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rád bych vás v prvním letoním èísle Vizovských
novin seznámil s pøipravovanými investièními akcemi
pro rok 2014. Døíve vak, ne budu jmenovat seznam
akcí, které spoleènì se èleny zastupitelstva povaujeme za prioritní pro tento rok, tak se v krátkosti vrátím
k ekonomickému vyhodnocení loòského roku. Mìsto
Vizovice ke konci roku 2013 splatilo z vìtí èásti své
závazky ve vztahu k dotaèním titulùm. Jednalo se o
dofinancování zateplení staré koly na Masarykovì
námìstí, budovy Hasièské zbrojnice a rekonstrukce
chodníkù (námìstí T. G. Masaryka a ul. Chrastìovská). Rovnì byla plnì uhrazena dodìlávka chodníku
na ulici Øíèanské. Tyto investièní akce jsou tedy plnì
uhrazeny. V pøipravovaném rozpoètu 2014, který se
bude schvalovat v mìsíci únoru, je poèítáno s doplacením závazku vùèi Lékaøskému domu a rovnì se poèítá s èásteèným doplatkem za investici do Kanalizace mìsta. Zbývající závazek doplatku kanalizace
bude v rámci dlouhodobého úvìru splácen s témìø minimálním zatíením mìsta.
Vichni jsme byli v oèekávání, jaký bude stav penìenky naeho mìsta k datu 31. 12. 2013. Byli jsme
mile pøekvapeni plusovou èástkou v øádu nìkolika miliónù, kterou mùeme pouít pro dalí rozvoj mìsta v
letoním roce.
Pro letoní rok bylo vytipováno nìkolik nejdùleitìjích investièních akcí, které ji léta èekají na svoji
realizaci. Napø.: od elektroinstalace budov základních
kol (v pøedpokládaných nákladech nìkolika miliónù),
pøes dnes ji nevyhovující hygienická zaøízení v Mateøské kole, kotelnu a jiná technická zaøízení, nebo léta nedoøeené nìkteré úseky nevybudovaných komunikací èi chodníkù, které jsou majetkem mìsta. Zastupitelstvo se bude muset v brzké dobì zabývat témìø
havarijním veøejným osvìtlením. Nutno rovnì vzpomenout èást zastaralého vozového parku Jednotky
dobrovolných hasièù, kteøí jsou pro fungování a ochranu obyvatelstva nepostradatelní Finanèní potøeby
na to, abychom zrealizovali ve, co jsme si pro letoní
rok naplánovali, jsou vak pro realizaci nìkolikrát finanènì nároènìjí. Vìøím, e spoleènì se zastupiteli
nalezneme opravdu spoleèný konsensus, abychom v
letoním roce upøednostnili financování tìch akcí,
které to nejvíce potøebují a které mají ekonomický a
spoleèenský význam a jsou prospìné co nejirí skupinì naich spoluobèanù.
Nae ivoty by vak nemìly být jenom o práci.
Potøebujeme rovnì oddechnout a kulturnì èi sportovnì se vyít. I v letoním roce je pro vás pøipravena øada
spoleèenských akcí a jsem ujitìn, e kadý z vás si
vyberete právì tu, která vám nejlépe vyhovuje.
Váení spoluobèané, jetì jednou vám vyjadøuji
podìkování za spolupráci v loòském roce a pøeji nám
vem, abychom spoleèným úsilím posunuli kvality naich ivotù v roce 2014 kupøedu.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE

Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 20. 01. 2014 následující usnesení:

I/01/14 - souhlasí s koupí nemovitosti a pozemku za
èástku 650 000 Kè za úèelem vyuití na kulturní a sportovní vyití ve Vizovicích, místní èásti Chrastìov.
I/02/14 - bere na vìdomí informaci o plnìní rozpoètových pøíjmù, èerpání rozpoètových výdajù a financování
ve vztahu k rozpoètu mìsta na rok 2013 dle skuteènosti k
31. 12. 2013 a pracovní verzi rozpoètu mìsta Vizovice na
rok 2014 dle pøílohy è. 1 k zápisu.

I/03/14 - bere na vìdomí informaci o rozpoètových opatøeních è. 11R/2013 a 12R/2013, která byla schválena Radou mìsta Vizovice na svých zasedáních dne 16. 12.
2013 a 13. 1. 2014.
I/04/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 3734/14 o výmìøe 8 m2 v k. ú. Vizovice.
I/05/14 - nesouhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi
mìstem Vizovice a panem XXX Vizovice o prodeji pozemku p. è. 3208/1 k. ú. Vizovice o výmìøe 3 335 m2 za
cenu 150 Kè/m2.
I/06/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a panem XXX, Vizovice, o prodeji pozemku
p. è. 4517/47 k. ú. Vizovice, o výmìøe 407 m2, za cenu
240 Kè/m2.
I/07/14 - nesouhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemku p. è. 4425/13 o výmìøe 289 m2 v k.ú. Vizovice.
I/08/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 4550/31 k.ú. Vizovice o výmìøe cca 814 m2.
I/09/14 - nesouhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti
pozemku p. è. 154/3 o výmìøe cca 17 m2 v k. ú. Vizovice.
I/10/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a paní XXX, Vizovice o prodeji domu è. p.
609, ul. Chrastìovská a pozemku p. è. st. 850 o výmìøe
873 m2 v k.ú Vizovice za cenu 1 600 000 Kè.
I/11/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje objektu
bývalé kotelny na sídl. tìpská, vèetnì technologického
zaøízení a pozemku p. è. st. 1657 o výmìøe 447 m2 v k. ú.
Vizovice, obálkovou metodou, za minimální kupní cenu

ve výi 1 045 430 Kè za podmínky provozování kotelny a
do jejího úplného odstavení.
I/12/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku p. è. 560/2 v k.ú. Vizovice o výmìøe cca 225 m2,
obálkovou metodou.
I/13/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemkù p. è. st. 2092, p. è. st.2093, p. è. st. 2094, p. è. st.
2095, p. è. st. 2096, p. è. 662/20 ve v k. ú. Vizovice.
I/14/14 - bere na vìdomí Zadání Územní studie Vizovice
- lokalita BI 28.
I/15/14 - souhlasí s nákupem pozemku p. è. 918/2, k. ú.
Vizovice o výmìøe 7 276 m2 za cenu 13,50 Kè/m2.
I/16/14 - bere na vìdomí ukonèení smlouvy èíslo
33/13/OST.
I/17/14 - souhlasí s pøevodem vekerého vodohospodáøského majetku pøevedeného k hospodaøení na pøíspìvkovou organizaci Technické sluby mìsta Vizovice zpìt na
zøizovatele ke dni úèinnosti Smlouvy o nájmu a provozování vodohospodáøské infrastruktury mìsta Vizovice è.
54/13/OST ze dne 11. 12. 2013.
I/18/14 - souhlasí se zpracováním studie revitalizace zelenì sídli tìpská a A. Háby.
I/19/14 - souhlasí s uzavírkou veøejnì pøístupných úèelových. komunikací, vèetnì pøechodné úpravy provozu související s prùjezdem rychlostní zkouky 44. roèníku Barum Czech Rally Zlín ve dnech 29. 8. - 31. 8. 2014 v k. ú.
Vizovice.

I/20/14 - bere na vìdomí Zprávu o hospodaøení Nadace
mìsta Vizovice k 31. 12. 2013.
I/21/14 - nominuje Mgr. Jaroslava Baného do ankety
Osobnost roku 2013 Zlínského kraje.

Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta
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OHLASY ÈTENÁØÙ
Dobrý den,
právì jsem doèetl nové vydání Vizovských novin. Tyto noviny ètu
léta a pravidelnì. Mezi nejpoutavìjí povauji èlánky ohlednì historie
Vizovic. Ovem na druhou stranu musím øíci, e èlánkù ohlednì RC
aut je více ne by bylo zdrávo a myslím si e o tìchto závodech ví u
kadý ètenáø asi vechno. Je to samozøejmì jenom mùj osobní názor,
ale moná by stál za zamylení.
S pozdravem
.
.(St.)
Zdravím Vás,
svým zpùsobem s Vámi souhlasím. Je pravdou, e na to, kolik je
na Vizovicku sportovních klubù, oddílù a skupin, nepoèítaje jiné sportovnì zaloené aktivity ve Vizovicích, je to jeden z mála èlánkù, který
do redakce pravidelnì dostáváme. Nemùeme odsuzovat autora èlánkù, pana Stodolu, e je velkým fandou svého koníèku a rád se o nìj
podìlí. Kdyby se jen o troe svých úspìchù zmínily i jiné kluby, nestaèily by nám stránky. Pokud ale chceme udret rádoby sportovní rubriku, musíme i za tohoto zoufalého stavu.
Dìkuji a jsem s pozdravem
Richard Jaronìk
Váený pane éfredaktore,
vdy si se zájmem pøeèteme celé èíslo Vizovských novin, které
nám posílá nae sousedka paní Boena Lednická. V posledním èísle
6/2014 nás velice zaujalo Vae nahlédnutí do historie Wallachù, velmi obírnì a preciznì zpracované.
Mám doma nìkolik fotografií z Vizovic z prázdnin z roku 1935 a pøi
návtìvì Vizovic bych Vám je mohla nabídnout k pøípadnému okopírování.
Jarmila Semeráková
Skvìlá informace!
Jsem velmi rád za kadou historickou fotku, událost èi pøíhodu, se
kterými mùeme hloubìji seznámit nae ètenáøe. Ona historie samotná se nám z hlavy velmi rychle vytrácí a co si budeme povídat, pamìtníkùm pamìt slouí èím dál tím ménì a nejmladí generace se a na
výjimky o ni nezajímá. Proto kadý støípek (i Vae fotografie) pøispìjí k
doplnìní nekoneèné skládanky vzpomínek. A není lepí výuky, ne
kdy na fotografii najdeme své pøedky, souseda, èi jak vùbec vypadal
ten èi onen dùm a jeho zahrada.
Díky a jsem v úctì
Richard Jaronìk
Váení vizovtí obèané,
tie, tichounce, po pièkách, pøichází k nám nejkrásnìjí èást roku
- jaro. Opìt nae oèi uvidí probouzet se pøírodu, svìtlezelenou barvu
lístkù stromù, luk, zahrad.
Zajdìte do pøírody, a uvidíte ten zázrak. Nad ulicí Partyzánskou je
lokalita Hrùové. A právì zde, pøed osmdesáti léty, byl u silnice postaven køí a souèasnì vysazena lípa. Pøes svùj vìk je zdravá, mohutná
a krásná. Kdy pod její korunou stojím, øíkám si, proè my, lidé, nejsme
jí podobní. Snad je to tím, e celá léta se dívá na perlu Vizovic Janovu horu. Miluji ji pro její daleké rozhledy, je z ní vidìt Zlín, Sv.
Hostýn, lesy se pøeklenou nad Sluovice, Sirákov, pøes háj a k
Pozdìchovu, kde jsou vidìt dva kostelíèky. Ostrý vrch, pøes Barák a
k lesùm smìr Luhaèovice. Pøi tomto pohledu mne nutí zpívat Kde
domov mùj.
Vame si domova a jeho krás. Pro nás je domov nae malé, kouzelné mìsteèko - Vizovice. Pøeji Vám vem hezké jaro a zdraví.
Helena Mazùrková
MUDr. Frantíková si dovoluje oznámit svùj odchod z aktivní
èinnosti zubní lékaøky v ordinaci v Základní kole ve Vizovicích,
kde pøevzala její praxi s celou klientelou MDDr. Horáková, která
bude pokraèovat v péèi o dìti a dospìlé.
MUDr. Frantíková ze srdce dìkuje vem svým pacientùm a
ostatním obèanùm za mnohaletou pøízeò.

1/2014

5

OHLÉDNUTÍ ZA OHÒOSTROJEM 2014
Dne 1. 1. 2014 v devatenáct hodin a patnáct minut ozáøil oblohu a
námìstí T. G. Masaryka ve Vizovicích ji tøetí roèník Novoroèního
ohòostroje. Stejnì jako v pøedchozích dvou roènících, i letoní ohòostroj byl plnì hrazen ze sponzorských penìz a darù tìdrých dárcù.
Upøímnì si jejich postoje nesmírnì váím, protoe jsem ujitìn, e bez
jejich aktivního pøístupu vùèi naim místním spoluobèanùm a návtìv-

Ohòostroj 2014 finanènì podpoøili:
Lékárny pana PharmDr. Bohumila Hanáka
TOBA Plus s.r.o.
S.I.T.S. Zlín spol. s.r.o. (nákladní silnièní doprava)
Manelé Mudr. Vladimíra a Stanislav Kubíèkovi
Firma Rostra s.r.o.
Glass atelier Morava
TIMBER TRADE INC s. r. o. paní Romana Otáhalová
STK (stanice technické kontroly) Vizovice
Restaurace U Tonka pana Antonína Tlusáka
Stavebniny Lednický, s. r. o. Vizovice
Pan Miroslav Hála
Paní místostarostka
Pan starosta
Dále podìkování patøí:
Likérkce pana Bajgara Vizovice (která dodala surovinu na pøípravu vynikajícího punèe).
Øeznictví u Kubíèkù (sponzorsky dodalo kvarkové jednohubky).
Dále dìkuji Sboru dobrovolných hasièù a èlenkám Komise
pro obèanské záleitosti, kteøí se podíleli na pøípravì pohotìní.

níkùm z okolních obcí a mìst by ohòostroj byl tìko zrealizovatelný,
protoe kadá koruna veøejných finanèních prostøedkù má být správnì
vyuita. I v letoním roce pøedvedla firma pana Kovaøíka z Lípy svoji
ohòostrojovou show za zvukového doprovodu melodických skladeb
místního zvukaøe pana Miroslava Hály, a tak rozradostnila více ne
2000 návtìvníkù. Dobrá atmosféra byla doplnìna obèerstvením pro
pøítomné návtìvníky v podobì svaøeného vína, punèe, horkého èaje
a kvarkových jednohubek. Z úsmìvù na tváøích vech pøítomných,
kteøí v tomto novoroèním èase mìli pøíleitost se vzájemnì pozdravit a
popøát si ve nejlepí do letoního roku, vyzaøovala pohoda a dobrá
nálada.
Touto cestou jetì jednou dìkuji vem tìdrým dárcùm za podporu a podìkování vyjadøuji i za vechny obèany naeho mìsta.

