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Váení spoluobèané,
zasedání zastupitelstva dne 20. 1. 2014 bylo svìdkem
nejvyí úèasti veøejnosti v tomto volebním období.
Vìtinu osazenstva tvoøili obèané místní èásti
Chrastìov - na programu zastupitelstva bylo mimo
jiné projednání jejich ádosti o zakoupení objektu,
který by mìl slouit pro kulturní a sportovní úèely.
Pùvodní kulturní dùm v Chrastìovì (likusák) byl
dlouhou dobu v havarijním technickém stavu, který
neumoòoval poøádání kulturních akcí. Pozemek, na
kterém se nacházel, nebyl ve vlastnictví mìsta a
zastupitelstvo rozhodlo v prosinci 2011
o odprodeji tohoto objektu.
Obyvatelé Chrastìova jsou aktivní komunitou vzpomeòme poøádání Chrastìovského bálu nebo
dìtských dnù - a oprávnìnì poukazovali na to, e
jediným kulturním stánkem
v Chrastìovì je hospoda.
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Zastupitelstvo mìsta schválilo odkoupení objektu
bývalého obchodu è.p. 44 a pozemku, který k nìmu
náleí, za cenu 650.000 Kè. Znalecký posudek uvádí
tabulkovou cenu objektu a pozemku 809.690 Kè.
Jako podmínka podepsání kupní smlouvy bylo ze
strany mìsta poadováno vyklizení objektu a pozemkù. Vyklizení úspìnì probìhlo za souèinnosti majitele a dobrovolníkù z øad obyvatel Chrastìova a zastupitelstvo na svém zasedání dne 31. 3. 2014 schválilo
uzavøení kupní smlouvy na výe
uvedené nemovitosti.
Na zakoupených pozemcích se rovnì nachází
studna - zdroj pitné vody pro chrastìovskou
hospodu, která je ve vlastnictví mìsta.
V rámci letoního rozpoètu byl navýen pøíspìvek
Technickým slubám o èástku 250.000 Kè urèenou na
zahájení stavebních úprav objektu a vìøím, e v pøítím roce bude mono uvolnit dostateèné finanèní prostøedky a dokonèit úpravy tak, aby objekt mohl zaèít
plnit svùj úèel.
Ing. Zbyek Kubíèek
èlen Rady mìsta Vizovice

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 31. 3. 2014 následující usnesení:

III/48/14 - bere na vìdomí informaci o postupu projednávání a schvalování úèetních závìrek a závìreèného úètu mìsta za rok 2013.
III/49/14 - bere na vìdomí ádost øeditelky Základní koly Vizovice,
pøíspìvková organizace o poskytnutí finanèních prostøedkù na dofinancování kolní druiny ve výi 100.000 Kè.
III/50/14 - schvaluje odvod odpisù Technických slueb mìsta Vizovice, pøíspìvkové organizace do rozpoètu Mìsta Vizovice v roce
2014 ve výi 5.500.000 Kè.
III/51/14 - schvaluje
- poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Vizovice na rok
2014 Sdruení obcí Mikroregionu Vizovicko ve výi 165.000 Kè za
èlenství ve sdruení
- poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Vizovice na rok
2014 Sdruení historických sídel Èech, Moravy a Slezska ve výi
4.691 Kè za èlenství ve sdruení
- poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Vizovice na rok
2014 Sdruení tajemníkù mìstských a obecních úøadù ÈR, o. s. ve
výi 1.500 Kè za èlenství tajemníka mìsta Vizovice ve sdruení
- poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Vizovice na rok
2014 Statutárnímu mìstu Zlín na výkon èásti pøenesené pùsobnosti ve vìcech sociálnì-právní ochrany dìtí ve výi 20.000 Kè.
III/52/14 - neschvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na rok 2014 SVJD Komenského 789, Vizovice.
III/53/14 - povìøuje øeditele Technických slueb mìsta Vizovice provìøením technického stavu chodníku u bytového domu Komenského
789 a dalím jednáním s vlastníky domu ve vìci zajitìní jeho oprav.
III/54/14 - souhlasí s pøevzetím zátity nad konáním 40. roèníku motoristické akce Ve stopì Valaské zimy - memoriál Josefa Sláèíka
a s pouitím znaku mìsta Vizovice na tiskovinách a propagaèních
materiálech této soutìe konané ve dnech 6. - 8. února 2015.
III/55/14 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Vizovice na výdaje související s pøípravou a organizací konání jubilejního 40. roèníku motoristické akce Ve stopì Valaské zimy
- memoriál Josefa Sláèíka ve výi 20.000 Kè.
III/56/14 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 1Z/2014 - zmìna schváleného rozpoètu roku 2014 dle pøílohy è. 1 k zápisu.
III/57/14 - schvaluje poskytnutí jednorázových penìních darù pøedsedùm výborù ZMV a komisí RMV za èinnost v roce 2013 dle pøílohy è. 2 k zápisu.
III/58/14 - nesouhlasí s úpravou komunikace k domu è. p. 36 v k. ú.
Chrastìov.
III/59/14 - bere na vìdomí zámìr provedení terénních úprav a následného ozelenìní pozemkù p. è. 918/2, 916/15 a 924/8 v k. ú. Vizovice v lokalitì Tìchlov.
III/60/14 - souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na terénní úpravy a ozelenìní na pozemcích p. è. 918/2 a p. è. 916/15 v
k .ú. Vizovice.
III/61/14 - souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na terénní úpravy a ozelenìní na èásti pozemku p. è. 924/8 v k. ú. Vizovice.
III/62/14 - bere na vìdomí odstoupení od nabídky na koupi objektu
bývalé kotelny na sídliti tìpská na p. è. st. 1657, pozemku p. è. st.
1657 o výmìøe 447 m2 a èásti pozemku p. è. 560/2 o výmìøe cca
225 m2, ve k.ú. Vizovice.
III/63/14 - bere na vìdomí nesouhlas pana XXX a paní XXX s uzavøením kupní smlouvy na èást pozemku p. è. 4045/1 k. ú. Vizovice o
výmìøe 438 m2 a souhlasí s pøedloením ádosti o pronájem této
èásti pozemku na jednání Rady mìsta Vizovice.
III/64/14 - bere na vìdomí nesouhlas paní XXX a pana XXX s uzavøením kupní smlouvy na pozemek p. è. 4517/47 k.ú. Vizovice o výmìøe 407 m2 a souhlasí s pøedloením ádosti o pronájem tohoto
pozemku na jednání Rady mìsta Vizovice.
III/65/14 - nesouhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemku p. è.
2670/23 o výmìøe 118 m2 v k. ú. Vizovice.
III/66/14 - souhlasí s oddìlením èásti pozemku p. è. 5347/3 k. ú. Vizovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Chrastìovská
- u konírny a s bezúplatným pøevodem této èásti pozemku z vlast-

nictví Èeské republiky - Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových do vlastnictví Mìsta Vizovice.
III/67/14 - souhlasí s uzavøením smìnné smlouvy mezi Mìstem Vizovice a panem XXX Vizovice, která se týká smìny pozemku p. è.
3330/7 o výmìøe 287 m2 ve vlastnictví Mìsta Vizovice a pozemku p.
è. 5295/11 o výmìøe 294 m2 ve vlastnictví pana XXX, ve k.ú. Vizovice.
III/68/14 - souhlasí s uzavøením smìnné smlouvy mezi Mìstem Vizovice a Øeditelstvím silnic a dálnic ÈR, která se týká smìny pozemkù o celkové výmìøe 3528 m2 ve vlastnictví Mìsta Vizovice a pozemkù o celkové výmìøe 3556 m2 ve správì Øeditelství silnic a dálnic ÈR, ve k.ú. Vizovice dle pøílohy è. 3 k zápisu a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy.
III/69/14 - souhlasí se zøízením vìcného bøemene pro Mìsto Vizovice - sluebnosti zøízení a provozování chodníku na pozemcích ve
správì Øeditelství silnic a dálnic ÈR - p. è. 5109/38 a 5178/18, ve
k. ú. Vizovice.
III/70/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi Mìstem Vizovice a spotøebním drustvem Jednota ve Vsetínì o koupi pozemkù
p. è. 5665 o výmìøe 2 m2 a p. è. 5666 o výmìøe 82 m2 v k.ú. Vizovice
za cenu 100 Kè/m2.
III/71/14 - souhlasí s uzavøením smlouvy o bezúplatném pøevodu
pozemku p. è. 5109/41 o výmìøe 22 m2 v k. ú. Vizovice ve správì
Státního pozemkového úøadu do vlastnictví Mìsta Vizovice.
III/72/14 - souhlasí s bezúplatným pøevodem pozemku p. è. 5130 o
výmìøe 2195 m2 ve správì Úøadu pro zastupování státu ve vìcech
majetkových do vlastnictví Mìsta Vizovice.
III/73/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku p.
è. 4048/1 o výmìøe cca 350 m2 v k. ú. Vizovice.
III/74/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku p.
è. 560/1 o výmìøe cca 35 m2 a èásti pozemku p. è. 1089/8 o výmìøe cca 35 m2 v k.ú. Vizovice.
III/75/14 - schvaluje uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu
nemovitosti è. UZSVM/BZL/1168/2014-BZLM, která se týká pøevodu
pozemku p.è. 5357/1 k.ú. Vizovice mezi mìstem Vizovice a Èeskou
republikou - Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových
a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy.
III/76/14 - schvaluje uzavøení kupní smlouvy o koupi nemovitostí p.
è. 1, p. è. 336/10, p. è. 384 a p. è. 385, ve k. ú. Chrastìov dle pøílohy è. 4 k zápisu a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy.
III/77/14 - bere na vìdomí dopis akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 19. 3. 2014 a navrhuje kupní cenu za pozemky p. è. st. 2092, st. 2093, st. 2094, st. 2095, st. 2096 a p. è. 662/20
ve výi 400 Kè/m2.
III/78/14 - schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku paní XXX na
obnovu kulturní památky Mìstský dùm, è. p. 256, ul. Øíèanská, Vizovice ve výi 1.800 Kè z rozpoètu mìsta v souladu se zásadami Programu regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských
památkových zón v roce 2014.
III/79/14 - souhlasí s uzavøením Smlouvy o spoleèném postupu v
projektu KORIS a povìøuje starostu mìsta podpisem Smlouvy.
III/80/14 - schvaluje návrh Stanov spoleènosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. dle pøílohy è. 5 k zápisu.
III/81/14 - bere na vìdomí návrh Zadávacích podmínek k veøejné
zakázce Rekonstrukce elektroinstalace Z Vizovice dle pøílohy è.
6 k zápisu a souhlasí s vyhláením výbìrového øízení na tuto investièní akci. Ukládá starostovi mìsta dopracování zadávacích podmínek, v termínu do 7. 4. 2014.
III/82/14 - bere na vìdomí informaci ohlednì Studie obnovy parkových úprav sídlitì tìpská a ètvrti A. Háby.
III/83/14 - bere na vìdomí poskytnutí úèelové neinvestièní dotace z
rozpoètu Zlínského kraje a povìøuje starostu mìsta podpisem
Smlouvy o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace è.
D/0210/2014/KH.
Ing. Roman Persun
Mgr. Zuzana talmachová
starosta mìsta
místostarostka mìsta
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OHLASY ÈTENÁØÙ
Váená redakce,
letos to bude právì 75 rokù, kdy 20. èervna 1939 ten malý, klidný
potok Lutoninka se rozbouøil v povodeò a zaplavil nìkteré ulice, domy
a zahrady i celé námìstí. Bydleli jsme tehdy v 1. patøe u Gerù - malíøe a natìraèe. Dodnes mám v ivé pamìti tuto - sice krátkou, ale nièivou povodeò. Vdy, kdy navtívím Vizovice, projídím mìstem a
nìkterými ulicemi. Na Gerovém domì bývala pamìtní tabulka, ukazující tehdejí výku vody. Vloni na podzim vak ji tam nebyla -vypadla, nebo se nìkomu hodila?
Srdeènì zdraví,
Ing. Ludìk Matyá

A nakonec nemusí pøijít ani bìsnící ivel, aby tok nìco pøinesl.
Tentokráte spíe partièka kuráných nadencù, zdatnì konzumující v
nìkteré z místních hospùdek, pojala za výborný nápad vytvoøit z kontejneru kajak...
Nadená posádka v nìm v nedalekém splavu, chcete-li odbornì
jezu, udìlala jetì pár eskymáckých obratù (dle toho, jak byl ponièen)
a..., el po pár metrech plavby lo plavidlo ke dnu.
Chlapi z technièek z vyproování moc nadení nebyli.
Richard Jaronìk
P.S.: Autor mini fotogalerie si nepøál být jmenován.

Dobrý den,
v listopadu jsem se pøestìhovala do Vizovic a moc ráda bych do
schránky dostávala výtisky Vizovických novin, abych mìla pøehled o
tom, co se kolem mì dìje :-).
Chtìla jsem se proto zeptat, co pro to mohu nebo spí mám udìlat. Moc dìkuji za odpovìï.
Gabriela Slutíková
Zdravím,
na adresy a do potovních schránek vizovských obèanù VN roznáí Èeská pota.
Mùe se stát, e VN nedorazí - pak na toto upozornìte na podatelnì a zde jsou i VN k dispozici k osobnímu odbìru.
Jsem s pozdravem,
Richard Jaronìk
Kajak pod mostem na tìpské ulici
Náplavou èi naplaveninou mùe být èlovìk, který se pøistìhoval do
jiné vesnice èi mìsta. Nebo i skuteèná vìc, kterou pøinesla divoká
voda. Mnohdy pøi povodni zmizí ze dvora zánovní vùz a objevíte jej a
o tøi kilometry dál pevnì zaklesnut v bránì okovaného obyvatele
rodinného domku. Jindy nekompromisní proud vezme tomu protivnému sousedovi hromadu natípaného dubového døeva a jaký to dar z
nebes. Rychle skonèí v kùlnì a v zimì bude topení o pár korun levnìjí. Mnohdy divoký tok krásnì vyèistí bøehy, a z nich zmizí vysypaná tráva z pojezdových sekaèek, vìtve z oøezaných stromù a ve, co
za plotem není vidìt, je uklizeno.

S ARNIKOU O STROMECH
A PRO STROMY
Kdo by se v parném létì aspoò na chvíli rád neukryl pøed sluneèní výhní pod zdravé, bohaté koruny stromù? Stromy v zahradách, ve
mìstech i ve volné krajinì tvoøí významné zelené dominanty, které
lidem i pøírodì nabízejí øadu nedocenitelných slueb.
Abychom stromùm krásu a bezpeèí zajistili, je nutné se o nì starat. Správnou péèí o stromy mohou jak jednotlivci, tak obce a mìsta
zajistit, aby byly vitální a abychom mohli jejich slueb vyuívat.
I proto Arnika ve Zlínì otevøela a od záøí loòského roku provozuje poradenské centrum o
stromech.
Slueb poradny mùe vyuít kdokoli - jak veøejnost, tak i
starostové obcí a mìst nebo
pracovníci úøadù. Lidé se v poradnì dozvìdí, jak chránit stromy a aleje, na koho se mohou
obrátit majitelé stromù, pokud je
potøebují oetøit, èi jaké stromy
zvolit pro své zahrady èi obecní
prostory.
Adresa poradny: Dlouhá
2699, Zlín - v sídle Obèanské
poradny STROP (ve dvoøe za
restaurací Zelenáèova opa)
http://arnika.org/arnika-zlin.
Pracovníci ekoporadny jsou lidem k dispozici kadý lichý pátek v
mìsíci od 8.00 do 15.00. Dotazy je moné zasílat také na internetovou ekoporadnu na stránkách arnika.org/ekoporadna. Sluby poradny jsou bezplatné.
Vedoucí kampanì Zachraòme stromy
RNDr. Marcela Klemensová
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INFORMACE PRO OBÈANY JINÝCH ÈLENSKÝCH STÁTÙ EU O PODMÍNKÁCH
HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ ÈR
Volby do Evropského parlamentu na území Èeské republiky upravuje zákon è. 62/2003 Sb.,o volbách do Evropského parlamentu a o
zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen
"zákon").

zastupitelstev obcí a u obecního úøadu, u kterého je v dodatku stálého
seznamu volièù veden, podá ádost o pøenesení svých údajù z dodatku stálého seznamu volièù do seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu.

