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Nová elektroinstalace ve kole
Tøi poháry v pétanque pro seniory
Vizovice v Orelské florbalové lize
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Váení a milí spoluobèané,
kdy píi tyto øádky, je za oknem krásný, teplý a slunný záøijový
den. áci mají za sebou první týden nového kolního roku a
louky jsou posety fialovými kvìty ocúnù, které nám pøedznamenávají blíící se podzim. Bohuel, ale ne vude mají lidé to tìstí, e si mohou uívat spoleènì se svými blízkými klidné a bezstarostné chvíle.
Mám ráda vechna roèní období, ale podzim mám nejradìji.
Podzim je obdobím plným barev a pestrosti, ale také obdobím
dùleitých dat.
Ano, jsou v historii data a jména, pøi jejich vyslovení si uvìdomujeme sílu, která z nich vyvìrá ve vech promìnách èasu.
Jedním z nich je datum 28. záøí, kdy si celá Èeská republika pøipomíná Den èeské státnosti v èele s patronem naí zemì
Svatým Václavem.
Po roce 1989 jsme se opìt pøihlásili k odkazu T. G. Masaryka.
Den vzniku samostatného èeskoslovenského státu si pøipomeneme 28. øíjna ji po devadesáté esté.
A právì mezi obìma tìmito daty 28. záøím a 28. øíjnem se
budou ve dnech 10. a 11. øíjna konat volby do obecních a mìstských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu Èeské republiky.
I tato data jsou pro nás velmi dùleitá.
Rozhodneme se v nich, jakým smìrem se v následujících letech
budeme ubírat.
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Pøed nìkolika lety jsem na stránkách Vizovských novin psala o
rozehraném utkání 17 hráèù. Tento pomyslný zápas má pøed
sebou poslední minuty do svého závìru.
S jakým výsledkem skonèil? Zda to byla remíza, prohra èi výhra,
to ponechám, váení spoluobèané, na vás.
V kadém pøípadì bych chtìla podìkovat vem zastupitelùm
naeho mìsta za spolupráci v tomto volebním období. Také
vem èlenùm komisí a výborù, bez jejich spolupráce bychom se
neobeli. Podìkování si zaslouí také vichni zamìstnanci
Mìstského úøadu ve Vizovicích za pomoc pøi øeení úkolù, které
se v tomto období øeily, jak ve prospìch vás, obèanù, ale také
ve prospìch naeho mìsta.
Nesmím zapomenout na podìkování vem pøíspìvkovým organizacím, spolkùm, oddílùm, ale také podnikatelùm a sponzorùm,
bez jejich pomoci, bychom nezrealizovali nìkteré nae projekty.
Podìkovat ale patøí v neposlední øadì i vám, naim obèanùm.
Váíme si vás vech, kteøí jste s námi spolupracovali, pomáhali
nám, radili nám, ale i nás konstruktivnì kritizovali.
Vdy pøece kadá mince má dvì strany.
Nejsme na svìtì kvùli tomu, abychom celý ivot jen pracovali a
nepøemýleli o nièem jiném.
Samozøejmì, e je to potøeba, ale nesmí to být to jediné, co nás
ovlivòuje a urèuje nai cestu. Na svìtì jsme také proto, abychom mohli nìco dokázat. Dìlat také to, co nás baví a naplòuje.
Nìco po sobì zanechat. Radovat se a usmívat se z tìch pøíleitostí, které jsme dostali. Pøedevím pøíleitosti ít. A vìøte mi, je
to jedineèná ance, kterou bychom nemìli promarnit. Nebuïte
zbyteènì natvaní kvùli nesmyslùm. ivot je pøíli krátký, abychom se jimi zabývali.
Radujte se z malièkostí a mìjte se rádi.
Krásné nadcházející podzimní dny a mnoho osobních i pracovních úspìchù vám vem pøeje
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne 15. 9. 2014 následující usnesení:

VI/132/14 - schvaluje navýení penìních prostøedkù na stavební úpravy obecního domu na Chrastìovì o èástku 250.000
Kè z rozpoètu (z investièního fondu) Technických slueb mìsta
Vizovice, pøíspìvkové organizace.
VI/133/14 - bere na vìdomí informaci o stavu úèelové komunikace ul. Pod Hájem.
VI/134/14 - ukládá investiènímu technikovi, ve spolupráci s odborem dopravy MìÚ a Technickými slubami mìsta Vizovice
zpracování materiálu o urèení priorit oprav komunikací ve mìstì
Vizovice.
VI/135/14 - bere na vìdomí závìry vyplývající ze Zápisu z jednání Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného
dne 27. 8. 2014, který tvoøí pøílohu è. 1 k zápisu.
VI/136/14 - bere na vìdomí informaci o rozpoètových opatøeních
è. 3R/2014, 4R/2014 a 5R/2014, která byla schválena Radou
mìsta Vizovice na svých zasedáních dne 30. 06. 2014, 21. 07.
2014 a 01. 09. 2014.
VI/137/14 - bere na vìdomí rozbor hospodaøení mìsta Vizovice,
zøízených pøíspìvkových organizací a organizaèních sloek mìsta (vèetnì podkladù k mezitímní úèetní závìrce mìsta Vizovice)
sestaveným k 30. 06. 2014 dle pøílohy è. 2 k zápisu.
VI/138/14 - bere na vìdomí aktuální pøehled stavu investièních
akcí realizovaných mìstem Vizovice v roce 2014 dle pøílohy è. 3
k zápisu.
VI/139/14 - bere na vìdomí bilanci pøíjmù, výdajù a financování
za období leden - srpen 2014 ve vztahu k rozpoètu mìsta Vizovice na rok 2014.
VI/140/14 - bere na vìdomí pøehled stavu úvìrù a dalích vybraných dlouhodobých závazkù mìsta Vizovice k datu 04. 09. 2014
dle pøílohy è. 4 k zápisu.
VI/141/14 - schvaluje zvýení neinvestièního pøíspìvku pro Základní kolu Vizovice, pøíspìvkovou organizaci, ve výi 100.000
Kè na dofinancování platù vychovatelek kolní druiny.
VI/142/14 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 4Z/2014 - zmìna
schváleného rozpoètu roku 2014 dle pøílohy è. 5 k zápisu.
VI/143/14 - schvaluje pøevod pozemkù k hospodaøení pøíspìvkové organizaci Mateøská kola Vizovice, okres Zlín dle smlouvy
o pøevodu majetku k hospodaøení, která tvoøí pøílohu è. 6 k zápisu.
VI/144/14 - schvaluje pøevod pozemkù k hospodaøení Základní
kole Vizovice, pøíspìvkové organizaci dle smlouvy o pøevodu
majetku k hospodaøení, která tvoøí pøílohu è. 7 k zápisu.
VI/145/14 - schvaluje pøevod pozemkù k hospodaøení pøíspìvkové organizaci Technické sluby mìsta Vizovice, pøíspìvkové
organizaci dle smlouvy o pøevodu majetku k hospodaøení, která
tvoøí pøílohu è. 8 k zápisu.
VI/146/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem
Vizovice a panem XXX Vizovice o prodeji pozemku p. è. 3557/3
k. ú. Vizovice o výmìøe 554 m2 za cenu 250 Kè/m2 a pozemku p.
è. 3557/6 k. ú. Vizovice o výmìøe 536 m2 za cenu 150 Kè/m2.
VI/147/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem
Vizovice a panem XXX, Vizovice o prodeji èásti pozemku p. è.
787/2 k. ú. Vizovice o výmìøe cca 8 m2 za cenu 600 Kè/m2.
VI/148/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem
Vizovice a paní XXX Sluovice a panem XXX, Vizovice o prodeji pozemku p. è. 2670/23 k. ú. Vizovice o výmìøe 118 m2 za cenu
600 Kè/m2.
VI/149/14 - bere na vìdomí nesouhlas manelù XXX, Vizovice s
uzavøením kupní smlouvy na pozemek p. è. 4045/6 k. ú. Vizovice
o výmìøe 671 m2 (døíve èást pozemku p. è. 4045/1) a souhlasí s
pøedloením ádosti o pronájem tohoto ozemku na jednání Rady
mìsta Vizovice.
VI/150/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem

Vizovice a E.ON Distribuce a. s. o prodeji èásti pozemku p. è. st.
433/1 k. ú. Vizovice o výmìøe 35 m2 za cenu 550 Kè/m2.
VI/151/14 - souhlasí s vyhláením zámìru prodeje pozemku p.
è. 2368/1 o výmìøe 95 m2 v k. ú. Vizovice.
VI/152/14 - bere na vìdomí ádost spoleènosti HSF Systém a.
s., o bezúplatné pøevedení èásti pozemku p. è. 5178/29 k. ú. Vizovice do majetku ÈR a správy Øeditelství silnic a dálnic ÈR v
souvislosti se stavbou PENNY Marketu ve Vizovicích a po podání ádosti o pøevod doporuèuje vyhláení zámìru bezúplatného
pøevodu.
VI/153/14 - souhlasí s budoucím bezúplatným pøevodem stavby
chodníku a nové zelenì na pozemku p. è. 5178/29, v souvislosti
se stavbou PENNY Marketu ve Vizovicích do majetku a správy
Mìsta Vizovice.
VI/154/14 - souhlasí s oddìlením èásti pozemku p. è. 5351/1 k.
ú. Vizovice, na kterém se nachází pøístøeek autobusového nádraí a prodejní stánek a s úplatným pøevodem této èásti pozemku do vlastnictví Mìsta Vizovice.
VI/155/14 - souhlasí s oddìlením èásti pozemku p. è. 5364/1 k.
ú. Vizovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Kopanická, a s bezúplatným pøevodem pouze této èásti pozemku do
vlastnictví Mìsta Vizovice.
VI/156/14 - bere na vìdomí odstoupení pana XXX od smlouvy
o koupi pozemku p. è. 4063/50 k. ú Vizovice a souhlasí s uzavøením kupní smlouvy o prodeji pozemku p. è. 4063/50 k. ú. Vizovice dle pøílohy è. 9 k zápisu.
VI/157/14 - schvaluje uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu
nemovitosti è. UZSVM/BZL/5209/2014-BZLM, která se týká pøevodu pozemku p. è. 5359/1 k. ú. Vizovice mezi mìstem Vizovice
a Èeskou republikou - Úøadem pro zastupování státu ve vìcech
majetkových a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy.
VI/158/14 - odvolává paní XXX z funkce èlena Majetkového výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice ke dni 30. 09. 2014.
VI/159/14 - jmenuje pana XXX èlenem Majetkového výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice od 01. 10. 2014.
VI/160/14 - schvaluje úplné znìní Zøizovací listiny organizaèní
sloky Dùm kultury Vizovice dle pøílohy è. 10 k zápisu.
VI/161/14 - souhlasí s poøízením a financováním územní studie
Budování páteøní cyklostezky Zádveøice - Bratøejov a sítì cyklistických tras v regionu Vizovicko z prostøedkù DSO Mikroregion
Vizovicko a povìøuje místostarostu k zastupování obce pøi administrativních úkonech spojených s touto akcí v DSO Mikroregion
Vizovicko.
VI/162/14 - bere na vìdomí zprávu nezávislého auditora o výsledku ovìøení úèetní závìrky Nadace mìsta Vizovice.
VI/163/14 - souhlasí se zpracováním nájemních smluv na byty
na ulici Tyrova, ve kterých bude stanoven nájem dle kvality bytù.
VI/164/14 - souhlasí se zpracováním projektové dokumentace
na obnovu místních komunikací KN586 Chrastìov a KN5154/1
Janova hora.
VI/165/14 - souhlasí se zpracováním ádostí o dotaci na obnovu místních komunikací KN586 Chrastìov a KN5154/1 Janova
hora a jejich pøedloením v rámci programu MMR Obnova obecního a krajského majetku po ivelních pohromách v roce 2014.
VI/166/14 - bere na vìdomí pøedloené zprávy o èinnosti komisí RMV, výborù ZMV, pøíspìvkových organizací a organizaèních
sloek mìsta Vizovice za období 2010 - 2014.