V neposlední øadì patøí podìkování pracovníkùm technických
slueb za pøípravu stánkù a rovnì podìkování patøí vem slokám
zajiujícím bezpeènost, jak státní Policii, tak èlenùm dobrovolných
hasièù.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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POÈASÍ V ROCE
2013
Dalí rok je za námi, a tak
vám opìt pøináíme jeho meteorologické hodnoty. Z nich
se v následujících øádcích
doètete, e loòský rok byl suchý a teplejí, nicménì sluníèka zase tolik nebylo. Ale
abych nedìlal unáhlené závìry, mùete si v následujících øádcích projít ve i sami.
Sráky:
Graf poèasí nám nyní ukázal, e loòský rok by se dal,
co se sráek týèe, zaøadit jednoznaènì mezi suí. Spadlo
jen 646,2 mm sráek, co je o
41,7 mm ménì ne loni a o
68,3 mm ménì ne èiní statistický prùmìr od roku 1968
(konkrétnì 714,5 mm vody).
Nejdetivìjím mìsícem byl
srpen se 134 mm sráek, kdy
oproti nejmokøejímu mìsíci
roku 2012 spadlo o 32,7 mm
více (101,3 mm). Nejvíce sráek spadlo dne 13. 8., a to 37,4
mm. Na druhou stranu suchých
mìsícù bylo výraznì více, nejsuím byl èervenec, kdy za
celý mìsíc naprelo pouhých
5,4 mm sráek, a to v prùbìhu
dvou dnù. Navíc témìø vìtina
(4,7 mm) naprela dne 30. 7.

mìsíc èervenec s 286,8 hodinami, nejslabím byl leden s
pouhými 18,4 hodinami.

vì zapùjèil Denní záznamníky
meteorologických pozorování
na stanici ve Vizovicích.

Rozbor vznikl díky pochopení Mgr. Baného, který laska-

Miroslav Zboøil

Roèní prùmìrná teplota byla 8,79 °C, pøièem dlouhodobý
prùmìr èiní 8,27 °C. Loòský rok
byl tedy stejnì jako pøedchozí
teplejí ne èiní prùmìr. Nejteplejím mìsícem byl èervenec s prùmìrnou teplotou
20,05 °C a nejchladnìjí leden
s pouhými -2,18 °C. Nejteplejím dnem byl 29. èervenec s
teplotou 30,7 °C a nejchladnìji bylo 26. ledna, kdy prùmìrná
teplota klesla na -10,6 °C,
avak absolutní hodnota klesla
na -14,9 °C.
Aèkoliv bylo na zaèátku
øeèeno, e bylo loòského roku
ménì sráek, nebylo to nicménì známkou toho, e bychom
mìli vyjímeènì sluneèný rok.
Sluníèko loni svítilo pouhých
1479 hodin, oproti prùmìru,
který je 1591 hodin (roku 2012
svítilo 1722 hodin). Èili rozdíl
ve svitu loòského a pøedchozího roku èiní tolik, kolik bylo
svitu za nejsluneènìjí mìsíc
roku 2012 (kvìten - 246 hodin).
V roce 2013 byl nejsluneènìjí

1/2014

7

ROK 2013 U VIZOVICKÝCH HASIÈÙ
Tak je jednotka sboru dobrovolných hasièù ve Vizovicích
opìt o rok starí a je èas se
ohlédnout, jaký byl ten rok
2013. Jednotka je zaøazena do
kategorie JPO II/1, co je jednotka s výjezdem do 5 minut
od obdrení zprávy od krajského operaèního støediska HZS,
vyjídí s jedním drustvem 1+3
osob. Jednotka byla v roce
2013 vyslána ke 22 událostem, co je srovnatelné s pøedchozími lety.
Poár: 10
Dopravní nehody: 1
Technická pomoc: 9
Planý poplach: 1
Provìøovací cvièení: 1
O akceschopnosti èlenù
jednotky svìdèí i fakt, e pøi
posledním výjezdu (technická
pomoc - spadlý strom na vozovce) na tìdrý den v 19:00

hodin se na hasièskou zbrojnici dostalo v limitu 5 minut 9
èlenù jednotky.
Spolupráce JSDH a Mìsta
Vizovice jako jejího zøizovatele
je na vynikající úrovni. V prùbìhu roku 2012 a 2013
dostala hasièská zbrojnice
nový kabát v podobì zateplení a nového plátì støechy,
byly vymìnìny okna, výjezdová vrata a doplnìna elektroin-

stalace v budovì. Také vnitøní
prostory garáí a velitelské
místnosti doznaly znaèných
zmìn. Nìkolik èlenù ve svém
volném èase provedlo èásteènou rekonstrukci velitelské
místnosti, kde byla novì instalována kuchyòka a rovnì provedli vymalování vnitøních
prostor garáí. V prùbìhu roku
2013 byla také dokonèena
rekonstrukce
spoleèenské
místnosti, jednotky na uèebnu
a místnost pro jednání povodòové komise èi krizového tábu mìsta. Hasièská zbrojnice
tak záøí novotou a hasièi
jsou na ni náleitì hrdí.
Mimo úèasti na zásazích a
cvièeních mìla jednotka v prùbìhu roku 2013 následující
aktivity:
Pomoc s distribucí humanitární pomoci pro povodnìmi
postienou oblast Èech, pro-

vádìní preventivních poárních hlídek ve stanových mìsteècích o festivalech, 5 pracovních brigád v objektu a okolí
hasièské zbrojnice, úèast na
koleních.
Informace o rozpoètu
jednotky
Jednotka mìsta v roce
2013 disponovala rozpoètem

1 500 tis., co je oproti minulému roku nárùst o cca 500 tis.
Kè. Je to dáno zejména tím, e
jsme úspìnì poádali o dotaci na ochranné prostøedky a
obdreli rovnì vysokou mimoøádnou neinvestièní dotaci
z fondu Zlínského kraje. Chtìl
bych tímto opìt podìkovat
Zlínskému kraji za poskytnutí
neinvestièních dotací v roce
2013 pro èinnost JSDH Vi-

Informace o stavu automobilní techniky jednotky

zovice JPO II/1. V roce 2014
bude jednotka pravdìpodobnì
nakládat opìt s rozpoètem 921
tis. Kè.

- dopravní automobil AVIA
A30K,
- velitelský automobil
FORD Mondeo VEA,
- kapotovaný dieselagregát o výkonu 33 kVA na podvozku pøívìsného vozíku.

Dotace byly pouity na
nákup ochranných pomùcek (7
ks zásahových oblekù FIREMAN, 4 ks zásahové obuvi
PRABOS, 1 ks zásahová pøil-

ba GALLET), vìcných prostøedkù (suièka obuvi, motorový vysavaè STIHL na nebezpeèný hmyz, páteøová deska
ROCK PIN, kamera do zásahového vozidla,
) a opravu
automobilní techniky.
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Jednotka SDH má ve
svém uívání následují automobilní techniku:
- cisternovou automobilní
støíkaèku IVECO Eurocargo
CAS 16,
- cisternovou automobilní
støíkaèku KODA 706 CAS 25,

V souèasné dobì jsou
zaøazeny do integrovaného

záchranného systému IZS
pouze cisternové automobilní
støíkaèky. Vozidla Avia a Ford
jsou pro poruchy a jejich
nerentabilní opravu vyøazeny z
uívání.

Vizovské noviny

Na podzim roku 2013 byla
podána ádost o dotaci Zlínského kraje na dopravní auto-

mobil pro pøepravu osob a materiálu jako náhrada za dosluhující vozidlo AVIA A30K. Rozhodnutí o pøidìlení nebo nepøidìlení dotace bude v prùbìhu
kvìtna 2014.
Krátce se jetì vrátím k
cisternì KODA 706 CAS 25.
Cisterna potøebovala k dalímu provozu generální opravu
nad rámec finanèních moností jednotky, kdy bylo dokonce
zvaováno její vyøazení. V pravou chvíli pøila mimoøádná
dotace Zlínského kraje ve výi
169 tis. Kè, se kterou se poda-

Rekonstrukci provedla firma
Tital Czech z Olomouce. Cisterna tak bude opìt zaøazena

do integrovaného záchranného systému jako záloní. Cisterna obsahuje takøka totoné
vybavení jako CAS IVECO,
èlenové jednotky tak mohou
zasahovat napøíklad pøi povodních na více místech najednou.
Chtìl bych touto cestou
podìkovat èlenùm JSDH Vizovice za èinnost v roce 2013
a Mìstu Vizovice za pøíkladnou podporu celé organizaèní
sloky mìsta.
Jiøí ùrek, DiS.
JSDH Vizovice

Váení obèané mìsta Vizovice, v polovinì loòského roku
byla dokonèena realizace projektu doplnìní vodovodu a kanalizace ve mìstì.
Samotná výstavba byla zahájena v listopadu roku 2011.
Postupnì probíhaly stavební
práce na ulicích Chrastìovská,
Øíèanská, Lázeòská, Kopanická,
J. Hály, Pøíèná a Pøíkrá. Výsledkem je dobudování vodovodu a
splakové kanalizace v celkové
délce 488 a 2 851 m. Jednotná
kanalizace byla doplnìna odlehèovacími komorami, v ulici Øíèanské dolo ke zøízení pøeèerpávací stanice odpadních vod a
pøípojky nízkého napìtí. Na ulici
Pøíkré byla dále zøízena automatická tlaková stanice pro posílení
výtlaku vodovodu. Èistota vodovodního potrubí byla prokázána
rozborem odebraných vzorkù
vody. Realizací výstavby dolo k
propojení celého kanalizaèního
øádu do centrální ÈOV. Po propojení stávajících i novì vybudovaných èástí ji mìsto splòuje
Rámcovou smìrnici 2000/60/ES,
která poaduje dosaení dobrého
stavu povrchových vod, nejpozdìji do konce roku 2015.
Akce si vyádala investici ve
výi 40 771 850 Kè. Témìø 65 %
tìchto nákladù bylo financováno
prostøednictvím dotace od Ministerstva zemìdìlství. Konkrétnì
se jednalo o 26 383 000 Kè. Mìstu se podaøilo na doplnìní kanalizace získat také dotaci od Zlínského kraje. Ten se na nákladech
projektu podílel èástkou 3 726
000 Kè. Rozpoèet samotného
mìsta byl zatíen èástkou pøesahující 10,6 mil. Kè.
Vzhledem k tomu, e Technické sluby mìsta Vizovice nemohou provozování vodohospodáøské infrastruktury technicky
zabezpeèit a s ohledem na skuteènost, e podstatná èást vodovodu a kanalizace není ve vlastnictví mìsta, bylo vyhláeno na
konci roku 2013 výbìrové øízení
na vhodného provozovatele. K 1.
1. 2014 dolo k pøedání vodohospodáøské infrastruktury do správy
vítìznému uchazeèi - spoleènosti Moravská vodárenská, a.s.
Spoleènost tímto získala oprávnìní uzavírat s odbìrateli smlouvy na odvádìní odpadních vod.
Petr Vaíèek
euromanaer mìsta

øilo provést nutnou opravu
motoru, laku karoserie, doplnìní vzduchového systému,
provedení instalace nového
výstraného zaøízení, vestavby èi výmìny pneumatik.
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INFORMACE FINANÈNÍHO ODBORU
MìÚ VIZOVICE
1. Výe místních poplatkù v roce 2014
Rozhodnutím zastupitelstva mìsta nedochází v roce 2014 k
navýení místních poplatkù. Výe poplatkù je proto zachována v
pùvodní výi, která byla platná v roce 2013:
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
580 Kè/poplatníka/rok
Místní poplatek ze psù
60 Kè - pes chovaný v k.ú. Chrastìov (90 Kè za kadého dalího psa)
180 Kè - pes chovaný v rodinném domì (270 Kè za kadého dalího psa)
540 Kè - pes chovaný v bytovém domì (810 Kè za kadého dalího psa )
Splatnost místních poplatkù je do 31. 3. 2014.
Prosíme o dodrování termínu splatnosti!
Dalí výe sazeb místních poplatkù a jejich specifikace jsou uvedeny v obecnì závazných vyhlákách, které jsou zveøejnìny na
stránkách mìsta www.vizovice.eu.
Informace týkající se výe sazeb poplatkù a jejich splatnosti je
moné zjistit také pøímo na pokladnì mìsta v úøedních hodinách, pøípadnì na tel. 777 471 126.
2. Pokladna MìÚ Vizovice od ledna 2014 pøijímá platební
karty
Od zaèátku ledna 2014 je na pokladnì mìstského úøadu moné
hradit stanovené místní poplatky, správní poplatky, vymìøené pokuty, penále apod. také platebními kartami. Pøijímány jsou vechny
bìné druhy platebních karet. Sluba je obèanùm poskytnuta zdarma a je dostupná pouze na hlavní pokladnì mìsta.
Ing. Eva Kubíèková, vedoucí finanèního odboru

NOVOROÈNÍ PØEDSEVZETÍ
Nedávno jsme se rozlouèili
se starým rokem a uvítali ten nový - plný pøekvapení.
Jistì jsme se vichni zamysleli nad tím, co od nìj oèekáváme, jak bychom jej chtìli proít,
co udìláme jinak a tøeba i lépe.
Co tøeba zaèít návtìvou
Dobroèinného obchùdku a poradny Dotek ve Vizovicích?
Moná jste pøi vánoèním úklidu objevili hezké vìci, které u
nepotøebujete, ale mohly by
jetì poslouit druhým. Darujte
nám je. My bychom tyto vìci uvítali, nabídli k prodeji v naem
Dobroèinném obchùdku a z výtìku pøispìli na nákup kompenzaèních pomùcek, které seniorùm v naí péèi usnadní ivot.
Moná si ale øíkáte Kdo by
to chtìl, co kdy se to nebude
hodit...? My se ale snaíme, aby
vechny darované vìci naly své
uplatnìní. Zboí, které nenalo
kupce v naem obchùdku, pomáhá v Psychiatrické nemocnici v
Kromìøíi. Vyuívají je jak pro
potøeby svých klientù, tak pro
práci ve svých terapeutických dílnách. Rády jsme pøijaly jejich
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pozvání, a tyto dílny navtívily.
Terapeuti, kteøí zde pracují, nás
pøijali velmi mile, pøiblíili nám
svou práci, ukázali nám spoustu
krásných výrobkù, ze døeva, keramiky, textilu. Velmi nás pøekvapilo, e sami pìstují kytky na suení a hlavnì vrbièky na pletení
koíkù. To ve za velmi skromných podmínek.
Tato návtìva nás naplnila
krásným pocitem, e mùeme
pomáhat dál a e díky Vám, naim zákazníkùm, mùeme dìlat
radost i klientùm léèebny.
K novoroèním pøedsevzetím
ale patøí i dìlat radost sobì a
svým blízkým - tøeba nákupem
originálního zboí, obleèení, biuterie, hezkého hrníèku, nebo
pøírodní kosmetiky Saloos za
velmi nízké ceny.
Popøejme si tedy, aby byl rok
2014 astný, plný pøíjemných
pøekvapení a abychom nezapomínali na pomoc druhým - tøeba i
výhodným nákupem v Dobroèinném obchùdku ve Vizovicích na
Trnici.
Jarmila Zatloukalová