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území
Èeské republiky konat? (§ 3 zákona)

Jak a do kdy poádat o zápis do seznamu volièù pro volby do
Evropského parlamentu? (§ 29 zákona)

Volby do Evropského parlamentu se budou na území Èeské
republiky konat ve dnech 23. a 24. kvìtna 2014. Dne 23. kvìtna 2014
(pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24.
kvìtna 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

1) Obèan jiného èlenského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území Èeské republiky, projeví
svou vùli hlasovat v tìchto volbách na území Èeské republiky tím, e
podá u obecního úøadu, v jeho správním obvodu je pøihláen k
trvalému pobytu nebo k pøechodnému pobytu na území Èeské
republiky, nejpozdìji 40 dnù pøede dnem voleb, tj. nejpozdìji 13.
dubna 2014 do 16.00 hodin, ádost o zápis do seznamu volièù pro
volby do Evropského parlamentu; to neplatí v pøípadì, e obèan
jiného èlenského státu EU poádal o zápis do seznamu volièù pro
volby do Evropského parlamentu na území Èeské republiky ji pøi
minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004
a od té doby nepoádal o vykrtnutí z tohoto seznamu a stále splòuje
podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území Èeské republiky (tìmto volièùm se doporuèuje, aby si svùj
zápis ovìøili na pøísluném obecním úøadì).

Za jakých podmínek má obèan jiného èlenského státu EU
právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území
Èeské republiky? (§ 5 zákona)
Obèan jiného èlenského státu EU má právo hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území Èeské republiky za pøedpokladu,
e
- nejpozdìji druhý den voleb dosáhl vìku 18 let,
- je po dobu nejménì 45 dnù pøihláen k trvalému pobytu nebo
pøechodnému pobytu na území Èeské republiky (tj. nejménì od 9.
dubna 2014),
- nevznikla u nìj pøekáka ve výkonu volebního práva a
- je zapsán v seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu.
Pøekákou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat,
je zákonem stanovené omezení osobní svobody z dùvodu ochrany
zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

2) Obèan jiného èlenského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu volièù pro úèely voleb do zastupitelstev obcí na území
Èeské republiky, podá u obecního úøadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu volièù veden, ádost o pøenesení svých údajù z
dodatku stálého seznamu volièù do seznamu volièù pro volby do
Evropského parlamentu; tuto ádost je tøeba podat nejpozdìji 40
dnù pøede dnem voleb, tj. nejpozdìji 13. dubna 2014 do 16.00 hodin.
ádosti podle odstavce 1) i 2) je nutné podávat osobnì. Pøi podání ádosti se obèan jiného èlenského státu EU prokáe platným prù-

Kdo vede seznam volièù pro volby do Evropského parlamentu na území Èeské republiky? (§ 27 a 28 zákona)
Seznam volièù pro volby do Evropského parlamentu vede obecní
úøad, mìstský úøad, úøad mìstyse, magistrát statutárního mìsta, které
není územnì èlenìno, úøad mìstské èásti nebo mìstského obvodu
(dále jen obecní úøad). Tento seznam sestavuje obecní úøad pro
kadé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem.
Obèan jiného èlenského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestlie
- o zápis do seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu
na území Èeské republiky poádá,
- o zápis do seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu
na území Èeské republiky poádal ji pøi minulých volbách do
Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepoádal o vykrtnutí z tohoto seznamu a stále splòuje podmínky pro výkon
práva volit,
- je veden v dodatku stálého seznamu volièù pro úèely voleb do

kazem totonosti. Obecní úøad adatele o zápis do seznamu volièù pro
volby do Evropského parlamentu nejpozdìji 15 dnù pøede dnem voleb,
tj. do 8. kvìtna 2014, informuje o tom, jak byla jeho ádost vyøízena.
Co musí být k ádosti o zapsání do seznamu volièù pro volby
do Evropského parlamentu pøipojeno? (§ 29 zákona)
K ádosti o zápis do seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu a k ádosti o pøenesení údajù z dodatku stálého seznamu
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volièù do seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu musí
být pøiloeno èestné prohláení, ve kterém adatel uvede:
1.
svoji státní pøíslunost,
2.
místo pobytu,
3.
adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do
Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a
4.
to, e bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
pouze na území Èeské republiky.
Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území
Èeské republiky hlasovat? (§ 36 zákona)
1) Voliè hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejího
obecního úøadu je zapsán v seznamu volièù pro volby do Evropského
parlamentu. Bylo-li na území obce zøízeno více volebních okrskù, hlasuje voliè ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa

která se prokáe plnou mocí s ovìøeným podpisem volièe ádajícího o
vydání volièského prùkazu, anebo jej volièi zale.
na)

Co uèiní voliè po pøíchodu do volební místnosti? (§ 36 záko-

Hlasovací lístky budou dodány vem volièùm nejpozdìji 3 dny
pøede dnem voleb.
Voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné.
Voliè, který je obèanem jiného èlenského státu EU, prokáe po pøíchodu do volební místnosti svou totonost a obèanství jiného èlenského státu EU.
no.

Neprokáe-li voliè tyto skuteènosti, nebude mu hlasování umonì-

Voliè, který se dostavil do volební místnosti s volièským prùkazem,
je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento prùkaz.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu volièù pro volby do
Evropského parlamentu obdrí voliè od okrskové volební komise
prázdnou úøední obálku. Na ádost volièe mu okrsková volební komise dodá za chybìjící, krtané nebo jinak oznaèené hlasovací lístky
jiné.
Volièi, který není zapsán ve výpisu ze seznamu volièù pro
volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumoní. To neplatí, pokud voliè hlasuje na volièský prùkaz.
Jak voliè hlasuje? (§ 37 zákona)
Obèané èlenských státù EU, kteøí hlasují na území Èeské
republiky, volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v Èeské republice.

svého bydlitì patøí. Starosta obce zveøejní nejpozdìji 15 dnù pøede
dnem voleb, tj. do 8. kvìtna 2014, zpùsobem v místì obvyklým, které
èásti obce náleejí do jednotlivých volebních okrskù, a uvede adresy
volebních místností.
2) Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních dùvodù obecní úøad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena.
V takovém pøípadì vyle okrsková volební komise k volièi dva své èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a hlasovacími
lístky a výpisem ze seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu. Pøi hlasování postupují èlenové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
3) Voliè mùe hlasovat v jakékoli volební místnosti na území
Èeské republiky, musí vak ve volební místnosti, kromì prokázání své
totonosti a obèanství jiného èlenského státu EU, odevzdat okrskové
volební komisi volièský prùkaz.
Jak si mùe voliè opatøit volièský prùkaz? (§ 30 zákona)
Volièský prùkaz vydává obecní úøad volièi, který je u tohoto obecního úøadu zapsán v seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který
je tento seznam veden.
Voliè, který je zapsán v seznamu volièù pro volby do Evropského
parlamentu, mùe poádat o vydání volièského prùkazu nejdøíve ode
dne vyhláení voleb, a to písemným podáním opatøeným ovìøeným
podpisem volièe, doruèeným nejpozdìji 15 dnù pøede dnem voleb, tj.
do 8. kvìtna 2014, obecnímu úøadu. Obecní úøad nejdøíve 15 dnù
pøede dnem voleb pøedá volièský prùkaz osobnì volièi nebo osobì,
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Po obdrení úøední obálky, popøípadì hlasovacích lístkù, vstoupí
voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích lístkù. V tomto prostoru vloí voliè do úøední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku mùe pøitom zakroukováním poøadového èísla nejvýe u 2
kandidátù vedených na téme hlasovacím lístku vyznaèit, kterému
z kandidátù dává pøednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na
jeho posuzování vliv.
V prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích lístkù, nesmí být nikdo
pøítomen zároveò s volièem, a to ani èlen okrskové volební komise. S
volièem, který nemùe sám upravit hlasovací lístek pro tìlesnou vadu
anebo proto, e nemùe èíst nebo psát, mùe být v prostoru urèeném
pro úpravu hlasovacích lístkù pøítomen jiný voliè, nikoli vak èlen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nìho v souladu s jeho pokyny upravit a vloit do úøední obálky.
Voliè hlasuje tak, e po oputìní prostoru urèeného pro úpravu
hlasovacích lístkù vloí úøední obálku s hlasovacím lístkem pøed okrskovou volební komisí do volební schránky. Za volièe, který není schopen vloit úøední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky,
mùe tak uèinit jiný voliè, nikoli vak èlen okrskové volební komise.
Volièi, který se neodebral do prostoru urèeného pro úpravu
hlasovacích lístkù, okrsková volební komise hlasování neumoní.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

LETONÍ VELIKÁ NOC - VELIKONOCE
Mír, pokoj, svoboda, nadìje, láska a mnoho dalích významných slov, která jsou pøímo
spojena s èlovìkem, jsou velmi drahá, køehká a hlavnì
vzácná slova. Slova, mající
stejnou hodnotu jako pøed
mnoha tisíci lety, tak i v èase,
ve kterém ijeme. S napìtím

sledujeme politickou scénu,
která se odehrává na východ
od naich hranic. Situace na
Ukrajinì není nikomu cizí, a
jsme v oèekávání, co následující týdny pøinesou
Vude kolem nás se v rùzných èástech naí zemìkoule
odehrávají pøíbìhy, které se
dotýkají státù, rodin a smìøují
k tomu nejcennìjímu, èlovìku. Lidé pøicházejí o zmiòovaný mír, pokoj, svobodu. A
mnohdy zaplatí tím nejdraím, ivotem. Kolik ivotù je
kolem nás dennì bezdùvodnì
promarnìno, ztraceno. Na
jedné stranì jsou vynakládány
nemalé prostøedky a èas, aby
byl zachránìn by jediný lidský

ivot, a na stranì druhé umírají lidé, ani by museli. A pøitom
staèí jenom tak málo: staèí,
aby èlovìk více miloval svého
bliního, ale i nepøítele a aby
se snail pochopit, e ivot
toho druhého èlovìka má stejnou hodnotu, jakou má kadý
z nás

Pøed zmiòovanými mnoha
tisíci lety v pøípadì izraelského
národa mìl tento lid ujitìní,
e za nì bojuje Bùh, který je
také zázraèným zpùsobem vyvedl z podruèí Egypta. V upomínku na tento den, vyjadøující
mír, pokoj a svobodu, se kadoroènì slaví Velikonoce. Svého dokonalého a jedineèného
významu vak Velikonoce nabývají teprve s osobou Pána
Jeíe Krista. Køesanský svìt
v osobì Krista spatøuje a pøijí-

má za své dalí dvì významná
slova: nadìji a lásku.
Pro jiné jsou Velikonoce
symbolikou jara, nového ivota, vyjádøená formou velikonoèních vajíèek a pomlázky.
Záleí na rozhodnutí èlovìka,
jak vnímá a pøijímá tento sváteèní èas, který nám byl k dispozici i letoní rok.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Mír, pokoj, svoboda, tolik
cenná a vzácná slova, která
chybìla i pøed nìkolika tisíci
lety izraelskému národu, který
byl v podruèí Egypta více jak
ètyøi sta let. Dlouhá doba na to,
aby lid za ta staletí otupìl
anebo naopak, o to více touil
po svobodì. Nesmazatelnými
fakty jsou skuteènosti, které
jsou souèástí dìjin lidstva a
které se pøedávaly z generace
na generaci a do dneních
dnù. Mám na mysli Velikonoce, nebo chcete-li, Velikou
noc. Kadý èlovìk a celý národ
musí vìøit, e za mír, pokoj a
svobodu se tìko bojuje a
hlavnì musíme vìøit tomu, kdo
nás vede a kdo za nás bojuje.

8

Vizovské noviny

STUDIE OBNOVY PARKOVÝCH ÚPRAV SÍDLITÌ TÌPSKÁ
A ÈTVRTI A. HÁBY
Mezi významné sídelní lokality naeho mìsta mùeme poèítat sídlitì tìpská a ètvr A. Háby, které byly vybudovány v 70. 80. letech minulého století. V
rámci jejich výstavby se tehdejí
urbanistická koncepce pøizpùsobovala tehdejím podmínkám a
potøebám obyvatel daných sídli. V souèasné dobì vak tato
sídlitì neodpovídají dnením
potøebám. Ze strany obyvatel je
vìtí potøeba na parkovací plochy, pøípadnì na úpravu zelenì,
protoe nìkteré druhy rostlin
jsou ve více jak polovinì své vegetaèní ivotnosti, anebo naopak
jsou svým vzrùstem ve stavu,
kdy nìjakou mìrou omezují ivoty tamních obyvatel. Vìtina èinovních domù zmiòované lokality
má provedenu revitalizaci a je na
místì oprávnìná obava nìkterých obyvatel, e v pøípadì nenadálých okolností, napø.: vichøice,
by mohlo dojít k pokození nových zateplených fasád. O riziku
ohroení zdraví nemluvì.
Na adresu mìsta jsou smìøovány písemné ádosti o poøez nìkterých stromù. Jene
tyto poøezy musí být patøiènì
zdùvodnìny a hlavnì, musí být
provedena náhradní výsadba. V
minulém roce bylo snahou mìsta
podat ádost na revitalizaci zelenì v rámci vyhláené Výzvy z
ministerstva P. Bohuel, bez
úspìchu.
I v letoním roce jsme si uvìdomovali akutnost poadavkù
naich spoluobèanù s cílem øeit
tuto situaci. Zastupitelstvo mìsta
na svém zasedání dne 20. 1.
2014
usnesením
vyjádøilo:
I/18/14 - souhlasí se zpracováním studie revitalizace zelenì
sídli tìpská a A. Háby.
Poptávkou bylo osloveno pìt
firem, z nich vítìzná firma zpracovala návrh Studie obnovy
parkových úprav sídlitì tìpská a ètvrti A. Háby. V zadávacích podmínkách bylo ze strany
mìsta definováno, aby se studie
zabývala koncepcí revitalizace
komplexnì. To znamená, aby se
snaila v rámci moností navrhnout parkovací plochy, které jsou
v souèasné dobì v absenci témìø 40 procenty. Dále, aby
zohlednila souèasný stav dané
vegetace s pøihlédnutím, co lze
poøezem odstranit a co nikoli a
zároveò navrhnout nové doplnìní náhradní vegetace. V nepos-
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lední øadì by se studie v dalím
vývoji mìla rovnì zabývat moností doplnìní èi obnovou herních prvkù, aby dané sídlitì plnilo funkci pro vechny generaèní skupiny obyvatel.
Maximální snahou mìsta byl
návrh této zpracované koncepce
Studie konzultovat s obèany,
aby se vyjádøili k dané problematice, pøípadnì pøipomínkovali navrhovanou Studii. Dne 19. 3.
2014 v 16.00 hodin probìhlo v
prostorách KD ve Vizovicích
Veøejné projednání za úèasti
50 spoluobèanù daných sídli.
Výstup z tohoto témìø dva a pùl

bylo více, ne jsme pøedpokládali. Souhlasnìjí jednoty ve vìci
návrhu Studie jsme zaznamenali více na sídliti tìpská, kde
je momentálnì vìtí ance na
dopracování do finální podoby.
Bude vak záleet na zastupitelích, zda podpoøí dopracování do
fáze projektu, èi nikoliv. Nyní je
vak jisté, e podání ádosti v
termínu se neuskuteèní a bude
se èekat na pøípadnou dalí
Výzvu zamìøenou na regeneraci
zelenì. Je to koda, protoe kdybychom ádost podali, tak v pøípadì úspìnosti mohlo mìsto
Vizovice získat pro regeneraci

hodinového jednání byl sloitìjí,
ne jsme oèekávali. Zaèátkem
mìsíce bøezna byla opìt z Ministerstva P vyhláena výzva z
Operaèního programu ivotního
prostøedí, prioritní osa 6: Zlepování stavu pøírody a krajiny,
oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny s
termínem podání ádosti do 15.
dubna 2014. Pøed veøejným projednáním jsme byli v relativní nadìji, e pokud dojde k jednotné
dohodì mezi zadavatelem, projektantem a spoluobèany, tak se
bude pokraèovat v dopracování.
Bohuel, rozporuplných otázek

obou sídli a 75% alokaèních
dotaèních prostøedkù (zpùsobilých nákladù). Podmínkou Fondu
je vak realizace a èerpání prostøedkù do konce letoního roku,
co není ideální stav z pohledu
lhùt pro kácení a výsadbu rostlin.
Touto cestou dìkuji vem obèanùm daných sídli, e se aktivnì
zapojili do procesu pøípravy studie a jsem ujitìn, e spoleènì
budeme hledat cestu k dopracování ke spokojenosti vech zúèastnìných stran.
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Ing. Roman Persun
starosta mìsta

