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Vizovské noviny

Váení spoluobèané,
ètyøleté volební období se pomalu chýlí ke konci a na podzim nás èekají
dalí volby do mìstského zastupitelstva. Nastává tak èas hodnocení èinnosti souèasného zastupitelstva a posouzení, èeho veho dosáhlo, ale
také èeho nedosáhlo a co je nutno zlepit.
Osobnì povauji za výrazný úspìch souèasného vedení mìsta ji první
povolební zasedání zastupitelstva v roce 2010, na kterém "nová velká
koalice" zruila rozhodnutí pøedchozího vedení mìsta o prodeji èásti
mìstského pozemku za radnicí soukromé spoleènosti. Údajnì zde mìl být
postaven obchod, co by jetì výraznì zhorilo ji tak problematickou
situaci s parkováním ve mìstì. Nové vedení mìsta na tomto místì upøednostnilo vybudování zdravotního støediska a nový obchod bude postaven
na pozemcích bývalého autobazaru a firmy AG Vizovice na ulici Zlínské.
Mìlo by tak dojít alespoò k malému odlehèení problému s parkováním ve
støedu mìsta.
Dalí roky se vyznaèovaly vysokým úsilím o investice na zlepení infrastruktury mìsta za vyuití dotaèních titulù. V roce 2012 se podaøilo opravit
chodníky kolem silnice I/49 podél ulic Zlínské a Øíèanské za 5.277.179 Kè,
z toho byla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 3.610.000 Kè
a v roce 2013 rovnì chodníky podél silnice I/69 na ulici Chrastìovské
za 4.222.410 Kè, z toho èinila dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 2.705.000 Kè.
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V roce 2013 byla budována kanalizace zejména na ulicích Lázeòská a
Øíèanská. Ve Vizovicích je nyní na kanalizaci napojeno více ne 85%
domácností a Vizovice tím splòují naøízení EU o èitìní odpadních vod.
Na tuto investici se rovnì podaøilo vyøídit dotaci od Ministerstva zemìdìlství ve výi 26.383.000 Kè, a dalích 9% (3.726.000 Kè) od Zlínského
kraje. Zde musím zdùraznit, e naøízení o napojení nejménì 85% domácností na kanalizaci je pro obce závazné a pokud by se na tuto investici
nepodaøilo vyøídit dotaci, muselo by mìsto investici platit z vlastních zdrojù. V nìkterých zemích, jako napø. v Nìmecku, je bìné, e se na takových investicích podílí i vlastníci pøilehlých nemovitostí.
Dále byla zateplena "stará" kola za 5.249.630 Kè. Z Operaèního programu ivotní prostøedí získalo mìsto na tuto investièní akci celkem
2.149.619,40 Kè, zateplení Hasièského domu bylo ze stejného zdroje
dotováno èástkou 1.509.956 Kè.
V letoním roce probìhla rekonstrukce èásti zahrady mateøské koly s
celkovými náklady 873.240,53 Kè, 90% nákladù je hrazeno z prostøedkù
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudrnosti prostøednictvím Operaèního programu ivotní prostøedí. V souèasnosti probíhá v
objektu mateøské koly rekonstrukce sociálního zaøízení, která si vyádá
investici v objemu 908.945 Kè.
Dále probíhá také kompletní rekonstrukce elektroinstalace "nové" koly,
která jetì èásteènì pochází z padesátých let minulého století a naprosto
neodpovídá souèasným poadavkùm, ani bezpeènostním normám. Na
rekonstrukci elektroinstalace ale nebylo moné vyuít dotaèních prostøedkù a mìsto tak opravu ve výi 7.004.978 Kè platí kompletnì z vlastních
zdrojù.
Pøes vekerou snahu vedení mìsta se bohuel nepodaøilo opravit koupalitì. Na takovou investici nebyly za naeho období vypsány ádné monosti dotací a oprava z vlastních zdrojù nebyla vzhledem k výe uvedeným investicím moná. Pøedpokládáme, e v pøítích letech se jetì
budou dotace rozdìlovat a investièní odbor mìsta pøipravuje nìkolik dalích projektù, abychom byli ihned po vyhláení dotaèních titulù schopni o
dotace poádat.
Za velký úspìch povauji také výsledek posuzování vlivù na ivotní prostøedí (tzv. EIA) plánované rychlostní komunikce R49 v roce 2013.
Ministerstvo ivotního prostøedí vyhovìlo vìtinì námitek jednotlivých
obcí a obèanských sdruení a návrh pøedloený Øeditelstvím silnic a dálnic zamítlo. Souèasnì naøídilo návrh pøepracovat a zohlednit v nìm poadavky jednotlivých obcí.
Pøeji Vám vem krásné proití zbytku léta a doufám, e se i k pøítím volbám dostavíte v hojném poètu, a tak rozhodnete o tom, kdo nae mìsto
dále povede.
Pavel Peèeòa
èlen Rady mìsta Vizovice

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2014 následující usnesení:

V/109/14 - bere na vìdomí informaci ohlednì finanèního zajitìní
ZU ve Vizovicích.
V/110/14 - bere na vìdomí informaci o rozpoètovém opatøení è.
2R/2014, které schválila Rada mìsta Vizovice na svém zasedání
dne 9. 6. 2014.
V/111/14 - schvaluje pøevod pozemku p.è. 1 o výmìøe 456 m2 vèetnì stavby è. p. 44, k. ú. Chrastìov k hospodaøení pøíspìvkové organizaci Technické sluby mìsta Vizovice dle smlouvy o pøevodu
majetku k hospodaøení, která tvoøí pøílohu è. 1 k zápisu.
V/112/14 - schvaluje odvod odpisù pøíspìvkové organizace Mateøská kola Vizovice, okres Zlín do rozpoètu Mìsta Vizovice v roce
2014 ve výi 150.000 Kè.
V/113/14 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 3Z/2014 - zmìna
schváleného rozpoètu roku2014 dle pøílohy è. 2 k zápisu.
V/114/14 - bere na vìdomí Zprávu o auditu operace - Zdravotní
støedisko Vizovice dle pøílohy è. 3 k zápisu.
V/115/14 - revokuje usnesení è. IV/101/14 ze dne 12. 5. 2014.
V/116/14 - souhlasí s uzavøením smlouvy o zøízení sluebnosti
inenýrské sítì UZSVM/BZL/48/2014-BZLM pro stavbu Kanalizace
a vodovod mìsta Vizovice na pozemku p. è. 5123/3 zapsaného na
LV è. 60000 v k. ú. Vizovice za jednorázovou úplatu ve výi
510 246 Kè.
V/117/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemkù p. è.
3557/3 o výmìøe 554 m2 a pozemku p. è. 3557/6 o výmìøe 536 m2 v
k. ú. Vizovice.
V/118/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku p.
è. 787/2 o výmìøe cca 8 m2 v k.ú. Vizovice.
V/119/14 - nesouhlasí s vyhláením zámìru prodeje èásti pozemku
p. è. 5350/1 o výmìøe cca 72 m2 v k. ú. Vizovice.
V/120/14 - schvaluje uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu
nemovitosti è. UZSVM/BZL/2806/2014-BZLM, která se týká pøevodu
pozemku p. è. 5130 v k. ú. Vizovice mezi mìstem Vizovice a Èeskou republikou - Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových s omezující podmínkou nezcizit a nezatíit tuto nemovitost
zástavním právem po dobu 10 let, a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy.
V/121/14 - souhlasí s rozdìlením pozemku p. è. 5666 v k. ú. Vizovice na dvì èásti z dùvodu ponechání èásti pozemku u paty prodejny

Jednota ve vlastnictví spotøebního drustva Jednota ve Vsetínì a
souhlasí se zadáním vypracování geometrického plánu.
V/122/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje objektu bývalé
kotelny na sídliti tìpská, vèetnì technologického zaøízení a
pozemku p. è. st. 1657 o výmìøe 447 m2 v k. ú. Vizovice za minimální cenu 1 045 430 Kè a prodeje èásti pozemku p. è. 560/2 k. ú.
Vizovice o výmìøe cca 225 m2 za minimální cenu 240 Kè/m2, ve za
podmínky provozování kotelny a do jejího úplného odstavení, obálkovou metodou.
V/123/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemku p. è.
2670/23 o výmìøe 118 m2 v k. ú. Vizovice.
V/124/14 - rozhodlo o výbìru nejvhodnìjí nabídky v rámci veøejné
zakázky Elektroinstalace Z Vizovice spoleèností Elmo a.s.,
Pøíluky 386, 760 01 Zlín, IÈ: 15528588 a povìøuje starostu mìsta
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazeèem v souladu s jeho
nabídkou.
V/125/14 - schvaluje DODATEK è. 1 ke smlouvì o nájmu a provozování vodohospodáøské infrastruktury mìsta Vizovice è. smlouvy
2922/2013 dle pøílohy è. 4 k zápisu a povìøuje starostu mìsta podpisem tohoto dodatku.
V/126/14 - bere na vìdomí sdìlení NPÚ UPS Kromìøí dle pøílohy
è. 5 k zápisu.
V/127/14 - stanovuje na volební období 2014 - 2018 zastupitelstvo
mìsta Vizovice v poètu 17 èlenù.
V/128/14 - schvaluje zaøazení území obce do území pùsobnosti
Místní akèní skupiny Vizovicko a Sluovicko na období 2014 - 2020.
Schválením zaøazení do území pùsobnosti SCLLD obci nevznikají
finanèní závazky vùèi MAS.
V/129/14 - deleguje starostu mìsta zastupováním na valné hromadì spoleènosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
V/130/14 - schvaluje doplnìné znìní návrhu Stanov spoleènosti
Vodovody a kanalizace, a.s.
V/131/14 - schvaluje Plán zasedání zastupitelstva mìsta na III.
ètvrtletí 2014 dle pøílohy è. 6 k zápisu èlena dozorèí rady spoleènosti VaK Zlín a. s.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka mìsta
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OHLASY ÈTENÁØÙ
Dobrý den, dne 26. 6. kolem 20 hodiny na Chrastìovských pasekách pøistály 3 horkovzduné balóny, bylo to moc zajímavé a navíc i
vtipné, nebo zrovna ve stejnou dobu sekly 2 traktory louku, u nich
balóny pøistály, posíláme i nìjaké fotky, kdybyste tuto událost chtìli ve
Vizovských novinách otisknout.
S pozdravem
Moravcovi

Díky za pøíspìvek. Abych se pøiznal, byl jsem tu na Chrastìovì a
neustále jsme naslouchali podivnému huèení a hledali pùvodce tohoto zvuku. Kdy se zpoza lesa ve svìtle zapadajícho slunce, smìrem k
Jasenné, objevil lutomodrý balón, záhada byla objasnìna. Jakmile
zaèal pøistávat na Hodiovém, za ním se obejvil druhý èervený a za
ním po chvíli dalí. Nelenil jsem a takté vybìhl s fotoaparátem, protoe i kdy nad Vizovicemi obèas nìjký ten horkovzduný balón pøeletí, tøi u je úkaz. Nepamatuji se, e by nám ve Vizovicích nìkdy pøistály tøi balóny.
Asi jsme se u této události nìkde nevìdomky míjeli a jak vidím, dle
úhlu Vaich snímkù, stáli jste nìkde pod lesem, zatímco já byl blíe
letecké dráze vizovských modeláøù.
Krásné slunce, teplé barvy, zajímavá kompozice - obzvlátì, jak
píete, s traktory, které naveèer sekly louku a balón chtì nìchtì musel
pøistát mezi nì. Hold to je nádhera svobodného létání, kdy si pøece jen
pilot nemùe urèit a tak pøesnì na metr, kde pøistane.
Richard Jaronìk