Vizovské noviny

SITUACE KOLEM RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 PØES VIZOVICKÉ VRCHY
Jak jste si moná v listopadu minulého roku vimli, byla
ve sdìlovacích prostøedcích
nepøíli výraznì prezentována
zpráva o tom, e Ministerstvo
ivotního prostøedí vydalo z
hlediska vlivù na ivotní prostøedí nesouhlasné stanovisko
s návrhem stavby rychlostní silnice R49 pøes Vizovické vrchy
v úseku Lípa - hranice se Slovenskem.
Vyhovìlo tak tisícùm místních obyvatel, obcím a obèanským sdruením, které megalomanskou stavbu od poèátku
kritizovaly jako ekonomicky neefektivní, dopravnì neodùvodnìnou a ekologicky kodlivou
pro obyvatele i valaskou pøírodu.
Jednotlivé obce i ekologické organizace od poèátku upozoròovaly na chybìjící posouzení varianty s dlouhými tunely
pod Vizovickými vrchy s pøivadìèem silnice I/57 z Valaské
Polanky, na nepøípustný zásah
do èisté krajiny a na dalí
významné chyby a nedodrení
zákonù v investorem pøedloené dokumentaci EIA. Ministerstvo souèasnì povauje za
zásadní aspekt ohroení vodních zdrojù pro obyvatelstvo
(pøedevím na Lhotsku a v
Pozdìchovì) a obrovské pøebytky zeminy. Investor nenavrhl, jak zajistit pitnou vodu pro
obyvatele, ani kam uloí více
ne 4 miliony metrù krychlových pùdy.
Nutno také podotknout, e
loni posuzovaný projekt se
velmi výraznì odlioval od
pøedbìného projektu, který byl
jednotlivým obcím koncem
devadesátých let pøedloen ke
schválení koridoru. Po jeho
schválení z projektu slibované
dlouhé tunely zmizely nebo
byly výraznì zkráceny, a tak se
nelze divit, e obèané se nyní
cítí podvedeni.
Pokud by v budoucnu chtìlo Øeditelství silnic a dálnic ÈR
projekt znovu pøedloit k posouzení, musí podle ministerstva pøipravit etrnìjí varianty s co nejdelími tunely
pod Vizovickými vrchy. Souèástí hodnocení této nové varianty R49 musí být i vlivy pøivadìèe silnice I/57, a to pøedevím na fragmentaci krajiny,
migraci chránìných druhù vel-
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kých elem a z hlediska dopravní potøebnosti. Provìøit by
se mìla i varianta s modernizací stávající silnice I/49 s výstavbou obchvatù obcí, která by
mohla být pro ná region zøejmì nejvýhodnìjí a její budování bychom jistì podpoøili.

uzavøen tubusem proti pronikání hluku do Vizovic. MP tak
alespoò èásteènì vyhovìlo poadavku Vizovic a obèanských
sdruení, které poadovaly pùvodnì navrhovanou tunelovou
variantu, nebo alespoò most v
uzavøeném tubusu.

Pøi posuzování trasy na
území Vizovic byly navreny
dvì varianty:

2. Posuzovaná varianta
mìla být vedena tunelem pod
Janovou horou bez køiovatky

1. Varianta s køiovatkou
na Razovì, hlubokým záøezem
pøes Janovu horu, mostem nad
ulicí Lázeòskou, dalím záøe-

pøed Vizovicemi, vyústìní tunelu bylo navreno v ulici Lázeòské
severnì od Valaského enku,
dále mostem pøes ulici Lázeò-

zem nad ulicemi Dìlnickou a
Partyzánskou a dalím mostem
nad údolím Slatinského potoka
nad prùmyslovou zónu v bývalém JZD a dále pøes Dudíkovo
údolí smìrem nad Lhotsko.
Ministerstvo ivotního prostøedí
tuto variantu doporuèilo jako
nejvhodnìjí s tím, e most nad
ulicí Lázeòskou by mìl být

skou a hlubokým záøezem ke
køíku nad ulicí Partyzánskou.
Dalí trasování shodné s 1. variantou. Tuto variantu MP zamítlo jako nevhodnou, zøejmì proto,
e by zde dolo k demolici nejménì 7 rodinných domù.
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Nemùeme se ubránit dojmu, e 2. varianta byla takto

navrena úmyslnì jen proto,
aby ØSD ukázalo, e 1. varianta je nejvhodnìjí. Tunel ve 2.
variantì by jistì øeil ochranu
ivotního prostøedí na Janové
hoøe, ale v ádném pøípadì by
nepøispìl k ochranì obyvatel
Vizovic nebo údolí Lázeòské
ulice. ØSD tak vyøeilo poadavek Vizovic na trasování
rychlostní silnice tunelem a povinnost posuzování nejménì
dvou variant.
Podle mého názoru je pro
udritelný rozvoj území Vizovických vrchù mnohem lepí
podporovat lokální ekonomiku,
mìkkou turistiku a doprovodné
sluby pro rekreaci a sport, ne
sem pøivést transevropskou silnièní dopravu, ze které místní
lidé kromì smogu a hluku mít
moc nebudou. Pokud krajtí
politici chtìjí zlepovat kvalitu
ivota v regionu, mìli by se
soustøedit na to, co je skuteènì
potøeba, napøíklad na výstavbu
obchvatù obcí, které jsou nadmìrnou dopravou postieny,
modernizací stávající silnièní
sítì, která by øeila dopravní
problémy regionu, nepøivedla
sem transevropskou dálkovou
dopravu a její modernizace a
provoz by byly výraznì levnìjí
ne rychlostní komunikace, pøípadnì budování cyklostezek.
Nesouhlasné stanovisko
samozøejmì neznamená, e
plánùm na realizaci R49 odzvonilo. ØSD bìhem nìkolika let
jistì pøedloí dalí návrh a pak
uvidíme, jestli této mocné státní organizaci jde o øeení
dopravních problémù, nebo jen
o to získat co nejdraí zakázku bez ohledu na její smysluplnost.
Dlouhodobé zkuenosti z
Èeskomoravské vysoèiny kolem dálnice D1, ale i napø. z pohranièí Bavorska a Èech kolem
dálnice z Norimberka do Plznì
ukazují, e do okrajových reginonù ádná dálnice rozvoj a
vyí zamìstnanost nepøinesla.
Za výe popsaný úspìch
bych chtìl podìkovat pøedevím aktivistùm z Dìtí Zemì
Brno, Ekologického právního
servisu, Hnutí DUHA Olomouc
a Obèanského sdruení Egeria, bez jejich nezitné a vysoce odborné právní pomoci by
tento úspìch nebyl moný.
Pavel Peèeòa

REVITALIZACE PROKOPOVSKÉHO DVORA - JANOVA HRADU POKRAÈUJE
26. 8. 2013 jsme vás ve VN 4/2013 informovali o historii Janova
hradu, o projektu jeho revitalizace a o tom, co bylo ji v rámci projektu
do konce èervence 2013 uèinìno.
Od srpna 2013 do konce roku 2013 pøíznivci Janova hradu provedli následující práce:
Rekonstrukce oplocení studny.
Zahájení renovace studny dle projektu Ing. arch. Meluzína.
Vyèitìní a úpravu plochy pro ohnitì a zhotovení lavic.
Zahájení odklízení suti u jiní zdi vnì u uvnitø objektu zøíceniny.
Odstranìní starých a nemocných ovocných stromù a náletových
døevin na zahradì Janova hradu.
Vekeré práce v roce 2013 provádìli pøíznivci Janova hradu ve
svém volném èase a zdarma. Celkem odpracovali 760 hodin. Tímto
vem za jejich práci dìkujeme.
Náklady ve výi 22 000 Kè, spojené s provedenými pracemi na
Janovì hradu ve Vizovicích, v roce 2013 hradili Jiøí Gerych a Josef

Díky tìdrosti dárcù se do 18. 12. 2013 podaøilo shromádit
finanèní prostøedky na jeho zaplacení.

Husek ze svých soukromých prostøedkù. Jednalo se o nákup náøadí,
materiálu a jeho dovoz a úhradu dokumentace k projektu renovace
studny. Èástkou 4 500 Kè pøispìlo Mìsto Vizovice na zakoupení kari
sítí k zajitìní staticky nestabilního objektu a studny proti vstupu. Do
vstupù do objektu zøíceniny a na pùvodní zchátralé døevìné oplocení
studny byly pøipevnìny kari sítì 3mm vázacím drátem. Poté, co sítì
zaèal nìkdo rozkrádat, byly tyto pouity na zhotovení ocelového, svaøovaného oplocení studny. Do vstupù do objektu byly umístìny vìtve.

Na vypracování projektu statického zajitìní objektu zøíceniny,
konzervace a revitalizace pøispìli:
Zlínský kraj èástkou 15 000 Kè, ROSTRA s.r.o. Vizovice èástkou
14 000 Kè, Mìsto Vizovice èástkou 10 500 Kè, Antonín Tlusák èástkou 5 000 Kè, Josef Husek èástkou 3 500 Kè, Mgr. Stanislava
Mikulèíková èástkou 3 000 Kè, Miroslava Husková èástkou 3 000 Kè,
MVDr. Stanislav Miák èástkou 2 000 Kè, Ing. Roman Persun èástkou
1000 Kè, Bc. Silvie Dolanská èástkou 1 000 Kè, Karel evèík èástkou
500 Kè,
Dárcùm tímto jetì jednou moc dìkujeme.
Projekt bude slouit pøedevím jako technická dokumentace pro
stavební zajitìní objektu Janova hradu proti dalímu rozpadání se.

Kromì prací na Janovì hradu probìhly do konce roku 2013 v souvislosti s revitalizací areálu Janova hradu jetì následující události:
Na svém zasedání 19. 10. 2013 prohlásili zastupitelé Mìsta Vizovice Janùv hrad památkou místního významu.
Význam památky spoèívá v její hodnotì místotvorné (místo, genius loci), krajinotvorné (krajina kulturní) a v hodnotì identitotvorné
(identita lokální), protoe dotváøí autentiènost místa. Potud definice.
Janùv hrad je dle definice památkou místního významu, a proto je
nutno ji zachovat a chránit.
20. 11. 2013 obdrelo obèanské sdruení, na základì ádosti vypracované a podané Josefem Huskem 26. 6. 2013, od Nadace Obèanského fóra dotaci na opravu studny. Podmínkou èerpání dotace je
renovace pùvodního rumpálu a jeho montá na studnu v zahradì Janova hradu na Janovì hoøe.
Na základì studie revitalizace Janova hradu, uveøejnìné ve VN
4/2013, osobní obhlídky a stavebního zamìøení provedeného Mgr.
tìtinou z NPÚ Kromìøí, vypracovali Ing. arch. Meluzín a statik Ing.
Stehno Projekt statického zajitìní, konzervace a revitalizace Janova
hradu.
Nabídková cena projektových prací byla 50 000 Kè, koneèná cena
èinila 45 500 Kè

Souèástí projektu je i polokový rozpoèet na realizaci. Pokud by
projekt kompletnì realizovala stavební firma tzv. na klíè, náklady na
realizaci by byly 1,39 milionu korun.
Protoe vìtinu prací provedou pøíznivci Janova hradu zdarma ve
svém volném èase, budou skuteèné náklady pouhých 497 000 Kè.
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V první polovinì roku 2014 bude projekt pøiloen k ádostem o
dotace na financování statického zajitìní a revitalizace objektu a pøilehlých pozemkù.
Váení obèané Vizovic, staòte se také pøíznivci Janova hradu.
Pøijïte prosím pomoci pøi jeho záchranì.
Na první pololetí roku 2014 jsou naplánovány následující termíny
brigád: 8. 3., 29. 3., 19. 4., 10. 5., 31. 5. a 21. 6. Budeme provádìt úklid
a úpravu zahrady a nádvoøí a vyklízet su z objektu zøíceniny. Zahájení
prací je vdy v 9:00 hodin, ukonèení nejpozdìji v 16:00 hodin.
V pøípadì, e se rozhodnete pøijít na brigádu, sdìlte to alespoò 2
dny pøed termínem konání na tel. 777 272 600 nebo na adresu
info@januvhradvizovice.cz
Pokud byste se rozhodli na realizaci projektu pøispìt finanèním
darem, je mono peníze poslat na úèet u Fio banky è. 2700489045/
2010 nebo je pøedat, po pøedchozí telefonické domluvì, v hotovosti A.
Tlusákovi v restauraci U sochy. Pøi pøedání finanèního daru s Vámi
bude sepsána darovací smlouva.
Darované peníze budou pouity na nákup stavebního materiálu
(písku, cementu, vápna, øeziva, stavební oceli ), náøadí (koleèka, lopaty, krumpáèe ) a slueb (odborné práce, práce stavebních mechanizací, dozor statika, ubytování dobrovolníkù z hnutí Brontosaurus ).
Informace o èinnosti dìní na Janovì hradu naleznete také na
www.januvhradvizovice.cz a na facebooku Janùv hrad Vizovice.
Josef Husek
Obèanské sdruení Janùv hrad Vizovice

NAROZENÍ:
Tomá Danìk, Eva Horáková, Nela Jordánová, Patrik
Svorad, Petr Morávek
ÚMRTÍ:
Libue Stloukalová, Pavel Brodina, Karel Kováø, Hubert
Patek, Zdenìk almánek
SÒATEK:
Radek Matìjka - Lada Matìjková roz. Latinová
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 nevlastní internet, nabízíme monost podání
vzpomínky èi gratulace na podatelnì MÚ Vizovice. Samozøejmì
zdarma.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

Kdo lásku a radost rozdával,
ten neodeel a ije v srdcích dál
Dne 15. února 2014 uplynulo ji 15
let od úmrtí mého manela, naeho tatínka, dìdeèka a pradìdeèka, pana
Frantika Fùska a v listopadu 2013
jsme vzpomnìli jeho nedoité 85. narozeniny.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Manelka Marie, dìti Alena a Jiøí s rodinami.