Ing. Roman Persun
starosta mìsta
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Ing. Zbyek Kubíèek
zastupitel
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MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ NAVTÍVIL
VIZOVICKOU NEMOCNICI

OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY KAPLE
NA KARAIJCE - pokraèování

V úterý 9. 9. 2014 navtívil Nemocnici Milosrdných bratøí ve Vizovicích ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Nìmeèek. Cesta do
Vizovic byla souèástí jeho irího programu v rámci návtìvy Zlínského kraje.
Spolu s ním jsme pøivítali i dalí vzácné hosty - PaedDr. Alenu
Gajdùkovou, 1. místopøedsedkyni Senátu Parlamentu Èeské republiky a souèasnì pacientskou ombudsmanku, MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA, poslankyni Evropského parlamentu, MUDr. Lubomíra Neèase, námìstka hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví, Mgr. Taánu Valentovou Nersesjan, radní Zlínského
kraje. K slavnostnímu uvedení je oèekávali zástupci mìsta Vizovice
Ing. Roman Persun, starosta, Mgr. Zuzana talmachová, místostarostka, Jiøí Madzia, kronikáø a také zástupci nemocnice, Ing. Zdeòka
Vlèková, øeditelka, Fr. Martin Macek, OH, provinèní delegát øádu Milosrdných bratøí, MUDr. Tomá Talanda, primáø a dalí zamìstnanci
nemocnice.
Hosté si prohlédli prostory zdravotnického zaøízení, seznámili se
s jeho provozem, s historií i s plány do budoucna, hovoøili se zamìstnanci i s pacienty. Také je velmi zaujala a kladnì hodnotili pøilehlou nemocnièní zahradu.
Pøedmìtem jejich diskuse byla zejména problematika následné
lékaøské péèe, financování zdravotnického systému, efektivita slueb, spokojenost pacientù a spolupráce v rámci resortu.
Jak se hosté vèetnì pana ministra shodli, následná lékaøská péèe poskytovaná Nemocnicí Milosrdných bratøí ve Vizovicích patøí k tìm nejlepím v kraji.

V prùbìhu mìsícù èervence a srpna realizovalo Mìsto Vizovice
jako vlastník kulturní památky kaple na Karaijce dalí etapu její obnovy. Cílem této etapy byla sanace vlhkého zdiva kaple, která spoèívala v celkové obnovì fasády, tzn. zejména v provedení vodorovné
infuzní clony, sanaèních omítek, fasádního nátìru, opravì soklu a dalích souvisejících prací. Dodavatelem stavebních prací byla spoleènost SANACE ZLÍN spol. s r.o.
Letoní etapa byla pokraèováním celkové obnovy kaple a navazovala na práce provedené v pøedchozích letech. Na pøelomu let
2010 - 2011 dolo ke statickému zajitìní kaple, v roce 2013 k celkové opravì støechy (oprava krovu a výmìna støení krytiny). V následujícím roce (2015) by mìlo dojít k výmalbì vnitøních prostor, opravì
kované møíe pøed vstupem, vstupních dveøí a oken, èím by dolo k
ukonèení celé akce obnovy kaple.
Stejnì jako etapy pøedchozí, byla i ta letoní financována z Programu regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón (dále jen Program regenerace). Celkové náklady na
tuto akci èinily v rámci Programu regenerace 221 086 Kè. Z toho podíl
Mìsta Vizovice jako vlastníka byl 111 086 Kè, pøíspìvek z Programu
regenerace byl 110 000 Kè.
Kaple na Karaijce je drobnou sakrální stavbou postavenou v 19.
století v neorománském stylu jako výraz podìkování za odvrácení
cholery. Vysvìcena byla v roce 1873. Prohláena za kulturní památku byla Ministerstvem kultury ÈR 31. 12. 2004.
Pro úplnost dodáváme, e v letoním roce byla z Programu regenerace financována rovnì akce obnovy kulturní památky mìstského domu è. p. 256 na ulici Øíèanské. V rámci této akce byly provedeny nátìry døevìného stropu, podlahy v kuchyòce, vnitøního okna
dveøí do kuchyòky, výmalba v chodbièce a kuchyòce. Celkové náklady èinily 18 000 Kè, z toho podíl vlastníka byl 7 200 Kè, podíl mìsta
1 800 Kè, pøíspìvek z Programu regenerace pak èinil 9 000 Kè.
Vlastníkem této kulturní památky je paní Jarmila Semeráková z Prahy.
Ing. Martin Pacoò
Vedoucí odboru ivotního prostøedí MìÚ Vizovice

Zleva Olga Sehnalová, Zuzana talmachová, Svatopluk Nìmeèek, Alena
Gajdùková a Jiøí Madzia.
Nabitý program nedovolil panu ministrovi se zdret pøíli dlouho,
pøesto si staèil krátce prohlédnout i centrum mìsta. Ve Vizovicích se
mu velmi líbilo a rád by sem brzy opìtovnì zavítal.
Jiøí Madzia
Foto: Renata Mládenková

PRONÁJEM PROSTOR K PODNIKÁNÍ
Nabízím pronájem prostor k podnikání na
Masarykovì námìstí ve Vizovicích.
Výmìra prodejní plochy je 28 m2,
pøilehlé skladové prostory 27 m2.
Informace na tel. èísle 604 443 133.
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REKONSTRUKCE OBECNÍHO DOMU V MÍSTNÍ ÈÁSTI CHRASTÌOV
Dne 30. 8. 2014 byly zapoèaty bourací práce na budovì
budoucího OBECNÍHO DOMU
v místní èásti Chrastìov.
Po dohodì na termínu
uskuteènìní první brigády obèanù se na osmou hodinu ranní selo 11 obèanù.
Byly zapoèaty bourací
práce, èím byl objekt pøipraven na plánované stavební úpravy, které budou provádìny stavební firmou. Obèané místní èásti se té dohodli, e i dalí pomocné a
úklidové práce budou provádìt
formou brigád v rámci etøení
stavebních nákladù.
Z historie: Spoleèný spoleèenský a kulturní ivot obèanù Chrastìova zde existoval
a doposud existuje odedávna.
Vliv na to mìla urèitì izolovanost od okolních obcí. Dopravní spojení existovalo jen polními a lesními cestami, telefon
byl zaveden po vzniku 1. republiky, silnice a elektrická sí tìsnì pøed 2. svìtovou válkou.
Vekeré spoleèenské, kulturní a osvìtové dìní probíha-