100. VÝROÈÍ OD ZAÈÁTKU
1. SVÌTOVÉ VÁLKY
V mìsíci èervenci si celá nae zemì pøipomnìla 100. výroèí od
zaèátku první svìtové války.
Tato velká válka zasáhla témìø celý svìt a zahynulo v ní deset milionù vojákù a 8,5 milionù civilistù.
Vypukla 28. èervence 1914, kdy Rakousko - Uhersko, podporované Nìmeckem, vyhlásilo válku Srbsku.
Záminkou se stal atentát na následníka trùnu Frantika
Ferdinanda d'Este v bosenském Sarajevu.
Politické napìtí vak v Evropì sílilo ji dlouho pøed ním. Válka
zásadnì zmìnila politické uspoøádání Evropy. Skonèily staré monarchie (Rakousko - Uhersko, Osmanská øíe, Rusko a Nìmecko) a
vznikla øada nových státù (Èeskoslovensko, Maïarsko, Polsko,
Rakousko nebo pozdìji Jugoslávie).
Válka také pøinesla nástup bolevikù v Rusku. Do popøedí se
dostalo USA a postupnì se zaèaly rozpadat koloniální øíe.
Bìhem 1. svìtové války muselo do armády narukovat milion èeských muù. Bojovali na srbské frontì, v Rusku i v Itálii. Domù se jich
nevrátilo skoro 140 tisíc.
Ani Vizovicím se válka nevyhnula. U 1. 8. 1914 odváel vlak z
Vizovic 200 muù na váleènou frontu. O mìsíc pozdìji pak následoval
dalí vlak s mui, kterým bylo 38 - 42 let. Roku 1915 na frontu odjelo
zbývajících 152 muù ve vìku od 18 do 50 let. O rok pozdìji byli na
estitýdenní slubu v zázemí povoláni i mui ve vìku 50 a 55 let. Také
vichni starostové a radní, do vìku 50 let, kteøí byli dosud vojenské
povinnosti zprotìni, byli povoláni. Pro hochy ve vìku 15 - 18 let bylo
zavedeno stálé vojenské cvièení.
Úbytkem vech zdravých pracovníkù a neustálé odváení potravin
na frontu zpùsobilo, e rostla neúmìrnì drahota a odevzdávání rùzných pøebytkù a váleèných dávek znaènì ztrpèovalo lidem ivot.
V únoru 1915 bylo pekaøùm zakázáno peèení bílého peèiva. Byly
zavedeny tzv. chlebenky, které opravòovaly k nákupu 200 gramù
mouky dennì.
Bylo zakázáno zpívat národní písnì.
Z vizovického kostela byly odvezeny zvony. Vizovjanùm zùstal
pouze umíráèek a jetì jeden malý zvon. Lidé museli odevzdat vechny mosazné, olovìné, niklové, cínové, støíbrné i zlaté pøedmìty.
Mìdìné kotle a mosazné hmodíøe vymìnili za elezné. Ve Vizovicích
byli v té dobì vìtinou jenom eny, dìti a staøí a nemocní lidé.
Domácích zvíøat se chovalo málo, nebo jich vìtina putovala na frontu. Doprava na eleznici byla civilnímu obyvatelstvu témìø zastavena,
nebo kdo chtìl nìkam cestovat, musel mít potvrzení, e je jeho cesta
nutná. eleznice slouila pouze vojenským úèelùm.
Vojáci se domù vraceli po 4
letech hladoví a otrhaní. Neèekalo je doma ale nic jiného, ne
bída.
Válka si vyádala spoustu
obìtí.
Zvlá stateènì si poèínali:
Jaroslav Hrnèíø, Josef Svaèina,
Jan ùrek, Josef Souèek a Slavomír Kratochvíl. Kromì jmenovaných padlo ve válce 26 muù,
2 zùstali pohøeováni. Na následky váleèných zranìní zemøelo
dalích 16 muù.
Vem patøí nae podìkování, úcta a vdìènost.
Mgr. Zuzana talmachová,
místostarostka
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VYHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 - 2014
Váení spoluobèané,
dovolte mi, abych touto cestou podìkoval vem èlenùm zastupitelstva za spolupráci v tomto volebním období. Rovnì dìkuji vem spoluobèanùm za podporu, spolupráci a mnohdy i trpìlivost, protoe ne
vechny vìci se zdaøilo realizovat ihned. Podìkování patøí rovnì
vem ochotným sponzorùm, bez jejich pøispìní a podpory by nìkteré
akce nebyly realizovány. V neposlední øadì dìkuji vem zamìstnancùm Mìstského úøadu ve Vizovicích za souèinnost a spolupráci.
A nyní pár øádkù k ekonomice. Mìsto Vizovice získalo èást dotací
z minulého volebního období a ze souèasného volebního období v celkové spoleèné výi 60.250.352 Kè. V tomto volebním období realizovalo investièní akce v celkové výi 110.595.243 Kè s prùmìrnou procentuální podporou dotací ve výi 54,5%. Níe uvádím porovnávací
tabulku souèasného a pøedchozích dvou volebních období. Patrný
zlom nastal v roce 2006, kdy období let 2006 - 2013 nabízelo obcím a

Volební období

Kapitálové
pøíjmy celkem

mìstùm maximální monosti vyuití dotací z Evropských strukturálních
fondù èi jiných fondù, které mìly obce a mìsta monost ádat a èerpat
na rùzné projekty v rámci rozvoje svých obcí s urèitou mírou úspìnosti èi nikoliv.
Z tohoto volebního období se bude pøenáet nepatrný dlouhodobý
úvìr ve výi necelých 6 mil. Kè, kterým se bude splácet realizovaná
spoluúèast za vybudování kanalizace a vodovodního øadu. Ostatní
spolufinancované projekty tohoto volebního období jsou splaceny.
Rovnì kapitálové pøíjmy (z prodeje mìstského majetku /budovy,
pozemky/), které slouily ke spolufinancování realizovaných projektù,
byly v porovnání s pøedchozími volebními obdobími na více jak polovièní, ne-li dvoutøetinové úrovni. Take závìrem mohu konstatovat, e
mìsto hospodaøilo efektivnì. Níe uvádím seznam vech akcí, které
se podaøilo v letech 2010 - 2014 naplnit.

Realizované
investice

Inkasované
investièní dotace v jednotlivých obdobích

% vyjádøení
výe dotací na
investice

(Pøíjmy z prodeje
mìstského majetku pozemky, budovy)

(kapitálové výdaje)

2002 - 2006

29 661 708 Kè

86 231 475 Kè

11 506 495 Kè

13,30%

2006 - 2010

24 092 449 Kè

40 709 720 Kè

13 086 181 Kè

32,10%

2010 - 2014

18 630 479 Kè

110 595 243 Kè

60 250 352 Kè

54,50%

SEZNAM AKCÍ PROVEDENÝCH VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2010 - 2014
Realizované Dotaèní tituly:
- zateplení budovy Radnice spojená s výmìnou oken, rekonstrukce komínu MÚ
- rekonstrukce chodníkù kolem silnice I. tøídy 1/49 - ulice Zlínská Øíèanská na bezbariérové
- demolice starého kina spojená s výstavbou Zdravotního støediska ve Vizovicích
- doplnìní kanalizace a vodovodního øadu mìsta
- kompostéry pro spoluobèany mìsta
- 10ks kajakù pro Dùm dìtí a mládee Zvonek
- 10ks stánkù pro KD Vizovice - vyuití pro trhy, ohòostroj apod.
- zateplení a výmìna oken na budovì staré koly Masarykovo
námìstí
- zateplení a výmìna oken na budovì "Hasièárny" vèetnì zateplení a výmìny støeního plátì budovy
- rekonstrukce chodníkù kolem silnice I. tøídy 1/69 - Palackého
námìstí, Masarykovo námìstí, ulice Chrastìovská
- herní prvky v environmentálním duchu v areálu zahrady Mateøské
koly
- rekonstrukce kaplièky na "Karaijce". Padesát procent pøispívá
Krajský fond na obnovu kulturních památek. Poslední rekonstrukce
vèetnì spolufinancování by mìla probìhnout v roce 2015
- finanèní spoluúèast mìsta na poøízení techniky "Integrovaného,
varovného a výstraného systému" - financováno Krajským úøadem
Pøíspìvkové organizace:
Technické sluby mìsta Vizovice - restrukturalizace technických
slueb:
- sníení stavu zamìstnancù technických slueb z poètu 36 na

souèasných 18 pracovníkù vèetnì THP
- èinnost odpadového hospodáøství byla vysoutìena externí firmì
i s pøevodem pracovníkù èinných v odpadech
- vyuívání VPP - pracovníkù na veøejnì prospìné práce
- doplnìní kvalitnìjí techniky pro zimní a letní údrbu
- zkvalitnìní slueb pro obèany za souèasného stavu pracovníkù
TsmV
- ekonomická úspora pøíspìvku pro tuto organizaci

ku

Základní kola Vizovice:
- rekonstrukce aten a vybudování dvou nových tøíd pro informati-

- rekonstrukce kotelny Z
- realizace elektroinstalace s následným dofinancováním pro rok
2015
- rekonstrukce kotelny Z Masarykovo nám.
Mateøská kola Vizovice:
- rekonstrukce toalet a sprch
Dùm dìtí a mládee Zvonek Vizovice:
- obnova herních prvkù v zahradì financovaná z výtìku festivalu
Masters of Rock
Dùm s peèovatelskou slubou Vizovice:
- èásteèná rekonstrukce svodù a okapù
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- rekonstrukce sociálních
zaøízení bytù - výmìna van za
sprchové kouty - financováno z
výtìku Masters of Rock
Sbor dobrovolných hasièù:
- nákup druhosledového zásahového vozidla
- vybudování Hasièského
muzea se spoluúèastí mìsta
(prostory v areálu TsmV)
- pronájem mìstského pozemku pro SDH k výuce mladé
hasièské generace
Zvelebení prostøedí mìsta
a slueb pro obèany:
- oivení Baovy dráhy za
úèelem vyuití pro cykloturistiku
a pìí turistiku - zprovoznìní zapláování Baova mostu na
ulici Chrastìovské
- doplnìní osvìtlení na ulici
3. kvìtna
- veøejné toalety na Masarykovì námìstí za MÚ
- doplnìný mobiliáø v centru
mìsta, lavièky, odpadkové koe,
rekonstrukce mobiliáøe, sídlitì
tìpská, areál Sokolovny
- mobiliáø - Kròovská - smìr
ibenice
- pietní místo ibenice
- mobiliáø v rámci stezky pro
vozíèkáøe Èamínka - dotaèní
titul, který vyøizoval Klub èeských
turistù.
- herní prvek na sídliti Rùová - 1x, herní prvek na sídliti
Tyrova - 2x - financováno z
výtìku Masters of Rock
- finanèní a èásteèná technická podpora revitalizace Janova hradu
- nasvícení Morového sloupu
na Masarykovì námìstí vèetnì
zprovoznìní místní kany
- rekonstrukce komunikace
Pod hájem
- oprava mostu v místní èásti
Chrastìov
- nákup movitého majetku za
úèelem kulturního vyití v místní
èásti Chrastìov, rekonstrukce
bude pokraèovat v roce 2015
- podpora vstupu zahranièní
spoleènosti v rámci vybudování
obchodního øetìzce - obchod s
potravinami na ul. Zlínská, Vizovice
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

4/2014
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VEØEJNÉ OSVÌTLENÍ VE MÌSTÌ VIZOVICE
Mìsto Vizovice je jedno z
mála mìst, ve kterém je vyuíváno veøejné osvìtlení, jeho stáøí
je v øádech desítek let. Za toto
období se mnoho zmìnilo.
Stávající veøejné osvìtlení je na
hranici ivotnosti, mnohdy ji
havarijního stavu, kdy pøi nepøízni poèasí dochází k èastým
výpadkùm nìkterých èástí Vizovic a pro nìkteré spoluobèany
není výjimkou, kdy musí kráèet
temnými ulicemi a popamìti hledat cestu ke svým domovùm
Rovnì i technologie veøejných osvìtlení za léta dospìla na
kvalitì, estetice a hlavnì úsporách. Mìsto Vizovice disponuje

vypsány, a proto jsme se vdy po
prezentacích firem rozcházeli se
stejným závìrem, e se snad do
budoucna najde dotaèní titul, který nám umoní vyuít veøejných
prostøedkù pro obnovu veøejného
osvìtlení anebo mìsto bude muset hledat nemalé finanèní prostøedky. Nedostatek finanèních
prostøedkù na zvelebování netrápí jenom Vizovice. Proto zaèaly
nìkteré osvìtlovací spoleènosti
hledat cestu, jak pomoci obcím a
mìstùm, a to formou dodavatelských úvìrù, kdy celou akci finanènì zajistí, a mìsta mohou
splácet z provozních úspor. Pro
praktickou pøedstavu: pokud nás

mìstským osvìtlením. Stoáry
stávajícího osvìtlení mají výku
9,5 m a jsou pouívány sodíkové
vysokotlaké výbojky Philips o
jmenovitém pøíkonu 250 W.
Zkuební svítidla s osazenými
LED diodami o jmenovitém pøíkonu 80 W, mají 3x mení pøíkon. Stávající nevyhovující stoáry veøejného osvìtlení by se
do budoucna daly nahradit nový-

mi s výkou svìtelného bodu 7,5
- 8,0 m, a proto by byly dostaèující svítidla s jmenovitým pøíkonem 60 W. Pøi tìchto technických
parametrech a zachování hygieny osvìtlení by provozní náklady
klesly více jak o polovinu.
Ing. Roman Persun
starosta mìsta

Zkuební LED osvìtlení - 80 W, ulice
Zlínská, Vizovice.

Stávající
sodíkové
osvìtlení 250 W.