Statistika ohlaovny MìÚ Vizovice
za rok 2013
Vìkové sloení obce k 01. 01. 2014
pohlaví
eny
mui
celkem
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Èetnost jmen k 01. 01. 2014
eny
poøadí jméno
èetnost
1
Jana
138
2
Marie
126
3
Hana
74
4
Anna, Eva
68
5
Ludmila
64

poøadí
1
2
3
4
5

mui
jméno
Jan
Petr
Jiøí
Josef, Pavel
Martin

èetnost
146
126
114
105
95

Èetnost pøíjmení k 01. 01. 2014
eny
poøadí pøíjmení
èetnost
1
Hábová
38
2
Penèíková
29
3
Lutonská
22
4
Kováøová
19
5
evèíková
17

poøadí
1
2
3
4
5

mui
pøíjmení
Hába
Penèík
Kováø
Lutonský
evèík

èetnost
40
38
23
19
18

V BØEZNU 2014 PØIJEÏTE NA FESTIVAL AMATÉRSKÝCH TURISTICKÝCH FILMÙ
A ELEKTRONICKÝCH FOTOGRAFIÍ
V dubnu roku 2013 uspoøádala Oblast Valasko - Chøiby v rámci
oslav 125. výroèí vzniku KÈT Festival turistických amatérských filmù
a elektronických fotografií ve Zlínì a Vizovicích. Vedení KÈT festival
kladnì hodnotilo a doporuèilo, aby byl uspoøádán dalí roèník v roce
2014.
Na základì pozitivních poznatkù vech zúèastnìných jsme pøikroèili k pøípravì druhého roèníku festivalu opìt ve Zlínì a Vizovicích,
tentokrát 28. - 30. bøezna 2014.

Festival se koná pod zátitou hejtmana zlínského kraje MVDr.
Stanislava Miáka, primátora statutárního mìsta Zlína MUDr.
Miroslava Adámka, starosty mìsta Vizovic Ing. Romana Persuna a
pøedsedy KÈT PhDr. Jana Stráského
Festival bude pøehlídkou vybraných amatérských filmù a elektronických fotografií, poøízených èleny KÈT s tématickým zamìøením na
dìj ze ivota Klubu. Promítání festivalových filmù a prezentací probìhne ve Velkém kinì ve Zlínì, které v r. 2012 oslavilo 80 let svého
trvání. Od roku 2000 je zaøazeno do seznamu kulturních památek a
nyní je vybaveno nejmodernìjí digitální technikou. Kromì samotné

pøehlídky ukázek vybraných dìl bude v rámci festivalu ve vestibulu
Velkého kina výstava fotografií ze ivota Klubu, která bude pøístupna
veøejnosti po dobu jednoho mìsíce. Stejnì tak bude ve vestibulu

magistrátu mìsta Zlín na dvaceti panelech výstava na téma dokumentace turistiky. K tomuto tématu bude v prùbìhu festivalu pro zájemce
uspoøádán semináø. V rámci tøídenního programu festivalu bude organizována návtìva expozice Hanzelky a Zikmunda, novì instalovaná
do prostor v rekonstruovaných budovách 14 a15 v bývalém baovském
areálu v centru Zlína. Budovy 14 a 15 i Velké kino jsou bezbariérovì pøístupné. V nedìli se uskuteèní autobusový zájezd do Chøibù a uskuteèní se pochod od lesního penzionu Bunè na kamennou rozhlednu
Brdo. Také ve Vizovicích na stezce pro vozíèkáøe bude v sobotu dopolední vycházka nejen pro vozíèkáøe, ale i pro maminky s koèárky.

V prùbìhu festivalu vystoupí hudební a taneèní folklorní soubor
Portá a Richard Jaronìk - dobrodruh a znalec africké pøírody s
neuvìøitelnými pøíbìhy. Na vandrbálu bude hrát Cestující country
hudba.
Filmový festival mùe být zajímavým zahájením jarní turistiky,
zdrojem inspirace v poøádání akcí i k vedení turistické dokumentace
poèínaje razítky, vandrbuchy, cestopisy a konèe soubory elektronických fotografií a digitálních filmù. Dalí informace a pøihláky najdete na www.turistickyfilmfestival.cz a na stránkách www.kctvizovice.ic.cz vèetnì informací z minulého festivalu.
Svojí úèastí potvrdíte, e organizovaná turistika není jen sportovní záleitostí, ale prostøedkem k poznávání a sebevzdìlání.
Ing. Miloslav Vítek
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PLÁN AKCÍ KÈT VIZOVICE
NA ROK 2O14
Bøezen
1. bøezen - Kondièka (start v
9.00 hodin)
22. bøezen - Otevírání rozhledny Doubrava (start v 8:00 hodin)
28. - 30. bøezen - Festival tur.
amatérských filmù
Duben
5. duben - Kondièka (start v 8:00
hodin)
5. - 6. duben - Celostát. konference KÈT
12. duben - Ostrava techn. muzeum - BUS Janèík z Vizovic
21. duben - Velikonoèní pondìlí Lednice - Valtice - BUS Janèík z
Vizovic (délka 12 km)
Kvìten
3. kvìten - Kondièka (start v 8:00 hodin)
8. - 11. kvìten - Zájezd Èeskosaské výcarsko - BUS Janèík
24. kvìten - Javorníky Dlhá (Melocik), BUS Janèík (dél. 10 - 25 km)
Èerven
7. èerven - Kondièka
14. èerven - Setkání VHT Na tøech kamenech - Libina u umperka
vlakem (délka 12 km)
21. èerven - Jánoík. diery - Tìrchová - BUS Janèík (dél. 8 - 14 km)

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
Knihovna vstoupila do nového roku nejen s novými knihami, ale
také s dalí, v poøadí ji tøetí pøednákou z cyklu O Baovi, tentokrát
na téma Tovární areál firmy Baa ve Zlínì. Mgr. David Valùek
ze Státního okresního archivu Zlín opìt vechny pøekvapil zajímavými informacemi a také novým pohledem na tovární areál ve Zlínì.
Besedy na téma Informaèní lekce probìhly se studenty 1. roèníkù Støední koly odìvní a slueb. V rámci ji 4. spoleèného projektu støední koly a knihovny byla vyhláena soutì pro studenty oboru
fotograf na téma Místo, které mám rád/a. Výstavu fotografií a
vyhláení vítìzù soutìe pøedpokládáme v mìsíci kvìtnu 2014.
V roce 2013 byla nejètenìjí knihou pro dospìlé ètenáøe Fieldingová Joy: A ji uvidí a pro dìtské ètenáøe Brezina Thomas: Ostrov
náhrobkù.
Tìí nás stále se zvyující poèet ètenáøù naí knihovny. Snaíme
se vybírat nejzajímavìjí tituly z kniní produkce a doplòovat vechny vìdní obory i beletrii a knihy pro dìti a mláde. A tak jsme rádi,
kdy nás podpoøí firmy i fyzické osoby finanèním pøíspìvkem na nákup knih. Tímto dìkujeme paní Jaroslavì Divílkové z Poradny Petrklíè a firmì Rostra s.r.o. za jejich finanèní podporu v prosinci 2013.
O vech akcích a kniních novinkách v knihovnì si mùete pøeèíst na www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. B. Krejcárková

Èervenec
5. èervenec - Kondièka
12. èervenec - Pøenocování na rozhl. Doubrava (start v 8:00 hodin)
19. èervenec - Kláov - celos. akce (start v 8:00 hodin, dél. 12 km)
Srpen
7. - 10. srpen - Bieèady - BUS Janèík
16. srpen - Za Vizovickú trnkú
22. - 30. srpen - Rumunsko - Fagara, Bicaz - BUS Janèík
Záøí
6. - 7. záøí - Znojmo - Vranov - Dyje - BUS Janèík
13. záøí - ondièka Rusavskými kotáry Holeov (délka 12 km)
20. záøí - Táborák
27. záøí - Burèáková stezka Blatnice - BUS Janèík
Øíjen
4. øíjen - Vlèina Veøovice - rozhledna - BUS Janèík
11. záøí - Kondièka
16. záøí - kolní zájezd Kunín - BUS Janèík
Listopad
8. listopad - Kondièka (start v 9:00 hodin)
14. - 17. listopad - Poslední Puchýø Beneov u Prahy vlakem
21. listopad - promítání ze ivota klubu
Prosinec
6. prosinec - Kondièka (start v 9:00 hodin)
12. prosinec - Výroèní èlenská schùze
26. prosinec - Svatotìpánský pochod ke Chladné studni - celostátní
akce (start v 8:00 hodin)
31. prosinec - Svaøák
Aktualizace a upøesnìní informací k jednotlivým akcím bude provádìna prùbìnì ve skøíòce KÈT Vizovice na Masarykovì námìstí a
na www.kctvizovice.ic.cz
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POLICEJNÍ VÁNOÈNÍ SBÍRKA
Je ji tradicí, e policisté Obvodního oddìlení policie ve Vizovicích
navtìvují pøed Vánoci dìtský domov na ul. Chrastìovské, kde pøedají vánoèní dárky dìtem.
npor. Mgr. Michal Èí, vedoucí oddìlení

DEN PAMÁTKY OBÌTÍ HOLOCAUSTU
Mezinárodní den památky obìtí holocaustu pøipadá na 27.
ledna. Byl vyhláen Valným shromádìním Organizace spojených
národù 1. listopadu 2005 na jeho 42. plenárním zasedání.
Tento den má pøipomínat
utrpení pøiblinì esti milionù
idovských obìtí a dalích
nìkolika milionù nevinných
obìtí v dobì holocaustu za 2.
svìtové války.
Datum 27. ledna bylo vybráno zámìrnì, jeliko 27. ledna 1945 byl Rudou armádou
osvobozen nejvìtí nacistický
koncentraèní a vyhlazovací tábor Osvìtim-Bøezinka (Auschwitz-Birkenau)
Senát ÈR a Federace idovských obcí poøádají pøi této
pøíleitosti kadoroèní slavnostní shromádìní.
Tento den, tedy 27. ledna uctili památku u pamìtní desky ve
vestibulu staré koly ve Vizovicích i pøedstavitelé mìsta Vizovice
starosta Ing. Roman Persun a Mgr. Zuzana talmachová. Poklonili
se tak památce naich 31 obèanù idovského pùvodu a jejich 10 dìtí umuèených v koncentraèních táborech v letech 1939 - 1945.

AKCE TJ SOKOL VIZOVICE
30. 11. 2013 se uskuteènil
tradièní vánoèní Klubový veèer.
V programu vystoupil s povídáním o Vánocích a Vizovicích
pan Jan Zeek. Vánoèní koledy
pana Hromádky s dcerou obohatily tento veèer. Módní pøehlídka
z obchodu paní Koláèkové byla
oivením.
Návtìvníci si mohli zakoupit
vánoèní dárky - hraèky, kosmetiku, ály, perníèky, baòky aj.
Podìkování patøí zúèastnìným vystupujícím a modelkám, i
organizátorkám tohoto veèera.
Èlenové TJ Sokol uspoøádali
v nedìli 19. ledna 2014 karneval pro dìti. Masky dìtí byly
krásné, vidìli jsme princezny,
zvíøátka, vodníky, piráty, kouzelníky, i kosmonauta. Soutìe støídaly taneèky, dìti dostaly sladkou odmìnu. V programu dìtského karnevalu pøedvedly své
umìní èlenky sportovní gymnas-

Dále zatanèila dìvèata z krouku
Zumby a latinsko-amerických a
moderních tancù pod vedením

Celkový poèet lidí, kteøí byli
v Osvìtimi a dalích vyhlazovacích táborech zavradìni nebo
utýráni, se i v odhadech seriózních historikù lií. Kadý soudný èlovìk chápe, e se u asi
nikdy nepodaøí zjistit pøesný
rozsah nejbrutálnìjí genocidy
v naich dìjinách.
Není podstatné pøesné èíslo, kdy je øeè o milionech obìtí,
a kdy doposud jetì ijí lidé,
kterým se utrpení, je proili v
Osvìtimi a dalích táborech
smrti, ani za celá desetiletí nepodaøilo vymazat z pamìti.
Nesmíme vak zapomínat
na jedno. Absolutní záruka, e
se ji nic podobného opakovat
nebude, neexistuje a nebude
existovat nikdy.

tiky TJ Sokol, vystoupily dìti
pøedkolního vìku a starí ákynì. Pro nemoc se nemohly zúèastnit vechny dìti, které s SG
cvièí, cvièitelkou je Eva edková.

anety Krejèí. Obì vystoupení
byla odmìnìna potleskem.
Hana Stodolová

Nemùeme si dovolit pøipomínat si památku obìtí holocaustu
jen z pouhé piety. Má význam pøedevím jako varování do budoucna. Varování, které by mìlo smìøovat pøedevím k mladým lidem,
jim moná hrùzy 2. svìtové války pøipadají podobné jako dìjiny
antického Øecka.
Bohuel ale tomu tak není. Hrozba, e lidé zapomenou na
morálku a základní etické principy a zaènou ve jménu èehokoli
masovì potvrzovat známé rèení èlovìk èlovìku vlkem, je stále pøítomná.
Mgr. Zuzana talmachová, místostarostka
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NAPOJENÍ NA KANALIZACI PRO VEØEJNOU POTØEBU - FAKTURACE STOÈNÉHO
Mìsto Vizovice v polovinì loòského roku dokonèilo investièní
akci Kanalizace mìsta Vizovice, kdy se jednalo o vybudování
nových úsekù kanalizace, pøípadnì propojení nìkterých úsekù,
které nebyly napojeny na centrální pøivadìè ÈOV (èistírny odpadních vod). Mìsto Vizovice realizací této významné stavby docílí splnìní Rámcové smìrnice 2000/60/ES ze dne 23. 10. 2000, kterou se
státy EU zavázaly k zajitìní ochrany, zlepení stavu a obnovy povrchových vod s cílem dosaení dobrého stavu povrchových vod nejpozdìji do konce roku 2015.
Tímto se na Vás obracíme ve vìci odvádìní odpadních vod z
Vaí nemovitosti kanalizací pro veøejnou potøebu, která je v souèasné dobì ji napojena na centrální èistírnu odpadních vod Vizovice.
S úèinností od 1. 1. 2014 byla uzavøena mezi Mìstem Vizovice
a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. Smlouva o nájmu a provozování vodohospodáøské infrastruktury mìsta Vizovice.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se tedy stává provozovatelem kanalizace pro veøejnou potøebu a je oprávnìna uzavírat svým
jménem a na svùj úèet, v souladu se zákonem è. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, smlouvy
na odvádìní odpadních vod s odbìrateli a vybírat od odbìratelù
stoèné.
Stoèné je cena za odvádìní a èitìní, pøíp. znekodòování
odpadních vod.
Majitele nemovitostí, kteøí vypoutí odpadní vody ze své nemovitosti do kanalizace pro veøejnou potøebu, proto ádáme o vyplnìní
ádosti o pøihláení kanalizaèní pøípojky a vyzýváme k uzavøení
smlouvy na odvádìní odpadních vod.
Stoèné bude fakturováno s platností od: 1. 1. 2014
Cena stoèného pro rok 2014: 36,79 Kè/m3 (cena bez DPH).