SEMINÁØE EUROPOSLANKYNÌ OLGY SEHNALOVÉ POMÁHAJÍ LIDEM
BRÁNIT SE MEJDÙM
Europoslankynì
Olga
Sehnalová, která v Evropském
parlamentu zasedá ve Výboru
pro vnitøní trh a ochranu spotøebitele, ji léta poøádá ve
Zlínském a Olomouckém kraji
kolení nejen pro seniory s
cílem návtìvníkùm vysvìtlit,
jak se bránit nekalým obchodním praktikám a problematickým pøedvádìcím akcím. Jaké
jsou reakce lidí? A na co se
nejèastìji ptají?
Paní poslankynì, semináøe poøádáte ji tøetím rokem, jaký je u lidí ohlas?
Musím øíci, e jsme se v
uplynulých tøech letech s
nepøíznivým ohlasem na nae
semináøe nesetkali. Naopak.
Právì i díky dobré odezvì
jsem nikdy nezapochybovala o
tom, e dìláme uiteènou a
prospìnou vìc.
Byla nìjaká reakce, která Vás bìhem semináøù pøekvapila?
Moná mne znovu a znovu pøekvapuje to, jak skuteènì
dùvìøivì a bezelstnì lidé pøistupují k podpisùm rùzných
smluv. Èasto nemají ani kopie
ani ádný jiný doklad a spoléhají na to, e se jim nemùe
nic hrozného stát, nebo e se
vìci nìjak vyøeí. Zajímavé

dardy minimálními a e jednotlivým èlenským státùm EU se
nebrání, aby mìly pøísnìjí
pravidla, co je tøeba pøípad
severských státù. Musím proto
dát lidem za pravdu, e v Èeské republice máme v ochranì
spotøebitelù mnoho co napravovat.

jsou i reakce lidí na rùzné pøíklady nekalých obchodních
praktik. Je vidìt, e s nimi mají
své bohaté zkuenosti. Jakmile
slyí, e jejich pøípad není ojedinìlý, je debata hned ivìjí a
otevøenìjí.
Na co se lidé bìhem semináøù nejvíce ptají?
Bìhem debat se lidé èasto
ptají na konkrétní situace, do
kterých se sami nebo jejich pøíbuzní a známí dostali. Já se
snaím vysvìtlovat evropskou
agendu ochrany spotøebitelù,
co mohu dìlat a dìlala jsem
jako poslankynì Evropského
parlamentu. Snaím se vysvìtlit, e evropské standardy jsou
v drtivé vìtinì pøípadù stan-

DARUJ KREV, ZACHRÁNÍ IVOT
Váení obèané,
na Mìstský úøad ve Vizovicích jsme v mìsíci bøeznu tohoto roku
obdreli dopis od Èeského èerveného køíe, který nás velmi potìil.
Dovolte mi, abychom vyuili stránek Vizovských novin a poblahopøáli touto cestou naemu obèanovi, panu Leoi Václavíkovi z Vizovic, k
významnému ocenìní.

Jak Vás to vlastnì napadlo, organizovat tyto semináøe?
Nápad poøádat tyto semináøe vyplynul pomìrnì pøirozenì z toho, e v Evropském parlamentu pùsobím ve Výboru
pro vnitøní trh a ochranu spotøebitele. Jednak se mi v té dobì
zdálo, e skuteènì praktických
informací ke kadodennímu
pouití je mezi lidmi obecnì
velmi málo a poznatkù o otøesných praktikách zejména vùèi
seniorùm pøibývalo.
Myslíte si, e to bude mít
nìjaký efekt? Jaká je podle
Vás nejúèinnìjí prevence
proti nepoctivým prodejcùm?
Pokud jde o problematické
pøedvádìcí akce, ta nejúèinnìjí rada je samozøejmì na nì
prostì nejezdit a lákavé pozvánky ignorovat. Smyslem naich semináøù ale není upozoròovat pouze na pøedvádìcí

akce. Pojem nekalých obchodních praktik je mnohem irí.
Mùete se s nimi setkat v
kamenném obchodì, stejnì
jako tøeba pøi prodeji prostøednictvím internetu. Ale lidem
dáváme rady a informace, i
pokud jde tøeba o reklamaci
zboí a podobnì. Myslím si,
e od doby, kdy jsme se semináøi zaèali, je skuteènì informací mezi lidmi mnohem více
a problematika ochrany spotøebitele se pomalu ale jistì
dostává do centra pozornosti
médií. A to je základ pro to,
abychom mìli dobøe informované a mnohem sebevìdomìjí spotøebitele, kteøí si nenechají vechno líbit.
Budete v semináøích
pokraèovat?
V souèasné dobì probíhají pøípravy na volby do Evropského parlamentu. Dostanu-li
opìt dùvìru obèanù, budu v
organizování semináøù pokraèovat. Ráda bych lidem pøedstavila nový obèanský zákoník, který pøinesl øadu zmìn.
Blií informace o europoslankyni Olze Sehnalové a
jejích aktivitách naleznete na
www.sehnalova.cz.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
Vás rád uvítá u slavnostního otevøení nového Hasièského muzea,
které se uskuteèní dne 30. dubna 2014 (støeda) v 17.00 hod. v prostorách Technických slueb mìsta Vizovice (vedle benzinky).
Na Vai úèast se tìí SDH Vizovice a Mìsto Vizovice.
Jan talmach

Panu Leoi Václavíkovi byla Èeským èerveným køíem udìlena zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezpøíspìvkových odbìrù.
Ochota dárcù darovat krev pro zdraví a èasto i pro záchranu
ivota je projevem humánního vztahu ke spoluobèanùm. Patøí jim dík
nejen tìch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naí spoleènosti.
me.

K dosaenému vyznamenání jetì jednou srdeènì blahopøejeMgr. Zuzana talmachová,
místostarostka
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NOVINKY
U VIZOVSKÝCH HASIÈÙ
V minulém èísle Vizovských novin byly zveøejnìny informace o
aktuálním stavu zásahové techniky u místní jednotky SDH. Jsem rád,
e Vás touto cestou mohu seznámit s chystaným pøírùstkem do rodiny
zásahových vozù.
Jednotce zásadnì chybìl technický automobil, který by byl vyuitelný jak pro zásahy, tak pro bìnou èinnost. Avia A30K a Ford Mondeo byly dlouhodobì odstaveny z dùvodu èetných technických závad.
Èlenové jednotky tak nìkteré nutné jízdy museli øeit vlastními automobily.
Po jednání s vedením mìsta a èleny jednotky byl urèen druh vozidla, který by nejvíce splòoval potøeby jednotky. Bylo rozhodnuto, e
vzhledem k místním podmínkám bude nutný pohon 4x4 tak aby lo
zasahovat i zimì v celém hasebním obvodu jednotky. Do výbìru byly
zahrnuty vozidla typu Pick-up a to Ford Ranger, Toyota Hilux a Mitsubishi L200. Pøi podrobném zkoumání vech technických i cenových
parametrù vyel vítìznì Ford Ranger ve verzi XL s dvojitou kabinou
pro pìt lidí a nákladovým prostorem.
Do rozpoètu jednotky na rok 2014 bylo na poøízení nového vozidla pøiøazeno 700.000 Kè. V bøeznu tohoto roku probìhlo výbìrové øízení, do kterého se pøihlásily tøi firmy. Rada mìsta následnì na zaèátku
dubna na svém jednání schválila nejvýhodnìjí nabídku, která èinila
662.679 Kè.
Automobil je postaven podvozku Ford Ranger v konfiguraci
náprav 4×4 s dvojitou kabinou
XL pro 5 osob a rozvorem 3 220
mm. Pohání ho naftový pøeplòovaný ètyøválec o objemu 2.2 litru
a výkonu 110 kW (150k). Manuální estistupòovou pøevodovku
doplòuje pøídavná pøevodovka s
redukcí. Samozøejmostí je monost volit pohon na dvì èi ètyøi
kola.
Ve výbavì bude mít mj. naviják COME UP Rhino 8 12V s tanou silou 3 650 Kg a tané zaøízení
na pøívìsy. Vozidlo vyniká zejména velkým nákladovým prostorem,
skvìlými parametry v terénu a mimoøádnou tanou silou (a 3 500 kg). Vizovtí hasièi se tak mohou v záøí tìit na výkonný technický automobil, kterým bude dokonèena modernizace vozového parku jednotky.
Sbor dobrovolných hasièù rovnì od mìsta získal pronájmem pozemek se zázemím k provozování poárního sportu. Pozemek je situován v místì bývalé zeleninové zahrady za Z Vizovice. Vìøím, e se
tímto krokem mìsta obnoví èinnost SDH s mládeí a e si poární
sport najde ve Vizovicích nové pøíznivce.
Jiøí ùrek, DiS.
JSDH Vizovice
(foto stejného vozu je ilustraèní - auto jetì není k dispozici)
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SENIORÙM POMÙE ASISTENT
Aktivní a plnohodnotný ivot ve svém pøirozeném domácím prostøedí mohou vést
senioøi a handicapovaní lidé i
ve Vizovicích díky registrované
terénní sociální slubì osobní
asistence neziskové organizace Podané ruce, o.s. - Projektu OsA.
Potøebujete zajistit péèi rodièùm, blízkým seniorùm nebo
jinému èlenu rodiny, který nutnì potøebuje dopomoc pøi zvládání denních aktivit? Pomùe
vám osobní asistent/ka. Slubu
osobní asistence poskytujeme
lidem, kteøí mají sníenou sobìstaènost z dùvodù vysokého
vìku, chronického onemocnìní
nebo zdravotního handicapu a
nejsou schopni samostatného

ných samoobsluných dovedností) rozvíjíme jemnou motoriku klientù. Empatické osobní
asistentky/ti se stávají doslova
oèima, uima, rukama i nohama klienta a pomáhají mu proívat ivot tak kvalitnì, jak jen
to jde. Pracovnice v pøímé obsluné péèi pomáhají klientovi
pøekonávat a zvládat jeho omezení a zapojit se tak aktivnì a
dùstojnì do bìného ivota.
Z osobní asistence mají
rovnì uitek i jejich rodinní
pøísluníci, kteøí mají nae klienty v jejich pøirozeném domácím prostøedí ve spolupéèi. V
dobì pøítomnosti osobní asistentky/ta si mohou na chvíli
odpoèinout a nabrat nové síly,
nebo se mohou vrátit do pra-

ivota bez pomoci jiné osoby.
Slubu nabízíme klientùm
bez rozdílu vìku a zdravotní
diagnózy na základì písemné
smlouvy a 24 hodin dennì,
a 7 dní v týdnu. Ve ètyøech
moravských krajích naplòujeme
potøeby prùmìrnì 300 klientùm.
V letoním roce je to ji tøináctý rok, co podávají nae
osobní asistentky/ti pomocnou
ruku klientùm, kteøí sami nezvládají vykonávat bìné úkony
péèe o vlastní osobu, nedokáí
si sami uvaøit a mnohdy ani sami se najíst èi napít. Potøebují
dopomoc pøi osobní hygienì.
Doprovázíme nae klienty k lékaøùm, na úøady, do zamìstnání, za kulturou a sportem, nebo dìláme spoleèníky na procházkách seniorùm èi pøi volnoèasových aktivitách handicapovaným dìtem. Prostøednictvím
naí sluby klientùm pomáháme udrovat jejich zdravotní
stav, pøípadnì ho i zlepovat.
Aktivizaci (napø. nácvikem bì-

covního ivota a vykonávat svá
zamìstnání. Mají tak jistotu, e
je o jejich pøíbuzného odbornì
postaráno. O profesionalitì a
odbornosti pracovníkù Podaných rukou, o.s. - Projektu
OsA svìdèí i loòské prestiní
ocenìní Cena kvality v sociální
péèi, která nám byla udìlena
pod patronací Ministerstva práce a sociálních vìcí v Senátu
Parlamentu ÈR.
Projekt osobní asistence
mùeme profesionálnì realizovat i díky finanèní podpoøe
mìsta Vizovice a dalích donátorù, sponzorù a nadací. Potøebujete-li slubu osobní asistence pro své blízké, kontaktujte nás na mob.: 777 011 034,
nebo e-mailem: osa.prostejov@podaneruce.eu.
Informace jsou také dostupné na webových stránkách:
www.podaneruce.eu.
Mgr. Ivana Mikulcová
sociální pracovnice

NOVÝ OBCHOD POTRAVIN VE VIZOVICÍCH - VIZE NEBO SKUTEÈNOST?
V posledních týdnech se na adresu mìsta Vizovice stále více
vznáí dotazy, zda ve Vizovicích vznikne nové nákupní støedisko.
Mìsto Vizovice je obcí s rozíøenou pùsobností, kde slueb naeho
mìsta vyuívají jak místní obèané, tak obèané okolních obcí.
Spádovostí a hlavnì dostupností jsou Vizovice stále centrem, kde
jezdí obèané nakupovat. Rovnì jsou centrem, kudy dennì projídí
pøiblinì deset tisíc vozidel, proto nelze opomenout, e i projídìjící
vozidla pøíleitostnì zastaví za nákupem.
Vizovice pøi stávajícím poètu 4.711 obyvatel a výe zmiòovaných
argumentech poskytují sluby, které se zabývají prodejem potravin
pouze ve ètyøech nákupních støediscích co dle mého názoru je
naprosto nedostaèující.
Provedl jsem malou analýzu a byl jsem mile pøekvapen, jaké monosti vybavenosti èi slueb jiná mìsta spoluobèanùm nabízejí. Jako
vzor jsem pouil mìsto Holeov, které v souèasné dobì není tak transitním mìstem jako Vizovice, ale pøi svém dva a pùl násobném poètu
obyvatel zajiuje slubu obèanùm pìt nákupních øetìzcù (Hypermarket Tesco, Penny Market, Supermarket Albert, Lidl Èeská republika,

svoji osobu jsem vyjádøil plnou podporu a souhlas. Mìsto Vizovice v
této vizi bylo a je pouze pozorovatelem, ale pøesto bylo mým osobním pøáním a jsem pøesvìdèen, e i mnoha dalích spoluobèanù, aby
tato vize byla pokud mono naplnìna v realitu.
V prosinci minulého roku pøedloila projekèní kanceláø Mìstu Vizovice Dokumentaci k vyjádøení souhlasu èi nesouhlasu monosti
pøípadné realizace. Na øádném jednání Rady mìsta dne 16. 12.
2013 se Rada vyjádøila usnesením: 19/531/13 - souhlasí s výstavbou Prodejny potravin - Vizovice, ul. Zlínská.
V souèasné dobì investor zahájil kroky, aby k realizaci mohlo dojít
co nejdøíve, ale k dosaení cíle bude nutné naplnit vechny legislativní kroky ke zdárnému provedení stavby. Pokud se ve zvládne, pak by
nový obchod potravin mohl slouit nám vem na konci letoního roku,
nejpozdìji vak do poloviny roku 2015. Zda se jedná o vizi nebo skuteènost, ukáe èas. Vìøme, e se ve zdaøí a budeme obohaceni o
dalí prospìnou slubu pro obèany naeho mìsta, spádových obcí,
ale i projídìjících.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

