanský prùkaz bez strojovì èitelných údajù.
Sluba na pracoviti obèanských prùkazù:
v pátek 25. øíjna od 8:00 - 22:00 hodin tel. 777 471 173
v sobotu 26. øíjna od 8:00 - 14:00 hodin tel. 777 471 171
S pøípadnými dotazy a problémy se mùete ve výe uvedené
dny obrátit rovnì na telefonní èíslo 725 756 788.
Mgr. Petra Kováøová
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STØEDNÍ KOLA ODÌVNÍ A SLUEB VIZOVICE LETOS OSLAVILA
95. VÝROÈÍ SVÉHO ZALOENÍ A 35 LET SVÉHO PÙSOBENÍ VE VIZOVICÍCH
Historie naí koly zaèala se vznikem státu v roce 1918. Obory
holiè, kadeøník, pánský a dámský krejèí a vadlena se staly základním pilíøem vzniku souèasné koly.
Obory se nejdøíve vyuèovaly na ivnostenské uèòovské kole
a od roku 1938 na Veøejné uèòovské kole pro enská povolání
ve Zlínì. Od padesátých let pøipravovala Uèòovská kola áky v teoretickém vyuèování, praxi provádìli áci u ivnostníkù, pozdìji na
pracovitích praktického vyuèování u podnikù slueb, drustev nebo
v provozovnách národních výborù. Nejdøíve jednoleté obory se postupnì roziøovaly na dva a posléze tøi roky.
kola nemìla zpoèátku pevné místo, naèas pøechází ze Zlína do
Otrokovic, odtud do Malenovic. V roce 1964 zøídil Jihomoravský KNV
v Brnì samostatné zaøízení pro teoretickou výuku uèòù oborù pánský a dámský krejèí, vadlena, holiè a kadeøník a obuvník - opraváø.
kola byla pøestìhována do Lípy a nesla název Uèòovská kola elechovice n. Døevnicí - Lípa. Prvním øeditelem koly byl pan Jaromír Kohoutek.
35. výroèí pùsobení naí koly ve Vizovicích se samozøejmì
váe k datu 1. záøí 1978. Právì tehdy byla Uèòovská kola z elechovic n. Døevnicí - Lípy pøeloena do Vizovic, do budov bývalé
Støední zemìdìlské technické koly. Souèástí koly se staly rovnì
Domov mládee a kolní jídelna.
Od tohoto roku zaèíná i výuka novì zøízeného 4letého oboru
kosmetièka, který se v tehdejím Èeskoslovensku vyuèoval kromì
Vizovic jen v Hradci Králové a v Bratislavì.
Od 1. 9. 1982 byla kola pøejmenována na Støední odborné
uèilitì místního hospodáøství. Správou majetku a provozním zabezpeèením byl povìøen podnik Sluby mìsta Gottwaldova. Nabídka
oborù vzdìlání se rozíøila o nástavbové studium Odìvnictví a Vlasová kosmetika. Pøíznivým datem byl rok 1989, kdy byla v areálu koly
dokonèena stavba nové tìlocvièny.
K výrazným zmìnám dochází v devadesátých letech minulého
století. Listopadové události výraznì ovlivnily politickou a hospodáøskou situaci koly.
Støední odborné uèilitì místního hospodáøství bylo v roce 1991
pøejmenováno na Støední odborné uèilitì Vizovice. Praktická výuka pøela do uèòovských provozoven, které postupnì kola budovala. Ve Zlínì vzniklo devìt provozoven, ve Vizovicích ètyøi, v Otrokovicích dvì a dalí ve Vsetínì a v Kromìøíi. Stávající obory byly
rozíøeny o rekvalifikaèní kurzy v oborech Kosmetièka, Kadeønice a
Krejèí.
Pro rozíøení nabídky oborù jsme v roce 1992 otevøeli Rodinnou
kolu, v roce 1994 uèební obor fotograf a v roce 2000 maturitní obor
Odìvnictví. Rodinná kola byla zruena a uèební obor pánský krejèí
zanikl pro nezájem uchazeèù.

zájemce jsme zaèali organizovat rekvalifikaèní kurzy a kvalifikaèní
zkouky. Postupnì jsme tak uvádìli v ivot monost, dnes tak populárního, celoivotního vzdìlávání.
V roce 1994 dostala kola opìt nový název Integrovaná
støední kola slueb, a po dalích ètyøech letech název Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì slueb Vizovice. Souèasnì se stala právním subjektem a od 1. 4. 2001 pøíspìvkovou organizací Zlínského kraje. Od 1. 9. 2005 kola nese název Støední
kola odìvní a slueb Vizovice.
Od roku 1970, celých 16 let, øídil kolu pan Josef Hájek, dalí 4
roky pan Viktor Páe. Deset let, a do konce roku 2000, byla øeditelkou koly Mgr. Ivana Plzáková. Od 1.1. 2001 do souèasnosti je øeditelkou koly Mgr. Eva astná.
V letoním roce kola oslavila 95 let od svého zaloení a 35 let
pùsobení koly ve Vizovicích.
Na první pohled je zøejmé, e kola má svou dlouholetou tradici.
Není pravda, e by kola ila poklidným, uzavøeným ivotem. I pøes
svùj vìk není kolou konzervativní a staromódní, dokáe se rychle
orientovat a nebojí se pøijímat nejnovìjí poznatky. Je otevøenou,
vysoce spoleèenskou a odbornou institucí s velkým poètem nadstandardních sociálních partnerství a aktivit na regionální, národní a
mezinárodní úrovni a také s øadou významných úspìchù ákù koly
a jejich pedagogù.
Dodnes, za 95 let své existence, dokázala kola vyprodukovat
obrovské mnoství duevní i fyzické energie. Dokázala do ivota a
pro ivot pøipravit tisíce absolventù, kteøí jsou hrdi na skuteènost, e
na svých výuèních listech èi maturitním vysvìdèení mají nejen nesmazatelné razítko koly, ale také podpisy svých pedagogù, za kterými se v ivotì vdy rádi vracejí.
Jako by nad její kolébkou se svým proroctvím stály tøi sudièky. Ta
první jí pøála dlouhý, smysluplný ivot, ta druhá pøekáky, které bude
muset pøekonat, a ta tøetí neustálé zmìny, které ji vak navìky udrí
mladou a svìí.
Úcta a podìkování patøí vem, kteøí jakkoli spojili by jen
kousek své osobnosti s dosavadní existencí koly a pøispìli tak
k jejímu dobrému a pevnému jménu.
Dìkuji vem ákùm a zamìstnancùm koly za jejich práci, rodièùm za dùvìru, kterou kole dali a svìøili jí své dìti, vem pøátelùm,
odborným firmám, partnerùm a sponzorùm koly, Zlínskému kraji jako zøizovateli a Mìstu Vizovice za trvalou podporu koly.
Do dalích let pøeji kole vìèné slunce na pedagogické obloze.