577 124 224 nebo bezplatná zákaznická linka 840 668 668, pøíp.email safarikova@smv.cz).
Provozní doba zákaznického centra: Po 8-12,13-17, St 8-12,1317, Pá 8-12.
Dovolujeme si Vás upozornit na skuteènost, e vypoutìní
odpadních vod do kanalizace pro veøejnou potøebu bez uzavøené
písemné smlouvy o odvádìní odpadních vod je povaováno za neoprávnìné, a to dle zákona o vodovodech a kanalizacích è. 274/2001
Sb., v platném znìní.
Toto neoprávnìné vypoutìní odpadních vod do kanalizace je
dle zákona è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znìní
pozdìjích pøedpisu posuzováno jako pøestupek nebo správní delikt.
V pøípadì, e je kanalizace ukonèena èistírnou odpadních vod,
není dovoleno vypoutìt do této kanalizace odpadní vody pøes septiky a èistírny odpadních vod, pokud se nejedná o èistírny odpadních
vod k odstranìní zneèitìní, které pøevyuje limity zneèitìní uvedené kanalizaèním øádem.
Pokud odpadní vody z Vaí nemovitosti do kanalizace pro veøejnou potøebu odvádìny nejsou, je tøeba písemnì doloit, jakým zpùsobem jsou odpadní vody likvidovány, pøíp. vyplnit pøiloený formuláø Vyjádøení o zpùsobu likvidace odpadních vod.
V pøípadì nejasností si mùete objednat provìøení odkanalizování nemovitosti za Vaí pøítomnosti.
Objednávky na tel.: 577 124 141 (v nutných pøípadech mobil 723
714 142) p. Doèkal.
Závìrem Vás ádáme o pochopení a vstøícný pøístup k této záleitosti a urychlené provedení potøebných úkonù, abychom tak spoleènì pøedeli jakýmkoliv nejasnostem a sporùm.

Blií informace k uzavøení smlouvy podá pracovnice zákaznického centra ve Zlínì - Loukách, tø. T. Bati 383 paní afaøíková (tel.

Ing. Ivan Mudrák
manaer provozu Zlín OV

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Policisté Obvodního oddìlení ve Vizovicích vyuili v prùbìhu mìsíce ledna 2014 svého
oprávnìní a vykázali ze spoleèného obydlí dvì osoby. Jednalo
se o mue ze Zádveøic a Sluovic. V obou pøípadech je v souèasné dobì vedeno trestní øízení
slubou kriminální policie a vyetøování ve Zlínì pro podezøení
z trestného èinu týrání osoby ijící ve spoleèném obydlí.
Nebuïme slepí k domácímu násilí!
Domácí násílí samo nezmizí! Jeho skrývání není øeením! Lhostejnost a skrývání
domácího násilí je nejhorí
monou reakcí!
Uvnitø partnerských a rodinných vztahù mùe docházet k
rozmanitým variantám násilných
incidentù. Ne vechny lze oznaèit jako domácí násilí. Podstatu
domácího násílí vystihuje po-

jem týrání, který èiní souití
nesnesitelným.
Domácí násilí je pøedevím
fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází
mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vdy, pokud
jsou pøítomny vechny následující znaky.
Domácí násilí samo od sebe neskonèí, naopak má nebezpeènou tendenci eskalovat. Ohroené osoby potøebují
vèasnou a úèinnou pomoc,
ochranu a podporu.
Znaky domácího násilí:
1. Opakování a dlouhodobost - z jednoho útoku jakéhokoli charakteru jetì nelze urèit,
zda jde o domácí násilí. Mùe to
vak být jeho zaèátek.
2. Eskalace - domácí násilí
se stupòuje od útoku proti lidské
dùstojnosti k fyzickým útokùm a
k závaným trestným èinùm
ohroujícím zdraví a ivot.

3. Jasné a nezpochybnitelné rozdìlení rolí na ohroenou
osobu a násilnou osobu - domácím násilím nejsou vzájemná

napadání, hádky, rvaèky, spory,
kde je rovné nebo støídavé postavení stran incidentu.
4. Neveøejnost - domácí násilí probíhá zpravidla za zavøený-
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mi dveømi bytu èi domu, stranou
spoleèenské kontroly.
Proè je domácí násilí
nebezpeèné?
- Je skryté pøed zraky veøejnosti i státních orgánù.
- Narùstá pozvolna, ohroená osoba obtínì pozná okamik, kdy ji vztah není bezpeèný.
- Lze se pøed ním tìko
bránit, protoe ohroená osoba
s násilníkem sdílí øadu spoleèného, a to vèetnì obydlí, ze kterého
nemá kam odejít.
- Má dopad na dìti pøítomné
pøi násilí, které získávají negativní vzory a povaují je za normální.
- Má vzrùstající tendenci zpoèátku se jedná o útoky proti
lidské dùstojnosti (uráky, vydírání, poniování), následují útoky
proti zdraví (facky, bití, krcení) a
mùe vyústit a v útoky proti ivotu.
npor. Mgr. Michal Èí
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CO VÍTE NEBO NEVÍTE O NADACI MÌSTA
VIZOVICE?
Mìsto Vizovice rozhodlo na svém zasedání mìstského zastupitelstva dne 13. 12. 1993 usnesením èíslo XV/205/93 o zøízení neziskové
organizace Nadace mìsta Vizovice se sídlem v budovì Mìstského
úøadu ve Vizovicích, která se èlení na:
Fond Jana Klesly
Fond Aloise Háby
Fond starosty Frantika Nováka
Fond PhDr. Josefa Èimáøe
Nadace mìsta Vizovice poskytuje pøíspìvky z Fondu Jana Klesly
na podporu výuky mladých v oblasti lidové hudby. Fond Aloise Háby
slouí k podpoøe sociálnì slabích nadaných studentù, obèanù mìsta
Vizovic, pøi studiu na vysokých kolách v oblastech humanitních, technických a umìleckých. Fond Frantika Nováka je zamìøen na zlepení ekologických pomìrù Vizovic a pøilehlých èástí Vizovických vrchù
a Fond Josefa Èimáøe shromaïuje a spravuje prostøedky urèené
na podporu péèe o historické objekty mìsta Vizovic.
Za tuto dlouhou dobu nadace podpoøila ji desítky ákù èi studentù v jejich studiu, pravidelnì pøispívá Èeskému svazu vèelaøù, na opravy hudebních nástrojù, napø. barokních varhan, harmonia, cimbálu,
klavíru, na vydávání knih atd.
Ze zápisu z ustavující schùze Správní rady Nadace mìsta Vizovice se dovídáme také jména èlenù, která stála na jejím úplném poèátku. Byli to: PhMr. Milo abka, Ing. Josef Hradil, Mgr. Rudolf Gregar,
MUDr. Helena imková a Ing. Jaroslav Hala. Hospodáøkou nadace v
té dobì byla Ing. Ludmila almánková a revizorem byl Ing. Vít Suila.
Po uplynutí ètyøletého volebního období byla zastupitelstvem zvolena nová Správní rada, kterou tvoøili:
Ing. Josef Hradil, Mgr. Ludmila Penèíková, Ing. Jaroslav Hala,
MUDr. Helena imková a Ing. Antonín imek. Èinnost této Správní
rady trvala a do roku 2010, kdy se vichni její èlenové rozhodli na
èlenství v nadaci rezignovat.
V souèasné dobì Nadace pracuje v tomto sloení: Mgr. Zuzana
talmachová, Mgr. Petra Kováøová, Bc. Silvie Dolanská, Ing. Zbyek
Kubíèek a Irena Karásková. Hospodáøkou je Mgr. Markéta Daòová a
revizorem Ing. Olga Kmínková.
Váení ètenáøi,
uvítáme, pokud se rozhodnete podpoøit èinnost nadace a pøispìjete tak k rozvoji lidové hudby, podpoøe studentù èi péèi o historické
objekty. Rok 2014 je nejen Rokem èeské hudby, ale také rokem
47. roèníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby,
který svým významem patøí k nejstarím festivalùm v Èeské republice.
V této souvislosti by nadace chtìla podpoøit opravu hudebního koncertního køídla umístìného v zámku.
Pokud byste se i vy chtìli podílet na tomto zámìru èi podpoøit èinnost nadace, uvítáme jakýkoliv finanèní pøíspìvek. Pøíspìvkydary, je moné nadaci poskytnout na èíslo úètu:
1406741399/0800, variabilní symbol 12014, pøípadnì mùete kontaktovat pøedsedu Správní rady nadace na tel. èísle 724 182 885.
O vyuití poskytnutých darù vás budeme informovat opìt prostøednictvím Vizovských novin.
Pøedem vem dárcùm dìkujeme.
Mgr. Zuzana talmachová,
pøedseda Správní rady Nadace mìsta Vizovice

HLEDAJÍ SVÉ PÙVODNÍ MAJITELE
NEBO NOVÉ HODNÉ LIDI
V prùbìhu mìsíce ledna byli odchyceni do záchytného útulku
TS Vizovice tito psi:
Èerný pejsek s bílou náprsenkou se pøidal ke skupinì turistù
jdoucích ze smìru Vsetín - Jasenná - Vizovice. Jedná se o køíen-
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ce labradorského retrívra, jeho stáøí je 2 - 3 roky. Je veselý, hravý a má dobrosrdeènou
povahu. Vhodný do domu se
zahradou. Na krku má koený
hnìdý obojek s kovovou karabinou.
Svìtlehnìdý pejsek je køíenec arpeje. Povahu má ponìkud nedùvìøivou a bojácnou.
Vìk 3 - 5 let. Byl odchycen ve
Vizovicích na ulici Rùová na
zahradì rodinného domu.
Oba psi jsou zdraví a v
dobré tìlesné kondici.
Majitel nebo zájemce o
psa se mùe pøihlásit v kanceláøi TS Vizovice, telefon
739 204 915.
Pejska si mùete vzít
do své péèe bezplatnì.
Pokud máte dobré srdce a nejste lhostejní k osudùm tìchto zabìhnutých
pejskù, kteøí touto cestou
hledají své pùvodní majitele
nebo nový domov, doufáme, e se mezi naimi obyvateli najdou dobøí lidé, kterým se pejskové za jejich lásku a péèi
odvdìèí bezmezným pøátelstvím.
Podle nového obèanského zákoníku ji zvíøe není vìc, a tak pro
nì platí zvlátní reim.
Mgr. Zuzana talmachová

MATEØSKÉ A RODINNÉ CENTRUM BERUKA
Porod, miminko, pøíchod nového èlovíèka do rodiny. To je vdy
radost pro celou rodinu. Rodiè, který zùstane doma a o dítì peèuje,
nemá zprvu ani pomylení na cokoli jiného, ne je pøebalování,

otevírá v prostorách patøících mìstu, pokoueli jsme se najít takové
místo i pro nai Beruku. Bohuel jsme nenali nic vhodného, proto
jsme vyuili soukromého objektu, pøièem nájem a dalí výdaje jsme

krmení, kosmetické pøípravky, èisté dupaèky a podobnì. Kdy ale
pøejdou první dva tøi mìsíce a ivot se zaène zase vracet do starých
kolejí, objevuje se èasto pocit izolovanosti, samoty a frustrace.
Pracující partner nepomùe, protoe na nìm leí zodpovìdnost za
materiální zabezpeèení rodiny a èasto se vrací pozdì z práce.
Situace bývá tìí tehdy, kdy se rodina pøestìhuje do nového místa,
kde se s nikým nezná. Nicménì novorozeneckým a kojeneckým
obdobím to nekonèí, trable s hlídáním dìtí a návratem do zamìstnání po mateøské dovolené jsou bìné u nejedné rodiny nejen ve
Vizovicích. Komu svìøit dítì, kdy chybí prarodièe a manel/ka je v
práci? Co si poèít, kdy kolka je jen jedna a dítì dovrí 3 let døíve,
ne je do kolky pøijato? A kdy vám zamìstnavatel drí pracovní
místo, o které v dnení dobì nikdo pøijít nechce?
Právì pro rodièe, jejich dìti a jejich potøeby zaèala u nás u pøed
více ne deseti lety vznikat mateøská centra. V souèasné dobì je jich
v Èeské republice asi 150 - na rùzném stupni vybavení i rùzného
zamìøení. Rùznorodost mateøských center je dána tím, e
nejsou budována za podpory
státu, i kdy místní státní správa
je mùe finanènì èi jinak podporovat. Jejich vznik závisí v prvopoèátku hlavnì na lidech v konkrétním místì. Financována
jsou díky podpoøe zvenèí - obec
mùe poskytnout pøíspìvek,
stejnì tak jako rùzné firmy èi
jednotlivci, a u formou materiálních darù a nabídek oprav
nebo financí. Pomoci mohou i
rùzné fondy èi nadace. Mnoho
lidí v centrech také pracuje èi
vypomáhá, buï zdarma, nebo
za symbolický plat, vìnují své
práci energii a svùj volný èas,
aby vytvoøili pøíjemné prostøedí pro ostatní.
A jak to bylo u nás ve Vizovicích? Dnes u spolek - døíve obèanské sdruení - MRC Beruka funguje ve Vizovicích ji od léta roku
2010. Na poèátku stálo pár nadených jednotlivcù s mylenkou zaloit mateøské centrum jako místo pro setkávání rodin, které by nahradilo chybìjící jeslièky (ve Vizovicích zrueny v roce 2009), a které by
mohly vyuít maminky s dìtmi, je nebyly z kapacitních dùvodù pøijaty do kolky. Vzhledem k tomu, e mnoho mateøských center se