lo v Hostinci pod hájem" (zde
se pravidelnì zaèaly promítat
filmy, byly tu oslavy Dne dìtí,
MD apod.) a v pøilehlé zahra-

bavy a rùzné slavnosti - se konaly na Polèákové louce.
V roce 1958 se z iniciativy
a pod vedením Jaroslava Mi-

dì u Svìtlíkù. Poøadateli tìchto akcí byl Sbor dobrovolných hasièù, Myslivecký spolek, Dohlíecí výbor Jednoty
a Èeskoslovenský èervený
køí. Vìtí akce - taneèní zá-

kulátíka zapoèalo dobrovolnými brigádami obèanù s výstavbou Kulturního domu Chrastìov, v nìm se konaly vekeré
výe jmenované a mnohé nové akce vèetnì sportovních a

zájmových, a to a do konce tisíciletí.
Pak, následkem pøedevím
povìtrnostních vlivù, zaèala
budova Kulturního domu chátrat, vinou nezájmu (neschopnosti?) neznámých odpovìdných úøedníkù nebyly zjitìny
a vyøeeny nevyjasnìné majetkoprávní vztahy, z nedostatku financí nebylo moné provést nezbytnou údrbu a opravy a bylo po Kulturáku.
Z iniciativy pøedevím støední a mladí chrastìovské generace zakoupil Mìstský Úøad
Vizovice pozemek a budovu
bývalého obchodu a Chrastìov zaèal podle vypracovaného projektu se stavbou OBECNÍHO DOMU. Jak u bylo øeèeno, aby se sníily celkové
náklady, budou se na stavebních a úklidových pracích dobrovolnì podílet obèané Chrastìova.
Objekt by mìl být dán do
pouívání do konce roku 2014.
Ludìk Polèák
Bronislav Kalenda
foto Josef Kalenda

DÌTI Z DDM VIZOVICE NA CHRASTÌOVSKÉ ULICI SE STALY HVÌZDAMI
DOBROÈINNÉHO VEÈÍRKU V BAOVÌ VILE!
Rafael dentální klinika ve Zlínì se rozhodla podpoøit DÌTSKÝ
DOMOV VE VIZOVICÍCH a jde jí to moc dobøe! V rámci této spolupráce se dìtem snaí ukázat, e ani u pana zubaøe se nemusí bát a
strach mùe jít stranou, kromì toho jim pomáhá zoubky udret zdravé a krásné.
K naí spolupráci se pøidala velká spousta sponzorù a jsme velice rádi, e jsme pro DDM Vizovice za jejich pomoci mohli uspoøádat DOBROÈINNÝ VEÈÍREK V BAOVÌ VILE. V krásný letní páteèní veèer se tento prostor zaplnil dìtmi a jejich radost z atmosféry
pøímo srela. Fotografie z tohoto dobroèinného veèera, kde byl cíl
splnit dìtem alespoò èást jejich snù, se cestou k nám malinko zatoulaly, ale jsme si jisti, e svou cestu brzy zase najdou. Foto report si
tedy budete moci prohlédnout v brzké dobì na webu DDM Vizovice
nebo Rafael dentální kliniky, která se prezentuje i na sociálních
sítích. Veèerem provázel Jazz Quartet Andreje Urminského, taneèní
vystoupení dìtí, které pøedvedly napø. sestavu secvièenou s Hankou
Kynychovou, nebo vystoupení roztomilých èmeláèkù v podání tìch
nejmladích. Na veèer pøijala pozvání také tradièní taneèní skupina
Kuelovjan a pøedvedli tradièní ukázku písní a tancù. Slovenský malíø Miroslav Jurèo dokonce pro tuto pøíleitost namaloval 12 obrazù
s tématikou slovenské krajiny a tyto obrazy na akci prodával. Velká
èást výtìku putovala dìtskému domovu. Skákací hrad a malování
na oblièej dokázaly atmosféru uvolnit takovým zpùsobem, e kadé
z dìtí si pøilo na své, nemluvì o spoustì sladkostí a dalích aktivit,
kterým se dìti mohly vìnovat.

agentury, umìlecká díla, sladkosti, nìkolik plných automobilù se
spoustou krásného obleèení, hraèek a dalí!
Budeme velice rádi, pokud si z naí spolupráce vezmete pøíklad
a podpoøíte dobrou vìc také. Bylo nám ctí spolupracovat s DDM
Vizovice a v naí spolupráci budeme nadále pokraèovat."
S pozdravem Rafael dentální klinika

K dìtem do domova tedy poputují nové webové stránky, kurz
osobního rozvoje, dodávka ovoce pøes celou zimu, sluby pana stolaøe, výuka cizích jazykù, hodiny základní grafiky, sluby reklamní
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O PRÁZDNINÁCH SE V MATEØSKÉ KOLE PRACOVALO
Zatímco si dìti uívaly letních prázdnin, v Mateøské kole
Vizovice, okres Zlín se pilnì pracovalo. Èas volna a dovolených
je ideálním obdobím na realizaci
oprav, údrby a zaøizování. Letos
jsme mìli v naí kole naplánováno nìkolik akcí.

Velkou promìnou prola 2.
tøída, protoe zde byla provedena oprava podlahy a pro tuto
tøídu byl zakoupen a instalován
nový nábytek.

Ve 4. tøídì dolo k výmìnì
starých svítidel za LED osvìtlení, které je energeticky úsporné a nenároèné na údrbu. Nový
osvìtlovací systém bylo moné
nainstalovat díky daru výrobce,
který poskytl LED osvìtlení s pøísluenstvím v hodnotì 20 000 Kè.