Pro nejlepí absolventy uèebních oborù jsme postupnì otevírali
nástavbové maturitní studium veèerní, dálkové i denní. Pro dospìlé

Mgr. Eva astná
øeditelka koly

NADACE MÌSTA VIZOVICE
Nadace mìsta Vizovice
upozoròuje zájemce, e do 15.
listopadu 2013 pøijímá ádosti
o pøíspìvky na studium ve kolním roce 2013/2014.
Pøíspìvky budou poskytovány z Fondu Jana Klesly podpora výuky mladých lidí v
oblasti lidové hudby, z Fondu
Aloise Háby, který slouí k

podpoøe sociálnì slabích nadaných studentù, obèanù mìsta Vizovic, pøi studiu na vysokých kolách v oblastech humanitních, technických a umìleckých.
Správní rada Nadace rozhoduje o pøiznání pøíspìvku
podle sociálních pomìrù adatelù a moností Nadace.

Dále je moné zaádat o
podporu z Fondu Frantika
Nováka, který má slouit k
zlepení ekologických pomìrù
Vizovic a pøilehlých èástí Vizovických vrchù a z Fondu Josefa Èimáøe, jeho posláním je
shromaïování a spravování
prostøedkù urèených na podporu péèe o historické objekty
mìsta Vizovic.
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ádosti pøineste buï osobnì na MìÚ Mgr. Zuzanì talmachové, nebo je zalete potou na adresu:
Nadace mìsta Vizovice,
Mìstský úøad Vizovice,
Masarykovo nám. 1007,
Vizovice, 763 12
Mgr. Zuzana talmachová

Vizovské noviny

PØIROZENOSTÍ ÈLOVÌKA JE HLEDÁNÍ RADOSTI
Co je to pétanque?
Jeu de boules se mùete
ve Francii vìnovat snad v kadém parku. V pøekladu znamená hra s koulemi a její nejznámìjí formou je pétanque.
Pétanque není obyèejná
hra. Je to balzám na nervy.
Centrem této tradièní francouzské spoleèenské kratochvíle je
Saint-Tropez.

Memoriál je turnajem k poctì
bývalého radního Zlínského kraje, který se v rámci svých kompetencí vìnoval i seniorùm.
Mìsto Vizovice úspìnì reprezentovalo drustvo v tomto sloení: Libue Lednická, Elen Macháèková, Jana talmachová a
nehrající kapitán Miroslav tolba.
Doprovodný tým tvoøili: Jana
Jaroòková, Jarmila Vajïáková,

renci 12 drustev velkým úspìchem.
Za jejich snahu, bojovnost a
reprezentaci naeho mìsta jim
vem patøí nae srdeèné podìkování.
Letoní roèník se opìt konal
pod zátitou 1. místopøedsedkynì Senátu Parlamentu Èeské
republiky PaedDr. Aleny Gajdùkové, která ve spolupráci s Mgr.
Taánou Nersesjan - radní Zlín-

A jak se hraje? Hráèi ve tøíèlenných drustvech se snaí
umístit koule co nejblíe k cíli,
který tvoøí døevìná kulièka, tzv.
prasátko.
Pátého roèníku Memoriálu
PhDr. Zdeòka Szpaka v pétanque se 12. 8. 2013 ve Valaských
Kloboukách zúèastnilo za krásného sluneèného poèasí také
drustvo seniorù z Vizovic.

Stanislav Vajïák, Miroslav Barto, Miroslav Zuzaník a Jan talmach.
Pøestoe se nai snaili, seè
mohli, na ty nejvyí mety nedosáhli. I kdy je princip této hry
velmi jednoduchý, dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyaduje
pravidelný trénink, který naim
reprezentantùm bohuel chybìl.
Pøesto je jejich 5. místo v konku-

ského kraje pro sociální oblast a
Bc. Milenou Kolaøíkovou - krajskou zastupitelkou po skonèení
turnaje pøedala vítìzné poháry,
dárkové balíèky, upomínkové
pøedmìty a plakety.
Jan Werich jednou øekl: Nepoèítejme léta uplynulá. Poèítejme chvíle srandy a lásky, které
jsou a budou, dokud budeme
chtít!
Mgr. Zuzana talmachová

èinnosti Policie Zlín a kousek ze svého bojového umìní pøedvedli také sloventí bojovníci ze skupiny Taekwon - Do ITF.
Kromì hlavního programu provázely Veminìní i hry a soutìe
pro dìti. Malí i velcí návtìvníci si mohli zkusit adrenalin na lezecké
stìnì, zaostøit muku na lukostøelbì, pobavit se na skákacích botách
a mnoho dalího.

VEMINÌNÍ BAVILO MALÉ I VELKÉ
V sobotu 7. záøí se areál Activitypark Hotelu Vemina promìnil
na centrum zábavy a pozitivní atmosféry. Velký dìtský den nabitý bohatým programem, doprovázený krásným sluneèným poèasím pøilákal na Veminu spoustu malých i velkých návtìvníkù.
Letoního roèníku Veminìní se zúèastnily i dìti z Dìtského
domova Lastovièka v Trenèínì, èemu jsem obzvlátì ráda. Podaøilo
se nám zorganizovat sportovní akci, která je svým outdoorovým zamìøením v rámci dìtských domovù ojedinìlá. Ale hlavnì jsem zde
dnes vidìla mnoho rozzáøených dìtských oèí a to je pro mì nejkrásnìjí podìkování za nai práci. dodává øeditelka Dìtského domova
a Základní koly ve Vizovicích, Eva Èapková.
Prùbìh akce mìl to správné tempo, organizátoøi ve dokonale
sladili. Velké otevøení doprovázelo vystoupení dìtí z dìtského domova a taneèní èíslo ikovných dìvèat z DDM Atlas Pøerov. Nechybìlo
ani vemi dìtmi oèekávané hudební vystoupení Míi Rùièkové, která mìla nachystané Safari písnièky a taneèky i pro ty nejmení.
Pro milovníky akce a adrenalinu byla pøipravena vojenská pøehlídka v podání Javornické dìlostøelecké gardy (JDG), akèní ukázka
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Dìti z dìtských domovù si zmìøily síly ve speciální sportovní
soutìi Vizovický Herkules. U jsem na dìtském domovì zail rùzné vìci, ale toto si budu pamatovat do konce ivota, nadenì øíká
Josef Lambor, úèastník soutìe Vizovický Herkules, po dobìhu do
cíle. Na stupních vítìzù stály DD Zlín - Lazy, DeD Lastovièka Trenèín, DD a Z Vizovice.
Velký dìtský den vznikl pro podporu dìtí z dìtských domovù z
Èeské i Slovenské republiky, které se na jeho organizaci pøímo podílely. Akci uspoøádal Dìtský domov a Základní kola ve Vizovicích ve
spolupráci s obèanským sdruením ij s úsmìvem za podpory Regionu Bílé Karpaty.
Jana Cholastová

Bez muziky nejde ít..., øíká zakladatel Vizovského Juráu Dalibor Bambuch.
zaèala mi pøipravovat kusy z váné hudby, které mìly nìco spoleèného s dezem. Ve ètvrté tøídì
jsem zaèal chodit i na housle a
pan Frantiek Kopøiva, absolvent
brnìnské Janáèkovy varhanické
koly, který mì na housle uèil, byl
dalím, který mì silnì ovlivnil.
Proè jsi nezùstal u dezu?
V podstatì tenkrát mnohem
modernìjí hudba...