pokrývali z poplatkù za krouky a minikolku. Stálo nás to hodnì
úsilí, energie, èasu i penìz, ale výsledek stojí za to. A ve stejném
duchu fungujeme dodnes, jen v nových a vìtích prostorech. Poèet
zamìstnancù - lektorù a peèovatelek - se pohybuje kolem dvaceti.
Nutno podotknout, e minikolka ani krouky nejsou provozovány za
úèelem finanèního zisku; vekeré poplatky vybírané od rodièù pokrývají pouze nezbytné náklady na provoz, dále putují na údrbu a

nákup nových hraèek a cvièebních pomùcek, úklid a platy lektorùm a
peèovatelkám, kteøí se dìtem vìnují. Samozøejmì patøí obrovský dík
obci Vizovice i naim sponzorùm za podporu a finanèní pøíspìvky,
které nám umoòují denní provoz.
A co vechno vlastnì MRC Beruka ve Vizovicích nabízí? Naí
prioritou stále zùstává minikolka, ve které peèujeme o dìti ji od 1
roku. Umoòujeme tak maminkám vrátit se ji bìhem rodièovské
dovolené do práce alespoò na èásteèný úvazek, èi úèastnit se rùzných kolení a rekvalifikaèních kurzù. V neposlední øadì si maminky
mohou také odpoèinout a uít volného dne èi dopoledne a naèerpat
tak nové síly. V souèasné dobì se snaíme vycházet vstøíc i sociálnì slabím rodinám a nabízíme jim zvýhodnìné hlídání. Program minikolky je velmi pestrý, zamìøujeme se na tvoøivé èinnosti, kreslení,
modelování, tancování, zpívání, dìti tráví hodnì èasu i venku na èerstvém vzduchu.
V nabídce máme také krouky pro rodièe s dìtmi, dìti samotné
i pro dospìlé. Zaèínáme vlastnì u tam, kde je miminko teprve na
cestì - u pøedporodních kurzù, které jsou v dnení dobì pro tìhotné
maminky samozøejmostí. Kurz je veden zkuenou porodní asistent-
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kou, která své lekce vdy pøizpùsobuje potøebám maminek, jejich
stupni tìhotenství a zdravotnímu stavu. Krouky pro miminka s
maminkami jsou vhodné ji pro
dvoumìsíèní drobeèky. V tìchto
kurzech se èerstvé maminky
mohou pøiuèit cenným informacím - jaký je správný psychomotorický vývoj a manipulace s
dítìtem, jak pomáhat miminku
správnì se pøetáèet, potlaèit
koliky a dalí kojenecké neduhy.
Krouky pro batolata a maminky
se zamìøují na pohybové a
taneèní aktivity, na rozvoj komunikace mezi dítìtem a matkou,
na výtvarné èinnosti apod.
Krouky pro dìti se ji dále dìlí
podle zamìøení a dìti je navtìvují ji samostatnì, bez rodièù,
pod dohledem odborného a
zkueného lektora: taneèní
krouky, angliètina, výtvarný
krouek èi logopedie. Nabízíme i kurzy pro dospìlé - psychologické
poradenství, kurzy anglického jazyka a pøipravujeme i kurzy nìmeckého jazyka. Novì nabízíme také douèování kolních pøedmìtù,
narozeninové oslavy pro dìti i dospìlé i pøíleitostné hlídání. Pro
rodiny s dìtmi pøipravujeme opìt spoustu spoleèných akcí a zábavy
- Karneval, Pyamovou party, Dìtský den, moulí diskotéku,
Pohádkový veèer, Den rodin, Mikuláskou besídku apod. Pro maminky èi tatínky pøipravujeme také sérii rùzných odborných pøednáek a
diskuzí.
V naem mateøském centru si rodièe mohou nejen odpoèinout,
ale naleznou zde útoèitì pøed domácí samotou a vyèerpaností, získají zde i nové informace a odpovìdi na otázky spojené s péèí o dítì.
Dìti si zde najdou nové kamarády a nauèí se spoustu nových vìcí,
dospìlí si vytvoøí nový okruh známých, získají nové vìdomosti a svìt
zúený do plenek a hraèek bude mít zase irí obzor. Samozøejmì
zastáváme i funkci vzdìlávací instituce - dìti u nás v minikolce
nejsou pouze hlídány, ale uèí se u nás komunikaci, interakci v kolektivu, adaptaci na prostøedí mimo domov a pøipravují se na vstup do
mateøské koly.
Pøijïte se k nám podívat, dát si kávu, nebo si prohlédnìte nae
webové stránky a vyberte si ze iroké nabídky kroukù a kurzù. A
pokud máte chu a energii a máte co nabídnout, napite, zavolejte,
rádi pøivítáme nové síly do kolektivu! Rádi bychom také touto cestou
podìkovali za úsilí, práci a energii vem lektorùm, peèovatelkám a
samozøejmì rodièùm za spolupráci.
Mgr. Dagmar imèíková
Bc. Adéla ainková
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GDO (SI) HRAJE, NEZLOBÍ

V tom vizovském zámku hrajú na cimbálku aj dìcka z Cimbálové muziky Ocún. A gdo e zme? ak si nás dozajista pamatujete
pod pùvodním názvem Vizovský Juráek. Vznikli zme jako mladá odno CM Vizovský Jurá, kerú pøi Z Vizovice 5 let védl pan uèitel Dalibor Bambuch, ale teï sa u 3 roky vedeme sami. Po celú dobu svojeho pùsobení doprovázáme tøi dìtské skupiny súboru Vizovjánek a
vèil, dy zme u povyrostli, doprovázáme aj dospìlé ogary a cérky z
Vizovjánku. Snaíme sa
nelenoit a vyhráváme
veckým Valachom. 1. února zme dostali pozvání a z
Valaských Klobúk, abyzme
jim na 8. Vevalaském bále zahráli a zazpívali. To
zme sa dohodli s Vizovjánkem, e by ogaøi potøebovali provìtra nové koené boty a e sa tak spojí dobré s
uiteèným.
Vèil nás 1. bøezna èeká
Masopust, a protoe kopa z nás muzikantù tancuje aj ve Vizovjánku,
to vás spoleènì zveme na tradièní masopustní obchúzku po
Vizovicách. Po ní sa dìcka moú jít vyøádi na karneval do kulturního domu, a vy starí sa potem veèer moete na dìcka zahrát, obléct
sa do masek a pøijít sa té zabavit. Pøed Velikonocama nás uvidíte
na vizovském jarmarku a moná sa potkáme aj nekde pøespole. Od
záøí 2014 sa za nama moete pøijí podívat do Z Vizovice, kde
budeme zkúat. A estli si ikovný muzikant a nebojí sa vystupova,
dojdi si za nama zahrát.
Za dìcka z CM Ocún Tereza Macková

Co je víc, ne kdy si lidé hrají nae písnièky..., øíká flereák Zdenìk Hrachový.
pelin a na krk se nám hodil úplnì
takový malý pøívìek - perhák.
Jene tenkrát nám to zøizovatelé
kulturních akcí zakázali, protoe v
tom asi vidìli nìco protistátního,
asi bychom mohli do nìèeho párat, tak jsme si øíkali, e s nimi
vykýveme a já jsem ve slovníku
nahrabal Fleret - starobylá bodná,
seèná zbraò a vlastnì to byl ekvivalent perháku a líp to znìlo.

Nemám. Nevím, ale minimálnì kadý rok udìláme 100 - 150
koncertù..., ale pod stovku nejdeme.

mají nás naposlouchané doma a
tak nás objevují. Nám se kupodivu to spektrum od nejmladích
po ty nejstarí podaøilo rozíøit dí-

Kolik se vystøídalo ve Fleretu muzikantù. Pøipadá mi e
tak dobrých dvacet?
S Hrachem jsme si dali
sraz u víneèka Chardonnay a
pøijemné pití se promìnilo i v
pøíjemné vzpomínání. Zdenìk
patøí k tìm, kteøí mluví sami.
Sami si poloí otázku a sami
odpoví, take Hráek mluvil a
mluvil a já popíjel víno.
Tøice rokù Fleretu..., kdy
to odeètu, tak vlastnì je to rok
1983. Jaké ty zaèátky vlastnì
byly?
Tøicetiny v podstatì datujeme od názvu kapely Fleret, ale
u rok pøed tím jsme hráli jako
kapela perhák. Na zaèátku se
mnou hráli Petr Chrastina a
Simona Králová.
Proè, prosím tì, perhák?
Já ti vlastnì ani nevím. My
jsme tenkrát s Chrasou nosili takové dlouhé koené kabáty, ná
vzor byl samozøejmì Led Zep-

No, moná ani tolik ne, ale
øekl bych tak patnáct.
Která byla nejdelí sestava?
S Chrasou, Kaèesem a Jurasem urèitì dlouho, ale to jsme se
tenkrát hudbou jetì neivili. Ale
profesionálnì já, samozøejmì Staòa Bartoík, Vladan Heèa - Èíòan, Heglas na bicí a na basu Mira Mokrá - Dìdek. To byly ty první desky jako Zafúkané, Z húry
dané...
A kdy jsme u tìch èísel...,
kolik desek?
Tak to natìstí vím pøesnì.
Mame tøináct dlouhohrajících, první tedy v edici na vynilech od ruhé
desky u i na CD. Plus nìjaké
épéèka.
Eviduje si vùbec koncerty? Má nìjaké èíslo, kolik jste
jich udìlali?

Oblíbená èinnost Fleretù.

A pojïme k hudbì. Hrajete
urèitì nejenom na velkých festivalech, ale i po klubech. Napadá mì, hráli jste unplugged? (Vysv.: bez pouití elektr.
nástrojù)
Jednou jsme udìlali novinku,
a co si budeme povídat, pøilo
období, e se s muzikou tìko
ivilo, tak jsme udìlali takovou
akustickou sestavu, kde mùeme
i do hospody pro padesát lidí. To
nás stranì baví, protoe kdy
jsme v sestavì akustická kytara,
housle a bubeník na cajon nebo
jiná tìrchátka, tak my jsme si
výbornì doladili hlasy, protoe se
dobøe slyíme, co je pøi bigbítu
problém.
Je to dobrý motor do budoucna a myslím si, e tak jednou i skonèíme. Vloni jsme tøeba
hráli na taci pro malé pivovárky
a to je fantastické.
Co nová mladá generace
posluchaèù? Máte urèitì generaci, která s vámi vyrùstala, ale
je tøeba myslet i na tu novou.
Oslovujete vaí hudbou, která
má samozøejmì stále ten folklórní nádech, i dvacátníky?

Z. Hrachový, P. Chrastina a S. Králová.

Jsem pøekvapený, e to funguje. Mladí lidé chodí, ale v mnohém na nás nìkdy pøili s rodièi,
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ky koncertování s Jarmilou. Ale
samozøejmì je to i tím, e jsme
vzali mladé kluky, basák Maro,
ten nemá ani ke tøiceti a druhý
má Kristovy roky. Oni se zaèúøí
a jsou to ty lákadla na mladé
baby. Co my, u staøí dìdci, nalákáme.
Hold, u jste legendy.
Je to pravda. Právì jsem to
øeil se zlínským poøadatelem a
on øíkal, e se lístky líp prodávají. Tøicet rokù èinnosti je znát a i ti
noví posluchaèi si øeknou, proè ti
staøí na nì chodí a jdou se podívat.
Jaký je tvùj názor na rychlokvaky? Na zábavné poøady
typu Superstar chrlící desítky
mladých zpìvákù. Mají takovou PR, e se vám o ní na
zaèátku ani nezdálo, a po týdnech po nich zdechl pes?
Je pravda, e se potkáváme
se spoustou tìchto zpìvákù. Je
to vidìt, e jsou udìlaní moc
narychlo, hodnì namistrovaní a
Jarmila vdycky øíká: Tak ty
pùjde, ty zpívat nebude!
Jejich problém je, e nemají své
písnièky. Mám takovou dobrou
historku, kdy zaèínala jetì
Leona Machálková a my jsme se
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Hrachu, co nìjaká velká
vystoupení?

Jednu dobu s Fleretem
hostoval i Jindra Kejak, který

Tak vzpomínáme na koncert
s Jethro Tull, kde jsme byli pøedskokani. Vloni Johnu Mayallovi,
svìtovému bluesmanovi.

sloil oblíbenou píseò Vizovice. Ví, e jí napsal tady ve
Vizovicích po jedné oslavì
narozenin do mého zpìvníku?
Mám vlastnì její originál a pùvodní verzi.

S královnou folklóru na pódiu.
v druhé atnì ladili pøed koncertem slivovièkou a z její atny se
zaèaly ozývat rùzné tóny a árie a
Jarmila po chvilce øíká: Hrachu,
co ta cérka dìlá? Øíkám: Jarmilko, ona se rozezpívává, aby
mìla hlas! Ví, to je Hrachu tak,
øíká, buï to tam je nebo to tam
není. Já otevøu hubu a zpívu!

Mnì teprve nedávno dolo, e
kdy zaèala s námi zpívat, tak u
byla tøi ètyøi roky v dùchodu, co
je neuvìøitelné. A ono to zaèalo
skøípat tak dva tøi roky zpátky,
kdy jsme hráli na Trnkobraní, a
ona mi øíká: To Hrachu, já u
nemou! Tak jsme se dohodli, e
obèas s námi zahostuje, ale ty

Má nìjaký koncert, na
který rád vzpomíná, nìjakou
pecku?
Ono jich bylo moc, ale stranì rád vzpomínám na koncerty s
Vlastou Redlem. Ten èlovìk je
dokonalý muzikant hrající na
ve, ale taky naprosté nevyzpytatelné UFO.
Co kdy jednou odejde
hlas?