Tou nejvìtí byla rozsáhlá oprava umýváren na horní budovì. Zøizovatel, Mìsto Vizovice, celou akci finanènì podpoøil, zajistil provedení výbìrové-

DRUSTVA VIZOVIC BUDOU BOJOVAT
VE FLORBALOVÉ LIZE
Hned tøi týmy (mladí áci,
dorostenci a mui) budou reprezentovat Vizovice v Orelské florbalové lize.
Tato soutì vznikla pøed 8
lety pro vechny amatérské hráèe florbalu jako alternativa k profesionálním soutìím Èeské
florbalové unie. V Orelské florbalové lize bude letos hrát v 7 kategoriích celkem 106 týmù formou celodenních turnajù.
Jeliko tìlocvièna Z Vizovice nesplòuje pravidla pro hraní
soutìních zápasù, budou nae
týmy své domácí turnaje hrát ve
Mladí áci
divize Východ
Vizovice
Uherský Brod
Domanín
Nivnice
Dolní Bojanovice A
Dolní Bojanovice B

Slavièínì. Drustva z Vizovic
hrají se soupeøi z jiní Moravy a
je èasto problematické zajistit
dopravu. Chtìli bychom poádat
rodièe hráèù, zda by obìtovali
jednu sobotu a nabídli se trenérùm s vyøeením tohoto problému. Rádi uvítáme vechny fanouky, kteøí by chtìli podpoøit
nae týmy na nìkterém z turnajù a stát se povìstným estým
hráèem.
Více informací o celé soutìi naleznete na www.orel.cz/nofl
Za Orel jednotu Vizovice
Ondøej tach

Dorostenci
divize Východ
Vizovice
Valaské Klobouky
Uherský Brod
Kaava
Nivnice

5/2014

Mui
divize Východ
Vizovice
Zlín
Bzenec
Uherský Brod
Kunovice
Sokol Bojkovice
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ho øízení i dohled nad vlastní
realizací nároèných oprav. A
tak, sotva zaèaly prázdniny, promìnila se celá horní budova ve
stavenitì. Nejdøíve byly provedeny bourací práce, následnì
pak opravy vodních rozvodù, odpadù a elektroinstalace. Pøi pokládání obkladù, dlaeb a malování se ji nová podoba umýváren zaèala zøetelnì rýsovat. Nejveselejí a nejpøíjemnìjí èástí
celého procesu byla montá nových zaøizovacích pøedmìtù.
Sotva vak celá akce skonèila pro øemeslníky, nejvìtí nápor èekal na paní uklízeèky,
které mìly v pomìrnì krátké
dobì tøídy uklidit a pøipravit na
zaèátek kolního roku. Díky jejich obìtavosti na konci srpna
celá kola vonìla novotou a èistotou. To ocenili rodièe, kteøí vyuili Den otevøených dveøí, a
pøili se se svými dìtmi podívat, co vechno je v záøí ve
kolce èeká. Vìtina pøítomných neetøila projevy nadení
nejen v nových umývárnách a pøi
prohlídce tøíd, ale i venku pøi
návtìvì zahrady v pøírodním
stylu. Nezbývá ne popøát dìtem, rodièùm a zamìstnancùm
koly, aby ve nové v mateøské
kole slouilo co nejdéle a ke
spokojenosti vech zúèastnìných.
Mgr. Ivana Petrù
øeditelka M

INFORMACE
NADACE MÌSTA
VIZOVICE
Nadace mìsta Vizovice
upozoròuje zájemce, e do 31.
øíjna 2014 pøijímá ádosti o
pøíspìvky na studium ve kolním roce 2014/2015.
Pøíspìvky jsou poskytovány z Fondu Aloise Háby a jsou
výbìrové. Správní rada Nadace rozhoduje o pøiznání podle sociálních pomìrù adatelù a moností Nadace. ádosti pøineste na Mìstský úøad
Vizovice Mgr. Zuzanì talmachové, nebo je zalete na
adresu: Nadace mìsta Vizovice, Mìstský úøad Vizovice,
Masarykovo nám. 1007, 763
12 Vizovice.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

BYL TO TEN SLAVNÝ DEN, KDY K NÁM BYL ZAVEDEN
ELEKTRICKÝ PROUD...
ale také chodby a schoditì. A
úklid? Nekoneèná práce.
Výsledek vak stojí za to. U
nám nebudou padat poèítaèe v
uèebnách, hoøet jistièe, vypadávat signál internetu a pøestanou
problémy s telefonováním. Novinkou je zvonìní melodií a automatický systém osvìtlení, kdy
vùbec nepouíváme vypínaèe,
ale ve je ovládáno èidlem reagujícím na pohyb.
Díky pochopení Zastupitelstva mìsta Vizovice se ji nemu-

Slova ze známé písnièky
Zdeòka Svìráka jsme si zanotovali koncem srpna, kdy po dlouhých dvou mìsících horní budova koly zazáøila svìtly, rozdrnèely se telefony, z kuchynì se linula vùnì a nepostradatelný internet zaèal fungovat.
Z rozhodnutí zøizovatele Základní koly Vizovice, Mìsta Vizovice, se o letoních hlavních
prázdninách uskuteènila dlouho
oèekáváná rekonstrukce elektro-

instalace v horní budovì koly.
Pùvodní rozvadìèe, vodièe, osvìtlení, rozhlas, telefonní ústøedna byly nahrazeny novými, moderními a evropským normám
vyhovujícími zaøízeními. Jednalo
se o velký zásah do budovy koly. Obèas jsme propadali zoufalství, kdy jsme vidìli rozbourané
zdi, kusy zdiva na kobercích a
neustálý prach nás nutil do kale.
Ukázalo se, e bude nutné vymalovat nejen uèebny a kabinety,

síme obávat negativních skutkù,
které ohroovaly bezpeèný chod
koly.
Velký dík patøí panu tachovi, naemu kolníkovi, který po
celou dobu spolupracoval s realizátorem zakázky a paním Poldaufové, Korèákové, Kozlovské
a Kováøové, naim uklízeèkám,
za jejich trpìlivost a obìtavost.
Dík patøí také uèitelkám a uèitelùm, kteøí se zapojili do úklidových prací.
Mgr. Radmila Koncerová