Jeden z tìch pøíjemných
rozhovorù...
V uèitelském bytì pana
Dalibora Bambucha mi bylo
nabídnuto tykání: Jsem starí, øíká pan Bambuch, rád
bych nabídl tykání osobnosti,
kterou znám v podstatì jen z
televize a která mi nabídla tuto
spolupráci. Byl jsem velmi
rád a potìen.
Zaèneme dìtstvím. Pochází z muzikantské rodiny?
U nás v rodinì nehrál nikdo,
ale rodièe mì k hudbì vedli. Mì
to velmi bavilo. Zaèínal jsem klavírem u paní uèitelky Peèeòové,
která byla velmi pøísná dáma, ale
kdo u ní absolvoval tìch deset
rokù, tak u na klavír nìco umìl.
To byla jedna z osob, která na
mì silnì zapùsobila a vedla mì k
váné hudbì. Kdy ale vidìla, e
se v urèitém vìku beru více k
dezu, nic proti tomu nemìla a

Samozøejmì e jsem na studiích hrál v mnoha dezových a
taneèních kapelách. V Olomouci,
kde jsem tenkát byl, jsme hrávali
pro ten pøivýdìlek o víkendech
na zábavách, ale v úterý se
scházeli ve studentském klubu
milovníci folkloru - chodili tam
napøíklad odkojenci toho starého
Hradianu - a hrávali jsme si jen
tak pro radost cimbálovku.

Vzpomíná na zaèátky?
Kdy jsem se vrátil, tak tady
byli ve Vizovicích jen ji staøí
strýci, kteøí u moc nehrávali, tak
jsem zaèal dávat dohromady
dìcka. Mìl jsem velké tìstí, e
jsem se hned na zaèátku potkal
se ikovnýma dìckama. Sice
nás bylo na zaèátku jen est, ale
dvì z toho se mnou hrají do
dneka.
Pøirozenì spolu úzce souvisí cimbálovka a tanec?

A co zahranièí?
Tìch zahranièních zájezdù
bylo moc. Strassbourg, Heule v
Belgii, Luxembourg, Legnica v
Polsku, Riga v Lotysku,
Kecskemét v Maïarsku èi na
Makarské v Chorvatsku. Anebo v
roce 2009 - Sicílie.
Jaká je reakce na vizovskou cimbálovku? Jak berou
jiné folklórní festivaly v zahranièí nai tradièní hudbu?

Kdy byl vlastnì zaloen
Vizovský Jurá?
Bylo to v lednu 1989, a ta
mylenka pøila tak nìjak pøirozenì. Pøedtím jsem zaloil a patnáct let vedl cimbálovku Strýci,
pak jsem byl krátce ve Velkých
Bílovicích, tam jsem té hrál s
øadou kapel..., no a pak jsem se
dostal zpátky do Vizovic, protoe
z Vizovic samozøejmì pocházím.
Hold dìlat cimbálovku èi muziku
vùbec bylo pro mì bytostné. On
to pùvodnì byl jen Jurá a protoe existovala kapela toho jména
ve Zlínì a Ronovì, pøidali jsme
k tomu Vizovský.

Jurá v Jasenné na fojtství.
Od roku 1992 jsme spolupracovali úzce s Vizovjánkem, který
tenkrát vedly paní uèitelky Drábková a Baná..., potom Vizovjánek pøevzala paní uèitelka
Macková. Teï hraje Vizovjánku
Juráek - mladá odno Juráu který vede T. Macková. Já pro nì
ale stále píu úpravy.

V areálu likérky Rudolf Jelínek.

Nádherné to bylo tøeba v
Seebachu ve Francii. Tam to ije
doslova folklórem. Obecenstvo
reagovalo velmi hezky a dokonce ve Strassbourgu, kde jsme
mìli nìkolik let po sobì vystoupení, jsme si vimli, e tam na
nás chodili stejní lidé. V kadém
pøípadì byl o ten ná folklór

Tradiènì ji na Valaském bále.
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Kde vùbec zkouíte?

Zámecké léto.
zájem, a to nejen na speciálních
folklórních festivalech, ale i festivalech rùzných ánrù.
Vidím na stole tøi vydaná
cédéèka..., hudba Juráu je
vyloenì lidová tvoøivost, èi
máte i vlastní texty?
Netvoøíme
nic
nového.
Existuje tisíce krásných písní.
Vyhledáváme je hlavnì ve zpìvních a jen dotváøíme úpravami a
interpretací. Na první desce byly

klór. Vytáhnou se kytary a hraje
se cokoliv jiného.
Otrava folklórem (smìju se
nahlas), trefné pøirovnání. Znám
to. Take, kdy se sejdete parta
muzikantù, lidovky se nehrají?
I hrají, ale i cokoliv jiného.
Cérky vymýlejí: to bychom
mohli hrát, nacvièit, to bys mohl
napsat. A bývá to opravdu vehochu.

Dokud jsem byl ve kole, tak
samozøejmì tam. Ale kdy jsem
ukonèil uèitelování ve Vizovicích,
tak u to nebylo moné. Pak
jsem se zkouel zeptat na kulturáku a taky to nevylo. My na
nìjaké nájmy nemáme. Sotva
tak na struny.
Dnes zkouíme v Jasnu
Jasenná. Jirka Mikulátík nám
vyel vstøíc, nabídl místnost a
tam zkouíme takøka pìt let.
Cérky z Jasenné øíkají, to je fajn,
jezdily do Vizovic a teï je to naopak. Vizovjani jezdí do Jasenné.
Take jak tvrdím, nejvìtí ná
sponzor je Jirka Mikulátík, protoe nám dal k dispozici zkuebnu a tøi dìcka, které se mnou
hrají.
No to je tedy ostuda. Vizovský Jurá zkouí v Jasenné..., ale proè jsme se dnes
vùbec seli..., brzy oslavíte 25
let od svého zaloení a s tím
bude spojený koncert v kostele.
Ano, Vánoèní koncert bude
ve Vizovicích, ji sedmnáctý a
bude tradiènì 26. prosince na
tìpána, Na tìchto koncertech
hrajeme pøevánì vánou hudbu
a vyí populár. Lidé tam pøicházejí opravdu za naí muzikou,
pozornì naslouchají a zpívají s
námi jen koledy. A to je fajn.
A co nejblií budoucnost
lidové èi foklórní hudby? Mladí
ji pøíli neholdují, èi naopak?
Stejnì ale kadý veèírek anebo
rockový koncert konèí v hospodì se zdvienýma rukama a
hulákáním lidovek.