NOC KOSTELÙ 2014
SLOVO STAROSTY

spoleènost Billa), plus øada dalích drobných obchùdkù s potravinami.
Je a s podivem, e vechny tyto spoleènosti se uiví a hlavnì, e v
takové míøe nabízejí sluby obèanùm ve zdravém konkurenèním podnikatelském prostøedí. Zmiòované obchodní øetìzce disponují patøièným mnostvím parkovacích míst pro zákazníky, co je dùleitý faktor,
který je ve Vizovicích negativnì hodnocen z pohledu místních obèanù,
ale i návtìvníkù mìsta. Dnes, ve 21. století témìø kadá rodina vlastní jedno a více vozidel, a proto není divu, e si chceme usnadnit i monosti nákupu u obchodu, marketu, který oplývá patøièným poètem parkovacích míst, abychom své nákupy dopravili v nákupním vozíku
pøímo do vozidla. A není tedy divu, e nìkteré nakupující odradí nemonost parkování u nákupního støediska, a proto odjídìjí za nákupem jinde Pokud vak není jiná monost, a Vizovice jsou tímto pøíkladem, tak automobily parkujeme v jiných èástech mìsta a hold, nákupy musíme prostì tahat v rukách
O mylence zlepit podmínky ve Vizovicích v této problematice se
hovoøí léta. Pøiblinì pøed dvìma lety probìhlo na radnici neformální
jednání, které se neslo v duchu vybudování nového obchodního centra. Ze strany tazatele byl vznesen dotaz, zda mìsto uvauje o monosti rozíøení této sluby - vybudování nového obchodního centra. Za

Váení spoluobèané,
brány kostelù a modliteben se tentokrát otevøou v netradièním
veèerním èase v pátek 23. 5. 2014 a s jistotou mùeme øíct, e tento
projekt má ze strany vìøících, ale i iroké veøejnosti podporu. Noc
kostelù se stává tradicí i ve Vizovicích a tìí se pomìrnì vysoké
návtìvnosti. Je mi ctí, e i v roce 2014 mohu za mìsto Vizovice pøevzít zátitu. Boí svatostánky jsou v prùbìhu roku pøístupné vem,
pøednì je vak navtìvují ti, kteøí svùj ivot spojili s Bohem, u kterého nalézají útìchu, lásku a odputìní. Noc kostelù dává pøíleitost
nejenom vìøícím, ale i ostatním lidem, aby se na chvíli zastavili, ztiili a pøemýleli o významu a smyslu ivota. V nabídce bude mnoho
pouèného z kulturnì - duchovního programu. Nebudou chybìt zajímavé pøednáky o køesanství, patøící nejen k minulosti, ale i k souèasnosti. Rovnì mùete shlédnout divadelní pøedstavení, nebo se
mùete zaposlouchat v kostele svatého Vavøince v noèním èase a pøi
svících do nádherných tonù rùzných hudebních nástrojù a zpìvù.
Noèní prohlídka ochozu kostelní vìe bývá velkým lákadlem pro
mnohé návtìvníky. Jsem pøesvìdèen, e i letoní roèník Noci kostelù bude pro nìkteré velkou inspirací k pøemýlení.
Je tak nabídnuta pøíleitost k setkání, naslouchání a rùzným
debatám. Tøeba i o tom, co se ve vaich ivotech za rok zmìnilo.
Upøímnì vám pøeji, abyste i tento kvìtnový èas proívali s radostí, tichostí a pokorou ve vaich srdcích a aby byla naplnìna vae
pøání.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta Vizovice
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NOC KOSTELÙ 2014
Program Noc kostelù nyní pøipravuje ji více ne 1 000 kostelù a
modliteben na území celé Èeské republiky. Vechny kostely, a také
vechny zemì zapojené do tohoto projektu, pouívají spoleèný vizuální styl Noci kostelù, jeho autorkou je rakouská grafièka Vera Rieder.
Mottem vizuálního stylu je kadý rok jiný biblický ver, jeho souèástí je právì slovo noc. V letoním roce je to ver 1,14 ze starozákonní knihy Genesis (První Kniha Mojíova): Nech jsou svìtla na
nebeské klenbì, aby oddìlovala den a noc. Budou na znamení èasù,
dnù a let.
Mylenka otevøít kostely v noci vznikla pøed deseti lety právì ve
Vídni, kde také v roce 2005 probìhla první Noc kostelù - Lange Nacht
der Kirchen. V roce 2009 pøekroèila Noc kostelù hranice a otevøely se
také kostely a modlitebny na nìkolika místech v Èeské republice. V roce 2010 se Noc kostelù konala ji v celé Èeské republice, v roce 2011
poprvé na Slovensku a o rok pozdìji také v Estonsku.
V loòském roce se do Noci kostelù v Èeské republice zapojilo více
ne 1 300 kostelù, ve kterých pøipravili poøadatelé pro návtìvníky na
8 000 programù. O mimoøádném zájmu veøejnosti o program Noci kostelù svìdèí i více ne 450 000 návtìvnických vstupù zaznamenaných
bìhem veèera a noci.
Také letos budou moci návtìvníci ve stovkách otevøených kostelù poznávat a obdivovat duchovní a umìlecké skvosty køesanství,
které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i ivé pøítomnosti. O tom
svìdèí i bohatý kulturnì-duchovní program, v nìm opìt nebudou chybìt koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní pøedstavení, monost nahlédnout do kostelních sakristií èi kláterních
zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na vìe èi sestoupit do
starobylých krypt, proít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to,
co bylo inspirací pro stavitele køesanských chrámù.
I v naem mìstì bude moné v rámci tohoto projektu navtívit
nìkterá místa. Pøesný program a seznam zpøístupnìných míst naleznete v prùbìhu kvìtna na internetové adrese www.nockostelu.cz
nebo na plakátech.
P. Jindøich Peøina

NAROZENÍ:
Kristýna Dupalová, Frantiek Kutìj, Aneta Liková,
Vojtìch Penèík, Matìj Srba, Karolína Kováøová, Tereza
Kunderová
ÚMRTÍ:
Irena Crlíková, Alois Hába, Zdenka Javorová, Vìra Kalendová, Olga Kleslová
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. Pøípadnì nabízíme
monost podání vzpomínky èi gratulace na podatelnì MÚ Vizovice. Samozøejmì zdarma.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

Dne 24. 4. 2014 uplyne 50 let, kdy
odeel ná tatínek, pan Josef Viktoøík,
krejèí ve Vizovicích.
8. února by se doil 94 let.
Syn Miroslav a dcera Hana
s rodinami.

Dne 30. 4. 2014 zavzpomínáme na
nedoitých 72 let naeho tatínka,
dìdeèka a manela, pana Jana Jaroòka.
Manelka Jana s rodinou.
Dìkujeme vem, kteøí s námi
vzpomenou.
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VLADIMÍR JAVOREK  PROFESOR, ILUSTRÁTOR, MUZIKANT A SBORMISTR
Vladimír Javorek, støedokolský profesor, vìdecký pracovník, spisovatel, ilustrátor,
muzikant a sbormistr by se 18.
kvìtna 2014 doil sta let.
Narodil se v Bystøici pod
Hostýnem. Vystudoval Uèitelský
ústav v Kromìøíi a po jeho
ukonèení uèil postupnì na
obecných kolách ve Vechovicích, v Osíèku, v Bystøici pod
Hostýnem a ve Velkém Oøechovì. V roce 1949 pøiel do Vizovic. Udìlal si státní zkouky
na mìanské koly (obor biologie, fyzika, matematika a chemie) a pozdìji zaèal uèit i na
vizovickém gymnáziu. Kromì
gymnázia ve Vizovicích pùsobil v letech 1968 - 1976 rovnì na gymnáziu v Otrokovicích. V té dobì vak ji nebydlel ve Vizovicích, ale
pøestìhoval se do Zlína - Malenovic. Od roku 1995 il v Domovì dùchodcù v Lukovì u Zlína, kde dne 26. èervna 2000 zemøel.
Ji od mládí se velmi aktivnì vìnoval entomologii, a to zejména
broukùm. Jeho hluboké znalosti, které nabyl pøi systematickém studiu své záliby a zejména jeho malíøské nadání se uplatnily ji v jeho
první knize Klíè k urèování broukù ÈSR, vydané v Olomouci v roce
1947. Tato nádherná, skoro tisícistránková publikace, bohatì ilustrovaná témìø esti sty Javorkovými perokresbami, byla první monografií tohoto zamìøení v èeskoslovenské entomologické literatuøe.
Byla proto hojnì vyuívána uèiteli i studenty, a to nejen na Karlovì
univerzitì v Praze, ale i na jiných naich univerzitách èi fakultách s
výukou biologických oborù. Dalí jeho knihy o broucích vyly v letech
1954, 1964 a 1968. Kromì toho je také autorem dalích publikací.
Kapesní atlas dvoukøídlého hmyzu byl vydán v letech 1967 a 1978 a
Kapesní atlas plotic a køísù v roce 1978.
Vechny svoje knihy si profesor Javorek vdy i sám ilustroval
neobvykle vìrohodnými kresbami. O vysoké odborné úrovni a kvalitì Javorkových ilustrací svìdèí i to, e série jeho kreseb dvoukøídlého hmyzu byla zaøazena do monografie Jiøího Felixe a Jana Tøísky
Fauna a Flora Evropy, kterou
vydávalo nakladatelství Aventinum v Praze pro ètenáøe v
zahranièí v nìkolika svìtových
jazycích. Napøíklad sedmé vydání této publikace bylo v roce
1996 realizováno ve francouztinì. Velmi aktivní byl profesor
Javorek i v Domovì dùchodcù v
Lukovì, kde psal do Lukovského zpravodaje èlánky doplnìné ilustracemi, poøádal výstavky svých kreseb, psal kroniku Domova dùchodcù a dokonèil zde i rukopis své poslední
knihy Brouèci, které bychom
mìli znát, který vìnoval své
vnuèce. Bohuel tento rukopis
nebyl patrnì do dneních dnù
vydán. Jeho dílo o broucích
vak bylo v posledních letech
Vlastoruèní iluspøevedeno do elektronické potarce ke knize
doby a v rámci internetového
Klíè k urèování
obchodu
ho
spoleènost
broukù ÈSR.
www.digiBooks z Prahy nabízí

na CD nebo DVD ve formátu Adobe PDF a doporuèuje ho jako velmi
vhodné do pøírody se èteèkou. Na tomto CD èi DVD za 198 Kè s
názvem Klíè k urèování broukù ÈSR jsou prezentovány jetì pøíspìvky dalích tøí autorù (F. Dlouhý, E. Barto a C.V. Rilev), ale èást
od Vladimíra Javorka je nejrozsáhlejí (950 stran, 17,8 MB). Pan profesor by mìl jistì radost z toho, e jeho dílo je v souèasné dobì íøeno a vyuíváno i takto moderní formou, ale jen doufám, e výe zmínìná spoleènost se odpovídajícím zpùsobem vypoøádala i s autorskými právy.

K dalím celoivotním zálibám profesora Javorka patøila hudba a
dále zpìv. Vude kde pùsobil, byl èlenem místních hudebních souborù a vedl pìvecké sbory dìtí i dospìlých. Svùj hudební talent neustále rozvíjel a jeho výteèný hudební sluch vyuívali i kolegové pøi
ladìní cimbálu èi jiných nástrojù nebo pøi úpravách písní. Hrál na
housle a pozdìji pøedevím na cello.
V mládí byl èlenem smyècového kvarteta v Bystøici pod Hostýnem, ve Vizovicích hrával asi deset rokù na kontrabas v cimbálové
muzice pøi Valaském krúku. Kromì toho zde hrál nìjaký èas i na
violoncello ve smyècovém kvartetu. Ve Vizovicích vedl i pìvecké
sbory a zejména dìtský sbor byl známý svojí vysokou úrovní. V Otrokovicích hrával v klavírním triu, které se pravidelnì zúèastòovalo
okresních pøehlídek amatérských komorních souborù. Zaloil pìvecký krouek i v Domovì dùchodcù v Lukovì. Pøipravoval program,
upravoval písnì a doprovázel sbor na housle. Tento pìvecký sbor

14

Vizovské noviny

18. KVÌTNA 2014 UPLYNE 100 LET OD JEHO NAROZENÍ
vystupoval i v místní kapli a se
svým programem soubor vyjídìl do irokého okolí, a to zejména do jiných domovù dùchodcù. Øada vystoupení souboru byla zachycena videokamerou a byla promítána i v lokální televizi Domova dùchodcù
v Lukovì, a to zejména k potìení tìch obyvatel, kteøí byli
upoutáni na lùko a nemohli se
vystoupení souboru osobnì
zúèastnit.

Pozn. Literatura pro zájemce o podrobnìjí údaje ze ivota
profesora Javorka:
1. Vladislav Jurèák: Pan profesor Vladimír Javorek,
Podøevnicko roè. 5, è. 3, 1996
2. Jan Mikeska: Abiturientský sjezd po tøiceti letech,
Podøevnicko roè. 5, è. 3, 1996
3. Jan Mikeska: Vladimír Javorek, Podøevnicko roè. 8, è. 3 4, s. 10  12, 1999
4. Miroslav Záhoøák, Jan Zetìk: Vizovice v písni, tanci, muzice a vyprávìní, Region, 2005

Se stejnou aktivitou a systematièností, s jakou se pan profesor vìnoval svým zálibám, se
vìnoval i povolání uèitele. Toto
povolání povaoval za svoji povinnost, za slubu. Øadí se k

tìm uèitelùm, kteøí se velkou mìrou podíleli na duchovním a kulturním rozvoji Vizovicka. Stovky ákù profesora Javorka, kteøí byli ovlivnìni jeho vynikajícími pedagogickými schopnostmi, vak ijí
nejen na Zlínsku, ale i v jiných
èástech naí republiky nebo i v
zahranièí.
I autor tohoto èlánku rád
vzpomíná na vizovické gymnázium, které studentùm poskytovalo neobvykle kvalitní základnu vìdomostí pro dalí vysokokolské studium. Rád také
vzpomíná na zdejí velmi dobrý
uèitelský sbor a zejména na
tøídního uèitele, profesora Javorka, uèitele fyziky a biologie,
který se mimo jiné zaslouil i o
to, e øada jeho studentù se po
maturitì zamìøila na dalí vysokokolské studium pøírodovìdných a medicínských oborù.
Èest jeho památce!
RNDr. Jan Mikeska, CSc.

2/2014

Vladimír Javorek mìl originální smysl pro
humor. Vlastoruènì psané rozlouèení
obdrel kmocháèek Laïa Jurèák vèetnì
výe uvedeného parte v jeden den.