NAJDE SE ØEENÍ?
Jak vichni víme, základní kola Vizovice je provozována ve
dvou budovách - horní (nová) a dolní (stará). Bohuel s dolní kolou
kadoroènì v záøí nastávají starosti. Kromì povinné základní výuky
1. a 3. roèníku je tato budova k dispozici speciální kole, která zde
realizuje kadodenní výuku, a poboèce ZU. Sjednotit obsazení
uèeben a vyhovìt vem je velmi sloité. Pøednost má samozøejmì
povinná kolní docházka. Pøesto se kadý rok snaíme najít kompromis a vyhovìt poadavkùm ZU. Jako kantoøi a rodièe jsme rádi,
e zájem dìtí o hudbu, zpìv a tanec je tak velký, ale nae kola není
nafukovací. Doby, kdy v ZU uèili pouze manelé Mahrovi, jsou tytam a dnes na dolní kole pùsobí 10 pedagogù ZU. Ústupky ze
strany naí koly jsou nepøehlédnutelné:
1. uèitelky, které nemají kabinety, mají na pøípravu ve svých tøídách pouze hodinu po ukonèení výuky, co zejména u prvòáèkù je
velmi sloité, chtìjí-li zùstat déle, ruí je výuka hudebních nástrojù
2. ve tøídách jsou umístìny klavíry, skøíòky, stolky a idle, co
omezuje dìtem prostor
3. malièká sborovna je rovnì k dispozici i vyuèujícím ZU
4. paní uèitelka náboenství, které je souèástí výuky, si pro áky
1. a 2. tøíd chodí na dolní kolu, výuka probíhá na horní kole a pak
je zpìt odvádí dolù
5. uklízeèky musí uklízet právì tam, kde je momentálnì volno a
bìhají tak z patra do patra.
Velmi mne mrzí dezinformace, které se objevují. Není pravdou,
e se nesnaíme najít alternativní øeení, nabízíme jiné monosti,
jako je vyuití horní budovy koly a tìlocvièny v jiné dny. Tyto nabídky vak nejsou akceptovány.
Chápeme, e i kantoøi ZU jsou nespokojeni. Podmínky, ve kterých pracují, nejsou ideální.
Ale my zaèínáme propadat zoufalství. Spokojený uèitel = spokojený ák. A spokojených uèitelù je v souèasnosti na obou stranách
málo.
Podpora zájmové èinnosti dìtí ze strany Mìsta Vizovice je evidentní. Bylo by vak dobré zamyslet se nad tím, za jakou cenu, a po
mnoha letech najít øeení.
Mgr. Radmila Koncerová
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VIZOVIÈTÍ SENIOØI PØIVEZLI Z VALASKÝCH KLOBOUK TØI POHÁRY
V pondìlí 18. 8. 2014 se na høiti u vlakového nádraí ve Valaských Kloboukách konal pod zátitou senátorky Aleny Gajdùkové ji
6. roèník seniorského turnaje v pétanque pod názvem Memoriál
Zdeòka Szpaka.

Vizovice na tomto turnaji reprezentovali: Libue Lednická, Elenka Macháèková, Jana Jaroòková, manelé Jarmila a Stanislav Vajïákovi a Miroslav tolba.
Za své sportovní výkony byli po zásluze ocenìni 2 poháry za vítìzství drustev. Libue Lednická k tìmto ocenìním pøidala jetì pohár
za nejlepí odráeèku v této oblíbené høe.

Letoního roèníku se zúèastnila drustva - ze Zlína, Vizovic, Kaavy, Nedaova, Luné, Vsetína a Valaských Klobouk. Celkem soutìilo 16 drustev.

V krásném sluneèném, ale ponìkud vìtrném dni se soutìilo s poøádnou vervou a zápalem. Celé odpoledne se neslo v radostném duchu. Vichni se dobøe bavili a pøijeli si to do Valaských Klobouk poøádnì uít. Nali se ale i tací, kteøí v sobì soutìivost a boj o medailové
pozice nezapøeli.
Vem patøí nae upøímné blahopøání a zároveò podìkování za
vzornou reprezentaci naeho mìsta.
Ké byste dokázali proít vechny dny svého ivota.
Jonathan Swift
Na první den v mìsíci øíjnu pøipadá kadoroènì ji od roku 1998
Mezinárodní den seniorù. V tento den bychom mìli více ne kdy
jindy myslet na rodièe, prarodièe a vechny starí lidi kolem nás.
Mezinárodní den seniorù by nás mìl pøimìt k zamylení nad tím, jak
tito lidé ijí, zda jim nìco neschází a zda se jim dá nìjak pomoci. Den
seniorù je oslavou veho, co spoleènosti pøináí staøí lidé. Vichni nai
senioøi si zaslouí nae srdeèné blahopøání a podìkování za svou
celoivotní práci pro spoleènost a své blízké.
Mgr. Zuzana talmachová
místostarostka

Dne 3. øíjna 2014 to bude u 7 let, co
nám chybí vzorná máma, pøívìtivá babièka a druka Jarmilka Viktoøíková rozená
Mazouchová z Lípy.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
Dcera Lenka, Magda s rodinou a druh
Frantiek.