Je pravdou, e mnoho mladých lidí má rádo folklór, ale i to
druhé. Ale je fakt, e pokud je
èlovìk muzikální a má sklony k
nìèemu pìknému, tak si poslechnou i to, co hrajeme my. A
kadopádnì si myslím, e je velmi dùleité, jakou mají mladí lidé
ve kole uèitelku èi uèitele hudební výchovy. Já jsem uèil hudebku celý ivot a myslím, e øada písnièek, které jsem uèil, v
tìch lidièkách zùstala.
No a co budoucnost Jurá
u? Co plánujete?
To co, jak ti øíkám..., hrát,
hrát a zase hrát.
Hodina povídání a máme
tøicet pìt minut nahrávky. Mám
z èeho vybírat. Nezbývá ne
podìkovat za rozhovor.
Hlavnì tam nedávaj ty blbiny, co jsem tady øíkal, varuje mì
Dalibor Bambuch.
Neboj, to vystøihnem.
Jen aby. Jednou dìlali se
mnou rozhovor na festivali Faanku ve Strání v pokroèilou dobu veèerní a také slibovali. Kdy
to pak vidìl v televizi Laïa Jurèák, tak to komentoval: Byls
akorát! Ani málo, ani moc!
Jsem pøi psaní rozhovoru
tak nìjak pøíjemnì naladìn a
vkládám do pøehrávaèe nosiè
Výlety od Vizovského Juráu.
Posunu øadiè na dvanáctou
píseò. Metallicu v podání Valachù.
Richard Jaronìk

Blíící se Vánoèní koncert.
známé i neznámé, jak z Valaska, ale i ze Slovenska. K výroèí
Vizovic vylo CD z okolí Vizovska. Jinak zamozøejmì hrajeme i
jiný ánr. Filmová muzika, muzikály, tady... (ukazuje Dalibor
modrou stranu cédéèka) vidí
Vangelise - Ráj, Uhlíøe, Rubintejna, Offenbacha a dokonce
Metallicu - Nothing Else Matters.
Vidí, e hrajeme rùzný ánr,
protoe jsem za ty roky s cimbálem zjistil, e otrava folklórem je
hrùzostraná. To ví, e kdy
cestujeme se souborem Portá z
Jasenné, který doprovázíme,
málokdy se v autobuse zpívá fol-
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Dá se vyloenì hudbou,
kterou hrajete, vùbec uivit?
Nééé. Ono jde se tím ivit,
ale tam právì nastává ona otrava folklórem. Znám samozøejmì
kapely, které se tím iví, ale je to
i podmínkami. Tam, kde jsou tøeba vinné sklepy a nich firemní veèírky. Znám chlapy, kteøí se tak
ivili a nechali toho. Kvùli té otravì.Muselo by se hrávat neustále,
a to i s tìma mojíma cérkama poøád nejde. Mají rodiny a dìti.
Natìstí vechny mají kliku, e si
vzaly chlapy, kteøí jim to tolerují,
ale i tak.
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Vizovský Jurá tentokráte v civilu.

DROBTY Z VALASKA A PROÈ VALACHÙM VOUSY NEROSTOU...
Drobty z Valaska
Zaujal mì èlánek ve Vizovském zpravodaji z roku 1930.
Dnes o pùvodu, nás Valachù, víme mnohem víc, ale i tak je zajímavé se do èlánku zaèíst:

Valai jsou obyvatelé jihovýchodního kouta Moravy od Brumova, Horního Újezdu, típy, títné,
Hostýna, Rajnochovic, Bránek,
Chorynì, Líné, Meziøíèí, Ronova
k hranicím uherským.
Mimo tento obvod horský
poèítají se jetì k Valasku mìsta
Kelè a Frentát s okolními vesnicemi, aè podøeèí keleèské lií se
od èisté valatinì, podobajíc se víc
spisovné øeèi a podøeèí frentátské
schyluje se zase k latinì.

Moravské Valasko rozkládá
se ve 12 soudních okresích východní Moravy.
Celé valaské okresy jsou:
Meziøíèský, Ronovský, Vsatský a
Frentátský. Skoro celé: Kloboucký, Vizovský a Zlínský. Z èásti
jen: Holeovský, Bystøický, Hranický a Jièínský. Z Místeckého jen
obec Ostravice patøí Vlaský. Obyvatelùm tohoto kraje øíká se Valai.
Vech Valachù je asi 200
tisíc. Co jsou Valai?
Dìjepisec Palacký praví, e
jsou poslovantìní potomkové
starých keltických Bojùv. Dr. Fr.
Miklosiè tvrdí, e Valai pocházejí
od Rumunù, kteøí ve 12.-16. století ze svých sídel (z rumunského
Valaska) se stìhovali i se svými
stády ovec. Tohoto mínìní je z
èásti té dobrý znalec moravského
listu, Frant. Barto, jen píe: Z
rùzných slov, jen se posud v
náøeèí moravských Valachù zachovala (brynza, urda, èarták, chotár aj.) nade ví pochybnost patrno, e mezi pùvodními osadníky
zastoupen byl také ivel rumunských Valachù, který obyvatelùm
tohoto kraje jméno dal, sám pak
mezi ostatním obyvatelstvem slovenským zanikl.
Dr. Jos. Lad. Píè, profesor a
dobrý znalec slovanských øeèí,
Timofej Dimitrij Florinskij, profesor
slovanských jazykù na universitì v
Rusku a øeditel Matou Václavek
jsou mínìní toho, e Valai jsou
èistý, ryzí kmen slovenský, jak
tomu nasvìdèuje jejich zevnìjek
tìlesný, jejich øeè, zvyky a obyèe-

je. Valasko zalidnìno jest ponejvíce z Uherského Slovenska a ze
sousedních krajin moravských.
Nìkterá slova rumunská poukazují pouze na styk plemen slovanských s pastýøi rumunskými. Zamìstnání obyvatelstva tohoto kraje, tj. ovèáctví (pasení ovec), dalo
název tomuto kraji. I u jiných slovanských národù slují pastýøi
Valachy.
Obyvatelé tohoto kraje pokládají se sami za potomky Valachù
tj. pastýøù betlémských.
Stará babka karlovská vypravovala o tom øediteli Bartoovi následující legendu:
Tam pøi Betlémì pásli Valai
celú zimu, vecko tam bylo zelené.
Potem, dy svìt sa mnoíl, to sa
rozláali po pahrbkoch a kadý si
vychraòoval v hore (v lese na kopci), gde by jaké místeèko mohl
mì. Rozláali sa, rozláali po
vech konèinách hor, vecko ludé
køesanèí. To zme tady my, jejich
potomci, a zostanem tadyk.
Proè Valachùm vousy nerostou.
Uèitel Hlobil cestoval Valaskem a sbíral lidové písnì, jich v
tomto kraji jest na sta jetì nesebraných, aè nìkolik sbírek valaských písní ji vylo.
Pøi své práci bedlivì si té vímal kroje, ivota lidu, jeho zvyku a
jiných zvlátností valaských.
Jednoho dne pøiel té do Hrobic,
chudobné osady na kopci leící, a
zastavil se v osamìlé chalupì.
Ale, prosím vás, øeknìte mi,