K oslavì 80.
narozenin patøí i
pravá borovièka.
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BÌH ZÁMECKÝM PARKEM

AKCE SK VIZOVICE

TJ Sokol Vizovice vás zve na
BÌH ZÁMECKÝM PARKEM
Kdy: 11. 6. 2014 - støeda
V kolik: 17.00 hodin
Kde: za zámkem u soch gladiátorù

Dne 22. 2. 2014 poøádala
fotbalová pøípravka SK Vizovice v hale Z Vizovice turnaj pro
malé fotbalisty roèníku 2006.
Úspìného turnaje se zúèastnilo 6 drustev, take 58
dìtí strávilo celé sobotní dopo-

ky a na 6. místì FC Zlín - s
poètem 2 branky.
Fotbalisti, jejich rodièovský,
ba i prarodièovký doprovod, se
v prùbìhu turnaje mohli obèerstvit v naem bohatém bufetu.
Za pomoc s organizací celého turnaje patøí velké podìkování rodièùm poøádajícího SK
Vizovice.
Dále chceme podìkovat
øeditelce Z Vizovice paní Mgr.
Koncerové za umonìné zázemí, panu Janu Hábovi za nezitnou pomoc s øízením vech
zápasù a také firmám:

ledne sportováním, zakonèené
zaslouenými cenami a medailemi.
S poètem 25 vstøelených
branek skonèil na 1. místì celek SK Paseky, 2. místo FC
Vsetín roèník 2006 - 16 branek,
3. místo FC Vsetín 2007 - 9
branek, na 4. místì domácí
SK Vizovice - 5 branek, 5.
místo FC Luhaèovice - 4 bran-
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Zbrojovka Vsetín NÁSTROJE s.r.o., Kalírna Frydrych
s.r.o. a Øeznictví Singer za
sponzorské dary a také jazykové kole Helen Doron a dalím
za poskytnuté ceny.
Vìøíme, e se nám podaøilo zaloit novou turnajovou tradici, díky ní podpoøíme sportování tìch nejmeních.
Za SK Vizovice Jiøí Brhláè

Vizovské noviny
noviny

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT
Váení spoluobèané,
v letoním roce si pøipomeneme 69. výroèí osvobození naí vlasti od faistického bìsnìní. Také ve Vizovicích na tyto významné historické události zavzpomínáme, a to pietním aktem, který se uskuteèní ve støedu 7. kvìtna v 17.00 hod. Tímto vás srdeènì zveme k
úèasti. Místy, kde poloíme vìnec, budou podobnì jako v loòském
roce: høbitov - hroby sovìtských vojákù, Nemocnice Milosrdných bratøí - pamìtní deska MUDr. Frantika Lapee, pomník letcù v ulici
Sluovská, Sokolovna a pomník Vasila na Baráku.

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
Bøezen - mìsíc ètení, ètenáøù a knih, i letos Národní knihovna Praha vyhlásila tento mìsíc jako svátek vech, co mají rádi knihy a ètení. Nae knihovna se zapojila mnoha akcemi urèenými pro pøedkoláky, áky, studenty i dospìlé ètenáøe. S Mateøskou kolou Vizovice
jsme zahájili spoleèný projekt Celé Èesko ète dìtem. áci Základní koly Vizovice se u nás vystøídali na besedách, napø. Zvíøátka
v literatuøe a jejich autoøi pro 3. tøídy, informaèní lekce pro 1. tøídy.
Zapojili jsme se do celostátní akce Týden ètení aneb ètení sluí
kadému a netradiènì jsme èetli pohádky v cizích jazycích, kde
jsme mìli ukázky jazykù nejen svìtových, ale i napø. maïartinu,
která sklidila u ákù 4 tøíd obrovský úspìch. Studenti Støední koly
odìvní a slueb se zúèastnili hodiny informaèní lekce pro dobrou orientaci v knihovnì a kniním fondu. A koneènì pro dospìlé ètenáøe
jsme pøipravili literární besedu na téma Tajní evangelíci v dobì
pøedtoleranèní na pøíkladu obce Jasenná s pøednáejícím Mgr.
Davidem Valùkem. K Velikonocùm pro nejmení dìti probìhla tradièní výtvarná velikonoèní dílnièka spojená s ukázkami pletení pomlázky, peèení tradièního velikonoèního peèiva, malování vajíèek aj.
Rádi bychom Vás pozvali ji na kvìten na výlap na Janovu horu
Za povìstmi Vizovic, kde budeme tradiènì opékat pekáèky, èíst
povìsti a opìt hledat i poklad. Akce se koná 30. kvìtna 2014 v 17
hodin - sraz pøed knihovnou. Zveme vechny - malé i velké.
O vech akcích a kniních novinkách se doètete na www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

Sraz vech zúèastnìných je v 17.00 hod. pøed kostelem sv.
Vavøince.
Akce je poøádána ve spolupráci s tìmito organizacemi: Mìsto
Vizovice, TJ Sokol Vizovice, Skaut a Svaz protifaistických bojovníkù.
Mgr. Zuzana talmachová,
místostarostka

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme tímto za velmi dobrou spolupráci mezi mìstem
Vizovice a naí nemocnicí Milosrdných bratøí a také za velkorysou
pomoc ve výi 120.000 Kè. Tento pøíspìvek pouijeme na vybudování dorozumívacího zaøízení ke komunikaci mezi sestrou a
pacientem. Zaøízení nahradí zastaralý systém, který pouíváme
ji 17 let a který ji neodpovídá souèasným potøebám a standardùm.
Abychom mohli pracovat s milosrdnou a obìtavou láskou,
potøebujeme nejen dobrou vùli a vlastní nasazení, ale té nezbytné finanèní zázemí.
Za vechen personál i pacienty jetì jednou srdeènì dìkuji.
Moc si vaí pomoci váím obzvlátì v dnení nelehké dobì.
Ing. Zdeòka Vlèková
Øeditelka nemocnice

2/2014
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VERNISÁ VÝSTAVY NÌKOMU IVOT, NÌKOMU SMRT
VIZOVICE - V pátek 14. bøezna 2014 v 17.00 hodin se v
Informaèním centru Domu kultury ve Vizovicích uskuteènila vernisá
výstavy Nìkomu ivot, nìkomu smrt.

mluvili PaedDr. Alena Gajdùková, Ing. Jiøí Juøena, místostarosta
Èeské obce sokolské, Mgr. David Valùek, øeditel Státního okresního archivu Zlín-Kleèùvka a Jiøí Madzia, kronikáø mìsta Vizovice.

Výstavu, která se ve Vizovicích konala pod zátitou MVDr.
Stanislava Miáka, hejtmana Zlínského kraje, PaedDr. Aleny
Gajdùkové, místopøedsedkynì Senátu Parlamentu Èeské republi-

Vernisáe se rovnì zúèastnil starosta mìsta Vizovice Ing. Roman
Persun a místostarosta mìsta Valaské Klobouky Ing. Martin Janík.
Èestným hostem byl pan Ján imek z Vizovic. Pozvánku také pøija-

ky, Ing. Hany Mouèkové, starostky Èeské obce sokolské a MUDr.
Pavla Budinského, Ph.D., MBA, pøedsedy Èeskoslovenské obce
legionáøské, pøipravily Mìsto Vizovice a Dùm kultury Vizovice ve
spolupráci s Asociací nositelù legionáøských tradic. Vernisá zahájila místostarostka Mgr. Zuzana talmachová. V úvodu krátce pro-

li zástupci Klubu výsadkových veteránù Holeov. Hudbou a zpìvem
vernisá doprovodil soubor valaských písní a tancù Vizovjánek.
V pøedveèer 75. výroèí vyhláení Protektorátu Èechy a Morava
si zhruba padesát pøítomných návtìvníkù pøipomnìlo útok na
zastupujícího øíského protektora a generála policie Reinharda
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Heydricha, ohlédli se za událostmi a osobnostmi nejvýznamnìjího
odbojového èinu 2. svìtové války v Evropì. Souèasnì s tím byl takté pøipomenut ivot npor. Ivana Kolaøíka, rodáka z Valaského
Meziøíèí, který by se 22. bøezna doil 94 let, pøísluníka sabotáního
výsadku Out Distance. Npor. Kolaøík padl jako vùbec první parau-

tista vysazený do Protektorátu Èechy a Morava na útìku v bezvýchodné situaci 1. dubna 1942 v Nádraní ulici ve Vizovicích.

POMÁHÁME ENÁM S RAKOVINOU
PRSU JI 7 LET!
Mamma HELP je nejvìtí pacientská organizace, která se v ÈR
stará o eny s karcinomem prsu
a také o zlepení informovanosti
iroké veøejnosti o monostech
prevence a léèby tohoto nádorového onemocnìní. Od roku 1999
poskytuje bezplatné poradenství
a také bezpeèné zázemí a podporu jak nemocným, tak rodinì
pacientky. Nae centra jsou v
Praze, Brnì, Hradci Králové,
Plzni, Pøerovì, Zlínì, Olomouci a
letoní rok otevøeme osmé centrum v Èeských Budìjovicích.
Posláním MAMMA HELP CENTER je prospìt radou èi skutkem
kadému, kdo o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocnìním
prsu poádá. Vekeré sluby
poskytujeme klientkám zdarma.
Zlínské Mamma help centrum, které se nachází na Bartoovì ul.
45 v OD Modus nebo také U Malotù nabízí své sluby ji sedmým
rokem.
V centru pracují vyléèené pacientky, tzv. terapeutky, které mohou
klientkám nabídnout kromì diskrétního zázemí také informace a praktické rady z vlastní zkuenosti s nemocí a nároènou léèbou.
Klientky mohou podle své potøeby vyuít buï individuální poradenství - rozhovor o samotì s terapeutkou, která jim nabídne pochopení, empatii a dostatek èasu k vyslechnutí jejich potíí, nebo se mohou na pùdì støediska setkat s dalími podobnì handicapovanými. K
tìmto setkáním slouí odpolední programy s rùznou tématikou: arteterapeutické dílny, vzdìlávací pøednáky, poradny a podobnì. Garantem
zlínského MH centra je primáø chirurgického odd. nemocnice Atlas
MUDr. Jiøí Gatìk Phd.
Srdeènì zveme vechny, kteøí se potýkají s touto problematikou a
chtìli by vyuít naich slueb. Více se o nás dozvíte na webových
stránkách www.mammahelp.cz.
Kateøina Vondráèková
koordinátorka MH centra

Vìøíme, e výstava byla dùstojnou pøipomínkou v evropské i ve
svìtové historii výjimeèného èinu èeského odboje, e povzbudila
zájem veøejnosti o historii naí zemì i naeho mìsta.
Zuzana talmachová, Jiøí Madzia
foto: Renata Mládenková, Trendfoto

2/2014
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PARTA DOBROVOLNÍKÙ ZDARMA UKLÍZELA BRATØEJOVSKÝ POTOK
Bydlíme ve Vizovicích na ulici Øíèanská v tìsné blízkosti
Bratøejovského potoka ji nìkolik let.
U jsme se nemohli dívat na nepoøádek podél bøehù, ale i v
samotném potoce, a proto jsme se rozhodli, e pùjdeme pøíkladem a
ukáeme nejen dìtem, ale i spoluobèanùm, jak mají bøehy potoka a
pìina kolem vypadat. Pozvali jsme kamarády na akci jeho vyèitìní.

Na úseku 840 m jsme nasbírali velké mnoství odpadu.
Podle jejich druhu lze odhadnout, e z cca 60% pochází z rukou kolem potoka bydlících obyvatel a zahrádkáøù (plechovky,
igelity, obkladaèky, pneumatika, térový papír, umìlohmotné koøenáèe, sklenìné láhve, umìlohmotné kelímky, buben praèky,
gumové hadice apod.)

vyuijí situaci a znovu své odpadky zde odhodí, tak takoví lidé mají
jen jedno oznaèení - hovada!
A to nemluvì o tom, e Sbìrný dvùr TS je zdarma!

A malá rada na závìr. Kdy budete opìt nìkdy uklízet po sousedech - nepoøádnících, obèas se podívejte do toho pytle a on tam
tøeba soused vyhodil i nìjakou obálku s adresou, starou prolou sloenku èi výpis od vodaøù. A pak mu ten pytel doneste pøed dveøe a
vìøím, e se poté za nos chytí!)
Richard Jaronìk

Dalích cca 20% odpadkù padá na vrub kolemjdoucím, dospìlým, mládei i dìtem (PET láhve od piva a slazených nápojù, krabièky od cigaret, pytlíky od brambùrkù, obaly od cukrovinek...).
Zbytek odpadù je naplaven obèasnou velkou vodou. Tyto pochází od stejnì èistoty a poøádku milujících obyvatel bydlících výe
proti proudu Bratøejovského potoka.
Uznání si zaslouí i obèané, kteøí obìtavì investují do cigaret,
aby nám z nich èást zanechali v podobì tisícù nedopalkù, a to rovnomìrnì rozmístìných na celém území Vizovic.
Doufáme, e tato iniciativa pøispìje k zamylení obèanù, kteøí
mají se svými odpadky do vlastní popelnice nebo do sbìrného dvoru
pøíli daleko.
Je a k nepochopení, e bìhem pìti dnù po úklidu nìkdo neváhal pokazit nai snahu a navezl k potoku dalí BORDEL (omlouvám
se za toto ostøejí slovo). Nechybìla pet - láhev, konzerva a ani igelitový pytel.
Dìkujeme vem zúèastnìným (hlavnì dìtem) a také Technické
správì Vizovic za odvoz nasbíraného odpadu.
Zdraví vás dobrovolní uklízeèi: Albert a Ferdinand Váòovi,
Klárka a Adam Gabrielovi, Verèa a Davídek Èervenkovi, Dan
Koòaøík, Albert a Viktor tefanovi.
Dalibor Gabriel
(Pozn. redakce: Dìkujeme za pøínosný pøíspìvek a nezbývá,
ne se jen poklonit za elán a chu udìlat nìco dobrovolnì a zdarma
pro své okolí a u vùbec bych se neomlouval za slùvko bordel. Lidé,
kteøí zøetelnì vidí, e ten bordel opravdu nìkdo uklidil a nestoudnì
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NA VIZOVICKOU ZÁKLADNÍ KOLU PØIJEL BÁSNÍK PETR HRUKA
Tøetím básníkem, který se
pøedstavil na vizovické základní
kole v rámci cyklu Poezie se
nebojíme, byl ostravský literární
kritik, vysokokolský uèitel a pøe-

devím autor mnoha verù a
oceòovaných sbírek Petr Hruka.
Dlouho oèekávaný spisovatel, který nedávno pøevzal v Praze Státní cenu za literaturu, pøijel
do Vizovic a v polovinì bøezna,
tedy zhruba o dva mìsíce pozdìji, ne se pùvodnì oèekávalo.
V lednu se mu toti stala velmi
nepøíjemná vìc - ztratil ve vlaku

rok pøipravovanou básnickou
knihu. Tato skuteènost ho pochopitelnì tak ochromila, e odloil
nebo zcela zruil vechna nejblií setkání se svými ètenáøi i
jiné povinnosti.
Vizoviètí koláci o této nepøíjemné nehodì vìtinou vìdìli a
samozøejmì se na pocity, které
Hruka v lednu zaíval, bìhem
setkání ve kole zeptali. Na mnoho otázek vak tentokrát moc èasu nezbylo; vìtinu z hodiny, která byla na setkání s básníkem
vyhrazena, toti Hruka poutavì
hovoøil o poezii a mýtech, které ji
po desítky let provázejí. Hruka
se pokusil své posluchaèe pøesvìdèit napøíklad o tom, e poezie není urèena jen pro urèitou,
svým zpùsobem výjimeènou skupinu lidí, nebo e je nutné básním rozumìt, aby se nám mohly
líbit apod.
Dìti naslouchaly víceménì
pozornì, i kdy bylo zøejmé, e v
silách tohoto výjimeèného èlovìka není oslovit kadého áka v
místnosti. O to ale vlastnì nelo.
Nejdùleitìjím posláním setkání
s Petrem Hrukou, a vlastnì celého básnického cyklu, je konfrontovat mladé lidi i jejich uèitele
s minoritní skupinou, která se na
svìt kolem sebe dívá trochu jinýma oèima ne vìtina z nás. Není nutné tyto lidi následovat, ale
vìdìt, e i takoví lidé ijí mezi

námi, hledají a nìkdy nacházejí...
Je to nepochybnì dobrá
zpráva, která je o to významnìjí, pokud dolehne k uím by jen

hrstky dospívajících, kteøí se v
polovinì bøezna seli na setkání
s Petrem Hrukou.
árka Zelinská