Tradièní koncertování doma.
Pojïme tedy na chvilku k
Jarmile ulákové. Tenkrát to
byl asi odváný nápad. I kdy
geniální zpìvaèka folklóru a vy
jste u mìli období, e jste
zaèali pøitvrzovat...
Musím øíct, e to byl jeden z
mých nejgeniálnìjích nápadù.
Myslím, si e daleko vìtí riziko
nesla Jarmila. Ona ji mìla post
královny lidové písnì a byla to
právì ona, kdo se nebál a el do
toho s námi. Janek Rokyta jednou øekl, e dìláme vlastnì geniální vìc, kdy prostøednictvím naí hudby pøitahujeme mladou generaci zpìt k folklóru.
Jak to paní uláková zvládala, to denní pøejídìní, koncertování? I kdy celý ivot
koncertovala, toto bylo jiné.
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zaèátky byly perfektní. Ona nic
nepotøebovala. V kabeli s sebou
vdy jídlo na dva dni, pití, dobrou
náladu, k tomu petku se slivovicí èi vodkou a jak jí nebylo dobøe,
vytáhla vodku, napila se a u byla dua v péøí a jelo se dál.

To se stává, ale nic mimoøádného. Jednou jsem mìl problémy
s hlasivkama a to jsem si øíkal, e
konèím. Ale stane se mi tak jednou za pìt let, e nìco na zaèátku zkazím, spletu nìco v textu a
pak se na to tak soustøedím, e
to pak kazím celý koncert. U se
tìím, a bude konec a je to taková krize, e jako bych byl na
podiu sám a nahý. To jsem pak
astný, e je koncert u konce.

Tak to je skvìlé..., to tam
napi.
A poslední vìc. Co budoucnost? Chystáte desku...
Název jetì nemáme, ale
nìjaké tøi ètyøi písnì u jsou
hotové. Vyhrabali jsme mimo jiné
starou píseò Hlava 22 a u ji
zkouíme a má úspìch. Ale jetì
udìláme letos pro fanouky ucelený fleretovský zpìvník.
Take Hrachu, díky za rozhovor a to víno je na mì. A co
popøát Fleretu? Po vzoru královny folkloru Jarmily ulákové vám pøeju, aby i vám po
osmdesátce chutnala nejen
poøád slivovice, ale hlavnì:
Gdy sa otevøe huba, a to
zpíve!
Richard Jaronìk

Nesluná otázka na dámu,
ale musím se zeptat. Kolik je
vùbec nyní paní Jarmile?
Má krásné polokulatiny, take pìtaosmdesát a øeknìme si,
e do tøiaosmdesáti s námi zpívala na kadém koncertì. Já
jsem známý, e sedím pøi zpìvu
a v Zádveøicích na koncertì jí
øíkám, jestli si nechce taky sednout. Ona se na mne osopila:
Co, u su taková stará jak ty,
dìdku, abych sedìla?
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Hrach s Jarmilou ulákovou.

KOÈÍ UÍVALI POTOVNÍ TRUBKY, ABY NA PØÍJEZD A ODJEZD POTY UPOZORÒOVALI
Pojïme se podívat blíe na
institut, který vyuíváme nìkteøí
více èi ménì, ale není èlovìka,
který by jej ke svému ivotu nepotøeboval. Øeè bude o potì.
Zúení první listovní poty na
Moravì navrhl kardinál Ditrichtejn
v roce 1608, kdy úspìchy arcivévody Matyáe proti císaøi Rudolfu
vyadovaly rychlejí dopravu
zpráv. Potovní doprava spoèívala pùvodnì jenom v dopravì dopisù a meních balíkù koòským
povozem, jeho konì se v jistých
vzdálenostech støídaly.
Ale ji roku 1657 dosáhli pratí knihtiskaøi Arnold a Fabricius
povolení posílati potou noviny.
V polovinì 17. století dosáhli
èlenové kníecí rodiny Paarù, kteøí mìli vrchní správu vech pot v

èeských zemích, výhradní právo,
aby koèí jejich uívali potovní
trubky pøi osobní dopravì, aby tak
na pøíjezd a odjezd poty upozoròovali.

Potovní listovní porto (cena)
obnáelo v 1. dobì 4 kr. (krejcar) a
pro cizinu 6 kr. Do roku 1740 bylo
na Moravì vech potovních
státních stanic jenom dvanáct.
Roku 1748 pokroèila vak potovní sluba aspoò tak daleko, e

bylo naøízeno, aby byly v tìch místech a mìstech, kudy pota projídìla, potovní schránky pøipevnìny, porto vak aby se teprve od pøíjemcù dopisù vybíralo.
První pravidelný potovní
vùz jel na silnici z Vídnì pøes
Brno do Olomouce 1. èervna
1749.
Zapisování (rekomandování)
dopisù nastalo vak teprve v roce
1788, èím získal vìtí pøíjem
potmistr, zároveò pak vìtí jistotu
zasilatel. Pøece vak rozvoj pot
byl stále velice pomalý. Vdy
jetì v roce 1815 byly v hradiském kraji potovní sbìrny jenom
v Uh. Hraditi, Kyjovì a Uh. Brodì.
V té dobì zasílány byly penìní zásilky, dopisy a úøední spisy
úøednì stanoveným povozníkem
(sedlákem) ze Zádveøic, který za
3 zl. (zlaté) a nejdrá 3 zl. 30 kr.
dováel zásilky z Vizovic do
Hraditì.

HISTORIE POTY VE VIZOVICÍCH

V pozadí radnice a c.k. potovní úøad.

Rak.-uh. dopis hrabìnky Mariette Boos.

24

Vizovské noviny

V roce 1842 bylo ustanoveno
porto na kadou vzdálenost v soustátí rakouském na 6 kr. Poplatek
za jedoucí osobu urèen byl v roce
1845 na 20 kr. za jednu míli cesty,

Od roku 1851 byl potovním
expedientem Ant. Karger, který
zemøel roku 1856. Za tohoto
Kargera obstarával povozní potovní dopravu jako nájemce teh-

pøièem mìl cestující právo na
jeden balík, váící nejvíc 40 funtù
(1 funt - cca 410 g) v cenì do 80
zlatých.
Ve Vizovicích byla zøízena
potovní sbìrna v roce. 1841 a
byla promìnìna na potovní expedici roku 1851. Tato se nacházela

dejí starosta mìsta Frant.
Kratochvíl, a to na Vsetín i do
Zlína.
Po smrti Ant. Kargera stal se
pot. expedientem Vilém Holý st.,
jen potovní expedici pøevedl do
svého domu è. 352, v nìm je
pot. úøad doposud.
Vilém Holý mìl také pro vizovský okres velkosklad tabáku a
polní hospodáøství. Proto provozoval potovní povozní dopravu jak
na Vsetín, tak do Zlína na svùj
vlastní úèet. Ponìvad vak
povozní potovní doprava na
Vsetín se nevyplácela, jezdil od
roku 1880 potovní vùz dvakrát
dennì jenom pøes Zlín do
Napajedel a do zahájení provozu
místní dráhy roku 1899.
V roce 1868 byla uznána
vizov. potovní expedice jako c.
k. potovní úøad a Vilém Holý
stal se prvním potmistrem.
Dne 13. èervna 1878 byla pøi
vizovské potì otevøena tele-

pùvodnì v jedné místnosti radnice
(dnes foto sluby) a potovní
dopravu dopisù obstarával do roku
1851 vrchností placený posel, který chodil jednou týdnì do
Uherského Hraditì.

A o pár let pozdìji - za 1. republiky.
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grafní stanice, vedoucí pøes
Fryták a Holeov do Pøerova. O
mìsíc pozdìji dokonèena byla
výstavba telegrafní linky z Vizovic
na Vsetín.
V roce 1885 se stal vizovský
pot. úøad sbìrnou c. k. potovní
spoøitelny a v roce. 1910 byla
zaøízena pøi viz. potì sluba telefonní.
Po smrti Viléma Holého st. se
stal potmistrem jeho syn Vilém
Holý ml., jen zemøel jako vrchní
potmistr v roce 1924. Budovu

potovní koupila 7. listopadu tého
roku mìstská obec Vizovice za 80
tisíc Kè, a od té doby ji mìla státní
potovní správa v nájmu. Sestátnìna byla roku 1925 a zaøadìna
byla do 2. tøídy 1. stupnì.
Vrchním potmistrem roku
1939 je Frant. urek a tím Pamìti
z Vizovska 1939 Josefa Èimáøe
konèí.
Tolik ze zrodu potovnictví v
Èechách a na Moravì.
Z archívu Libora Macka
Richard Jaronìk

Pohøeb a v pozadí pota.

Obdivuhodný èin odváného oféra
ofér zamìstnaný u firmy AIois Sláèík ve Vizovicích jel ze
Vsetína nákladním autem do Vizovic. V okamiku, kdy pøejídìl koleje, sputìny byly obì závory a ofér s autem zùstal takto uzavøen mezi
závorami. Vtom pøijídìl osobní vlak od Valaského Meziøíèí, ofér v
posledním okamiku neztratil duchapøítomnost, ale vekerou silou
motoru pustil stroj a podaøilo se mu takto závoru pøelomiti a s nákladem, autem hrozící katastrofì uniknouti. Vrchní èást auta i s nákladem byla porouchána. Jiný ofér snad by v takovém okamiku opustil
stroj a snail by zachrániti hlavnì svùj ivot. V naem pøípadì zasluhuje onen ofér uznání, nebo svou duchapøítomností zachránil sobì
ivot a majiteli auto.
Noení mrtvol a do Jasenné nebylo velice pøíjemné
Obec Ublo podala svého èasu ádost o elektrisaci z pøedpokladu,
e èiní tyto kroky ve prospìch obèanù. Vyskytli se vak obèané, kteøí
se staví proti elektrisaci, poukazujíce na velká vydání a v dùsledku
toho i zatíení obce. Do jisté míry mají pravdu, ponìvad bez penìz
nelze nièeho podnikati. Peníz vak vydaný pro dobrou vìc není
nikdy ztracený. To platí hlavnì o elektrisaci obce. Kolik získají obèané zavedením elektrisace, kolik uetøí èasu hospodáøi i ivnostníci,
budou-li míti k pracím elektrickou pohonnou sílu. O kolik se zabezpeèí bezpeènost proti poáru obytných stavení. Rovnì i po stránce
zdravotní má elektrické svìtlo výhody. Jak víte sami z vlastních zkueností, není nikterak pøíjemné sedìt veèer ve svìtnici pøi nepøíjemnì
páchnoucí petrolejové lampì. Tìch výhod je mnoho a mnoho a bìhem
èasu investice se vrátí zpìt ve formì veobecného prospìchu obèanù.
Proto dùraznì pøipomínáme onìm zatvrzelcùm, kteøí se brání proti

pokroku obce, aby vechny
výhody dobøe uváili a obec naopak v tomto smìru podporovali,
A jestlie se domníváte, e vy
snad nebudete míti okamitých
výhod s elektrisací, pøipomeòte
si, e po vás pøijdou vae dìti,
modernìjí a budou naøíkat nad
vaí zatvrzelostí proti pokroku,
budou vás nepìknì vzpomínat.
To bylo rovnì tak se záleitostí,
kdy se vyskytl návrh postavit
svùj vlastní høbitov. Tu mnozí
reptali proti této mylence a pravili: A se tam pochovávají èlenové obecního zastupitelstva, pro
nás to není. A dnes! Vidíme, e høbitov slouí nejen jednotlivcùm, ale
vem obèanùm. Vdy to noení mrtvol a do Jasenné nebylo velice pøíjemné, obzvlátì za mizerného poèasí. Nestavte se víc proti
elektrisaci obce a snate se tuto podporovati, dìti vae budou vás v
dobrém vzpomínat.
(Èlánky jsou ponechávány v dobové øeèi, náøeèí èi názvosloví,
proto omluvte mnohdy rozdílnost v gramatice jazyka)

Richard Jaronìk

Èelní pohled na potu è.p. 352.

Dopis Ant. Dubèákovi do ruského lágru.
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Straka na dobytèím trhu. Dne 13. ledna 1930 na dobytèím trhu
odcizil neznámý pachatel jisté enì Mrnutíkové z Tìchlov 250 Kè z
nákupní taky. Pachateli je èetnictvo na stopì.
*****
Co se nám ve Vizovicích nelíbí.
Nelíbí se nám, e v Masarykovì ètvrti odhazují nìkteøí obèané
støepiny, ba èasto i odpadky jídla k panskému plotu podél cesty.
Neslouí to k okrase této pìkné ètvrti a nedìlá pìkného dojmu na
cizince, kteøí do Vizovic pøijídìjí.
Doufáme, e místní, jako i silnièní policie si toho neváru povimne.

Kráde penìz a skvostù v osobním automobilu ve Vizovicích.
Paní B. K. z Frentátu pøijela do Vizovic osobním autem a vstoupila do
hotelu Kvoch. Pøi vystupování z auta zanechala na sedadle rùzné vìci, které byly bìhem nìkolika minut odcizeny. Mu odcizil dámskou
taku v cenì 200 Kè s èástkou 500 Kè na hotovosti, zlatý lornìt v cenì
600 Kè, støíbrný høeben v cenì 200 Kè a 3 bílé kapesníky v cenì 60 Kè.
Pachatel je asi 22letý, tíhlé postavy, hubeného oblièeje, byl odìn
v tmavý oblek a svìtlou placatou èepici. Po pachateli se pátrá.
*****
Okrádání naich rolníkù nesvìdomitými obchodníky na denním poøádku. Pøed nedávnem koupil jistý rolník v Jasenné krávu od
handlíøe. Hned nato kráva onemocnìla epidemickou nemocí a zcepenìla. K zjitìní nemoci byl volán zvìrolékaø p. Dr. Ordelt, který jetì
povolal zvìrolékaøe ze Vsetína a Holeova. Vichni zjistili, e kráva
byla zachvácena epidemickou nemocí a musela býti potaným ihned
odstranìna.
Rolníku byla zpùsobená ohromná koda a nemá nadìji, e mu bude nahraena, ponìvad obchodník s dobytkem, který tomuto krávu
prodal, je nemajetný. Takových pøípadù je velmi mnoho.
Richard Jaronìk

Dopis J. Weise v roce 1867.
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Pota, jak si ji mnozí ji pamatujeme.