Strýc Antonín
Matalík.
proè ve zdejím kraji tak mnoha
muùm nerostou vousy ani brada.
Myslel jsem napøed, e se
vichni èasto holíte, ale jak pozoruji, vìtinì z vás ani vousy nepuèí, otázal se sbìratel starého zpìváka Vavrocha, s ním sedìl u
chalupy na náspì a zaznamenával si písnièky, je mu Vavroch
pøedzpìvoval.
Mìli chvíli pomlèku a posilòovali se vuøtem a pivem, které uèitel
kázal z hospody donésti, aby starocha v dobré náladì zachoval.
Hm, hm. A to nevíte? kroutil
staroch hlavou.
Nevím, pøisvìdèoval uèitel.
A viml jste si naí úrody v
poli?
Viml.
No tak, proè je u nás jeèmen
a oves tak øídký a nízký, e jej
nìkde i s koøenem musíte vytrhova, abychom mìli kousek slámy!
Tak, tak, pantáto. Nemá to síly na
takovou úrodu, jako je na Hané.

DEMOLICE ÈÁSTI NÁMÌSTÍ A VÝSTAVBA SÍDLITÌ RÙOVÁ

Vizovické námìstí 70. let.

Demolice ve prospìch Vizovjanky.
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je vyrábìna hlavnì jako suvenýr
nebo na dekorativní úèely. Valaka
- obuek je zaøazena na seznamu
kulturního dìdictví UNESCO.
Obuky - valakami byli vyzbrojeni i legendární portái - pøísluníci sboru vìrných Valachù,
ustaveného poprvé v r. 1638 (a definitivnì r. 1717) k potírání zbojnictví, paeráctví a ochranì zemských hranic.

penìz. 12. ledna opakovanì vpadli do Zlína a na Lukov. Píe se, e
kde mohli, císaøské vojáky bili a
mordovali...
Tak si øíkám, kde je ta valaská hrdost dnes. Nestávají se z
Valachù tak trochu ovce? Jen jestli u není naèase, Valaky opìt
vytáhnout.
Richard Jaronìk

Valai po Bílé hoøe

Rumuntí Valai dnes.
A penice u nás v horách ani
valnì neroste, na tu teprve pùda
síly nemá, vykládal staøec.
Tomu já rozumím, ale rád
bych vìdìl, proè tak málo Valachùm rostou vousy, zvídal znovu uèitel.
Divím se vám, e se nedovtipujete. No proto, e nae tìlo je
té pro nì pùda slabá. Z naí
bídný stravy sotva máme sílu pro
nutnou práci, ne tak aby nám ji
jetì vousy odebíraly.
A ve mìstech vaich rostou
skoro vem muským vousy,
vyvracel jeho mínìní uèitel.
Ja, co ti! Ti mívají skoro
kadý den maso, kafé, tìm mohou
rùsti, povzdychl si staøec a mávl
smutnì rukou pøi vzpomínce na
kávu, které si jen nìkdy ve svátky
dopøáti mohl.
Tolik èlánek neznámého autora z roku 1930. A víte, Valai,
e nae valaka je zapsána na
seznamu UNESCO?
Valaka je obecnì uívané

oznaèení pro dlouhou, lehkou a
tenkou sekeru. Správné oznaèení
ovem je obuek (té tenèica), jak
tento opìrný, obranný i pracovní
nástroj nazývali jeho poslední uivatelé v zemích koruny èeské moravtí Valai. Kromì Valaska
se noení obuku dlouho udrelo i
na Slovensku a v polském Podhalí
- v oblastech ovlivnìných tzv.
valaskou kolonizací a salanickým chovem ovcí. Pøitom v 17.
století se obuek dokládá také
mezi ostatním èeským i nìmeckým obyvatelstvem u nás a patøil
ke zbraním, jejich noení na
veøejná shromádìní se poddaným zakazovalo. Roku 1838 se
Valachùm zapovìdìlo nosit elezné obuky - ale zákaz se poruoval. S vývojem folklorismu (od
konce 19. stol.) nabýval obuekvalaka funkci regionálního znaku.
Topùrko se zkrátilo na pøiblinì
jeden - na délku cestovní hole a
obuek se stal suvenýrem, který
nebyl uetøen samoúèelného zdobení lidovým ornamentem. Dnes

Bourá se i hospoda Na Vinném.
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Valai se nìkdy po bitvì na
Bílé hoøe vzbouøili. Proè? Svrená vrchnost byla uvedena zpátky na hrad Lukov. Ten jí sice patøil, ale Valai povstali ze strachu,
e se staronový pán bude mstít,
protoe podporovali stavovské rebely. Proto zaèali opoutìt horské
vsi a zahájili útoky na statky
lechticù, kteøí zùstali vìrní císaøi.
2. prosince Valai vpadli do
zámku Lukov a mnoho vojákù
pobili. Toté se stalo 5. ledna
1621, kdy vpadli do Malenovic
vsetíntí Valai, pobili vojáky. 8.

ledna zase vpadli do Vizovic,
pobrali tam mnoho støíbra a

Vpravo rytina
Jana Kobzánì.

Z pìti domù jsou ji jen rozvaliny.

JAK EL ÈAS

3. øíjna 1930
1. záøí 1930

...vylo èíslo humoristického èasopisu Sreò. Tento vtipný list si
nebere servítky a mate lidi mystifikujícími zprávami, které mnohdy
berou ètenáøi vánì. Mezi nì patøí i zprávy: Raketový let Toma
Jeového k ose zemské do Ubla, èi Vizovský mrakodrap a èervení husáøi maírujú do Vizovic, nebo Zkáza mìsta Zlína a kurióznì Promìnìní oféra v benzínový barel.

...neoèekávanì zemøel (dle lékaøské zprávy postien mrtvicí) pan
Jakub Korpner, známý ivnostník z Vizovic.
13. øíjna 1930
... zavedl zlínský velkotovárník Tomá Baa historicky poprvé pìtidenní pracovní týden. Dobové
noviny uvádí, e i na vzdor krácení pracovní doby bude pokraèovati v tendenci zvyování
mezd a sniování cen výrobkù.
Pro zajímavost firma T. a A. Baa
vyrábí svého èasu 100.000 párù
bot dennì a zamìstnává pøi
výrobì a prodeji 21.000 osob.
Richard Jaronìk

9. záøí 1930
...byla ustanovena valná hromada Klubu èeskoslovenských
turistù za pøítomnosti 35 zástupcù odborù. Byly urèeny dalí schùze,
a to 4. kvìtna 1931 ve Vizovicích, 2. srpna 1931 ve Zlínì a 2. listopadu 1931 v Holeovì.
1. øíjna 1930
...se konal pohøeb bývalého øeditele koly (mìanky a obecné)
pana E. Polívky. Tìlesné pozùstatky nesli a pøed kolu pøes Wilsonovo námìstí bratøi Sokoli. Se zemøelým se rozlouèil starosta pan M.
Bakala. Uèitel Polívka pùsobil ve Vizovicích pøes 30 let a miloval Vizovice tak, e si pøál, aby jeho popel byl po kremaci rozhozen po cestièkách, po nich se dennì s oblibou procházel.