TO TOTO NÁM TU JETÌ CHYBÌLO!
Jsme mìsto malé, ale ijí tu lidé pracovití, poctiví a hlavnì - jeden
druhému nic nezávidí. Proto také není divu, e jsme si ve volbách zvolili jako své zástupce ty nejlepí a nejschopnìjí z nás. Tak se také
stalo, a jinak to ani dopadnout nemohlo, e ke konci volebního období u nebylo co projednávat, vak posuïte sami - cesty udrované,
chodníky v poøádku, travnaté plochy upravené, kanalizace funkèní,
mìstská policie nemìla co øeit, kana na námìstí obdivovaná turisty, dostateènì zásobená vodou. Psí výkaly abys po chodnících lupou
hledal.
Asi proto se také stalo, e na jednom z posledních zasedání zastupitelstva pøiel jeden èlen s návrhem zøídit v místì Dùm erotických
slueb. Reakce na tento návrh byla bouølivá. Starosta sepjal ruce a
zaúpìl: Paneboe, to toto by nám tu jetì chybìlo! Také vechny
pøítomné dámy dávaly najevo svou rozhoøèenost.
Váení, klid! pokraèoval navrhovatel. Ve svìtì je to pøece
bìné, zvýí se turistický ruch, pøispìje to do mìstské pokladny a
nakonec, jestli chceme do EU, mìli bychom se pøizpùsobit.
To je ono, pomyslel si tajemník a spokojenì si zamnul ruce.
Ale stejnì to bude jenom pro pracháèe, a co nezamìstnaní,
dùchodci, studenti a vojáci?! ozval se jeden sociálnì orientovaný
zastupitel.
Prosím tì, co pøi této pøíleitosti vzpomíná dùchodce a øekni mi,
kdys naposled vidìl vojáka? poznamenává navrhovatel.
No, u je to chvíli, a to si etì nejsu jistý, jestli to nakonec nebyl
èundrák.
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Pøipomínka vyvolala veselí v jednacím sále. Jednání se protáhlo
do pozdních hodin se závìrem, e se na pøítím zasedání bude o
tomto návrhu hlasovat.
Nastávající dny se ve mìstì nemluvilo o nièem jiném. V hospodách, kde se nepochybnì scházejí ti nejchytøejí, se dokonce uzavíraly sázky, jak dopadne hlasování. V rodinách se zaèalo probírat
choulostivé téma - rozvodovost. Oba místní faráøi psali kázání na spoleèný základ - Sodoma a Gomora.
Koneènì pøiel ten dlouho oèekávaný den, kdy se mìlo rozhodnout. Pøed budovou radnice se ve stanovenou hodinu vytvoøily hlouèky zvìdavých obèanù, mezi kterými jsme mohli zahlédnout pár místních klepen (obojího pohlaví), zevlounù a samozøejmé nechybìli ani
dùchodci.
Zavládlo napjaté oèekávání a klepny se srotily v útvar, který
známe ze zaèátku hokejového utkání kolem brankáøe. No a jak to
nakonec vechno dopadlo? To tak, starosta náhle onemocnìl virovou nemocí záhadného pùvodu, pár èlenù mìlo neodkladné záleitosti. Sám navrhovatel vzkázal z nemocnice, kde leel s èetnými
zhmodìninami, e bere návrh zpìt!
Váení sexuchtiví spoluobèané, vak nebuïme z toho smutní a
nevìme hlavu, dy nové volby tu máme coby dup!

Frantiek Kladníèek

Máme být naè pyní, øíká o historii mìsta vizovický kronikáø.
Kronikáøem mìsta byl jmenován usnesením rady mìsta
poèátkem února 2012. Funkci
pøevzal po Mgr. Jiøím Ludvíèkovi. K rozhovoru jsem si dnes
pozvala pana Jiøího Madziu.
Co znamená být kronikáøem?
Chronos v øeètinì znamená
èas, chronika oznaèuje dìjepisné
knihy. Kronika je specifický literární ánr, který vznikl v antice a
pevnì se ukotvil ve støedovìku.
Ostatnì kroniky patøí mezi první
díla èeské literatury. Kronika
obecnì je podle mì nejdùleitìjím narativním historiografickým
pramenem. Podrobnìji ne letopisy v psané podobì zachycuje
jednotlivé historické události,
jejich pøíèiny, prùbìh, aktéry,
souvislosti a význam. Mìla by to
být ucelená, systematická práce,
která nemá daleko k vìdecké
práci v podobì moderní historiografie. Lií se obsahem a formou, mezi základní patøí i mìstské èi obecní kroniky, které jsou
historickou pamìtí daného místa.
Kronikáø mìsta by mìl mít
urèité kvalifikaèní pøedpoklady
pro svou práci. Má mít osobní
vztah k mìstu a k jeho historii.
Má umìt pracovat s jazykem po
stránce gramatické i stylistické,
pracovat s poèítaèem a s informaèními zdroji, vhodné je umìt
psát na stroji, mít èitelný a úpravný rukopis. Vhodná je publikaèní,
výstavní, popøípadì sbìratelská
èinnost. Kronikáø má být aktivní a
kreativní v pøístupu k získávání
podkladù pro kroniku, má spolupracovat s organizacemi a podniky ve mìstì, s organizátory spoleèenských, kulturních a sportovních akcí. Do jeho agendy patøí
archivace pozvánek, letákù a
plakátù, sledování a zaznamenávání mimoøádných pøírodních
jevù, spolupráce s archivy a také
spolupráce s médii. Musí znát a
naplòovat zákon o kronikách
obcí è. 132/2006 Sb.
A co znamená být kronikáøem ve Vizovicích?

Jako kronikáø se snaím
navázat na práci svých sedmi
pøedchùdcù (není bez zajímavosti, e ètyøi z nich byli uèitelé) a
jejich snahu o zachycení podstatných událostí ve mìstì v prùbìhu èasu dále rozvinout. Vést
kroniku zejména znamená být v
obraze, mít dobrý pøehled o dìní,
mít pøitom spolehlivé, bohaté a
rychle dostupné informaèní zdroje, mít rád historii, snait se jí
porozumìt, orientovat se v souèasnosti a do jisté míry dokázat
pøedvídat, vládnout jazykem a
také mít schopnost se obìtovat,
protoe kroniku není moné vést
bez urèitého nasazení.
Jaká byla Vae cesta ke
kronice mìsta?
Pøedchozí kronikáø mìsta,
Mgr. Ludvíèek, na funkci rezignoval. Proto jsem radì mìsta nabídl své sluby a svou pøedstavu o
vedení kroniky. Kronikáøem jsem
byl jmenován v únoru 2012. Od
roku 2009 vycházel ve Vizovských novinách mùj srovnávací
fotoseriál Vizovice v promìnách
èasu, v roce 2010 jsem po dobu
esti mìsícù Vizovské noviny
vedl, v roce 2011 jsem se podílel
na pøípravì publikace a výstavy
Vizovice v promìnách èasu u pøíleitosti 750. výroèí první písemné zmínky o mìstì. Mezitím
jsem se vìnoval sbírání dobových pohlednic a fotografií, dokumentù, memorabilií i movitých
památek z historie Vizovic.
Co Vás na práci kronikáøe
nejvíce baví?
Oceòuji pøedevím ten témìø
bezprostøední vhled do minulosti,
k lidem a k událostem zalých
èasù i doby nedávno minulé. Váím si kontaktu s lidmi, èasté pøítomnosti v centru dìní, monosti
referovat o situaci. A koneènì je
to i potìení z hotové kroniky,
obecného i osobního odkazu
jsoucích pro budoucí.
Jak hodnotíte uplynulé dva
roky v pozici kronikáøe mìsta?
Domnívám se, e se podaøilo

mnoho dobrého. Od svého pøedchùdce jsem pøevzal pøiblinì 10
kg písemností a fotografií, které
nasbíral za dobu svého pùsobení
ve funkci kronikáøe. Dokumenty
prùbìnì zpracovávám a archivuji. Zmapoval jsem stav mìstské kroniky za posledních 25 let
a podal jsem o tom radì mìsta
komplexní zprávu. Rada mìsta
na mou ádost vyjádøila souhlas
s archivací posledního dílu kroniky, který mìl být ji dávno souèástí øízení o vydání do místnì
pøísluného archivu. Státnímu
okresnímu archivu na Kleèùvce
byly vydány i 4 bedny s pøiblinì
30 kg dokumentù, které byly souèástí fotodokumentaèní pøílohy
kroniky mìsta, jejím autorem
byl mùj pøedchùdce, Gustav
Imrýek. Nyní jsou tyto archiválie
dobøe zabezpeèeny pøed vlhkostí, svìtlem a neodbornou manipulací.
V minulých dnech se nám
podaøilo dohledat ztracený originál oddacího listu hrabìnky
Marie Anny Stillfriedové, provdané Boos-Waldeckové, z roku
1929. Byl pøedán archivu na
Kleèùvce a uloen mezi dokumenty v pøíloze mìstské kroniky.
Pøispìl jsem archivu také osobnì
- daroval jsem témìø úplný komplet originálních katastrálních
map Singulární spoleènosti z
poèátku 60. let 19. století, z doby
zaloení spoleènosti. Do fondù
archivu jsem vloil i kompletní
120 let èítající dokumentaci
secesního, památkovì chránìného objektu è. p. 360, dneního
Penzionu York v Øíèanské ulici.
Zúèastnil jsem se nìkolika
odborných semináøù, kde jsem
navázal kontakty s kronikáøi mìst
a obcí zlínského okresu. Snaím
se být veøejnì èinný, budovat
dobré jméno institutu kroniky a
kronikáøe, být v urèité interakci s
nejdùleitìjími partnery kroniky,
to je vedení mìsta, veøejnost,
firmy a spolky, pravidelnì od nich
získávat informace. Ale stále
jetì je mnoho práce pøede
mnou. Øada organizací, i tìch
mìstem zøízených, systematicky
neposkytuje informace o své èin-
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nosti. To bych chtìl zmìnit.
Kronika mìsta i sám kronikáø èelí
mnoha obtíím zapøíèinìným
nìkolika dlouhodobými výpadky
v zápisech i v samotné kontrole
kroniky v minulosti, s tím souvisejícím urèitým nezvykem a neochotou ve spolupráci, zejména v
pravidelném poskytování informací, nepochopením poslání
kroniky, právní stránky vìci apod.
Ale vìøím, e náprava je moná
stejnì jako brzký návrat k vzorové práci Imrýkovì, chloubì
mìsta.
Jaká je historie vizovické
kroniky?
V jistém smyslu dávným
pøedchùdcem kronik byly ve
Vizovicích gruntovní knihy, soupisy majetku. Také knihy narozených a zemøelých se za nì dají
povaovat. Staré písemnosti se v
minulosti uchovávaly na radnici.
Víme, e cenné archiválie byly
uschovány v obecní truhle, která byla eleznými pásy okovaná
a dvìma zámky opatøená tak, e
ani purkmistr nesmìl ji sám otevírati. V soupisu obecního archivu z roku 1856 se praví, e
mìsto mìlo sedm pergamenových listin, nejstarí, záznam døeva z panských lesù, z roku 1569
od Zdeòka Kavky Øíèanského z
Øíèan. Nejvìtí poár v dìjinách
mìsta v roce 1887 vak znièil
radnici i obecní archiv se vemi
dokumenty. Zachovalo se jich jen
nìkolik, protoe byly uloeny ve
skøíni uèitele a spisovatele Eduarda Pecka a v soukromém bytì
paní Mickové. Za nejstarí psanou kroniku mìsta lze povaovat
kolní kroniku národní koly, tzv.
mìanky, bylo jich sepsáno pìt
od roku 1878. A pak kroniky pro
støední kolu, ty byly od roku
1897 vedeny tøi.
Knihu, do ní mají se události mìstské zapisovati, poøídilo
si mìsto u domácího mistra knihaøe Rudolfa Macháèka, jen
vyuèiv se ve svém øemeslu ve
Vizovicích, zdokonalil se v nìm
ve Vídni a hlavnì v Praze. Tak
zapoèíná se vizovická kronika v
roce 1907 poté, co ji rada mìsta
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Jiøí Madzia a Ján imek.

uvedla v ivot a jmenovala prvního kronikáøe, Jana Rychlíka,
úèetního spoøitelny, který funkci
vykonával v letech 1907-1913. V
zaèátcích nìkteré zápisy za rok
obsáhly jen pùl nebo jednu stranu. První díl kroniky mìsta
Vizovice je ruènì psaný, má
témìø 500 stran a zapisovali do
nìj celkem ètyøi kronikáøi a do
roku 1958, tedy plných 51 rokù
vyjma zvlátního zápisu z let
1940-1945 z pera Jaroslava
Zeka. Do posledního, pátého
dílu kroniky, bylo zapisováno
naposledy v roce 1993. Bohuel
musím konstatovat, e od roku
1988 nám chybí záznam pro 15
jednotlivých let, ve kterých funkci
kronikáøe nikdo nevykonával.
Obèany Vizovic by jistì
zajímalo, jak v souèasné dobì
kronika mìsta vypadá. Mohl
byste nám o ní nìco prozradit?
Kroniku píu na poèítaèi. V
loòském roce jsem zmìnil zpùsob a místo souhrnného zápisu v
kapitolách o ivotì ve mìstì
jsem zapisoval události kadého
dne. Ne vdy se podaøí zapsat
ve, ale myslím si, e vìtinu z
událostí roku 2013 ve Vizovicích
se mi podaøilo vìrnì zachytit.
Kronika má aktuálnì 121 stran.
Bude to nejobsáhlejí a nejpodrobnìjí kronika v historii
mìsta. Mìla by mít vazbu z èervené kùe (èervená je tradièní
barvou vizovické kroniky u od
prvopoèátku), papír stránek by
mìl být ruènì vyrobený, raba na
titulní stranì se zlatými literami,
kronika bude vyhotovena ve
dvou kusech, z toho jeden pro
archiv a jeden pro mìstský úøad.
Do budoucna bych rád kroniku
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opatøil i vìcným, jmenným a
místním rejstøíkem, seznamem
zdrojù a citací, kadý její výtisk
originální autorskou první stranou s ukázkou typické místní
tvorby. Pokud se ve podaøí,
mohli bychom se znovu pøihlásit
do soutìe o nejlepí kroniku.
Výraznì jste se podílel na
organizaci výstavy Nìkomu
ivot, nìkomu smrt. Co bylo
na organizaci této výstavy nejzajímavìjí, co Vás nejvíce
osobnì obohatilo?
S velikým potìením a zájmem jsem se setkal s panem
Jánem imkem. Toho si velmi
váím. Pøi pøípravì výstavy pro
mì osobnì bylo nejdùleitìjí
dát najevo, e si Vizovice uvìdomují svou historii, e ji znají a e
si jí cení. Ale nejde jen o historii
jako takovou, jde o èlovìka a
jeho rozmanité osudy, kterých je
nae mìsto plné. Jsme-li s výstavou v období protektorátu, je
takových lidí a rozlièných osudù
ve Vizovicích mnoho, mezi nimi
øada osobností více èi ménì známých. Snad mi vichni odpustí,
kdy výslovnì uvedu jediného pan Rostislav Hrnèiøík. Narodil se
ve Vizovicích 27. 4. 1901. Za
manelku pojal Boenu Plhalovou z Velkých Pavlovic. il v
Praze ve Vrovicích, kde také
provozoval kavárnu v tamní
Sokolovnì. Úèastnil se sokolského odboje, spoleènì s manelkou podporoval penìzi a potravinami parautisty vysazené do
protektorátu a dalí vlastence
ijící v ilegalitì. Byl zatèen a
odsouzen k trestu smrti, deportován do Malé pevnosti Terezín a
odtud do Mauthausenu, kde byl
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jako ostatních 293 hrdinù heydrichiády chladnokrevnì zavradìn
pøi zinscenovaném mìøení tìlesné výky po nástupu do koncentraèního tábora. Dcery Jaromíra a
Boena válku pøeèkaly v internaci. Rostislav Hrnèiøík s manelkou jsou 24. 10. kadý rok pøipomínáni v Mauthausenu i pøi
záduní mi v Chrámu sv. Víta.
Mùeme být pyní na vlastní historii, na hrdiny z Vizovic a na
rodinu Hrnèiøíkovu, jejich neokázalou obìtavost, stateènost, vytrvalost, vzneenost, mravní principy, ideály humanity a vlastenectví. Bez nich by znovu nebylo
svobodného Èeskoslovenska. A
jistì ani svobodných Vizovic.
Blií poznání jejich ivota, obìti
a odkazu je pro mì tím obohacením. Kdo nezná svou historii,
nezná ani sám sebe.
il?