578 svìtelnými body a
roèní provoz
veøejného osvìtlení stojí více jak
800 tis. Kè. Ne zrovna levná záleitost. Na základì usnesení z
dubna 1991 bylo rozhodnuto,
aby svítilo kadé druhé svìtlo.
Pøitom dnení nové záøivky garantují úsporu v rozmezí 30 60% podle dané technologie
(sodíkové, indukèní výbojky, ledkové). Rovnì i poøizovací náklady jsou závislé na typu osvìtlení.
Jistì nìkteøí poloíte otázku,
proè se mìsto nezabývá jejich
výmìnou. V tomto volebním období jsme byli osloveni pøiblinì
dvanácti spoleènostmi, zabývajícími se dodávkou veøejných osvìtlení. Co firma, to jiná nabídka.
Bohuel, jedinou a vdy stejnou
odpovìdí naeho mìsta byl nedostatek financí pro obnovu, která by se pohybovala v øádech nìkolika milionù. ádné dotaèní tituly v této problematice nebyly

Zkuební
LED osvìtlení - 80 W.

roèní provoz
stojí 800.000
Kè, pøi nejnií úspoøe 30% se
èástka pohybuje ve výi 250.000
Kè, kterou by bylo moné pouít
na splátky veøejného osvìtlení.
Splátkový kalendáø se pohybuje
v rozmezí 5 - 15 let.
Zastupitelstvo mìsta Vizovice bylo ke konci tohoto volebního
období informováno o souèasných monostech obnovy veøejného osvìtlení a pro nastávající
volební období by bylo ádoucí,
aby se zastupitelé zaèali touto
problematikou vánì zabývat.
V souèasné dobì máte
monost shlédnout bezplatnou zápùjèku 8 ks led osvìtlení, která se nalézají na ulici
Zlínské, od benziny Gaparec
smìrem k TsmV. Nejmenovaná
firma na své náklady namontovala a zapùjèila toto osvìtlení na
dobu tøi mìsícù, abychom mohli
posoudit rozdíl souèasné moderní technologie se stávajícím
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Chci pomoci tomuto regionu, být advokátem Zlínska v Praze,
øíká kandidát na senátora ALE DUFEK.
Co povaujete za nejvìtí problém naeho regionu a jaké
navrhujete øeení?
Nejvìtím problémem naí oblasti je odliv schopných mladých
lidí mimo region, napø. do Prahy. A a byly okolnosti vzniku prùmyslové zóny Holeov jakékoli, a já jsem u toho nebyl, potøebujeme ji
naplnit a získat pro region nová pracovní místa. S odlivem mladých
lidí èásteènì souvisí perspektiva ivota seniorù, protoe pokud zde
nebudou ít jejich potomci, je nutné se o nì postarat a vùbec tìmto
osobám splatit dluh, který vùèi nim máme.
Jak byste z pozice senátora chtìl pomoci tento problém
øeit?
Jednodue, neustálou aktivitou v Praze, v Parlamentu èi na ministerstvech. Podporou malých a støedních firem z regionu, které dávají práci místním lidem. Je nutné se snait pøilákat dalí investory do
naeho kraje.
S èím jdete do Senátu? Jakou máte vizi a èeho chcete
dosáhnout?
Jdu do voleb se svou zkueností advokáta, komunálního politika
a dlouholetého pøedsedy neziskového obèanského sdruení. Chci
pomoci tomuto regionu a nádavkem mohu své zkuenosti právníka
poskytnout v rámci legislativního procesu. Jako nezávislá osobnost
chci oznaèovat problémy pravými jmény.
Vyjmenujte nám tøi dùvody, proè by Vás lidé mìli volit?
Protoe jsem srostlý s tímto regionem, protoe jsem zodpovìdný a nedokáu si pøedstavit, e bych v Senátu jen prosedìl est let
a nìco pro region neudìlal. A protoe rozumím právu nejenom teoreticky, ale i prakticky.
V èem jste jiný ne politici jiných stran, nebo èím se chcete
vymezit?
Tak jeden mùj politický protivník mne oznaèil jako nevypoèitatelného jedince. Bylo to samozøejmì z dùvodu, e jsem se odmítl podøídit souèasným politickým praktikám, kdy se pøed veøejností sehrá-

vá komedie o slubì obèanùm a boji proti korupci a fakticky jde vìtinou jenom o rozdìlování investièní rezervy v rozpoètech nebo
dotací, pøípadnì o vyøizování si osobních úètù. Povauji se za
naprosto nezávislého jedince a snaím se vdy øíkat pravdu.
Vìnujete se charitì, jaké a proè?
U na vysoké kole jsem vìtinu èasu vìnoval práci s dìtmi ve
skautingu. Po vystudování koly jsem pracoval deset let pro obèanské sdruení Matice svatohostýnská. Jako advokát se snaím
pomáhat i klientùm, co jsou tøeba bez penìz, snaím se vnímat
jejich sociální situaci. Myslím si, e bohatý èlovìk, který se nedìlí o
svùj nadbytek s potøebnými, koná zlo.
Jste vìøící, co pro Vás víra znamená?
Jsem. Víra je cesta. A neustálý boj o pravost víry, neustálé
pochybování a zkoumání, zda moje èiny a postoje odpovídají kritériím, která Bùh klade na èlovìka. Víra je nìco ivého, neuchopitelného, tajemného, stejnì jako Bùh. Ale moc nerad o tom mluvím takhle veobecnì, radìji je lépe o víøe hovoøit s konkrétním èlovìkem.
Máte nìjaké své ivotní motto, kterým se snaíte øídit?
ij tak, aby ses nemusel za to stydìt.
Od roku 1997 po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì pracuje Ale Dufek v advokacii, od
roku 2001 jako samostatný
advokát. Od roku 2010 je i
námìstkem primátora Statutárního mìsta Zlína. Ale Dufek
je enatý, s manelkou Dagmar
má tøi syny, volný èas vìnuje
své rodinì, baví ho cestování a
sport.
Martin Schön

ZA PSA ZODPOVÍDÁ JEHO MAJITEL
Váení spoluobèané,
na stránkách Vizovských
novin jsme ji nìkolikrát psali o
nejlepím pøíteli èlovìka, kterým je pes.
Je veobecnì známo, e
Èeská republika patøí statisticky mezi zemì, které spadají do
kategorie tzv. pejskaøù.
Také Vizovice evidují na
svém území 434 psù.
Pro vechny, kteøí mají doma své psí miláèky, pøipomínám a upozoròuji, e majitel
psa má podle mìstské vyhláky následující povinnosti.
Obecnì závazná vyhláka mìsta Vizovice è.4/2001, o
veøejném poøádku
Èást druhá: Místní záleitosti veøejného poøádku - èlánek 4 - Pohyb psù na veøejných prostranstvích

4/2014

1. Na veøejná prostranství,
která jsou oznaèena tabulí s
vyobrazením pøekrtnuté siluety psa nebo nápisem Zákaz
vodìní psù je zakázáno pøináet nebo pøivádìt psy. Tento
zákaz se nevztahuje na sluební psy pøi výkonu sluby a na
vodící psy doprovázející nevidomé osoby.
2. Na vymezeném veøejném prostranství je dritel
psa povinen mít psa upevnìného na vodíku, a pohybují-li
se v blízkosti psa cizí lidé,
musí opatøit psa i náhubkem.
Toto ustanovení se nevztahuje
na sluební psy pøi výkonu
sluby.
3. Psi pohybující se volnì
bez dozoru na veøejných prostranstvích mohou být povaováni za toulavé psy ve smyslu
zvlátního právního pøedpisu (§
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42 zákona è.166/1999 Sb., o
veterinární péèi a o zmìnì souvisejících zákonù (veterinární
zákon) a mohou být odchyceni.
Postup pøi odchytu toulavých psù a dalí nakládání s
nimi upravuje zvlátní právní
pøedpis (výe zmiòovaný).
Veøejným prostranstvím
jsou vechna námìstí, ulice,
tritì, chodníky, veøejná zeleò, parky a dalí prostory pøípustné kadému bez omezení, tedy slouící obecnímu uívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Povinností majitele psa
je také jeho pøihláení na
MìÚ Vizovice po dovrení 3
mìsícù vìku, zaplacení poplatku, vyzvednutí registraèní známky a její viditelné noení na obojku.

Upozoròuji na to z dùvodù
mnoících se stíností obèanù,
obracejících se na
MìÚ s problémem volnì
venèících se psù v rùzných lokalitách naeho mìsta.
Pøestoe si majitel volnì
venèícího psa myslí, e jej pes
poslechne, stávají se pøípady,
které mluví o opaku.
Èlovìk, jeho volnì venèený pes zpùsobí kodu (napadení jiného psa, napadení èlovìka, napadení dítìte, zpùsobení
dopravní nehody aj.) je plnì
zodpovìdný za kody takto
zpùsobené a jeho povinností je
zpùsobenou kodu uhradit.
Nai ètyønozí pøátelé jsou
naimi miláèky. Zodpovìdnost
za to, jak se chovají, mají vak
jejich majitelé.
Ing. Ivan Strakraba
øeditel TS Vizovice

KOMISE PRO OBÈANSKÉ ZÁLEITOSTI (KOZ),
DØÍVE SBORY PRO OBÈANSKÉ ZÁLEITOSTI
Váení obèané,
Vizovských novin,

ètenáøi

pojïme se spoleènì podívat
do nitra èinnosti komise pro
obèanské záleitosti, které my
zainteresovaní v bìné mluvì
øíkáme KOZ. Tato komise je zøizována radou mìsta, jí se zodpovídáme za svoji èinnost. Èinnost komise je financována z
rozpoètu mìsta.
Náplní práce této komise je
komplexní péèe o obèana od
jeho narození. Pøíprava a zabezpeèení obèanských obøadù, obèanských slavností. Komise se
zamìøuje zejména na následující
úkoly: formování mezilidských
vztahù se zvlátním zøetelem k
péèi o rodinu, mláde, vztahy
mezi generacemi a osamìlé spoluobèany umístìné v domovech
dùchodcù. Komise hledá vytváøení nových tradic pøi vyuívání
vhodných lidových zvykù a obyèejù podle místních a krajových
podmínek.
Oslava významných událostí
by se nemìla odbýt a zanedbávat v návalu práce èi z nedostatku penìz. Protoe, kdyby si lidé

pod pojmem jdeme nìco slavit
u nepøedstavili nic jiného ne
jídlo a pití, bylo by to smutné svìdectví úpadku kultury naeho
ivota.
Vdy málokdy strávíme èas
tak uiteènì, jako kdy ho vìnujeme tomu, abychom druhým
udìlali radost.
Zajitìní obøadù a slavností
zabezpeèuje komise pro obèanské záleitosti. V praxi tím prokazují péèi spoleènosti o èlovìka a
jeho blaho v okamicích, které
patøí k nejastnìjím i nejsmutnìjím. Komise, døíve sbory,
vykonaly na tomto poli mnoho
uiteèného, protoe v nich pracují obìtaví lidé. Jdou kupøedu a
vytváøejí si vlastní estetiku, metodiku i teorii.
Tato práce je obrazem stavu,
jaký v obèanském obøadnictví v
souèasné dobì panuje v oblasti
obøadního chování a jednání.
Tìmito øádky chceme vést k probuzení zájmu o tuto oblast, k tøíbení názorù a k hledání nejúèinnìjích zpùsobù, jak se chovat a
jednat.

Rok 1999 byl organizací
OSN vyhláen Mezinárodním
rokem starích lidí - seniorù.
Chce tím zamìøit pozornost na
starí generaci a podpoøit souití
vech generací. Starím lidem
pøísluí významná úloha: být
svìdkem minulosti a uèitelem
moudrosti budoucích generací. A
aby tomu tak bylo, i k tomu mají
pøispìt slavnostní obøady.

kolou
- Vítání dìtí do první tøídy
základní koly
- Pøedávání výuèních listù,
maturitních vysvìdèení
- Svatební obøady, jubilejní
svatby
- Setkání s jubilanty
- Osobnost mìsta, cena
mìsta, èestné obèanství
- Rozlouèení se zesnulým

Je nìkolik dùvodù, pro které
je potøebné v této pìkné tradici
slavnostních obøadù pokraèovat:

Nejuiteènìjí ze vech
umìní je umìní být uiteèný.
B. Franklin

- zpùsob konzumního ivota,
- zvlátì ve mìstech podivná
osamìlost uprostøed lidí,
- drobné spotøebitelské tìstí
- lhostejnost
- malá úcta èlovìka k èlovìku

A dìláme cokoliv,
má nám záleet na tom,
co dìláme, ne na tom,
zda nás nìkdo vidí.
M. T. Cicero

Vdy stvoøit nejobyèejnìjí
radost a lásku je nejvìtí div
svìta.
Stalo se pìknou tradicí
oslavovat spoleènì, veøejnì a
dùstojnì tyto události:
- Vítání dìtí do ivota
- Rozlouèení s mateøskou

Abychom tyto tradice zachovali pro dalí generace, dovolujeme si vyzvat obèany k aktivní
úèasti, proto pøikládáme novì
tiskopisy, ze kterých je patrné,
proè tak èiníme.
Za komisi pro obèanské
záleitosti
Dana Smetanová,
matrikáøka

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE INFORMUJE
Na konci èervna se v knihovnì uskuteènilo divadelní pøedstavení
Antonína Procházky: S tvojí dcerou ne. Divadlo nastudoval spolek
ASPIK, co je amatérské sdruení profesionálních knihovníkù z Krajské
knihovny Frantika Bartoe ve Zlínì. Kdo pøiel, urèitì nelitoval a celé dvì
hodiny se dobøe bavil.

lou odìvní a slueb Vizovice.
I v prázdninových mìsících jsme doplòovali kniní fond o nové knihy.
A které knihy se nejvíce pùjèovaly v první polovinì roku? Pro dospìlé je to
kniha od Joy Fieldingové: A ji uvidí a od Frantika Niedla: Èas vlkù a u
naich dìtských ètenáøù je na pomyslné první pøíèce stále oblíbený Harry
Potter a Kámen mudrcù od Joanne K. Rowlingové a od Haralda Tonolla:
Temné dìdictví ze série Pøíbìhy rodiny smrtièovy. Vekeré informace o
kniních novinkách, pøipravovaných akcích a dìní v knihovnì se doètete
na www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

Léto je v plném proudu, i kdy konec prázdnin se nezadritelnì blíí.
Letních mìsícù s upravenou pùjèovní dobou knihovna vyuila k pracím,
které nepatøí mezi nejpopulárnìjí - tøídìní a èitìní kniního fondu, vyøazování pokozených knih atd. Pravidelnì v prázdninových mìsících jezdíme provádìt revize kniních fondù do obecních a místních knihoven, v
letoním roce to byla knihovna v Lutoninì.
A také plánujeme a pøipravujeme besedy pro nae dospìlé ètenáøe a
návtìvníky knihovny na druhé pololetí roku 2014 vèetnì navázání na
úspìné projekty spolupráce s mateøskou i základní kolou a Støední ko-
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VIZOVTÍ ZAHRÁDKÁØI PØIPRAVUJÍ
PODZIMNÍ VÝSTAVU
V loòském roce oslavila ZO ÈZS Vizovice 50. výroèí od zaloení
zahrádkáøské organizace ve Vizovicích. Èas bìí a èinnost pokraèuje
dále. Na základì nových Stanov ÈZS, platných od zaèátku roku, probìhly v letoním roce ve vech ZO volby nových výborù. Rovnì i v

NAROZENÍ:
Simona Sáblová, Andrej Krajèoviè, Alena Klaèánková,
Kristián Gerych, Jiøí Øezáè, Vilém Grosman, Romano
Busi, Adam paòhel, Adéla Baková
ÚMRTÍ:
Boena Kováøová, Josef Svìtlík
SÒATEK

naí ZO se dne 25.4. uskuteènila výroèní èlenská schùze, na ní byl
zvolen staro-nový výbor v èele se stávajícím pøedsedou. Omlazení
výboru se doposud nepovedlo pro nezájem mladích èlenù o práci ve
vedení organizace. Mení zmìna nastala u kontrolní komise, kde za
odstupujícího èlena byli zvoleni dva noví èlenové.
Dlouholetý èlen ZO a èlen kontrolní komise pan Vladimír Hába
poádal ze zdravotních dùvodù o ukonèení èlenství v ZO i ve výboru.
Pøedseda ZO mu podìkoval za jeho dlouholetou práci ve prospìch
organizace a na základì usnesení výboru jej jmenoval èestným èlenem výboru ZO. Pozvání na výroèní èlenskou schùzi pøijala také paní
místostarostka Mgr. Zuzana talmachová, která mu rovnì vyjádøila
podìkování za jeho dlouholetou a pøíkladnou práci a popøála novému
výboru hodnì úspìchù v jeho práci.