Prostor pro sídlitì a obchodní dùm.

V pozadí roste první panelový dùm..
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Kupoval sanì a koèár a pøitom kradl. Dne 21. bøezna pøiel Rud.
Bobal z Ostraty k p. J. Weissovi, továrníku ve Vizovicích kupovat sanì
a koèár. Uvidìl 2 poøíze (v cenì 350 K) a tyto ukradl. Byl udán.
*****
Svoje seno prodával a cizím krmil. F. Trubelík ze Zádveøic odcizil J. Rafajovi seno z jeho pícníku. Stopa roztroueného sena vedla z

pícníku pøímo ke zlodìji, èím se z krádee prozradil. Tak to dopadne
s kadým, kdo se chce na úkor jiného obohatit.
*****
Pozor na cikány. Od p. tefky v Lípì koupili cikáni na Veselé psa
za 30 Kè. Jeliko penìz nemìli, nechali v zástavu kabát. A psa snìdli, pøili cikáni k tefkovi, ale ne s penìzi, nýbr s drzým poadavkem,
aby jim toti dal tefka 35 Kè bolestného, e prý pes pokousal cikána
Murku. Paní tefková jim skuteènì 35 Kè dala. Mimo to cikáni ádali
po paní tefkové slaninu. Buïte proti cikánùm nedùvìøiví a nic jim
nedávejte, jsou zdraví, mohou pracovat.
*****
Zapálil ze msty. Minulý týden vypukl poár u starosty Kapárka v
Dené, který znièil do základù vekeré hospodáøské i obytné stavení.
Rovnì tak i peøiny, actvo, polní hospodáøské náøadí shoøelo. koda
jde do 100.000 Kè, pojitìním je
kryta do 30 tisíc Kè. Proslýchá
se, e poár byl zaloen ze msty,
který zaloil jistý obèan z Vizovicka. Pøed poárem obdrel starosta Kapárek výhruný dopis,
kde mu neznámý vyhrooval
pomstu a sliboval, e bude té v
krátké dobì ebrákem, jak on
sám.
*****
Vyuil známost z vojny k
podvodu. Robert Hrazdil vylákal
na p. X. z Vizovic 100 Kè se slibem, e mu je do týdne vrátí.
Aèkoliv je to ji dlouho od té
doby, dosud tak neuèinil. Pan X
ho proto udal pro podvod. Hrazdil
je soukromým bankovním úøedníkem a slouil s p. X na vojnì.
Této známosti vyuil k podvodu.
Richard Jaronìk

Fotograf zachycuje kadý den stavby.
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Sídlitì Rùová tak jak jej známe i dnes.

ZADRENÝ MU ZE SLUOVIC V POLICEJNÍ CELE VYTRHL OSVÌTLENÍ ZE STROPU,
A ZÁØIVKOVÉ SVÌTLO ZÙSTALO VISET POKOZENÉ NA PØÍVODNÍM EL. KABELU
Váení a milí spoluobèané,
v úvodu dneního pøíspìvku do
Vizovických novin nejprve zmíním nìkteré pøípady, které museli øeit policisté naeho Obvodního oddìlení policie ve Vizovicích.
Neznámý pachatel dne 19.
8. 2013 v dobì od 20:30 do
22:10 hod. v baru na ul. tìpská
ve Vizovicích postøíkal èernou
barvou venkovní prostor sklenìných dveøí a døevìný stùl uvnitø
objektu a dále v baru na nám. T.
G. Masaryka ve Vizovicích postøíkal èernou barvou obloení
stìny u vstupu do baru. Provedeným etøením Obvodního oddìlení Vizovice byl zjitìn podezøelý mu z Holeovska, který se
tímto jednáním dopustil pøeèinu
pokození cizí vìci dle § 228
odst. 2 trestního zákoníku, za
co mu hrozí trest odnìtí svobody a na jeden rok.
Mu ze Sluovic, který byl
za své protiprávní jednání policisty zajitìn a následnì umístìn
v policejní cele na sluebnì ve
Vizovicích, pokodil osvìtlení policejní cely, kdy toto vytrhl ze stropu a speciální elektrické záøivko-

vé svìtlo zùstalo viset pokozené na pøívodním el. kabelu. V
dalím pokozování cely mu zabránili hlídkující policisté. Tímto
jednáním zpùsobil kodu ve výi
cca. 5.800 Kè a tudí se dopustil
pøeèinu pokozování cizí vìci dle
§ 228 odst. 1 trestního zákoníku.
Dne 13. 9. 2013 v dobì mezi
06:50 a 07:05 hodin u mateøské
kolky Vizovice na námìstí Palackého rozbil neznámý pachatel
nezjitìným pøedmìtem pøední
trojúhelníkové okénko dveøí spolujezdce vozidla a odcizil z nìj
dámskou kabelku s doklady, mobilní telefon, tablet a finanèní hotovost. Zpùsobil pokozenému
kodu pokozením vozidla ve výi cca 3.000 Kè a kodu odcizením vìcí a hotovosti ve výi cca
13.000 Kè.
NP v dobì od 22:00 hod.
dne 1. 9. 2013 do 09:30 hod. dne
2. 9. 2013 na ul. tìpská ve Vizovicích nezjitìným zpùsobem
vnikl do uzamèeného a zabezpeèeného os. motorového vozidla
zn. koda Octavia, edé metalízy (zabezpeèeno uzamknutím
øadící páky), které následnì od-

cizil, èím majitelùm zpùsobil
kodu ve výi cca 250.000 Kè.
V pøípadì jakýchkoliv informací k moným pachatelùm
výe uvedených trestných èinù,
kde doposud nebyl zjitìn pachatel, informujte prosím Obvodní oddìlení policie Vizovice na
tel. 974 666 741, nebo volejte na
bezplatnou linku 158.
DÌKUJEME.
TRNKOBRANÍ 2013
V dobì od 23. 8. 2013 do 25.
8. 2013 probìhlo ji tradièní vizovické trnkobraní. Dle informací
poøadatele se akce zúèastnilo
cca 6000 úèastníkù. V rámci bezpeènostního opatøení policie bylo
v prùbìhu tøí dnù nasazeno cca
100 policistù krajského øeditelství
policie Zlín. V souvislosti s opatøením nedolo k ádným mimoøádným událostem, nedolo ze
strany policie k pouití donucovacích prostøedkù ani k omezení
osob na osobní svobodì. Po dobu konání festivalu byly evidovány 3 trestné èiny a 29 pøestupkù. Zjitìno bylo celkem 23 podnapilých øidièù.