Ve které dobì byste rád

Kadé období dìjin má svá
pozitiva i negativa. Pokud bych si
mohl zvolit, pak bych se rozhodoval podle toho, èím bych byl,
co bych dìlal. Asi nejblií je mi
doba první republiky. Byl bych
armádním dùstojníkem. Nebo

druhá svìtová válka - jako letec u
RAF.
Na èem teï pracujete, co
pøipravujete do budoucna?
Nyní
dokonèuji
kroniku
mìsta za loòský rok a pøipravuji
podklady k zápisu za letoní rok.
Zpracovávám námìt na dalí
výstavu. Radì mìsta hodlám
navrhnout Rostislava Hrnèiøíka
na udìlení èestného obèanství.
Odhalena by mu mìla být pamìtní deska. Napadlo mne, e
bychom s dìtmi ze zdejích kol
mohli poslat vzkaz dìtem tøeba
za sto let v zabezpeèené èasové
kapsli, která bude uloena na
zvlátním místì v zemi. Práce je
dosti. Být vizovickým kronikáøem
je posláním a jako takové zùstává stále otevøené a nedokonèené.
Dìkuji Vám za rozhovor i
za Vai práci kronikáøe mìsta
Vizovice.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka
Foto: Petr Jaroò,
Horní Podøevnicko.cz

VOLNOST VÝROBY SLIVOVICE BY PRÝ MRAVNÍ CHARAKTER ROLNÍKÙ ZHORIL
První zprávu o panské palírnì máme v panském urbáøi z r.
1585, v nìm pøi è. 415 je zapsáno, e pøi tomto rynkovním gruntì
zøídila vrchnost pálenici. Nebyla
vak na tomto místì dlouho, nebo
v nejstarí gruntovní knize z r.
1630 u soudu ve Vizovicích chované je zapsáno:
Leta Pánì 1693 v sobotu
pøed sv. Mikuláem s vùlí a vìdomím milostivé vrchnosti stará palírna v rynku leící, na náklad panský nìkdy vystavená, na dùm
mìstský obnovena a Samueli
Podhorskému za 250 zl. prodána
jest. Z tée gruntovní knihy vak
víme bezpeènì, e tu zmínìná
pálenice byla na nynìjím gruntì
J. Macalíka è. 411.
Nemìla tedy ani na tomto
místì panská palírna dlouhého
trvání. Pravdìpodobnì jí na tom
místì kodily èasté povodnì.
Buïto tedy z této pøíèiny, nebo aby
panský pivovar byl vedle pálenice,
aby tak pálenka z odpadkù pøi
vaøení piva pohodlnìji se pálila pøi èem dohled na oba podniky
usnadòovalo podzemní spojení vystavìl svob. pán Gervás Vilém z
Gollen nynìjí pálenici.
A ze spisu Melioration und
Reparation vom J. 1679 - 1725
dovídáme se, zaè nynìjí pálenice
byla vystavìna. Nebo v tomto
zápisu je psáno: Nová pálenice
rovnì z kamene vystavìna a do
ní 5 nových mìdìných kotlù koupeno bylo. Výlohy èinily i s chlévem pro voly pøi ní postaveným
433 zl. 38 kr.

Výrobu pálenek vak vrchnost
ve vlastní správì neprovozovala.
Máme o tom svìdectví opìt v
registrech panských, v nich r.
1738 uvádí se mezi rùznými pøíjmy
také plat ida Salomona z pálenice 220 zl. Byl-li to celoroèní, èi
snad ètvrtletní pøíjem, není zapsáno. Z vizovského zámeckého
archivu vak víme, e r. 1779 byl
roèní pøíjem z pálenice zapsán
obnosem 909 zl. 30 kr., a r. 1782
pøíjem z pálenice a koeluny celkovým obnosem 1066 zl. 30 kr.
Vedle pálenky z pivních odpadkù
pálila se u nás ji poèátkem 18.
století slivovice. Máme o tom svìdectví v panských, zámeckých
registrech z r. 1746, v nich je
zapsáno, e se do panské pálenice prodaly suené karlátky, mìøice
po 4 zl.
Poèátkem 19. století pálila se
na Hané t. zv. itná (koøalka) v tak

veliké míøe, e cena ita byla chudým lidem témìø nedostupná.
Proto vláda od r. 1804 podporovala pìstování ovoce a zvlátì vestek tím, e na pálení slivovice
zvlátní, penìité prémie z domestikálního fondu povolila a
také platila. Tyto prémie byly vak
r. 1819, kdy bylo ovoce ji nadbytek, zase zrueny.
Pøece vak jetì r. 1830 dostal
zemský výbor moravský návrh
císaøské vlády, aby sedlákùm byla
dána volnost výroby a prodeje
slivovice v sudech. Stavové vak
návrh ten ze sobeckých zájmù
zamítli, vymlouvajíce se zároveò,
e by se tím mravní charakter rolníkù velice zhoril.

V polovici 19. století poèala se
páliti u nás také borovièka, která
má pùvod svùj na Slovensku, a to
v kraji, kde jalovinkám øíkali borovinky. Nasvìdèuje tomu skuteènost, e také Maïaøí pøevzali od
Slovákù pojmenování slivorium a
borovicska.
Roku 1795 byl nájemcem
panské
pálenice
Markus
Friedmann a r. 1825 Mojí
Strassmann, který byl r. 1830
zapsán v registrech zámeckých
jako souèasný nájemce palírny i
pivovaru. Po nìm byl od r. 1844
nájemcem Josef Mandl.
Od r. 1859 byl nájemcem Aron
Eichen, který si ji r. 1860 koupil.
Od Arona Eichena koupil tuto

SIGMUND JELÍNEK A PRVNÍ VÌTÍ PÁLENICE

Markrabství Moravské (dopisnice 1911).

V pozadí povoz S. Jelínka.
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palírnu r. 1888 imon Frisch, od
nìho ji r. 1895 koupí pøevzal
nynìjí majitel Karel Singer, který této pálenici dal firmu: První
vizovská pálenice.
V dobì od r. 1890 nevyplácelo
se ji suení vestek, ponìvad na
nì nebylo dostateèné poptávky.
Proto poèala se vaøiti ve vìtím
mnoství povidla. Ponìvad vak
byl té odbyt povidel celkem slabý,
klesaly ceny vestek, a tak postavil Zikmund Jelínek první vìtí

pálenici na slivovici na pozemku
J. Pilèíka za Chrastìovskou ulicí.
Pálenici tuto prodal po 20 letech J.
Pilèík firmì Josef Weiss.
Ale pálenice Singrova a
Jelínkova byly pro zpracování
vìtí úrody ovoce pøece jen malé.
Sdruili se tedy èetní rolníci vizovtí i okolní v akciovou spoleènost,
koupili Maòasùv mlýn a zbudovali
pøi nìm r. 1895 rozsáhlejí pálenici i destilaci pod jménem: Rolnický
akciový závod ovocnáøský, který
vak pro nedostatek provozovací-

Tradièní vaøení povidel.
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ho kapitálu pøeel r. 1898 do majetku soukromého.
Tøetí pálenici zøídil r. 1897 opìt
Zikmund Jelínek, a to pøi svém
domì è. 425 ve Sluovské ulici.
Ètvrtou pálenici postavil r.
1912 Jan Hába pøi svém domì è.
290 v ulici Øíèanské.
Pátou postavil r. 1923 Frant.
Kalenda è. 7 a estou pro své èleny tého roku Hospodáøský spolek
ve Vizovicích.
Sedmou pálenici zøídil si r.
1927 pøi svém domì è. 576 Josef
Bajer ve ètvrti Masarykovì.
Osmou vìtí pálenici zbudoval r. 1927 u nádraí Vladimír Jelínek, ponìvad pálenici pøi svém
domì zmìnil na destilaci.
Devátou pálenici postavil r.
1931 Ant. Kalenda.
Pálenice, kterou v elechovì
postavil Vilém Holý, byla po jeho
smrti pøestavìna na pasekáøskou
usedlost.
Ve vech pálenicích - vyjma
Kalendovy a hospodáøského spolku - pálí se té borovièka.

Z výstavního katalogu
O slivovici a její dui a Pamìtí
z Vizovska Josefa Èimáøe
pøipravil Richard Jaronìk
z archivu Libora Macka

Korespondence se zákazníkem 1097.

Vytrvalostní závody mezi Zlínem a Vizovicemi

Sèítání vozù ve Vizovicích

Teplejí období snad u klepe definitivnì na dveøe a s ním i pro
mnohé fandy spojené automobilové závody. Blíí se Barumka a na
vedlejích cestách je u místy
slyet øev tréninkových vozù. e
Vizovice historicky více èi ménì
ily i tímto sportem, svìdèí zpráva z Vizovického zpravodaje:
Automobilový klub pro Moravu a
Slezsko v Brnì poøádal ve dnech
20. a 21. dubna t. r. (myleno
1931) soutì vytrvalostních závodù pøes støední Moravu. Mìstem Zlínem a Vizovicemi projídìla vozidla dne 20. dubna od
13. hodiny do 18.30 hod. Celkem
projelo závodních automobilù
47, sidekarù 8 a motocyklù 21.

Kolik je ve Vizovicích motorových vozidel ke dni 28. února 1930?
Dle obecní statistiky je ve Vizovicích celkem 30 motorových vozidel.
Z toho je 17 osobních, 7 nákladních automobilù, 5 motocyklù a 1 kolo
s pomocným motorkem. Na koncesní osobní autodopravu 4 automobily a 3 nákladní automobily pro vlastní potøebu.

Na obrázku nahoøe Tatra o obsahu 1.100 cm2 a dole Alfa Romeo.

Na fotografii nahoøe obrázek z Fojtíkovy karosárny (dnes vedle
Øeznictví U Kubíèkù).

(Èlánky jsou ponechávány v dobové øeèi, náøeèí èi názvosloví,
proto omluvte mnohdy rozdílnost v gramatice jazyka)

Richard Jaronìk

Nezbytnì nutná ochutnávka povidel.

Dopis do Zábøehu (1901).
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Svi mìsíèku polehouèku, skrz ten hustý mrak na cestu u
kovárny blíe mostu, ponìvad elektrická lampa ji 4 týdny nesvítí. Pøi
neosvìtlení této èásti mohlo by snadno pøijíti ke karambolu. Divíme se,
e povolaní èinitelé zjednají okamitou nápravu a netìstím pøedejdou.
*****
Porvaly se ze árlivosti.
Ve Vizovicích na Americe porvaly se dvì eny ze árlivosti a vjely
si surovì do vlasù a jedné enì zùstal chomáè vlasù v ruce.
Pøedpokládá se, e to nejsou vlasy pøímo z hlavy vyrvané, ale jen
nevyèesané. Pøi rvaèce jedné enì upadlo malé dítì na zem, které
drela v náruèí. Nyní bude soud árlivé eny smiøovati.

Váení Vizovjani,
pro nìkteré z dalích èísel naich Vizovských novin bychom chtìli pro Vás pøipravit dalí díl Historie Vizovic a tentokráte se chceme
zamìøit na pùvodní místa, která jsou dnes víceménì známá jako ulice
Pardubská a sídlitì Rùová.
Pøivítáme jakékoliv dobové fotografie domù, obchodù a ivností.
Takté i snímky obyvatel, kteøí pøi hromadné demolici o své obydlí pøili. Pokud nìjaké vlastníte a jste ochotni je zapùjèit (pouze pro oskenování), napite na vizovske.noviny@vizovice.eu. Fotografie Vám
samozøejmì obratem vrátíme. Snímky mùete takté zanechat na
podatelnì MÚ Vizovice, kde Vám budou takté obratem vráceny.
Pøedem dìkuji za pomoc pøi tvorbì rubriky, která je èím dál tím
tìí a není vdy jednoduché dát dohromady rubriku jako celek. Sbírky
soukromých sbìratelù jsou postupnì vyèerpávány a vìøím, e ve
Vaich osobních albech se najde spousta zajímavostí, abychom spoleènì zavzpomínali, jak vypadaly Vizovice pøed pár lety.
Richard Jaronìk

Dopis hostinskému v Telèi (1906).
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Jelínkùv pozdrav z Vizovic.