5/2014
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VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV
INFORMACE O ZPÙSOBU HLASOVÁNÍ
pátek 10. øíjna 2014 od 14.00 - 22.00 hodin
sobota 11. øíjna 2014 od 8.00 - 14.00 hodin
Volièem je státní obèan ÈR za pøedpokladu, e alespoò druhý
den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let a je v den voleb v této obci (ve
Vizovicích, Chrastìovì) pøihláen k trvalému pobytu a nebo státní
obèan èlenských státù Evropské unie, kteøí splòují podmínky pro pøiznání volebního práva. Obèané jiných èlenských státù Evropské unie
mají právo volit za pøedpokladu, e poádali o zápis do dodatku stálého seznamu volièù. ádost o zápis do dodatku nebo o vykrtnutí z
dodatku stálého seznamu volièù lze podávat prùbìnì na obecním
úøadu v místì trvalého pobytu, a to nejpozdìji do 8. øíjna 2014.
HLASOVÁNÍ
Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáe okrskové volební
komisi svou totonost a státní obèanství ÈR platným obèanským
prùkazem nebo cestovním pasem ÈR. Cizinec prokáe okrskové
volební komisi státní obèanství státu, jeho obèané jsou oprávnìni volit na území ÈR prùkazem o povolení k pobytu vydaným dle z. è.
326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území ÈR. Komise ovìøí, zda je
tento zapsán v dodatku stálého seznamu volièù.
Neprokáe-li voliè svou totonost a státní obèanství platnými
doklady, nebude mu hlasování umonìno!
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu volièù (nebo dodatku
ze stálého seznamu volièù) obdrí voliè od okrskové volební komise
prázdnou úøední - edou obálkou opatøenou razítkem úøadu.
Ve volební místnosti bude na viditelném místì vyvìen hlasovací
lístek s nápisem vzor, prohláení kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo zmocnìnce o odvolání kandidáta, pokud bylo doruèeno do 48
hodin pøed zahájením voleb. Pøi zjiování výsledkù voleb se k hlasùm odevzdaným pro takového kandidáta nepøihlíí.
HLASOVACÍ LÍSTKY
V záhlaví kadého hlasovacího lístku je uveden název obce a poèet èlenù zastupitelstva, který má být zvolen. Kandidáti kadé volební
strany jsou uvedeni na spoleèném hlasovacím lístku v poøadí urèeném
volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístìných vedle sebe. Není-li to pro poèet volebních stran moné, pokraèují sloupce na druhé stranì hlasovacího lístku.
HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MÌSTA VIZOVICE JE OBOUSTRANNÝ.
Hlasovací lístek je na konci textu opatøen otiskem razítka registraèního úøadu. Distribuce hlasovacích lístkù probìhne nejpozdìji 3 dny
pøede dnem voleb tj. do 7. øíjna 2014. Dále budou tyto k dispozici na
odboru pøestupkovém a správním MìÚ Vizovice. V pøípadì pokození nebo ztrátì hlasovacího lístku, mùe voliè ve volební místnosti poádat okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Po obdrení úøední obálky, pøípadnì hlasovacího lístku, vstoupí
voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích lístkù. Voliè mùe
volit nejvýe tolik kandidátù, kolik èlenù zastupitelstva má být
voleno tj. 17.
Úprava hlasovacího lístku - Voliè mùe zvolit tøi varianty
úprav hlasovacího lístku:
Varianta I. - Oznaèí køíkem ve ètvereèku v záhlaví sloupce
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátùm této volební strany v poøadí urèeném na hlasovacím lístku. Pokud by byla oznaèena
tímto zpùsobem více ne jedna strana, byl by hlas neplatný.
Varianta II. - Oznaèí v rámeècích pøed jménem kandidáta køíkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany napøíè hlasovacím lístkem. Nejvýe mùe takto oznaèit 17
kandidátù. Pokud by bylo oznaèeno køíkem více ne 17 kandidátù,
jednalo by se o neplatný hlas.

Varianta III. - Je kombinací pøedelých. Voliè oznaèí køíkem
jednu volební stranu a následnì v rámeèku pøed jménem kandidáta v
dalích sloupcích kandidáty, pro které hlasuje. V tomto pøípadì je dán
hlas jednotlivì oznaèeným kandidátùm a z oznaèené volební strany je
dán hlas podle poøadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátùm,
kolik zbývá do poètu volených èlenù zastupitelstva obce. Voliè zakøíkuje napøíklad 6 rùzných kandidátù napøíè kandidátní listinou. Z oznaèené volební strany je v tomto pøípadì dán hlas kandidátùm s èíslem
1 a 11.
Pokud byla tímto zpùsobem oznaèena více ne jedna volební
strana nebo více kandidátù ne je stanovený poèet, jde o neplatný hlas.
Po úpravì vloí voliè hlasovací lístek do edé úøední obálky, urèené pro volby do zastupitelstev obcí.
V pøípadì, e voliè neoznaèí na hlasovacím lístku ani volební
stranu, ani ádného kandidáta, hlasovací lístek nevloí do úøední
obálky, hlasovací lístek pøetrhne nebo vloí do úøední obálky nìkolik hlasovacích lístkù do tého zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
HLASOVÁNÍ DO PØENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
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, avak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena. V takovém pøípadì vyle okrsková volební komise k volièi 2 své
èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a hlasovacími
lístky.
Volièské prùkazy se pro komunální volby nevydávají. Pro komunální volby platí, e nelze volit mimo volební okrsek.
UPOZORÒUJEME VOLIÈE NA ZMÌNU MÍSTA OKRSKOVÉ
VOLEBNÍ KOMISE ÈÍSLO 3 - NOVÌ BUDE ZASEDAT
V PROSTORÁCH SOKOLOVNY, ULICE TYROVA.
MÍSTO KONÁNÍ VOLEB
VOLEBNÍ OKRSEK è. 1
volební místnost: Kulturní dùm Vizovice, Masarykovo nám. 1008,
Vizovice pro volièe bydlící v ulicích:
Hodiovská, Chrastìovská, Chrastìovské paseky, Kamenec, Komenského, Kròovská, Manství, Masarykovo nám., Nábøení, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní, Potovní, Prostøední, Rùová, Sadová, Sluneèná, kolní, U Stadionu, Zahradní.
VOLEBNÍ OKRSEK è. 2
volební místnost: Kulturní dùm Vizovice, Masarykovo nám. 1008,
Vizovice pro volièe bydlící v ulicích: Dìlnická, Dubovsko, Hruové,
Janova Hora, Kopanická, Lázeòská, Lípová, Luhy, Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Pøíèná, Razov, Øíèanská, Øíèní, Slatinská, ul. tìpská, ul. 3.kvìtna, U Náhonu, Vajíkovy paseky,
Zlínská, elechov.
VOLEBNÍ OKRSEK è.3
volební místnost: Sokolovna Vizovice, ulice Tyrova pro volièe
bydlící v ulicích: A. Háby, Èamínka, J. Haly, Koráb, Nádraní, Pod
Habeem, Pøíkrá, Sluovská, sídlitì tìpská, Tìchlov, Tìchlovská,
Tyrova, Vinohrádek
VOLEBNÍ OKRSEK è.4
volební místnost: pohostinství v místní èásti Chrastìov pro volièe bydlící v místní èásti: Chrastìov
Vekeré informace k volbám budeme zveøejòovat na webových stránkách mìsta www.vizovice.eu - mìstský úøad - volby.
Zaèátkem mìsíce øíjna zveøejníme prostøednictvím webových
stránek mìsta praktický návod, jak úspìnì vyplnit volební lístek
tak, aby vá hlas nepropadl.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní
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Volte èíslo

4

sdruení nezávislých kandidátù
ZA VIZOVICE

1.