Marek Hybl - Paulína Hyblová, roz. Hurtová
Martin Jurèák - Eva Jurèáková, roz. Buriánková
Petr Pekaø - Jitka Pekaøová, roz. Hledíková
Jakub Kuttelwascher - Zuzana Kuttelwascherová, roz.
Èerná
Daniel Matìjka - Soòa Matìjková Lutonská, roz. Lutonská
Radek Punèocháø - Zdeòka Punèocháøová, roz. Ptáèková
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 4. srpna 2014 uplynulo ji 10 let, kdy
nás navdy opustil ná tatínek pan Lubomír
Penèík .
Vzpomínají syn Lubomír, Zdenìk a dcera
Ivana s rodinami.
V plánu èinnosti výboru ZO je i v letoním roce ji 3. roèník výstavy ovoce, kvìtin a zeleniny. Pøedchozí roèníky se setkaly se znaèným zájmem èlenù a návtìvníkù z øad neèlenù. Letoní výstava
ovoce, kvìtin a zeleniny se bude konat v sobotu 27. záøí od 10 hodin
v hospodáøské budovì ZO ÈZS Vizovice v ulici Zahradní. V programu bude opìt zajímavá pøednáka, soutì o nejlepí exponát, tombola a odpolední posezení pøi táboráku. Stejnì jako v minulých
letech plánujeme dìtskou soutì
v poznávání pøírody. Znaènému
zájmu, hlavnì dìtí, se v minulém
roce tìil zasklený vèelí úlek,
který bychom chtìli i v letoním
roce zajistit. Na tuto akci zveme
vechny nae souèasné i bývalé
èleny a také vechny nae pøíznivce.
Ing. Antonín Minaøík
èlen výboru ZO ÈZS
Vizovice

4/2014
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IVOTNÍ JUBILEUM
Váení spoluobèané,
abychom Vás mohli navtívit pøi pøíleitosti Vaeho ivotního
jubilea, ádáme Vás o laskavé poskytnutí následujících údajù.
Jméno a pøíjmení_________________________________
Datum narození__________________________________
Adresa trvalého pobytu ____________________________
S návtìvou zástupce mìsta
souhlasím - nesouhlasím
/aktivistky/_______________________________________
Pøevzetí dárkového balíèku

ano - ne

Prohláení :
Svým podpisem dávám souhlas s vyuitím osobních údajù, a to
pouze pro úèely gratulace k ivotnímu jubileu. Souhlas je vydán na
dobu 10 let a je moné jej kdykoli odvolat písemnì na Mìstském
úøadu Vizovice, matrice.
Jakmile pomine úèel, bude provedena likvidace shromádìných
zpracovaných údajù, týkajících se gratulace k ivotnímu jubileu.
Dále svým podpisem potvrzuji, e jsem byl informován ve smyslu ust. § 11, odst. (1) a (2) zákona è. 101/2000 Sb. o tom, v jakém
rozsahu a pro jaký úèel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým
zpùsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpøístupnìny, nejsou-li subjektu údajù tyto informace ji
známy. Dále stvrzuji, e jsem byl informován o právu pøístupu k
osobním údajùm, právu na opravu osobních údajù, jako i o dalích
právech stanovených v § 21 zákona.
Potvrzuji, e jsem byl(a) pouèen(a) o tom, zda je poskytnutí
osobních údajù povinné èi dobrovolné.
Datum:

Podpis:

Vyplnìný dotazník odevzdejte prosím na matrice Mìstského
úøadu Vizovice, Masarykovo nám. 1007.

ZPRÁVA KOMISE PRO OBÈANSKÉ
ZÁLEITOSTI
Jednou z mnoha èinností komise pro obèanské záleitosti je i
návtìva jubilantù pøi jejich ivotních výroèích. U pøíleitosti dovrení vìku 70, 75, 80, 85, 90 let a poté následnì kadý rok mùe Vás,
obèany Vizovic, navtívit dobrovolná spolupracovnice komise pro
obèanské záleitosti (dále jen KOZ) s nejlepím úmyslem blahopøát
Vám.
Dobrovolné spolupracovnice KOZ Vizovice, které navtìvují jubilanty:
- Mikulèíková Vìra (ul. kolní, Sadová, Prostøední, Kròovská,
Sluneèná, èást Masarykova nám.)
- Macháèková Elen (ul. Komenského, Polní, Nová)
- Balusková Marie (ul. Lázeòská, Janova hora)
- Èalounová Jarmila (ul. Øíèanská, Lípová, Slatinská, Dubovsko)
- Lutonská Marta (ul. tìpská, sídlitì tìpská)
- Klvaòová Zdeòka (ul. Kopanická, Partyzánská, Dìlnická, Nad
Výmolem, Mlýnská, Pøíèná)
- Baèová Marie (ètvr A. Háby, ul. Sluovská, Nádraní, Tìchlovská, Øíèní)
- Macalíková Marie (ul. Pardubská, Potovní, Pod Hájem)
- Poláková Vìra (ul. Pardubská, Potovní, Pod Hájem)
- Kovaøíková Alena (ul. Nábøení, Zahradní, Chrastìovská)
- Baná Vlasta (èást Masarykova nám., ul. Rùová)
- Hlavenková Vlasta (Chrastìov, Chrastìovské paseky)
- Mazalová Jana (ul. Zlínská, Razov, 3. kvìtna, Palackého nám.,
Tyrova, Pøíkrá, Pod Habeem, Èamínka, J. Haly, Koráb)
Tyto eny mohou navtívit i jiný obvod napø. z dùvodu nemoci
jiné èlenky, vdy na ádost a návrh matrikáøky a po dohodì s ní.
Takto mohou èinit i èlenky komise níe uvedené.
Pøeváná èást en zde uvedených spolupracuje s komisí pro
obèanské záleitosti i nìkolik desetiletí. Jiné jsou v této oblasti nové
a vechny si vedou skvìle.
Èiní tak dobrovolnì a s láskou ve svém volném èase.
Kratièkou návtìvou a drobným dárkem vdy potìí.
Komise pro obèanské záleitosti pracuje v následujícím sloení:
Mgr. Ludmila Penèíková - pøedsedkynì komise
Mgr. Zuzana talmachová
Mgr. Stanislava Mikulèíková
Elen Macháèková
Dana Smetanová
V èervnu roku 2012 oznámila ukonèení aktivní èinnosti pøi komisi pro obèanské záleitosti paní Nadìda Sklenáøová a v závìru roku
2013 paní Jiøina Kovaøíková.
Pùsobily v této oblasti dlouhá léta. Rádi bychom obìma touto
cestou upøímnì podìkovali a popøáli hodnì zdraví, tìstí a pohody
do dalích let.
Dana Smetanová
matrikáøka

* KOUPÍM LES NAD 1 HA, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.
CENU RESPEKTUJI. Tel: 732 210 288
* PRODÁM CHATU V RAJNOCHOVICÍCH,
2000 m2 POZEMKU. Tel: 737 953 295
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ZMÌNA SYSTÉMU PARKOVÁNÍ PØED
ALBERTEM A PØED ZÁMKEM
Mìsto Vizovice pøistoupilo ke zmìnì systému parkování na parkoviti pøed prodejnou Albert a pøed zámkem, kde novì øidièi zaparkují jen s tzv. parkovacím kotouèem. Parkovací stání jsou oznaèena
dopravní znaèkou Parkovitì s parkovacím kotouèem a dodatkovou tabulkou upravující dobu stání.

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ DO IVOTA
Mìstský úøad Vizovice
odbor pøestupkový a správní
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
tel. 777 471 172, fax 577 599 160
e-mail:dana.smetanova@mestovizovice.cz

SOUHLAS se zasláním pozvánky na obøad Vítání obèánkù do
ivota (dle zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù)
Vítání dìtí je urèeno pouze pro dìti do 1 roku vìku s trvalým
pobytem ve Vizovicích
Jméno a pøíjmení zákonného zástupce
Jméno a pøíjmení dítìte

.....

...

.

Datum narození dítìte

...

Adresa trvalého pobytu
Doruèovací adresa
Telefonní kontakt, e-mail

Toto opatøení má zamezit dlouhodobému blokování parkovacích
míst ve frekventovaných lokalitách.
V praxi to pro øidièe znamená, e po zaparkování vozidla musí
øidiè na parkovacím kotouèi nastavit dobu zaèátku stání, kterou
nesmí a do odjezdu mìnit a poté jej viditelnì umístit ve vozidle (nejlépe za èelní sklo). Dobu stání urèuje dodatková tabulka na dopravní znaèce.
Pøesný vzor parkovacího kotouèe není zákonem stanoven, staèí
tedy i vyznaèení èasu pøíjezdu na papíøe. Parkovací kotouè je bìnì
k sehnání na èerpacích stanicích nebo v papírnictvích.
Bc. Marie Balusková
referent odboru dopravy a silnièního hospodáøství

.....

.

Souhlasím s pozváním na vítání obèánkù a zápisem do kroniky
mìsta Vizovice.
Ano - Ne
Svým podpisem dávám souhlas s vyuitím osobních údajù, a to
pouze z dùvodu zaslání pozvánky na obøad "Vítání dìtí do ivota".
Poskytnutí osobních údajù je dobrovolné a jakmile pomine úèel
zpracování, budou shromádìné údaje týkající se obøadu vítání dìtí
do ivota skartovány.
Dále svým podpisem potvrzuji, e jsem byl informován ve smyslu ust. § 11, odst. 1 a 2 zákona è. 101/2000 Sb. o tom, v jakém rozsahu a pro jaký úèel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým
zpùsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpøístupnìny, nejsou-li subjektu údajù tyto informace ji
známy.
V pøípadì jakéhokoliv dotazu se prosím obrate na kontaktní
osobu uvedenou v záhlaví tohoto tiskopisu. Úøední hodiny jsou
pondìlí, støeda 8.00 - 17.00, ostatní dny po pøedchozí domluvì.
V pøípadì Vaeho zájmu o úèast na pøedmìtném obøadu zalete nebo osobnì pøedejte, prosím, vyplnìný a podepsaný tiskopis na
adresu uvedenou v záhlaví tohoto tiskopisu, nejpozdìji vak do 1
mìsíce po narození dítìte.
V

Dne

Podpis zákonného zástupce

4/2014
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OSOBNOSTI MÌSTA VIZOVICE
Co mají spoleèného PhMr. Milo abka, skupina Fleret, Boena
Kováøová, Milada Hálová a Dalibor Bambuch?
Vem jmenovaným Mìsto Vizovice udìlilo bìhem nìkolika let
Cenu mìsta Vizovice Osobnost mìsta Vizovice.
Poprvé se stal osobností mìsta Vizovice v roce 2008 PhMr. Milo
abka, jemu byla cena udìlena za mimoøádný pøínos v oblasti kultury a spoleènosti.
V roce 2010 Cenu mìsta Vizovice pøevzala za propagaci mìsta
skupina Fleret a tentý rok byla ocenìna za celoivotní èinnost pro

skautskou organizaci a za dlouholetou práci pedagogickou také paní
uèitelka Boena Kováøová.
Tato pomyslná síò slávy se letos v èervnu rozrostla o dalí dvì
jména.
V obøadní síni MìÚ se 17. 6. 2014 konala malá kulturnì-spoleèenská slavnost.
Ocenìní Osobnost mìsta Vizovice bylo udìleno Miladì Hálové
- in memoriam, za celoivotní èinnost v oblasti valaského folkloru a
obìtavou práci v ochotnickém divadle.

O blahopøání se v podobì oblíbené písnì postaral valaský soubor Portá, v èele s Mgr. Hynkem Tichým, který doprovázela cimbálová muzika Vizovský Jurá s hostem Vladislavem Jurèákem.
Z rukou místostarostky Mgr. Zuzany talmachové pøevzal Dalibor
Bambuch pamìtní list a vìcný dar.