REKORDMAN S 3,69 POSPÁVAL NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAÍ
Pøed nedávnem jetì doznívaly ozvìny silvestrovských ohòostrojù a ani jsme se nenadáli a
u tu je konec mìsíce bøezna.
Od poèátku roku policisté pøijali
oznámení o spáchaných 12
trestných èinech, pøièem u jednoho z tìchto trestných èinù byl
pachatel - recidivista zadren na
místì.
hol.

v hlavní roli opìt alko-

V brzkých ranních hodinách
23. bøezna zpozorovala policejní
hlídka patrolující v centru mìsta
osamìle jedoucí vozidlo. Policisté vyjeli za vozidlem a zastavili jej u Nemocnice Milosrdných
bratøí. Kontrolou vozidla nezjistili,
e by øidiè pøeváel nìjaké pøedmìty pocházející z krádeí, ale
pøekvapením bylo, kdy orientaèní dechovou zkoukou na kalibrovaném digitálním analyzátoru
nadýchal 1,3 a odborným
mìøením mu bylo pak namìøeno 2,32 . Na dotaz odkud jede,
øidiè uvedl, e ze zabíjaèky z
Jasenné. Je samozøejmé, e dále ji v jízdì nepokraèoval, protoe svým jednáním se stal podezøelým ze spáchání pøeèinu ohroení pod vlivem návykové látky
a byly s ním zahájeny úkony
trestního øízení.
klíè k houslím.
Notnou dávku drzosti i odvahy projevil pachatel, který dne
29. ledna odpoledne vstoupil do
volnì pøístupné budovy Nemoc-

nice Milosrdných bratøí, kde
nikým nezpozorován ze zámku
dveøí atny odcizil svazek klíèù.
Na místo se vrátil ten samý den
jen o dvì hodiny pozdìji, pouil
odcizené klíèe, odemkl si atnu a
z neuzamèených skøínìk postupnì odcizil kufr s houslemi a
smyècem, koenou dokladovku s
penìzi, platební kartou a osobními doklady, mobilní telefon a dva
sportovní batohy. Pøi odchodu byl
spatøen jednou z pokozených,
která se jej ptala, co tam dìlá a
co to nese s sebou. Na to pachatel odpovìdìl, e jsou to vìci
jeho kamaráda, za kterým byl a v
klidu z nemocnice odeel. O
nìkolik dní pozdìji byly odcizené
housle nalezeny v jednom ze
zlínských bazarù a výkupní lístek
pracovníkùm kriminální policie
prozradil, kdo je oním pachatelem. Pøekvapení kriminalistù bylo
nemalé, kdy zjistili, e se jedná
o ji soudnì trestaného recidivistu, který je i uivatelem drog a za
poslední dobu má na svìdomí
nìkolik vloupání jednak ve Zlínì,
a jednak ve Vizovicích. Dne 27.
bøezna byly s podezøelým provedeny provìrky na místì krádeí
vloupání a výslechy, pøi nich se
ke vem svým skutkùm pøiznal.
svou...

cti otce svého a matku

matky, kdy pøekonal snahu své
sestry, která se mu snaila

zabránit ve vstupu do domu.
Kdy pøiel a do obývacího
pokoje, kde byla jeho matka,
která se jej snaila pøimìt k
odchodu, zaèal ji uráet hrubými nadávkami a napadl ji i
fyzicky údery pìstí. Pøi zlostném odchodu ponièil i drobné
vybavení domu. Poté z místa
zbabìle utekl. Ale zanedlouho se
na místo vrátil, ale to tam ji byli i
policisté hlídky OOP Vizovice.
Jejich pøítomnost mu vak nevadila a pokraèoval ve svém jedná-

nictví a byly s ním zahájeny
úkony trestního øízení.

za bílého dne...
... a ve stavu silné opilosti (s
namìøenou hodnotou 3,69
!!!) vzbudil na autobusové
zastávce na Masarykovì námìstí veøejné pohorení mu, který
tam nejen vlivem opilosti pospával, ale který také, kdy se probudil, zaèal obtìovat osoby
èekající na autobusové spoje.
Pøivolaná policejní hlídka mue
zajistila a pøevezla do protialkoholní záchytné stanice v Kro-

... zøejmì nic neøíká podezøelému, který byl zadren na ulici
Øíèanská za své protiprávní jednání vùèi své matce a sestøe,
které spoèívalo v tom, e bez
dovolení vnikl do domu své

ní, k èemu se pøidaly i výhrùky
ublíením na zdraví a smrtí. Z
tìchto dùvodù, a protoe to
nebylo poprvé, byl policisty zadren a eskortován do policejní
cely ve Zlínì, odkud byl proputìn následujícího dne po vystøízlivìní. Svým jednáním je podezøelý ze spáchání pøeèinù poruování domovní svobody a výtr-
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mìøíi k vystøízlivìní. Jeho jednání, kvalifikované jako pøestupek,
bude oznámeno ke správnímu
orgánu MìÚ Vizovice k projednání.

prap. Tomá Kubù
oddìlení Vizovice
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MEZI PRAVIDELNÉ POITKY PATØILO SLUNÉ, MÍSTNÍ PØÍPLATEK, ÈETNICKÝ PØÍDAVEK, ODÌV, VÝSTROJ A VÝZBROJ A LIMITNÍ KUØLAVÝ TABÁK
Chtìl-li se stát nìkdo za
první republiky èetníkem, nebylo
to mnohdy jednoduché a zvlátì
po pøijetí ke sboru si nováèek
vytrpìl první roky sluby na
exponovaných místech v pohranièí, Slovensku nebo Podkarpatské Rusi.
Pro pøijetí k èetnictvu musel
adatel splòovat tyto podmínky:
být státním obèanem RÈS, být
bezúhonným, svéprávným a
duevnì zpùsobilým, být ve vìku
21 a 35 let, svobodný neb bezdìtný vdovec, znalý ve slovì i
písmì jazyka èeskoslovenského,
prokázat se vzdìláním, kterého
se nabývá na obecné kole a má
výcvik vojenský vykonaný nejménì po dobu, kterou stanovil branný zákon. První povinností èetníka bylo sloení sluební pøísahy.
Dále se museli noví èetníci na
zkouku zavázat k ètyøleté povinné slubì, slouit jeden rok na
zkouku a vykonat odbornou
zkouku pøed komisí sloenou z
èetnických dùstojníkù a úøedníkù
politické správy.

c) generálové - generál èetnictva
Povyování dùstojníkù se
øídilo zásadami v èsl. vojsku.
Vrchní strámistøi, kteøí ukonèili 1
rok sluby mohli být jmenováni
dùstojníky.

7. 3. 1934 Oslava narozenin
pana presidenta T. G. Masaryka 1934.

Zajímavostí je, e sluné se
vyplácelo prvého dne kadého
mìsíce pøedem!!!

Narozeniny pana presidenta
republiky T. G. Masaryka dne 7.
3. 1934 byly oslaveny ve Vizovicích tím zpùsobem, e vekeré
budovy, v nich jsou státní úøady
a v hojném poètu té soukromé
budovy, byly ozdobeny prapory
ve státních barvách. Tento den
se nepracovalo a byl to den sváteèní. kolní dítky obou kol
obecné i mìanské shromádily
se ve kolní budovì, kde jim bylo
uèiteli pøednáeno o ivotì pana
prezidenta republiky a jeho velkém díle vykonaném pro èsl.
samostatnost, doma i za hranicemi. Veøejných projevù a akademií
poøádáno nebylo.

A nyní nahlédnìme opìt do
historie èetnické stanice ve Vizovicích
28. 10. 1933 Oslava 28. øíjna 1933 ve Vizovicích.

Po pøijetí k èetnictvu byli èetníci na zkouku zaøazováni k
doplòovacímu oddìlení do èetnické koly na 8 mìsícù. Jejím
posláním bylo poskytnout novì
pøijatým èetníkùm spolehlivý
základ pro jejich dalí systematický výcvik a pro praktické upotøebení ve slubì. Po uplynutí
doby studia byli zaøazeni na ÈS k
vykonání praxe. Po úspìném
uplynutí zkuební doby byli pøevzati do definitivního stavu a
jmenováni strámistry. Sbor se
dìlil na tyto hodnostní skupiny:

Po 4 letech sluby v rámci
prohloubení veobecného a
odborného vzdìlání definitivních
èetníkù tito mohli nastoupit do
koly pro výcvik velitelù stanic.
Ustanovení velitelé stanic v hodnosti vrchní strámistrù se mohli
dále vzdìlávat ve kole pro
výcvik výkonných dùstojníkù.
Mimo to mohli èetníci, mìli-li
zájem a splòovali výsluhu let a
bylo jim studium doporuèeno sluebním nadøízeným, navtìvovat
pokraèovací výcvik a odborné
kurzy. Kadé Zemské èetnické
velitelství mìlo své koly pro èetníky.

I. èetniètí gáisté bez hodnostní tøídy
a) mustvo - èetníci na zkouku, závodèí
b) strámistøi - strámistr, t.
strámistr, praporèík
c) vrchní strámistøi (po 10
letech sluby)
II. dùstojníci èetnictva
a) nií - poruèík, nadporuèík, kapitán
b) vyí - t. kapitán, major,
podplukovník, plukovník

Bìhem výkonu sluby definitivním èetníkùm pøináleely i
rùzné poitky. Mezi pravidelné
poitky patøilo sluné, místní pøíplatek, èetnický pøídavek, ubytování a zaøízení, odìv, výstroj a
výzbroj a limitní kuølavý tabák.
Ke zvlátním poitkùm pak patøil
jednotný drahotní pøíplatek, drahotní pøíplatek na dìti, kanceláøský pauál, cestovní výlohy, svìdeèné, stravné, léèebné, opatrovné, odmìny za zásluné èiny,
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diety odlouèených od rodiny,
penzijní poitky, pohøebné a
úmrtné.
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Oslava 28. øíjna 1933 byla
provedena ve Vizovicích zpùsobem dùstojným a zúèastnili se jí
vekeré sloky obyvatelstva bez
rozdílu politického pøesvìdèení.
Poøad oslav: v pøedveèer 28.
øíjna byl uspoøádán na Wilsonovì námìstí tábor lidu pod protektorátem mìsta Vizovic. Po zahrání státní hymny byla na námìstí
vztyèena státní vlajka, naèe
promluvil k pøítomným o významu 28. øíjna pro národ èsl. profesor Otto Vaverka z Val. Meziøíèí.
Po proslovu proel celým mìstem lampionový prùvod a tím
byla slavnost ukonèena. Domy
byly hojnì ozdobeny prapory ve
státních barvách. Dne 28. øíjna
byly konány ve zdejím katolickém kostele bohosluby za zdar
Èsl. republiky.
31. 12. 1933 Za rok 1933
docílila zdejí stanice tìchto
úspìchù: zatèeno bylo 45 osob,
oznámeno bylo 636 osob, pøedvedeno bylo 14 osob, eskort bylo
provedeno 11 a následkem ivelných pohrom byla vyslána 1 hlídka, jednacích èísel dosaeno
4161.

29. 10. 1934 Oslava 28. øíjna 1934 ve Vizovicích.
Oslava 28. øíjna 1934 byla
provedena ve Vizovicích zpùsobem dùstojným za úèasti vekerého místního obyvatelstva. Poøad oslavy v pøedveèer 28. øíjna:
v 18 hod. slavnostní zasedání
mìstské rady, naèe byla pøed
radnicí zahrána státní hymna. Na
námìstí uspoøádán tábor lidu,
kde promluvil k pøítomným o
významu 28. øíjna pro èeskoslovenský stát øeditel obecné koly
ve Vizovicích Metodìj Bakala.
Nato následoval lampionový prùvod Vizovicemi k Sokolovnì, kde
byl promítán film znázoròující pøíjezd a uvítání prezidenta T. G.
Masaryka ve Vizovicích dne 24.
6. 1928.
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).

VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO
V tomto roce vstupuje Vizovické zámecké kulturní léto Aloise
Háby do své 47. sezóny. Ponese se stejnì jako mnoho dalích
vánohudebních akcí v duchu Roku èeské hudby.
Zaèneme 23. kvìtna 2014 dvìma díly Antonína Dvoøáka:
Koncertem pro violoncello a klavír A Dur (v pùvodním znìní) a
Koncertem pro violoncello a orchestr (v klavírní redukci skladatele)
h moll. Obì skladby pøednese pøední èeský violoncellista Jiøí Bárta
za doprovodu klavíristky Terezie Fialové.
Rok èeské hudby je pochopitelnì i jednou z hlavních dramaturgických os festivalu Praské jaro. Jejím hlavním poèinem je Víkend
èeské komorní hudby, na nìm ve tøech dnech v deseti koncertech

vystoupí øada èeských sólistù a komorních souborù. Dva z tìchto
souborù následnì vystoupí i na naí pøehlídce.
13. èervna 2014 to bude Trio Martinù (Petr Jiøíkovský - klavír,
Pavel afaøík - housle, Jaroslav Matìjka - violoncello) a 27. èervna
2014 dechový Belfiato Quintet, v jeho støedu mezi ètyømi mladými
mui stojí hornistka Kateøina Javùrková, vítìzka soutìe Praského
jara 2013. Tento úspìch z ní udìlal velmi ádanou sólovou hráèku,
jsme proto rádi, e mladý soubor tvoøený souèasnými èi bývalými
áky HAMU pøijal nae pozvání. Trio Martinù uvede skladby L. van
Beethovena, A. Dvoøáka a B. Smetany. Program koncertu Belfiato
Quintetu je jetì v jednání, ale vìøíme, e uslyíme i nìkteré praskojarní skladby.
Dalím koncertem v pátek
25. èervence 2014 bude pìvecký recitál mezzosopranistky
Jarmily Kosinové, kterou bude
doprovázet její sestra, klavíristka Daniela Valtová Kosinová.
V první polovinì tohoto vystoupení by mìly zaznít písnì tøí
staletí od J. S. Bacha po Bohuslava Martinù, ve druhé polovinì pak árie z oper èeských
i zahranièních skladatelù proloené klavírními skladbami Daniely Kosinové.

NADENÉ MLÁDÍ SE SPOJILO PRO
KØEHKÉ STÁØÍ - FASHION SHOW DOTEK
Ano, i tak by se dal nazvat projekt studentù UTB ve Zlínì, kteøí
zorganizovali velkou charitativní módní show s drabou originálních odìvù.
Hlavním cílem bylo získat peníze pro neziskovou organizaci
Centrum zdravotní a sociální pomoci Dotek ve Vizovicích, která se
stará o seniory a klienty s Alzheimerovou chorobou.

8. srpna 2014 pøivítáme pùvodem zlínské kytarové Trio Nété
(Vlastimil Flajingr, Anna Slezáková, Ïusi Burmeè.) V jejich programu je zastoupena hudba stará i moderní, pùvodní skladby i úpravy,
trochu jazzu i kytarové latiny.
Tradièní souèástí zámeckého léta bývají i poøady slovesné.
Letos jsme vybrali a na 29. srpna 2014 zaøadili Veèer poezie s harfou, který má v programové nabídce anotaci: hereèka Valérie Zawadská vybírá z díla Jana Skácela a Oldøicha Mikuláka, skladby
pro sólovou harfu hraje Lýdie Härtelová.
Na závìreèný veèer naeho pravidelného cyklu 12. záøí 2014
pøijali pozvání houslista Jaroslav Svìcený s kytaristou Miloslavem
Klausem. Uvedou poøad s názvem Koncert pro deset strun, v nìm
vedle poèetných skladeb italských autorù (Paganini, Gragnani,
Giuliani) mohou posluchaèi vyslechnout i slavné malièkosti velikánù
svìtové hudby - Fauré, Schumann, Gounod, Martinù.
Výtìek z draby èinil krásných 20.900 Kè, pøièem Nadace
divoké husy jej jetì zdvojnásobí - celkem se tedy podaøilo získat
41.800 Kè.
Díky této vysoké èástce budeme moci poøídit elektrické polohovací postele, které bude moné si zapùjèit a tím zpøíjemnit ivot
seniorùm, o které peèují jejich blízcí doma, v domácím prostøedí.
Vichni, kdo se akce zúèastnili, mi jistì dají zapravdu, e
módní pøehlídka a vlastnì celá show nemìla chybu. Je pro nás
velmi milé a potìující, e i mladí lidé mají zájem a touhu pomáhat
naim nejstarím spoluobèanùm.
Zátitu nad charitativním veèerem pøevzala místostarostka
mìsta Vizovice Mgr. Zuzana talmachová a paní PhDr. Karolína
Maloò Friedlová, jednatelka institutu Bazální stimulace a uznávaná mezinárodní lektorka, patronka spoleènosti Dotek o.p.s.
Velký dík patøí hlavnímu sponzorovi a partnerovi veèera
Ondrovi Hrachovému, koordinátorce projektu Ivì Honzkové a jejímu týmu, sponzorùm a také vem, kteøí se galaveèera zúèastnili a
tím podpoøili dobrou vìc - pomoc seniorùm.
Dìkujeme
Jarmila Zatloukalová

A to by pro tento roèník nemuselo jetì být ve. Jako bonus se
snaíme o zaøazení prémiového koncertu, souèásti zamýlené pøehlídky Èeská hudba na zámcích Moravy a Slezska, kterou pøipravuje známý ostravský hudební popularizátor a øeditel Mezinárodního hudebního festivalu Janáèkùv máj Jaromír Javùrek. Tento koncert pøipravujeme na 19. záøí 2014. Zda se uskuteèní, je v této chvíli závislé pøedevím na tom, jestli se podaøí tento projekt finanènì
zajistit.
Na závìr praktické informace: vechny koncerty se konají vdy
v pátek od 19.30 hod. v sále vizovického zámku. Cena pøedplatného na celý cyklus je 700 Kè, vstupenka na jednotlivé koncerty bude
stát 120 - 200 Kè. Abonentky i pøedprodej jednotlivých vstupenek
bude v Domì kultury a papírnictví u Pavelkù.
Ji dnes pøejeme posluchaèùm pøíjemné chvíle s krásnou hudbou i v roce 2014.
Vít Suila
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