NEZNÁMÝ PACHATEL POSTØÍKAL ORANOVOU BARVOU CELKEM 8 KS PLECHOVÝCH
CEDULEK TURISTICKÉHO ZNAÈENÍ
Na Obvodním oddìlení policie Vizovice byly v prùbìhu mìsíce prosince 2013 a ledna 2014
øeeny na území mìsta Vizovice
následující trestné èiny:
Ve Vizovicích v pøesnì nezjitìné dobì od 25. 12. 2013 do
28. 12. 2013 u vozíèkáøské stezky pro zdravotnì postiené postøíkal neznámý pachatel oranovou barvou celkem 8 ks plechových cedulek turistického
znaèení a 1 ks informaèní nauèné tabule. Dále vyvrátil 1 ks
døevìného sloupku rozcestníku a pokodil 1 ks informaèní
nauèné tabule, kdy v její plastové èásti vytvoøil otvor o velikosti 2
x 2 cm. Tímto jednáním zpùsobil
kodu pokozením sdruení KÈT
Vizovice, v odhadované výi
25 000 Kè.

V dobì kolem 15:30 hodin
dne 29. 1. 2014 neznámý pachatel vstoupil do nezajitìné budovy nemocnice Milosrdných bratøí
ve Vizovicích na ul. Zlínské è. p.
467, kde v suterénu budovy
odcizil svazek tøí klíèù, které
byly vloeny v zámku dveøí atny
personálu, a z místa odeel.
Tého dne v 17:25 hodin se do
budovy vrátil a za pomoci odcizených klíèù se vloupal do uzamèené místnosti atny, odkud z neuzamèených skøínek odcizil kufr
s houslemi a smyècem, koenkovou taku s doklady a dále dva

kusy batohù. Celkovì tak pachatel zpùsobil pøedbìnou kodu
ve výi 12 550 Kè. Pachatel pøi
odchodu pøes bránu oplocení
nemocnice ztratil øetízek z bílého
kovu.
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, 725 292 341 NEBO
VOLEJTE NA BEZPLATNOU
LINKU 158.
Dne 9. 1. 2014 v 15:54 hodin
odcizil neznámý pachatel z areálu firmy na ul. Zlínské ve Vizovicích volnì odloený olejový
kompresor výr. zn. Hecht 2025,
èím zpùsobil kodu ve výi
1 999 Kè. Dne 11. 1. 2014 v dobì
od 19:15 hodin do 19:18 hodin se
pachatel na místo vrátil a po vytípnutí døevìné lity s kovovou
petlicí se vloupal do skladu firmy.
Pachatel byl na místì vyruen
zabezpeèovacím zaøízením a z
místa odeel. Zpùsobil pouze
kodu pokozením ve výi 1 000
Kè. Dne 20. 1. 2014 bylo komisaøem Policie Èeské republiky
Územního odboru Vsetín zahájeno trestní stíhání dvou obvinìných ze Slovenska, a to pro podezøení ze spáchání pokraèujícího
pøeèinu kráde dle ust. § 205
odst. 1 písm. a, b) tr. zákoníku,
dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu dle ust. § 21 odst. 1
tr. zákoníku a pokraèujícího pøeèinu pokození cizí vìci dle ust. §
228 odst. 1 tr. zákoníku spáchaného formou spolupachatelství
dle ust. § 23 tr. zákoníku. Tito
pachatelé se na území Zlínského
kraje dopustili celkem 9 trestných
èinù majetkového charakteru.
Na objasnìní vìci mìl nemalý podíl kamerový záznam z
pokozené firmy ve Vizovicích a
také kamerový záznam z mìstského kamerového systému.

din na ul. Tyrova a ul. tìpská
ve Vizovicích byl kontrolován øidiè osobního motorového vozidla
zn. Citroen, kdy provedenou dechovou zkoukou pøístrojem Dräger bylo namìøeno 1,79  alkoholu v dechu. Následným rozborem krve provedeným na ádost
øidièe, bylo zjitìno 1,71  alkoholu v krvi.
Dne 30. 12. 2013 v 02:38
hodin byl ve Vizovicích na ul.
Partyzánská kontrolován øidiè
osobního motorového vozidla zn.
Seat, kterému bylo provedenou
dechovou zkoukou pøístrojem
Dräger namìøeno 1,73  alkoholu v dechu.
Dne 31. 12. 2013 v 09:25 hodin v obci Vizovice, na ulici Sluovská, byl zastaven a kontrolován hlídkou Obvodního oddìlení
policie Vizovice øidiè, pøièem bylo zjitìno, e po pøedchozím poití alkoholických nápojù øídil
osobní motorové vozidlo zn. VW.
Po výzvì se podrobil dechové
zkouce pøístrojem Dräger 7510
s pozitivním výsledkem s namìøenou hodnotou 1,18  alkoholu
v dechu.
Dne 6. 1. 2013 ve 20:15 hod.
na ul. 3. kvìtna ve Vizovicích byl
kontrolován øidiè os. motorového
vozidla zn. VW, kterému bylo
provedenou odbornou dechovou
zkoukou pøístrojem Dräger namìøeno 1,71  alkoholu v dechu.
Dne 11. 01. 2014 ve 07:59
hodin na ul. Chrastìovská ve

Vizovicích jel po silnici è. I/69 ve
smìru od Vsetína øidiè, který øídil
po pøedchozím poití alkoholických nápojù os. motorové vozidlo zn. Renault, kdy mu provedenou dechovou zkoukou pøístrojem Dräger bylo namìøeno 1.21
 alkoholu v dechu
Vichni výe uvedení øidièi
se svým jednáním dopustili pøeèinu ohroení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 tr.
øádu a vechny pøípady Obvodní
oddìlení policie ukonèilo formou
zkráceného pøípravného øízení a
pøedalo na okresní státní zastupitelství ve Zlínì.
Na závìr mého pøíspìvku
bych vám chtìl 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.
PROTO BYCH VÁS CHTÌL
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.
npor. Mgr. Michal Èí
vedoucí oddìlení

Alkohol za volantem!!!
Dne 4. 12. 2013 v 18:57 ho-
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1928: CESTA, KUDY PAN PRESIDENT PROJÍDÌL - VE VZDÁLENOSTI ASI 20 KM
BYLA CHRÁNÌNA 122 ÈETNÍKY A HASIÈI
24. 6. 1928 Zájezd p. T. G.
Masaryka do Vizovic.
Dne 24. 6. 1928 o 13 hodinì
byla ve Vizovicích ve kolní budovì Obecné a mìanské koly

denta na Valasku a poprosil ho,
aby nezapomínal na zdejí dobrý
lid a chudý kraj.
Za starostenský sbor pøivítal
pana presidenta senátor Krejsa.

Pøi vzpomínce na T. G. Masaryka jsem zabrousil ke speciálnímu èíslu Vizovského zpravodaje, který se tenkrát obsáhle zabýval ivotem, povahou a ivotními
etudami prvního prezidenta novì vzniklé Èeskoslovenské republiky. Zpravodaj vychází z Hovorù s T. G. Masarykem a ve
spojitosti s touto rubrikou mì
zaujalo:
Jednou jsem si v ivotì
pøál mít grumle, to je takový
cikánský hudební nástroj, trochu ve formì malé lyry, s kovovým jazýèkem, na který se
fouká a prstem brnká. To
takovou grumli jsem chtìl mít
a poprosil jsem jednoho cikána, aby mì ji udìlal. Nu dobrá øekl ten cikán, ale to mì musí
donést elezo. Já jsem mu donesl elezo, co jsem ve dvoøe
nael. A teï mi musí pøinést
chleba. To jsem mu dal chle-

ba, pak zase máslo a vejce - já
u nevím, co vechno jsem
cikánovi donésl, ale grumli
jsem na konec nevidìl. uvádí
prezident úsmìvný pøíbìh z dìtství.
A pokraèuje: Dìtských her
bylo mnoho, vecky venku na
vzduchu docela nepacificky
jsme si hrávali na vojáky, vlastnì na vojnu. Anebo na raubíøe,
já býval náèelníkem raubíøù a
syn øeditele panství náèelníkem andárù. A to se rozumí,
kdy to lo, naøezal jsem mu.
Richard Jaronìk

Prezident Masaryk a uèitel Bakala pøi
proslovu pøed Obecnou kolou.

slavnost odhalení pamìtní desky
za svìtové války popravenému
zdejímu rodáku Slavomíru Kratochvílovi a padlým ve svìtové
válce, které slavnosti se zúèastnili pozùstalí s rodièi i pøíbuznými
a byla vìnována vzpomínka
popravenému i padlým.
V tý den za krásného poèasí po 14 hodinì pøijel od Vsetína
pan president republiky pøes
Jasennou a Lutoninu, kde byl
krátce uvítán, do Vizovic vyzdobených prapory a kvìtinami,
kam dojel o 14h 43 minuty a
palírem kolních dìtí, dospìlých a rùzných spolkù, od slavobrány postavené pøed okresní
zálonou za bouølivého volání Sláva - a ije p. president cestou posetou kvìtinami projel
zvolna a ku kolní budovì, v ní
byla zmínìná slavnost, tam vystoupil na postavenou tribunu, jeho pøivítal starosta mìsta Vizovic øídící uèitel Bakala a vzpomìl bývalého pobytu pana presi-
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Na pøivítání a proslovy odpovìdìl pan president krátce; a po
podepsání pamìtních knih, pozdravil a políbil matku popraveného Kratochvíla. Na to odejel o
15 hodinì mávaje pravicí na rozlouèenou Palackého námìstím,
Kláterní ulicí, kde projel druhou slavobránou smìrem k Zádveøicím, Lípì a Zlínu. Rozlouèení
se s panem presidentem ve Vizovicích bylo dùstojné a radostné a vìtina obecenstva dojemnì slzela.
Po odjezdu pana presidenta
se zástupy v úplném klidu a poøádku rozely.
Cesta v obvodì zdejí stanice, kudy pan president projídìl,
ve vzdálenosti asi 20 km byla
chránìna 122 èetníky a hasièstvem.
Zájezd pana presidenta byl
radostný a poøádek vzorný a zùstal v ivé pamìti zdejího kraje.
prap. Tomá Kubù
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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).

POSEL Z LIPTÁKOVA
Autoøi: Cimrman/Smoljak/Svìrák
Kromì tradièního semináøe o ivotì a díle Járy Cimrmana
obsahuje toto divadelní pøedstavení i dvì Cimrmanovy jednoaktovky:
1) POSEL SVÌTLA - Hra z budoucnosti. Cimrmanova utopie,
která prozíravì varuje lidstvo pøed rozvojem vìdy a techniky na
úkor mezilidských vztahù.
2) VIZIONÁØ - Hra z minulosti. Jednu z postav ztváròuje
dokonce sama Smrt. Drama pøedznamenává proces znárodòování, ke kterému dolo v naich zemích po druhé svìtové válce.
pracovníci Domu kultury Vizovice

2. ROÈNÍK FASHION SHOW DOTEK
Huráááá, druhý roèník Fashion show Dotek se blíí!!!
Tato oèekávaná charitativní módní show probìhne 20. bøezna,
v prostorách 14/15 Baova Institutu ve Zlínì.
Pøijïte si uít galaveèer s velkou módní pøehlídkou mladých talentovaných návrháøù - studentù Fakulty mediálních komunikací
UTB ve Zlínì.
Ústøedním motivem letoního roèníku bude japonské origami a
celá show vyvrcholí velkou drabou pøedvádìných modelù. Výtìek
z této draby bude pouitý pro potøeby neziskové organizace Dotek
o.p.s..
Vstupenky na Fashion show Dotek je mono zakoupit pøímo v
Dobroèinném obchùdku na trnici ve Vizovicích, v papírnictví u Pavelkù, nebo v informaèním centru Vizovice.
Vìøíme, e letoní roèník bude stejnì úspìný, jako byl ten loòský a e se nám povede získat prostøedky na nákup kompenzaèních pomùcek, jak pro seniory v naí péèi, tak pro zapùjèení rodinám, které peèují o své blízké v domácím prostøedí.
Jarmila Zatloukalová

NÌKOMU IVOT, NÌKOMU SMRT
Váení spoluobèané,
tímto si vás dovolujeme pozvat na vernisá výstavy Nìkomu
ivot, nìkomu smrt, kterou pøipravuje Mìsto Vizovice ve spolupráci s Domem kultury na pátek 14. bøezna 2014 od 17 hodin v
Informaèním centru Domu kultury ve Vizovicích.
Uvedená výstava pojednává o provedení útoku na zastupujícího øíského protektora Reinharda Heydricha a jejím zámìrem je pøipomenout v evropské historii výjimeèný èin èeského odboje na
pozadí událostí 2. svìtové války. Zároveò by mìla povzbudit zájem
veøejnosti o nai historii a uchovat kulturnì-historického dìdictví
Èeské republiky.
Výstava je souèástí komplexního vzdìlávacího projektu
Asociace nositelù legionáøských tradic, o. s. k 70. výroèí operace
Anthropoid a je realizována za podpory Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy. Tvoøí ji 24 stojících panelù a byla zpracována
na motivy kniní trilogie historika, spisovatele a publicisty Jaroslava
Èvanèary "Nìkomu ivot, nìkomu smrt" a také jeho knihy Heydrich.
Nìkomu ivot, nìkomu smrt je dílem vìnovaným pøedevím
tìm èeským vlastencùm a odbojáøùm, kteøí neváhali obìtovat své
ivoty za svobodu okupované vlasti. Mezi tyto hrdiny patøí i desátník aspirant npor. Ivan Kolaøík, èlen výsadku Out Distance, rodák z
Valaského Meziøíèí, který jako první z pøísluníkù paradesantních
skupin vysazených do Protektorátu Èechy a Morava padl 1. 4. 1942
ve Vizovicích. Také jako jediný z výsadkáøù padlých v protektorátu
má svùj hrob. Jeho snoubenka s rodinou, jeho bratr, lékaø v Baovì
nemocnici ve Zlínì, s tìhotnou manelkou a rodièi byli popraveni.
Zátitu nad konáním výstavy ve Vizovicích pøijala místopøedsedkynì Senátu Parlamentu Èeské republiky PaedDr. Alena
Gajdùková, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Miák a Ing.
Hana Mouèková, starostka èeské obce sokolské.
Výstava potrvá od 14. 3. do 11. 4. 2014. Je volnì pøístupná
v otevíracích hodinách Informaèního centra Domu kultury, tedy
od 8:00-12:00 a od 12:30-16:30 hodin. Tìíme se na vai úèast.
Mgr. Zuzana talmachová, místostarostka
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