Cenu si z rukou starosty mìsta Ing. Romana Persuna pøevzal nejstarí syn Ladislav Hála. Spolu se svými mladími bratry Miroslavem a
Jiøím a dalími èleny rodiny Hálovy a Kováøovy pak podpisem do
pamìtní knihy potvrdili tento významný spoleèenský akt.
K pøíjemné slavnostní a radostné atmosféøe zahrály a zazpívaly
Tereza Macková a Daniela Macíková z cimbálové muziky Ocún. V kulturním programu vystoupil také pan Jaroslav Hoøelka, dlouhodobý
kolega paní Milady Hálové z valaského krúku.
Panu Daliboru Bambuchovi bylo ocenìní za dlouholetou propagaci a rozvoj valaského folkloru a udrování lidových tradic pøedáno
24. 6. 2014 pøi pøíleitosti 12. Folklorního zámeckého odpoledne.

Ná ivot se skládá, jak je koneènì veobecnì známo, z vìcí
naprosto vedních, stále se opakujících, ale také z neobvyklých výjimeèností, ke kterým jistì právem patøí i udílení ceny mìsta Vizovice
z letoního èervna.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka
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SANATORIUM TOPAS OTEVÍRÁ
Sanatorium TOPAS oznamuje, e 1. srpna 2014 zaèalo pøijímat
své první klienty.
Jedná se o zaøízení sociálního charakteru, které v tomto regionu
citelnì chybìlo. Má kapacitu 200 míst pro klienty a asi 80 zamìstnancù. Klienti se rekrutují z øad mladích i starích seniorù, kteøí trpí
demencí jakéhokoliv typu a nejsou schopni se o sebe postarat sami,
pøípadnì rodina péèi o svého blízkého nezvládá.
Jde o zaøízení, které je umístìno v rekonstruované budovì a
splòuje vechny parametry. Sanatorium je registrováno a má status
domova se zvlátním reimem.

Odborný personál, sestry, peèovatelé poskytují nejen pobytové
sluby osobám, které mají sníenou sobìstaènost z dùvodu zdravotního postiení a jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, ale i celodenní stravu v rozpìtí dietního systému, pomoc pøi
zvládání bìných úkonù péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, sociálnì terapeutické èinnosti, pomoc pøi uplatòování práv a oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záleitostí, a v neposlední øadì péèi oetøovatelskou a zdravotní, kterou provádí lékaøi a erudované registrované veobecné sestry.
Po stránce medicínské je tedy o klienty také postaráno, protoe do
sanatoria pravidelnì dochází praktický lékaø a jednou mìsíènì lékaø
psychiatr.
Registujeme velký zájem o tuto péèi ze strany klientù a jejich
rodin, a máme u více ne 100 ádostí, take je pøedpoklad, e kapacita sanatoria bude brzy vyèerpána.
Chceme spolupracovat s veøejností, místními firmami i odbornými
pracovníky a poskytovateli zdravotních i jiných slueb. Plánujeme
Den otevøených dveøí, aby laická i odborná veøejnost mohla
nahlédnout pod poklièku a o termínu budeme informovat.
Uvítáme dobrovolníky, kteøí by se chtìli podílet na péèi o seniory
formou vytváøení pocitu sounáleitosti, pøedèítáním, doprovodu k procházkám èi jinak.
Mgr. Jaroslava Hrabicová
vrchní sestra, Sanatorium TOPAS
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V NAÍ ZÁKLADNÍ KOLE POMÁHÁME NEMOCNÉMU JAKUBOVI
Sbíráme plastová víèka pro nemocného tøíletého chlapce.
Kubíèkovi chybí èást mozku, která spojuje pravou a levou hemisféru.
Podstoupil ji nìkolik operací, pøesto má velké problémy s pøíjmem
potravy, se srdíèkem a psychomotoricky i rùstovì nikdy nebude jako
jiné dìti. Péèe o nìj vyaduje ètyøiadvacetihodinovou slubu. Celý
pøíbìh malého Jakuba Guryèe z naeho kraje je uveøejnìn v odkazu
na webových stránkách Základní koly Vizovice: www.zsvizovice.cz.
Kubíèek absolvuje hippoterapii, canisterapii, plavání, kondièní
cvièení, stimulaci zraku - to ve mu pomáhá, ale stojí i hodnì penìz.
Nae kola se rozhodla malému Kubíèkovi pomoci alespoò sbírkou
plastových víèek, za které získá rodina finanèní obnos.

Podìkování za spolupráci patøí i paní uèitelce Hanulíkové,
Hlavenkové, Dupalové, Kalendové, Valendinové, Bambuchové,
Mikulèíkové, Renatì Gerièákové a panu uèiteli Friedlovi.
Sbìr víèek pokraèuje. Sbírka prozatím není èasovì omezena.
Mùe se pøipojit i iroká veøejnost.
Plastové víèko, tento vudypøítomný malý nenápadný kousek
kulatého plastu dovede ve vìtím mnoství pomoci. Proto se kadé
víèko poèítá. Pokud budete mít zájem, nadále noste paní uèitelce
anetì Gerièákové.
Co se sbírá?
Sbírají se víèka èistá, nesmí na nich být nalepena ani papírová
cenovka. Pozor, prosím, aby v takách èi krabicích nebyly jiné neèistoty, napø. papírky, kanceláøské sponky aj. Výkupní cena se pak dost
sniuje. Nedávat ani víèka od oleje. Sbírají se i staré a nefunkèní
mobilní telefony.
Za tuto záslunou èinnost jetì jednou moc dìkuji.
Mgr. aneta Gerièáková

Dùm kultury Vizovice - Kruh pøátel hudby Vizovice

Víèka jsou vyrobena z kvalitního plastu, rodiny postiených dìtí
je proto prodávají firmám, které je recyklují a pouívají k dalí výrobì.
Dne 29. 5. 2014 jsme odevzdali paní Guryèové a Kubíkovi první
èást nasbíraných plastových víèek, bylo to asi 42 kg.
Poznali jsme malého Kubíka. Bylo to velmi pøíjemné setkání.
Vstøícnì ho pøivítaly a mezi sebe pøijaly hlavnì dìti 6. A.
Za tuto záslunou èinnost jménem paní Guryèové i Kubíka moc
dìkuji vem, kteøí se sbìru plastových víèek zúèastnili a stále sbírají.
Bìhem mìsíce èervna se podaøilo shromádit dalích asi 35,8
kg. Celkem jsme za kolní rok 2013/2014 nasbírali asi 77,8 kg plastových víèek.
Nejlepími sbìraèi byli
tito áci a ákynì:
Jana olcová 5. C, Valérie
Jagoová 6. A, Matìj Penèík 6.
A, Romana Halová 6. A,
Magdaléna Lukáová 6. A,
Jakub Drábek 7. A, Matìj
Vajïák 7. A, Kristina Blaháková
7. C, Jana Gregarová 8.A,
Kateøina Hyánková 5. C,
Johana Gerová 6. A, Veronika
Steinerová 6. A a Michaela
Vanìèková 6. A.
V nìkterých tøídách se domluvili, e budou víèka sbírat doromady a odkládat vichni na
jednu hromadu. Proto bych ráda
vyhodnotila i tøídní kolektivy:
1.
2.
3.
4.
5.

místo:
místo:
místo:
místo:
místo:

tøída
tøída
tøída
tøída
tøída

6. A - 29,18 kg
5. C - 10,02 kg
4. B - 7,88 kg
7. A - 7,08 kg
8. A - 5,04 kg

47. VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ALOISE HÁBY
POD ZÁTITOU
MÍSTOPØEDSEDKYNÌ SENÁTU PARLAMENTU
ÈESKÉ REPUBLIKY PaedDr. ALENY GAJDÙKOVÉ

Jaroslav Svìcený - housle
Miloslav Klaus - kytara
Koncert pro deset strun
Hudební festival podpoøili:
PaedDr. Alena Gajdùková
Zlínský kraj
Nadace Èeský hudební fond
VALENDIN spol. s r.o.
ROSTRA s.r.o.
MITAS a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizocargo s.r.o.
AB, kvìtináøství s.r.o.
PODHÁJÍ s.r.o.
SYKORA spol. s r.o.
Jaroslava a Petr Divílkovi
MUDr. Vladimíra a Stanislav Kubíèkovi
PharmDr. Jarmila Oreská - Lékárna Jiní svahy Zlín
Lékárny HANÁK, Vsetín, Vizovice
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Reprezentaèní sál Státního zámku Vizovice
pátek 12. záøí 2014 v 19.30 hod.
Pøedprodej vstupenek v prodejnì papírnictví Pavelka
a v Informaèním centru mìsta Domu kultury Vizovice
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HURÁ PØÍRODO - ZAHRADA V PØÍRODNÍM STYLU PØI M VIZOVICE
Proè se v mnohých mateøských kolách usiluje o vybudování zahrady v pøírodním stylu?
Stále více se hovoøí o tom, e dnení dìti tráví vìtinu svého
èasu v domácím prostøedí pøed televizí nebo u poèítaèe. Spoleèné
hry dìtí venku se témìø vytratily. V souvislosti s tímto trendem se
mluví o nezdravém ivotním stylu s nedostatkem pohybu, narùstající obezitou, utváøením hodnot spojených pøedevím s upøednostòováním konzumního a materiálního zpùsobu ivota. Ve svém okolí
èasto vidíme, jak ji dìti pøedkolního vìku komunikují prostøednictvím mobilù a jiné vudypøítomné techniky, ale nedokáí si poradit v
situaci zcela bìné. Pohyb venku pøestal být samozøejmostí. Dìti
jsou ochuzeny o spontánní pohybové aktivity, radost z objevování a
poznávání nových vìcí, navazování osobních kontaktù a kamarádských vztahù v dìtské partì. To vechno je pro utváøení osobnosti
dítìte od nejútlejího vìku velmi dùleité. Pobyt a pohyb v pøírodì je
pøitom nenahraditelný. Nejen, e je dítì na èerstvém vzduchu, ale
zároveò se skrze pøírodu uèí pøimìøenì svému vìku komunikovat se
svìtem i samo se sebou. Vnímá a poznává zákonitosti ivé i neivé
pøírody. Pohyb venku je pro dìti pøedkolního vìku pøirozený, dùleitý pro jejich zdraví, pøispívá k rozvoji pøedstavivosti, fantazie, smyslového vnímání i k duevní vyrovnanosti a pohodì. U dìtí, kterým je
ponechána monost pohybovat se, posouvat hranice svých pohybových schopností, se vyvíjí rovnì pøirozené sebevìdomí a sebedùvìra. Tím, jak zvládají situace, ve kterých se musí na sebe spolehnout a poradit si, uèí se dobøe odhadnout míru rizika a pøijmout odpovìdnost za své chování.

vebním odborem a odborem ivotního prostøedí, konzultován ji od
samého poèátku. Mìsto koordinovalo pøípravné aktivity, zajistilo
oslovení projektantù a jejich výbìr vèetnì pøipomínkování návrhu.
Samotná ádost o podporu projektu byla pøedloena v rámci 43.
Výzvy Operaèního programu ivotní prostøedí pod prioritní osou 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdìlávání, poradenství a
osvìtu.
Celkové náklady projektu byly vyèísleny na 873 240 Kè. Dotace
z Operaèního programu ivotní prostøedí èiní 90 %, tj. 785 916 Kè z toho ERDF 85 %, tj. 742 254 Kè, z toho státní rozpoèet 5%, tj. 43
662 Kè.
Vlastní realizace prací na vytvoøení zahrady v pøírodním stylu
probìhla v mìsíci kvìtnu. Byly odstranìny zastaralé a mnohdy ji
nefunkèní kovové prùlezky, provedeny terénní úpravy s novou
výsadbou rostlin, nainstalovány hrací i uèební prvky z kvalitního akátového døeva. Èást zahrady mateøské koly se tak promìnila na
místo, které umoní dìtem trávit èas na èerstvém vzduchu smyslu-

plnì a úèelnì. Své pohybové potøeby mohou uspokojit pøi zdolávání
pavuèiny, sítí, houpáním na houpaèkách, zdoláváním krtèího kopce
apod. Fantazie, kreativita i zapojení vech smyslù se bude rozvíjet
pøi hrách v pískoviti, pìstování a sklízení bylin a plodù, èi vyuitím
smyslového chodníku. Zkoumání a experimentování se dìti budou vìnovat v místech s hmyzími domeèky nebo suchým jezírkem. Altán i amfiteátr nabízí prostor pro vyuití k uèení i k zábavným
èinnostem.
Dospìlí by mìli dát dítìti dostateèný prostor, ale zároveò mu
svou pøítomností poskytnout pocit jistoty a bezpeèí.
Jedním ze stìejních prvkù kolního vzdìlávacího programu
Mateøské koly Vizovice je vzdìlávání zaloené na èinnostním a proitkovém uèení prostøednictvím vlastní zkuenosti, pøímého poznávání a objevování. Ve druhé polovinì roku 2012 se nae mateøská
kola seznámila s konceptem zahrady v pøírodním stylu. Èlenky
pedagogického týmu nadchla mylenka vybudování zahrady, která
by se stala místem pro zdokonalování tìlesné i psychické zdatnosti
dìtí pøedkolního vìku, uèebnou se irokým vyuitím, prostøedkem k
rozvoji samostatnosti dítìte, k utváøení základù jeho ivotních hodnot
a v neposlední øadì i místem k relaxaci, setkávání se s rodièi a pøíbuznými na spoleèných akcích.
Pochopení pro tento zámìr vyjádøil rovnì zøizovatel mateøské
koly - mìsto Vizovice. Projekt vybudování zahrady v pøírodním stylu
byl s pøedstaviteli mìsta, zejména se starostou mìsta, a také se sta-
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Není potøeba vyjmenovat vechny monosti a pøíleitosti, které
nová zahrada nabízí. Paní uèitelky jistì najdou nepøeberné mnoství
námìtù a inspirací pro svoji práci. Dìtem, kterým je ponechán dostateèný prostor a svoboda, poskytne øadu zpùsobù, jak se zabavit a
novou zahradu si uít, aby v procesu hry, která je pro tento vìk
naprosto nenahraditelná, navázaly kontakt s pøírodou, rozvíjely své
pohybové dovednosti a zároveò objevovaly a poznávaly svìt.
Mgr. Ivana Petrù
øeditelka M