!! AUTO NENÍ TREZOR !!
V poslední dobì evidujeme
nejen na území Obvodního oddìlení policie Vizovice, ale i v jiných èástech okresu Zlín zvýený poèet krádeí vloupáním do
osobních a dodávkových automobilù a souvisejících krádeí
vìcí, které v nich zùstávají uloené (napø. kabelky, penìenky,
mobilní telefony, nákupy, uloené
náøadí, atd.). V rámci ochrany
Vaeho majetku Vás ádáme,
abyste pøed odchodem od vozidla u tohoto uzavøeli vechna okna, vozidlo øádnì uzamkli a
aktivovali bezpeènostní zaøízení, pokud je jím vozidlo vybaveno
a to i v pøípadì, e se od vozidla
vzdalujete jen na nìkolik málo
minut. Ve vozidle nenechávejte
na sedadlech, odkládacích plochách èi jiných viditelných místech ádné vìci. Pokud pak ve
vozidle ponecháváte vìci, napø.
náøadí, podniknìte kroky k omezení moného vloupání, napø. zaparkováním na zahradu, do garáe nebo jiného vhodného objektu, èi vozidlo alespoò pravidelnì kontrolujte. I pro Vás zdánlivì bezcenná vìc mùe zlodìje
nalákat. Uvìdomte si, e vozidlo
není trezor a odcizení napø. kabelky s doklady je pro zlodìje
otázkou nìkolika málo vteøin a
pro Vás komplikací trvající nejménì nìkolik hodin.
Na závìr mého pøíspìvku
bych Vám chtìl opìtovnì pøipomenout, e bezpeènost obèanù a
veøejný poøádek není výhradní
záleitostí pouze nás policistù,
ale i vìcí obèanù, kteøí svým zájmem o veøejnou sféru a zodpovìdným pøístupem k dìní okolo
sebe mohou z hlediska bezpeènosti výraznì pøispìt ke zvýení
kvality ivota v místì svého bydlitì.
CHTÌL BYCH VÁS TÍMTO
POÁDAT, ABYSTE SI VÍMALI
CIZÍCH A PODEZØELÝCH
OSOB, KTERÉ SE POHYBUJÍ V
MÍSTECH VAEHO BYDLITÌ
A NEBÁLI SE TOTO OZNÁMIT
NA BEZPLATNOU LINKU POLICIE 158.
prap. Tomá Kubù
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1921: V HOTELU LIDOVÝ DÙM POSTØELIL ZE ÁRLIVOSTI SVÉHO SOKA
A TO DVÌMA RANAMI Z BROWNINGU DO PRSOU
Stejnì jako obleèení civilních
osob, tak i uniformy èetnictva a
armády podléhaly dobové módì.
A do urèité doby byla funkènost
uniforem druhoøadou záleitostí.
Snad vìtina z nás si vzpomene
ze kolních lavic na bitvu u Sadové u Hradce Králové, kdy vojáci rakouské císaøské armády ve svých èerveno-bílých
uniformách byli snadnými cíly
pro pruské vojáky obleèené v
edivých polních uniformách,
které lépe splývaly s terénem.

Uniformy z
roku 1930.
Z dostupných materiálù je
patrné, e od vzniku èetnictva v
roce 1850 byly uniformy v podstatì dvojího druhu - uniforma
slavnostní a uniforma pro tzv.
polní slubu. Uniformní pøedpisy
pøesnì stanovovaly vzhled a noení souèástek uniformy, jejich
vzájemné kombinování a doplòování vèetnì výzbroje èetníka,
kterou ve slubì nosil.
Dále se rozliovaly uniformy
pro slubu u zbranì a slubu u
administrativy.
Uniformy a jejich souèásti
byly stanoveny sluebními pøedpisy do nejmeních detailù, vèetnì knoflíkù, íøky lemù nárameníkù a výloek.

5/2013

Èerven 1921 Epidemie. V
obcích Prlovì a Pozdìchovì
vypukla epidemie netovic,
které podlehly 4 osoby. K potírání této choroby byla utvoøená
èetnická expositura v Pozdìchovì."

nikdo nebyl a pokodilo stupátko.
Jinak se nestalo ádné netìstí.
Letadlo øídil pilot svobodník Karel
Kolaøik a pozorovatelem byl èetaø aspirant Oskar Adam. Vyjeli z
voj. letitì Neøedín u Olomouce v
7:40 hodin.

4. 8. 1921 Pokus vrady a
sebevrady. Herec praského
nìm. divadla Rudolf Dietz z
Prahy postøelil ze árlivosti jeho
soka herce Pavla Hörbirgera
dvìma ranami z browningu do
prsou a pak sám se støelil jednou
do prsou, pro hereèku Josefu G.
v hotelu zde. Oba se uzdravili.

18. 9. 1924 Zmìna obvodu
stanice. Následkem zøízení okresního soudu ve Zlínì pøipadly ku zdejímu obvodu obce
Lípa - bez pasek a Kleèùvka,
které patøily ke staniènímu obvodu v elechovicích. Lipské paseky pøipadly stanici v Horní Lhotì.
Lípa má 471 obyvatel a rozlohy 824ha, 96a, 26m2. Kleèùvka má 290 obyvatel a rozlohy
267ha, 14a, 62m2.

28. 10. 1923 Oslava pìtiletého výroèí trvání Èeskoslovenské republiky byla zde dùstojnì provedena. Ráno v 8:00
hodin pøednáelo mnoho dìtí jak
z obecní tak i z mìanské koly
v Sokolovnì básnì k oslavì p.
presidenta a majících té vztah
na legie a osvobození z jha Rakouska. Prùbìh trval od 8:00 9:00 hodin. O 10:00 hodinì byly
konány slavné bohosluby za
zdar republiky a za zdraví milého
p. presidenta. Po ukonèení byla
zapìna Národní hymna. Z kostela lo vechno obecenstvo
pøed radnici, kde bylo zøízené
podium, z nìho k zástupùm promluvili dva slavnostní øeèníci o
významu dne, o zásluhách p.
presidenta, o naich chrabrých
legionáøích atd. a na konec obecenstvo vybídnuto k lásce ku
vlasti a k svornosti. Za zpìvu
národní hymny a provolávání
slávy p. presidentovi se zástupy
rozely.
19. 3. 1924 Nouzové pøistání vojenského letadla. Dne 19.
bøezna 1924 v 10:00 hodin pøistálo skluzavým letem pro poruchu motoru vojenské letadlo typu Regot v.9052, leteckého pluku
èís. 2 v Olomouci na louce pøed
zdejím nádraím. Pøi rozmrzlé
pùdì za nárazu kol na pøíèný pøíkop na louce svezlo se letadlo po
kluzké pùdì k eleznièní rampì,
levé køídlo vyrazilo 3 okenní tabule u osobního vozu k odjezdu
pøipraveného vlaku, v nìm jetì
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6. a 7. 3. 1925 Oslava 75.
narozenin pana presidenta
Tomáe Masaryka. V pøedveèer
narozenin p. presidenta konána
slavnostní schùze mìst. zastupitelstva, z ní po øeèi I. námìstka
odeslán holdovací telegram p.
presidentovi. Mezitím shromádilo se pøed radnicí mnoho obèanstva, které pak po nár. hymnách
v prùvodu pochodòovém, jej
vedli hasièi obelo osvìtlené
mìsto a po struèném proslovu I.
námìstka provolalo oslavenci a
republice 3x Sláva.
kolní dítky s rodièi a zástupci úøadu naplnili v sobotu dopoledne dvoranu sokolovny.
Po Holdu Valachù zazpíván 3hlasnì sbor Pìtasedmdesát.
Mimo pøíleitostných recitací
vykládány dojímavé pohádky O
silném kováøi a Osvoboditel v
legiích. Slavnost zakonèena
Holdem Èechii, kde závìreè-