Hledám ke koupi byt 3+1 nebo dùm
ve Vizovicích a okolí.
Nabídnìte. Tel.: 721 074 890

MATEMATICKÉ SOUTÌE V ZÁKLADNÍ KOLE VIZOVICE
Léto a prázdniny! Dovolené, pohoda a sladké nic nedìlání
Kdo by myslel na kolu? Na naí kole jsme vak v uplynulém
kolním roce 2013/2014 dosáhli významných úspìchù v matematických soutìích, e se s vámi o nì chceme podìlit, i kdy jsou ji
prázdniny.
Nae kola se pøihlásila ke ètyøem matematickým soutìím:
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Matematický klokan
Matík
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Matematickou olympiádu poøádají Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy, Jednota èeských matematikù a fyzikù a Matematický
ústav Akademie vìd Èeské republiky.
Je to dobrovolná soutì a nesouvisí s klasifikací z matematiky.
Mohou se jí zúèastnit áci 5. a 9. roèníkù základních kol a áci jim
odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií vdy ve svých kategoriích.
Soutì v jednotlivých kategoriích probíhá ve dvou a tøech
kolech. Kategorie Z9 (pro áky 9. tøíd) má kolní, okresní a krajské
kolo. Kategorie Z8 (pro áky 8. tøíd), Z7 (pro áky 7. tøíd), Z6 (pro
áky 6. tøíd) a Z5 (pro áky 5. tøíd) mají jen kolní a okresní kolo.
kolní kolo je vstupní kolo této soutìe a je organizováno na
kolách. áci øeí ve svém volném èase (doma) est úloh. Do soutìe jsou pak zaøazeni áci, kteøí odevzdají svým uèitelùm matematiky øeení alespoò ètyø úloh. Úspìnými øeiteli kolního kola se pak
stanou ti soutìící, kteøí mají alespoò ètyøi úlohy správnì vypoèítané.
Vichni úspìní øeitelé jsou pak pozváni do okresního kola. Okresní
kolo pro 5., 8. a 9. roèníky bývá v Základní kole Zlín, Døevnická
1790. Okresní kolo pro 6. a 7. roèníky poøádá Gymnázium a Jazyková kola s právem státní jazykové zkouky Zlín, nám. T. G.
Masaryka 2734-9.
V letoním roce 2013/2014 se kolního kola Matematické
olympiády zúèastnilo pouze 8 ákù:
Jitka Jemelková 5. A, Zuzana Navrátilová 5. A, Jiøí Kováø 5. C,
Romana Halová 6. A, Elika Prokopová 7. A, Adéla Kratochvílová 7.
B, Tereza Zapletalová 7. B a Jana Gregarová 8. A.
Vichni tito áci reprezentovali nai kolu v okresních kolech.
Elika Prokopová a Adéla Kratochvílová dosáhly nejlepích výsledkù
v této nároèné soutìi a umístily se na 1. místì z 54 soutìících
okresu Zlín. Úspìnou øeitelkou okresního kola se stala i Tereza
Zapletalová.
PYTHAGORIÁDA

B.

Úspìnou øeitelkou se stala pouze 1 ákynì Elika Velecká z 6.

Do okresního kola Pythagoriády byli ze strany organizátorù
vybráni tito áci: Elika Velecká 6. B, Jaroslav Kozubík 6. B a Elika
Prokopová ze 7. A. Toto okresní kolo se konalo ve ètvrtek 15. 5. 2014
v Základní kole Zlín, Slovenská.
Úspìnými øeiteli okresního kola jsou:
Prokopová Elika ze 7. A, která se zároveò umístila na 5. místì
z 29 soutìících, a Elika Velecká ze tøídy 6. B.
MATEMATICKÝ KLOKAN 2014
Je to mezinárodní soutì, která vznikla pøiblinì v roce 1980 v
Austrálii a od roku 1991 se rozíøila do zemí Evropy. Dnes se ji této
soutìe úèastní na dva a tøi ètvrtì milionu soutìících z 30 zemí
naeho kontinentu sdruených v asociaci Klokan bez hranic, její
koordinaèní centrum je v Paøíi. Poøadatelem Klokana v ÈR je
Jednota èeských matematikù a fyzikù ve spolupráci s Pedagogickou
a Pøírodovìdeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutìící jsou podle vìku rozdìleni do 6 kategorií: Cvrèek (2. a
3. tøída Z), Klokánek (4. a 5. tøída Z), Benjamín (6. a 7. tøída Z),
Kadet (8. a 9. tøída Z), Junior (1. a 2. roèník S) a Student (3. a 4.
roèník S). Soutìí se v jednom termínu, take áci a studenti absolvují kolní, oblastní, republikové a vlastnì i mezinárodní kolo ve své
lavici. Na základní kole øeí áci 24 úkolù, na které je vymezeno 60
minut èistého èasu s výjimkou kategorie Cvrèek, která má ménì
úkolù a kratí èas.
V letoním kolním roce byl termín soutìe stanoven na pátek
21. bøezna 2014.
V naí kole soutìilo 170 ákù ve tøech kategoriích: Klokánek,
Benjamín a Kadet. Nejlepími øeiteli byli:
V kategorii Klokánek:
1.
místo, stejnì jako v loòském roce získala Jemelková Jitka
z 5. A
2.
místo Lorenc Hugo z 5. A
3.
místo Kováø Jiøí z 5. C
4.
místo Kolaøík Petr 4. A
5.
místo Penèík David 5. B
V kategorii Benjamín
1.
místo, stejnì jako v loòském roce získala Prokopová
Elika ze 7. A
2.
místo paòhelová Veronika ze 7. B
3.
místo Okera Jakub ze 7. B
4.
místo Kratochvílová Adéla 7. B
5. - 6. místo Horáková Petra 6. B, Hú Filip 7. C

Pythagoriáda patøí mezi oblíbené matematické soutìe, která
byla od roku 1978 pøipravována ve Výzkumném ústavu pedagogickém Praha. Od èervna 2009 je garantem této soutìe NIDM MMT
(Národní institut dìtí a mládee Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy). Je urèena ákùm 5., 6., 7. a 8. roèníkù základních kol a
jim odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií, kteøí mají zájem o
matematiku. Úlohy této soutìe vycházejí ze znalostí matematiky
odpovídajících roèníkù Z a víceletých gymnázií. Soutì probíhá ve
dvou kolech, kolním a okresním.

V této soutìi u se nikam nepostupuje. Výsledky z jednotlivých
kol se posílají na Gymnázium Zlín Lesní ètvr, kde se zpracovávají
a vyhodnocují za celý Zlínský kraj.

V naí kole se kolní kolo uskuteènilo ve ètvrtek 27. 2. 2014.
Zúèastnilo se ho celkem 92 ákù. Z toho 37 ákù 5. tøíd, 16 ákù 6.
tøíd, 16 ákù 7. tøíd a 23 ákù 8. tøíd.

V letoním roèníku této mezinárodní matematické soutìe
Matematický klokan soutìilo ve zlínském okrese 11 150 ákyò a
ákù ze 75 základních a støedních kol.

V kategorii Kadet
1.
místo Gerièák Ondøej 8. C
2. - 3. místo Gregarová Jana z 8.A, Rádl Jan z 9. A
4.
místo Dornièáková Nikola 9. A
5.
místo Kolaøík Vilém 8. A
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Díky sponzorùm, firmì HP Tronic a Støední prùmyslové kole
polytechnické ve Zlínì, mohl mít opìt kadý úèastník soutìe svou
úèast potvrzenou diplomem.
áci a ákynì 5. tøíd se zúèastnili i korespondenèní soutìe
MATÍK, kterou kadoroènì vyhlauje Pøedmìtová komise matematiky gymnázia Zlín - Lesní ètvr.
Soutì zaèala v øíjnu 2013 a mìla tøi korespondenèní kola.
Soutìit zaèalo 107 dìtí z 27 základních kol, vechna korespondenèní kola absolvovalo 31 dìtí. Finále se konalo dne 16. 4. 2014 a
zúèastnilo se ho 15 dìtí. ákynì naí koly Jitka Jemelková se
umístila na vynikajícím 2. místì.
Dalími úèastníky finále byli z
naí koly Karolína Grácová a
Jiøí Kováø.

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ÁKÙ
Z VIZOVICE
Kadý rok se v hodinách výtvarné výchovy na Z Vizovice vìnujeme hloubìji jednomu tématu. V letoním roce jsme si zvolili motiv
krajiny. áci vytváøeli reálné i fantazijní krajinky, jednotlivé detaily,
zkoumali motiv krajiny z mnoha pohledù. Vyzkoueli si rùzné techniky
kresby, malby, keramiky, grafiky, koláí, kombinovaných technik...

Vem úspìným øeitelùm i
ostatním soutìícím blahopøejeme a dìkujeme za výbornou
reprezentaci naí koly.
Velké podìkování patøí i
vyuèujícím matematiky, kteøí
dìti vedou a podporují. Také za
organizaci kolních kol jednotlivých soutìí, jejich pøípravu,
opravy, konzultace s dìtmi.
aneta Gerièáková
uèitelka matematiky Z
Vizovice

Jitka Jemelková,
5.A.

Elika Velecká,
6.B.

Elika Prokopová,
7.A.

Adéla Kratochvílová, 7.D.

Jana Gregarová,
8.A.
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Nejzajímavìjí práce byly vystaveny ve dnech 3. 6. - 17. 6. 2014
ve výstavní síni KD Vizovice.
Nìkteré vybrané práce jsme zaslali do soutìe Svìt oèima skuteènosti a fantazie, kterou vyhlauje v rámci XXXIX. roèníku mezinárodního filmového festivalu mìsto Uherský Brod. Nae ákynì
Karolína Skalková z 8. A získala za svoji Mrkvovou krajinu ve své
kategorii krásné 2. místo.
Za uèitele VV Z Vizovice
Stanislava Mikulèíková a Helena Návratová

AKTIVITY TJ SOKOL VIZOVICE
Dne 11. èervna 2014 se uskuteènil bìh zámeckým parkem. I pøes
velmi teplé poèasí byla úèast potìitelná: 4 dìti ze kolky, 3 mladí hoi, 1 dívka 1. - 2.tøída, 1 dívka 5. - 6.tø., 1 hoch 3. - 4.tø., 1 hoch 7. - 9.tø.
Pitný reim byl pro vechny úèastníky zajitìn. Dìti obdrely diplomy i sladkou odmìnu.
Po prázdninách se opìt sejdou na Sokolovnì ke svému cvièení
dìti ze sportovní gymnastiky a taneènice zumby. V pondìlí 27. 10.
uspoøádáme lampionový prùvod, zaèátek v 17 hod. Dále plánujeme
na sobotu 22. 11. 2014 pøedvánoèní klubový veèer. Blií informace o
vech akcích budou na stránkách TJ Sokol a plakátcích.
Hana Stodolová

FLORBAL V ORLU VIZOVICE VE
KOLNÍM ROCE 2014/2015
I v nadcházejícím kolním roce bude Orel jednota Vizovice pokraèovat v úspìném trénování malých i velkých florbalistù. Oproti loòskému roku ovem nastalo nìkolik zmìn. Tou první je zmìna na pozici trenéra ákovských kategorií. Tuto pozici bude novì zastávat Bc.
Ondøej tach. Ten bude mít na starost tréninky hned tøí vìkových kategorií - pøípravky, mladích ákù a starích ákù. Kromì ákovských
kategorií se budou k tréninku scházet také dorostenci, junioøi a mui.
Florbal v Orle ovem není pouze o trénincích. Hned tøi týmy budou
reprezentovat nai jednotu i mìsto v Orelské florbalové lize, ve které
se støetnou s týmy z celé Moravy. Soutìních klání se zúèastní mladí áci pod vedením Ondøeje tacha a týmy dorostencù a muù pod
vedením Jiøího Burgeta. Celá soutì se hraje formou jednodenních
turnajù, které se konají po dobu kolního roku. I pøes vzrùstající poèet
florbalistù velmi rádi pøivítáme nové zájemce o tento populární sport.
Hledáme vechny kluky i holky, kteøí si chtìjí zahrát nehledì na jejich
sportovní dovednosti a zruènost - sport v Orle je pro vechny. Pøijïte
se podívat na nae tréninky!
Blií informace, kontakty na trenéry i èasy tréninkù naleznete v
tabulce níe nebo na webu www.orelvizovice.cz
Tréninky vech kategorií zaèínají od 8. záøí!
Za Orel jednotu Vizovice
Bc. Ondøej tach

Kategorie (roèník)

Èas

Místo

Trenér

Roèní pøíspìvek

Pøípravka
2006 a mladí

Pondìlí
16:00 - 17:00

Orlovna ve
Vizovicích
(za kostelem)

Bc. Ondøej tach

100 Kè

Mladí áci
2002 - 2005

Støeda
15:50 - 17:00

Tìlocvièna
Z Vizovice
(nová kola)

Bc. Ondøej tach

250 Kè

Starí áci
a dorostenci
1998 - 2001

Støeda
16:50 - 18:00

Tìlocvièna
Z Vizovice
(nová kola)

Jiøí Burget
Bc. Ondøej tach

250 Kè

Junioøi a mui
1997 a starí

Pondìlí
19:00 - 21:00

Tìlocvièna
Z Vizovice
(nová kola)

Jiøí Burget

350 Kè / 500 Kè
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MLADÍ FOTBALISTI VE VIZOVICÍCH
21. 6. 2014 se vizovská pøípravka zúèastnila výbornì pøipraveného turnaje fotbalových benjamínkù o Pohár obce Vysoké pole.
8 mustev: FC Brumov, TVD Slavièín I a II, TJ títná n.Vl., TJ Dolní
lhota, TJ Vysoké pole I a II se utkalo systémem kadý s kadým.
A na jednu remízu jsme vechny soupeøe porazili a získali jsme
tak vítìzný pohár!
Závìrem: na konci prázdnin chystá SK Vizovice pro vechny kluky
i holky nábor malých fotbalistù!!

V sobotu 14. 6. 2014 poøádala pøípravka SK Vizovice velký turnaj
pro malé fotbalisty roèníku 2006.
Na dvou høitích se utkalo 8 mustev ve dvou skupinách kadý s
kadým. Po základních skupinách se v následném play off hrálo o
koneèné umístìní.
Krásnou èervnovou sobotu vyplnìnou fotbalem zakonèily zaslouené ceny - pro ty nejlepí korunované medailemi.
Podìkování patøí sponzorùm, jmenovitì Kalírnì Frydrych s.r.o. a
také poøádajícím rodièùm a známým za pomoc s bohatým bufetem.
Za SK Vizovice
J. Brhláè

4/2014
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NIÈIVÉ POVODNÌ 27. 6. 1987

Jak vzpomenout na událost,
která se dotkla snad kadého
Vizovjana. Lze pátrat v archívech
a opsát ji jednou napsané. To
bych se jen opakoval. Proto jsem

zvolil sice komplikovanìjí a sloitejí zpùsob, ale o to více realistiètìjí pohled. Oslovil jsem pár
kamarádù, pamìtníkù, rodákù a
oèitých svìdkù. Na svìt se klubaly

vzpomínky, mnohdy drsné, jindy
veselé a úsmìvné a jiné k zamylení. Ze støípkù výpovìdí úèastníkù
vznikla tato reportá. Vím, e bychom z výpovìdí vech Vizovjanù
mohli udìlat stostránkový román,
ale snad pár momentek shrne tìch
pár hodin strachu a obav a týdny
døiny a práce poté. Pokud máte
chu, pojïte s námi zavzpomínat
na autentické mylenky, které
jsem zachytil tak, jak byly vyøèeny.
V jazyce, který není mnohdy spisovný, ale o to více nám blízký.
Pojïme na povodnì roku 1987:

Vichni jsme mìli auta pod
barákem, tak to pak jak na jediný
povel chlapi naskákali do aut a kdo
mohl, tak jej odvezl na Tìchlová
na kopec.
To je pravda, pøidává se
dalí, auta snad z celých Vizovic
byla tenkrát u stadiónu, na Janové
hoøe...
Øíkám, pojï se podívat, pod
lávkù je voda (myslí pamìtník
mostek na ulici Pardubské), vzal
jsem si gumáky, vybìhl jsem ven a
ta lávka u Stanì Rychlíkového u
nebyla!

Budil jsem celý panelák, bydlel jsem tenkrát na Rùové, a
nikdo nevìdìl, co po nich chcu.
Otvírali dveøe se zalepenýma oèima a nechápali, proè je budím.
Vichni si jen ukali na èelo, jestli
jsem blbý nebo co. Øíkám jim, e
mají plné sklepy vody.

To ji vzal ten kontejner!
skáèe mu do øeèi dalí pøísedící.
Stála jsem v pokoji a byla
jsem uplnì zkoprnìlá. Voda poøád
stoupala a já se nemohla ani

VODA RYCHLE PØILA, RYCHLE ODELA!

Pohled od Sklípku.

Naproti dnes stojí hospoda U Tonka.
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hnout. Jenom jsem breèela a
nedokázala nic udìlat.
Mìl jsem nachystané desky,
e budu v sobotu omítat, pøidává
se dalí, skoèil jsem do auta, e je
odvezu a ne jsem tam dojel, tak
desky u plavaly po celých
Vizovicích.
Té povodni také pomohla ta
protrená pøehrada v Lázeòské...,
vzpomíná nìkdo.
Jaká pøehrada?
To neví? vysvìtluje pamìtník, Èuba tam postavil takový rybník, nìjaká nádr, chodívali jsme
tam chytat ryby a ze zaèátku se
tam dalo i koupat. Pøi tìch silných
detích se protrhla hráz, smetlo to
celou Lázeòskou a ta pøílivová
vlna se spojila s rozvodnìnou
Bratøejùvkou a pak se spoleènì
vylily na námìstí.

Malá mìla tøi mìsíce, øíká
pamìtník dnes z ulice Potovní, a
my sme celou tu vodu zaspali.
Ráno se probudím, jdu se podívat
co se to dole dìje, otevøu dveøe,
vude samé blato, doplánu, ujely
mi nohy a u jsem sedìl na prdeli
v tom blatì. Zavolal jsem jenom na
moju, e máme vytopený barák.

sát rokù, byl úplnì na zhroucení.
Øíkal: Ví, vechno, ty hoblíky z
první republiky, vechno mi to ti lidi
rozkradli. Já nevím, co mám
dìlat. A to si vzpomínám, e ty
hoblíky tam po povodni jetì byly.
Mnì ho bylo tak líto. Vytopený a
jetì ho ti hajzli vykradli!

Vzpomínám, jak se pod mostem u poty zaseknul obrosvký
kontejner a v miku se to okolo nìj
ucpalo a voda se valila pøes most!
øíká nejmenovaný Vizovjan. Pak
ho vytahoval jeøáb z JZD Podhájí.
To byl fofr! Voda rychle pøila,
rychle odela!
Za potou stály dva baráky,
byly postavené z kotovice a byly
tak rozmáèené, e po povodni se
musely shodit...
Pøichází i téma el nikterak
veselé. Hyenismus, který se pro-

Zdevastované námìstí.
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bouzí v krizových situacích jen u
lidské rasy. Hodovat na netìstí
druhého jen lidem hodnì blizké:
Vzpomínám, jak pan Strnad mìl
doma stolaøskou dílnu, nádhernou, jetì z první republiky, obec
ho tenkrát radìji vystìhovala a on
se potom vracel pìky domù a
breèel nám u dveøí. Pán, osmde-
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Znièená dnení ulice Øíèní.

Otevøu kuchyò, ta celá plavala, vecko bylo hore kopytama,
pøevrácený stùl, idle, kredenc,
televiza v blatì, skøínì od rodièù...
Ale i se pomáhalo. Vím, e
nìjaká parta èundrákù, co tady
nìkde kempovali, tak u ráno se

Rùové), ale to strané blatíèko.
vude patnáct centimetrù bláta. To
bylo nejhorí.
el jsem tenkrát ze enku a
hledìl jsem na louky a byl to ok.
Jenom se leskly, kolik na nich bylo
vody. Celá stráò se slila v jedno

vechny ty vzácné desky, které se
pracnì shánìly na èerných burzách, byly do pùlky ponoøené v
blátì. Umývali jsme to snad ètrnáct dní a i kdy jsme je vechny
umyli a opatrnì sundávali bahno,
ten jemný písek je stejnì pokrábal a bylo po nich..., zamyslel se
jeden z rodákù z Lázeòské ulice.
zapojili a dobrovolnì pomáhali
uklízet námìstí. Vozili blato do pøistavených kontejnerù...
Vracel jsem se ze Zádveøic,
to byla zrovna nìjaká zábava, a
jak jsem pøiel na námìstí, tak ve
Vizovicích po kolena vody. Vrátil
jsem se pro enu do Zádveøic a
øíkám, mamino prùvih - vaa chalupa je pod vodù (mylen domek
na Pardubské ulici). Vrátili jsme se
okolo esté ráno zpátky a Vizovice
u byly plné lidí.
V chalupì nebylo a tak vody,
(popisuje oèitý svìdek z ulice

Dalí pamìtník, který mìl tenkrát est rokù, øíká: Nasadili jsme
gumáky a dojeli jsme s ogarama
na kolách a hledìli jsme na to, co
se dìje. pro nás to byla sranda,
jezdit v tom blatì na kolách.
Nejvíce se nám tenkrát líbilo, jak
se z kopce dolù, z Fieru, kotoulely hrnce.

jezero, a to teklo z kopce dolù.
Pùda to u vùbec nestíhala sát a v
miku se vylélo na ulici, kanály
okamitì plné a v okamiku jsem
stál po kotníky ve vodì!
Vynáeli jsme nábytek, parkety nabubøelé a vude bahno,
øíká dalí pamìtník. To nelo
vùbec vyèistit, vzpomínám, jak
jsme stìhovali bábinu a jetì po
dvaceti letech od povodnì bylo za
skøíní bláto, které nelo vùbec
dolù.
Kámo na Kopanické ulici
mìl velkou sbírku eLPíèek a

Bez tìké techniky byl úklid nemyslitelný.

Operace s vyzdviením kontejneru.
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Tenkrát byla hitovka, e jak
byla zatopená hraèkárna na
Kaluovém, tak se vekeré hraèky
vyváely nahoru na Fier. Co tam
bylo hraèek. Tos umyl a bylo to
dobré. Jako ogaøi jsme hledali
jenom anglièáky!
Co hraèky! pøeruuje ho
dalí pamìtník. Ale Jelínek, to byl
zlatý dùl! a skupinì Vizovjanù se
rozjasní oèi na dobu, kdy se stala

po povodòovým hitem koøalka ze
skladù vizovské palírny.
Vzpomínám, jak tata, protoe
nebylo tolik penìz, koupil jen pár
flaek. Tak za pìtistovku flaky, které stály jen do pùlky ve vodì, mìly
znehodnocené etikety a láhev stála patnáct, sedmnáct, dvacet tøi korun. Prodávalo se to za polovinu
a tøetinu. Ale byli jinaèí frajeøi, a
vzduchem zazní jméno jednoho z

S úklidem pomáhaly Tatry z JZD Podhájí.
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chrastìovských rodákù a dnes ji
zesnulého (z úcty nebudu jméno
uvádìt) milovníka lihového moku.
Ten tenkrát snad posbíral vekeré
rodinné úspory a za nìjakých patnáct tisíc korun nakoupil blátem
znehodnocený rum, borovièku,
fernet..., víte, co toho muselo být?
Mìl tím zaskládanou celou gará.
No jetì vloni na podzim
známý donesl, nebudu ho jmeno-

vat, flaku dvouhvìzdièkového
koòaku, zapinìnou od bláta z
povodní.
To si u ale vymýlí?! pøeruí jeden ze sedících kolegù.
Ne, fakt, jetì kdy se
odroubovalo víèko, tak v tom
závitu bylo usazené jemné bláto.
pøipravil Richard Jaronìk

Bláto, bláto a vude jenom samé bláto.

NA MASTERU SE BODALO..., DO OBLIÈEJE I DVEØÍ TOI-TOI!
Váení ètenáøi,
v polovinì léta vás zdravíme
z policejní sluebny, kde doznívají zvuky temných basù z festivalu Masters of Rock. Letoní
roèník oblíbeného evropského
rockového festivalu byl obecnì
klidnìjí, policisté nepøijímali tolik
oznámení jako v pøedchozích
letech. Návtìvníci festivalu zøejmì byli ostraitìjí a lépe si
zabezpeèili svoje vìci. Podle oficiálního vyjádøení poøadatele se
festivalu postupnì zúèastnilo o
nìco více ne 22.000 návtìvníkù. A jejich stany stály opravdu
vude. Pøipomínalo to lidské
mravenitì. Hodnì úèastníkù pøijelo i svými vozidly, a to mnohdy
zpùsobovalo komplikace - komplikace v parkování. Ne vichni,
kteøí øídili, si vak po dojezdu do
Vizovic uvìdomili, e i zde musí
dodrovat pravidla silnièního provozu a v souladu s nimi i parkovat. Nejèastìjími prohøeky proti
BESIPu bylo stání na silnièní
vegetaci, stání v protismìru,
stání, kde to bylo zakázáno
dopravní znaèkou, stání v køiovatce a stání, kde nebyl ponechán prùjezdný profil 2x3 metry.
Z tohoto dùvodu bylo rozdáno
celkem 112 parkovaèek a 50 z
nich bylo oznámeno správnímu
orgánu k projednání, jeliko majitelé vozidel nezareagovali na
pouèení uvedené na parkovaèce a nedostavili se k projednání
na policejní sluebnu. V souvislosti s festivalem bylo zaevidováno celkem 15 trestných èinù, 7 z
nich bylo ohroení pod vlivem
návykové látky, kdy øidiè øídil
vozidlo s hladinou alkoholu vyí
ne 1. A 97 pøestupkù, z nich
26 bylo øízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
peníze nebo ivot
Ve ètvrtek 11. èervence 2014
kolem druhé hodiny ranní, na
ulici Pardubská zail jeden z
úèastníkù festivalu Masters of
Rock nepøíjemné pøekvapení,
kdy na nìj ze tmy vybìhl mladík
s noem v ruce a pod pohrùkou
pouití noe se doadoval vydání penìz. e to myslel opravdu
vánì, dokládal tím, e pøepadenému mui ermoval noem
pøed oblièejem. Pøepadený se
bránil a snail se výpady útoèní-