ný ivý obraz provázen hymnami.
Veèer promluvil o Masarykovi - politiku, profesor Fier na
schùzi Èeskoslovenské. strany
socialistické.
Tìl. jednota Sokol uctila památný den proslovy a v nedìli
slavnostní akademií, na ní o ivotním poslání naeho velkého
presidenta mluvil vzdìlávatel
Spurník. Okresní osvìtový sbor
a uèitelský spolek Komenský
vyzvaly venkovské obce okresu

Vrchní strámistr v protektorátní uniformì, rok 1942.
k poøádání oslav, je vìtinou
spojeny se kolními slavnostmi.
Vichni èetníci zdejí stanice
úèastnili se oslav.

prap. Tomá Kubù

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).

MISTØI TRADIÈNÍ RUKODÌLNÉ VÝROBY ZLÍNSKÉHO KRAJE JSOU Z VIZOVIC
Pro paní Ludmilu Kalivodovou a paní Stanislavu abkovou
z Vizovic, které se obì vìnují desítky let vizovickému peèivu, byl
ètvrtek 19. 9. 2013 dnem sváteèním.
Ve staromìstském Památníku Velké Moravy byly tohoto dne
slavnostnì ocenìny tøi eny, kterým krajská rada udìlila titul
Mistr tradièní rukodìlné výroby Zlínského kraje.
Toto významné ocenìní
si obì nae spoluobèanky pøevzaly z rukou
hejtmana Zlínského
kraje
MVDr. Stanislava Miáka, který jim pøedal
jmenovací list a
øemeslnickou
zástìru s logem.
K blahopøání se pøipojil také Ing. Ladislav Krytof, krajský radní pro
kulturu.
Tøetí ocenìnou enou byla paní Boena Vráelová z Nového
Hrozenkova za típané holubièky.
Podle pravidel udìlování
titulu Mistr tradièní rukodìlné
výroby Zlínského kraje se mùe tohoto èestného ocenìní
dostat tìm, kdo dokonale ovládají dovednosti, postupy a
technologie tradièní rukodìlné
výroby, pøimìøenì svým monostem ji pøedávají budoucím
generacím a prezentují své
produkty na veøejnosti. Musí to
být lidé s trvalým pobytem na území Zlínského kraje. Krajská rada
udìluje tento titul konkrétním osobnostem doivotnì, a to nejvýe
tøem jedincùm v prùbìhu jednoho roku.
V proslovu hejtmana Stanislava Miáka zaznìla slova velkého
uznání a podìkování vem, kteøí se svým umem starají o udrování tìchto lidových tradic, které pøedávají dalím generacím.
K oceòování lidových tvùrcù pøistoupil Zlínský kraj poprvé ji v
loòském roce, a to z dùvodu
podpory uchování a dalího
rozvoje lidové tvorby, díky ní
vznikly tisíce artefaktù patøících k pokladùm národního
kulturního dìdictví. Jde hlavnì
o to, motivovat výrobce zejména tìch druhù rukodìlné výroby, které jsou zásadním zpùsobem ohroené, nebo jim pøímo
hrozí zánik.
Vizovické figurální peèivo
má tradici starou nejménì 200 let. Má své známé charakteristické
znaky a vyniká pøesnì vyhranìnou specifièností. Za zmínku stojí
také to, e základních typù peèiva je 34.
Návrhy na udìlení titulu se podávají od 1. øíjna kalendáøního
roku do 28. února roku následujícího Slováckému muzeu v Uherském Hraditi. A proè právì zde? Protoe právì tady sídlí Centrum
péèe o tradièní lidovou kulturu. Nominace mohou pøedkládat vìdecké a odborné instituce, muzea, obèanská sdruení, nebo také
jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby pùsobící v
daném oboru nebo státní správy a samosprávy.

Mezi ty, kteøí pøili obìma dámám k tomuto významnému ocenìní poblahopøát, patøili pochopitelnì nejen jejich blízcí, ale za
mìsto Vizovice to byl i Ing. Roman Persun a místostarostka Mgr.
Zuzana talmachová.
Paní Ludmile Kalivodové a paní
Stanislavì abkové k jejich
významnému
ocenìní co nejsrdeènìji blahopøejeme a
dìkujeme jim
touto cestou
za vzornou a
mnohaletou
reprezentaci a
propagaci naeho mìsta.

Mgr. Zuzana talmachová

VÁNOÈNÍ KONCERT
VIZOVSKÉHO JURÁU V KOSTELE
Cimbálová muzika Vizovský Jurá zve své pøíznivce, i ty, kteøí
nás dosud neznají, na tradièní, ji 17. vánoèní koncert v kostele
Sv. Vavøince ve Vizovicích. Koncert se uskuteèní jako obvykle 26.
prosince 2013 v 15:00 hodin.
V programu bude spousta novinek, zajímaví hosté, jako vdy
pro kadého nìco. Váná hudba, populární melodie, lidové písnì a
tìíme se, e si s námi zazpíváte i nìkteré koledy.
Stejný program budeme hrát i v kostele v Zádveøicích ji v nedìli 15. prosince 2013 v 15:00 hodin.
Oba koncerty budou ukonèením 25. roku naí èinnosti a vykroèením do 26. sezóny.
Chceme touto cestou podìkovat tìm, kteøí nai èinnost umoòují - naim sponzorùm. Pøedevím Ing. Jiøímu Mikulátíkovi st.,
PharmDr. Bohumilu Hanákovi, Nadaci mìsta Vizovice a MìÚ
Vizovice.
Na hojnou úèast a dalí Vai pøízeò se tìí cimbálová muzika
Vizovský Jurá.
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