ka vykrývat, pøièem pøitom utrpìl poranìní, které si nakonec
vyádalo oetøení na úrazové
ambulanci. Po ránì do levého
oka upadl pokozený na zem,
útoèník toho vyuil a ze zadní
kapsy kalhot mu vytrhl penìenku, se kterou utekl. Po vyhodnocení faktù a zábìrù z mìstského
kamerového systému netrvalo
déle ne hodinu a pachatel byl
policisty dopaden na køiovatce u
Sokolovny. Lup i zbraò, kterou
pouil pøi útoku, mìl stále u sebe.
Byl zadren a skonèil v policejní
cele. Za jeho jednání, kterým si
pøiel jen na èástku 1 200 Kè,
mu hrozí trest odnìtí svobody
a na deset let!
zklamaná láska
Po hádce se svou pøítelkyní,
o ní se domníval, e je mu nevìrná, vyventiloval svùj vztek a
zklamání pachatel z východních
Èech tím zpùsobem, e nad ránem 13. èervence 2014 pokodil
opakovaným bodáním zavíracím
noem plastové dveøe WC TOITOI, následnì opakovaným bodáním zavíracím noem pokodil døevìné dveøe farního
kostela sv. Vavøince, u vjezdu do
Nemocnice Milosrdných bratøí
rukojetí noe pokodil sklenìnou
výplò vitríny, na domì na námìs-

tímto dopustil hrubé neslunosti.
Pøi svém jednání si poèínal i vlivem zkonzumovaného alkoholu
tak neopatrnì, e se poøezal a
musel být oetøen lékaøem výjezdu záchranné sluby. Policisté pøi
dokumentování jeho poèínání
postupovali jednodue po stopách krve.
alkohol za volant nepatøí
Nebyl zdaleka jediným cizincem pod vlivem alkoholu 28letý
Ir, který 13. èervence 2014 pøijel
vozidlem k policejní hlídce na
Razovì. Byl vak smutným rekordmanem, nebo nadýchal na

tí Palackého pokodil sklenìnou
výplò reklamní výlohy a pøed
barem HAWAI rukojetí noe
pokodil celkem tøi sklenìné
výplnì vitrín, èím nejen e zpùsobil majetkovou kodu, ale i na
místì veøejnosti pøístupném se

digitálním alkohol testeru nejménì 1,32 alkoholu v dechu.
Výsledku dechové zkouky se
velmi podivoval, jeliko, jak sám
pøi výslechu s pomocí policejního
tlumoèníka uvedl, úèinky alkoho-
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lu na sobì nepocioval a domníval se, e i v ÈR je povolená hladina 0,5, tak jako v Irsku. I
kdy pøijel s kamarády a jeden z
nich øídit mohl, vozidlo mu pøesto
svìøit nechtìl, protoe pøijel s
vozidlem rodièù své èeské pøítelkynì a mìl za vozidlo tím pádem
odpovìdnost. Nyní èelí obvinìní
z pøeèinu ohroení pod vlivem
návykové látky s trestním postihem odnìtí svobody a na jeden
rok, penìitým trestem nebo
zákazem èinnosti.
chyte zlodìje
Abychom se nebavili jenom o
událostech spojených s rockovým festivalem, uvádíme i jeden
pøípad krádee, který se stal a
po festivalu. Ve ètvrtek 17. èervence 2014 v dopoledních hodinách staèila jen chvilka pachateli, který je pro vizovické policisty
známou firmou, aby majitelce
obchodu s odìvy na námìstí
odcizil z pultu volnì odloený
mobilní telefon Samsung v hodnotì 2 000 Kè. Telefon chtìl pouít pro vlastní potøebu. Ale pøi
chùzi po jedné z ulic zahlédl pøijídìt støíbrné vozidlo, o kterém
se domníval, e se jedná o vozidlo policie a proto vyhodil mobilní
telefon do potoka, aby ho u nìj
policejní hlídka nenala. Ironií
osudu policejní hlídka pøijela a
za chvíli a pachatele vyzvala,
aby s ní jel na policejní sluebnu.
Tam se ke svém èinu pøiznal a
byla mu udìlena bloková pokuta.
S pøáním hezkého konce léta
za OOP Vizovice
prap. Tomá Kubù
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...NÁSLEDOVALO VZTYÈENÍ STÁTNÍ VLAJKY NA WILSONOVÌ NÁMÌSTÍ ZA ZVUKÙ
STÁTNÍ HYMNY A SLAVNOSTNÍ PROJEV ØÍDÍCÍHO UÈITELE METODÌJE BAKALY...
V dnením díle èetnické historie se omlouváme naim ètenáøùm, e v èásti vìnované historickým faktùm odboèíme do pøítomnosti. Není to vedeno snahou
nedokonèit pøedsevzaté dílko,
ale poukázat na fakt, který je
mnohdy opomíjen laickou i odbornou veøejností, a tím je úèast
naich policistù v mezinárodních misích, èi pøi plnìní zvlátních úkolù.
Nae obvodní oddìlení PÈR
se mùe chlubit tím, e ve svém

týmu má tøi policisty, kteøí dosahují zvlátní odborné úrovnì a
jsou schopni být nasazeni jinak
ne pøi bìném výkonu sluby. V
historickém kontextu jinak ne v
èetnické slubì obyèejné.
Dva policisté zdejího obvodního oddìlení jsou schopni
vykonávat slubu pro mezinárodní organizace, jakými je
OSN èi EU. A to zejména díky
svým jazykovým znalostem. Na
zvlá pøísných zkoukách OSN
ji potøetí za sebou uspìli a byli
akceptováni OSN èi EU na úkoly
na poli mezinárodní spolupráce,
jimi je dle èlánku 10 Ústavy ÈR
nae republika vázána.
Jeden z policistù OOP Vizovice se v roce 2006 úèastnil mise
v Jordánském háimovském království, jeho úkolem byl výcvik
iráckých policejních kadetù a
druhý policista je nyní vyslán na
misi do Libérie v rámci pozorovací a dohlíecí, tzv. peacekeeping

4/2014

mise. Tito policisté jsou urèeni k
okamitému nasazení dle poadavkù OSN nebo EU.
Tøetí policista OOP Vizovice
je díky svému vzdìlání, zájmu a
úspìnì absolvovanému výbìrovému øízení ustanoven èlenem
antikonfliktního týmu, tzv. AKT pøi
krajské policejní správì v Brnì,
který mùe být nasazen na kterémkoli místì ÈR pøi øeení sloitých úloh spojených s mimoøádnými situacemi, výjimeèným èi
váleèným stavem.

Z tohoto výètu je patrné, e
policisté OOP Vizovice jsou
zvlátì erudovanými pøísluníky
sboru a zdejí obvodní oddìlení
a okresní øeditelství policie ve
Zlínì si mùe povaovat svých
odborníkù ve vlastních øadách.
V nìkterém z pøítích dílù
pøineseme informace z tìchto
oblastí policejní práce. A nyní
opìt zápisy z památníku ÈS:
20. 8. 1934 Stavba dráhy
Vizovice - Polanka.
Dnem 20.8.1934 poèala fy.
Baa ze Zlína se stavbou nové
dráhy z Vizovic do Val. Polanky.
Ke stavbì dráhy bylo pouito
nezamìstnaného dìlnictva ve
stáøí od 18 do 26 let. Dìlnictvo
ubytováno ve spoleèných barácích v Lutoninì a tam také spoleènì stravováno. Poøádek v
barácích je vzorný. Zamìstnání:
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5.30 budíèek, do 6.30 èitìní a
snídání, 6.30 do 6.45 cvièení, 7h
a 11h práce na dráze, 11 - 13
polední pøestávka a obìd. Od 13
-17 h práce na dráze, 17 - 18h
osobní péèe tìlesná, 18 - 18.30h
spoleèenské shromádìní, 18.
30 - 19.30 h veèeøe, jazykové
kursy, hry, èítárna, 22 - 5.30 spánek. Práce byla zapoèata se 100
dìlníky. Poèet tento se postupnì
zvyoval do konce roku 1934 na
200 dìlníkù.
28. 5. 1936 Oslava narozenin pana presidenta republiky Dr.
Edvarda Benee byla provedena
dùstojným zpùsobem. Domy byly
ozdobeny prapory ve státních
barvách, za èetnými výklady a za
okny soukromých domù byly
vystaveny obrazy presidenta
republiky a rozsvíceny svíce.
28. 10. 1936 Oslava 28. øíjna
byla provedena dùstojným zpùsobem. V pøedveèer státního
svátku konalo obecní zastupitelstvo slavnostní schùzi, naèe
následovalo vztyèení státní vlajky na Wilsonovì námìstí za
zvukù státní hymny, slavnostní
projev øídícího uèitele Metodìje
Bakaly, sborové zpìvy, recitace a
lampionový prùvod mìstem.
31. 12. 1936 Za rok 1936
bylo docíleno tìchto úspìchù:
Zatèeno bylo 92 osob, udáno
454 osob, pøedvedeno 13 osob,
poskytnuty 3 asistence a provedeno 16 eskort. È.j. bylo dosaeno 5259.
7. 3. 1937 V pøedveèer 87.
narozenin pana presidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka byla uspoøádána mìstskou radou
ve Vizovicích slavnostní schùze
mìstského zastupitelstva, dále
projev na Wilsonovì námìstí,
který pøednesl kapitán v zál.
Vlad. Dubský ze Zlína. Na to
následovaly sborové zpìvy a
recitace kolních dítek.
14. 9. 1937 Skonal na zámku
v Lánech nejvìtí president
republiky èeskoslovenské, pan
president Osvoboditel, prof. Dr.
T. G. Masaryk. Celé mìsto

Vizovice bylo vyzdobeno smuteèními prapory a vekeré obyvatelstvo projevovalo hluboký
smutek nad ztrátou milovaného
presidenta Osvoboditele. Mìstská rada, spolu se starostenským sborem okresu vizovského,
za úèasti èsl. obce legionáøské,
osvìtového sboru, tìlocvièných
spolkù a ostatních korporací zbudovala na Wilsonovì námìstí

smuteèní kenotaf, u kterého dne
20. 9. stáli èestnou strá legionáøi, sokoli, orli a èlenové DTJ v
krojích. Smuteèní projev pøednesl starosta mìsta Vizovic Dr.
Bervid. Smuteèní tryzny se
úèastnili té èlenové stanice.
28. 10. 1937 Oslava 28. øíjna
byla provedena jako jiné roky
zpùsobem dùstojným pod dojmem úmrtí milovaného presidenta Osvoboditele. Na námìstí bylo
uspoøádáno shromádìní lidu,
kde byla pøi zahájení oslav vztyèena státní vlajka. Následoval na
to projev starosty mìsta Vizovic
Dr. Bervida, pak zpìvy a recitace. V místní sokolovnì byl promítán film Èetí dobrovolci na
Rusi.
31. 12. 1937 Za rok 1937
bylo dosaeno tìchto úspìchù:
Zatèeno bylo 84 osob, udáno
436 osob, pøedvedeno 25 osob,
eskort provedeno 13. Èís. jedn.
bylo dosaeno 5249.
prap. Tomá Kubù

FESTIVAL ÈESKÁ HUDBA NA
ZÁMCÍCH MORAVY A SLEZSKA I VE
VIZOVICÍCH

Letoní Rok èeské hudby inspiroval Jaromíra Javùrka, známého hudebního propagátora a organizátora, øeditele ostravského
Mezinárodního hudebního festivalu Janáèkùv máj, k vytvoøení projektu Èeská hudba na zámcích Moravy a Slezska.
Od záøí do listopadu tohoto roku se na sedmi zámcích - v Kravaøích, Jeseníku, ve Frýdku - Místku, Vítkovickém zámku, Novém
Jièínì, Holeovì a Vizovicích - na devíti koncertech mají pøedstavit se skladbami známými i ménì známými od významných èeských skladatelù mladí umìlci - dìti, které vyhrály v soutìi malých
talentù Pro Bohemia a také úspìní mladí umìlci, kteøí zaèínají s
koncertní èinností.
Mìsto Vizovice se prostøednictvím Domu kultury a Kruhu pøátel hudby do tohoto festivalu zapojuje ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem - Státním zámkem Vizovice koncertem,
který se v Reprezentaèním sále vizovického zámku uskuteèní v
pátek 19. záøí 2014 od 19.30 hodin. Vystoupí na nìm ostravský
smyècový Benda Quartet. Uvede skladby Wolfganga Amadea
Mozarta, Jana Køtitele Vaòhala, Frantika Adama Míèi a Josepha
Haydna. Tedy skladby pøedstavitelù støedoevropského klasicismu,
které mohou v posluchaèích koncertu vyvolávat pøedstavy, co se v
zámku odehrávalo, kdy byl novostavbou. Je to hudba pøíjemná a
pøístupná a tedy vhodná pro první setkání se zámeckým koncertem i pro ty, kteøí mají pøed tzv. vánou hudbou ostych. Poznají,
e vùbec nemusí být váná.
Pro abonenty Vizovického zámeckého Kulturního léta Aloise
Háby je tento koncert prémií - mají vstup zdarma, ostatní si mohou
vstupenky zakoupit v obvyklých pøedprodejích nebo pøímo pøed
koncertem.
Festival finanènì podpoøili Státní fond kultury a Nadace ÈEZ.
Vít Suila
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