Kandidátní
listina pro volby
do zastupitelstva
obce Vizovice
konané
ve dnech
10. a 11. 10. 2014

6.

Bronislav Kalenda

59 let,
lesní správce,
Chrastìov, Strana práv obèanù

12.

Radoslav Svìtlík

31 let,
kuchaø,
Chrastìov, Strana práv obèanù

2.

Bc. Veronika Horáková
35 let,
manaerka,
Vizovice, bezp.

7.

3.

Mgr. Dagmar Bambuchová
39 let,
uèitelka,
Vizovice, bezp.

8.

Mgr. Miroslava onová
50 let,
administrativní pracovnice,
Vizovice, bezp.

13.

47 let,
strojaø,
Vizovice, bezp.

Roman Balán
45 let,
OSVÈ,
Vizovice, bezp.

9.

Ing. Pavel Spisar
30 let,
projektový manaer,
Vizovice, bezp.

14.

Leo Václavík

4.

35 let,
OSVÈ,
Vizovice, bezp.

Mgr. Jana Klaèánková
29 let,
rodièovská dovolená,
Vizovice, bezp.

10.

MUDr. Miroslav Bambuch
37 let,
lékaø,
Vizovice, bezp.

15.

Vìra Orbesová

5.

Ing. Marek Dubský
41 let,
komzultant,
Vizovice, bezp.

Ing. Lucie Kováøová Ph.D.
37 let,
výrobní manaerka,
Vizovice, bezp.

11.

Ing. Vladimír Volko

Stanislava Elíková

16.

17.

44 let,
lektor,
Vizovice, bezp.

Ing. Jana Navrátilová Ph.D
33 let,
odborná asistentka,
Vizovice, bezp.

47 let,
jednatelka spoleènosti,
Vizovice, bezp.

Lucie Kratochvílová
38 let,
rodièovská dovolená,
Vizovice, bezp.

CESTOU ZDRAVÉHO ROZUMU ZA LEPÍ
VIZOVICE
Sledujte nás na www.zavizovice.cz a na facebooku.
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VOLEBNÍ PROGRAM
sdruení nezávislých kandidátù
ZA VIZOVICE

pro volby do zastupitelstva mìsta Vizovice konané ve dnech 10. a 11. øíjna 2014.
Váení spoluobèané,
pøedstavujeme Vám nae kandidáty, kteøí mají chu vìnovat svùj èas a své schopnosti práci pro obèany
Vizovic. Chceme pomoci obnovit dùvìru k pøedstavitelùm mìsta, vyhovìt obèanùm a jejich potøebám. Naím cílem je budovat klidný a hodnotný ivot ve Vizovicích, budeme podporovat dobré vìci v zájmu obce,
rodin s dìtmi, obèanskou vybavenost, propagovat mìsto. Volební program pøedkládá zájmy, které budou
prosazovat nai kandidáti sluným a poctivým jednáním s cílem efektivního hospodaøení mìsta bez dlouhodobých ztrát. Zaslouíme si Vai pozornost, jsme tady pro a ZA VIZOVICE. Volte èíslo 4.

Témata, o která se zajímáme, sledujeme a která chceme øeit:

Dìti a mláde:

- rozvoj a podpora dostupných smysluplných volnoèasových aktivit v rámci prevence kriminality mládee
- podpora kulturních a zájmových aktivit pro dìti a mláde, dìtských kroukù a spolkù
- pokraèování v modernizaci kolských zaøízení, rekonstrukci dìtských høi a budování nových

-

Volnoèasové aktivity, kultura a spoleèenský ivot:

podpora sportovních aktivit a klubù s ákovskými a dorosteneckými oddíly
podpora zájmové spolkové èinnosti s vlastními mládenickými slokami
budování cyklostezek v návaznosti na Koncepci rozvoje cyklodopravy Zlínského kraje a napojení na okolní regiony
podpora rekonstrukce koupalitì, za podmínky pøíznivé finanèní situace mìsta
ochrana památek kulturních hodnot
aktivní podpora kulturního a spoleèenského dìní ve Vizovicích (spolky, festivaly, koncerty, výstavy)

Vedení a správa mìsta, finance, dotace:

-

prùhledná výbìrová øízení pøi realizaci investièních zámìrù mìsta
komunikace mezi mìstským úøadem a obèany, efektivní vyuití Vizovských novin
propagace mìsta jako významného a atraktivního turistického cíle, webová prezentace, aktivní èinnost IC
dùraz na maximální pøísun a vyuití finanèních prostøedkù z Evropských fondù, zajistit efektivní èerpání dotací
podpora nové bytové výstavby ve mìstì
zefektivòování èinnosti mìsta, práce úøedníkù a vedení
podpora malého a støedního podnikání

-

lepí podmínky pro pìí - oprava a údrba chodníkù, výstavba semaforù, oprava (výmìna) veøejného osvìtlení
opravy stávajících místních komunikací, podpora nových projektù pro rozvoj místní infrastruktury
budování parkovacích ploch v místech s vìtím soustøedìním obyvatel
podpora napojení mìsta na R49 na dopravní infrastrukturu ÈR s minimálním dopadem na obyvatele a okolní krajinu
rozíøení odpoèinkových a relaxaèních míst ve mìstì, revitalizace klidových zelených ploch, výsadba zelenì
obèanská dostupnost

Doprava, ivotní prostøedí:

Zdravotnictví, senioøi:

- podpora a údrba Lékaøského domu, Nemocnice milosrdných bratøí, peèovatelské sluby
- podpora klubu dùchodcù a aktivit pro seniory

5/2014
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Volte èíslo

6

Kandidátní
listina pro volby
do zastupitelstva
obce Vizovice
konané
ve dnech
10. a 11. 10. 2014

1. Pavel Peèeòa

2. Jaromír Slezák

3. Drahomíra Ryavá

4. Bc. Ondøej tach

5. JUDr. Lenka imanová

6. Mgr. Josef Janeèka

7. Hana Radoòová

8. Pavel Divoký

9. Kamila Ulrychová

10. Zdenìk Adamuka

11. Marie Hromádková

12. Pavel Klaèánek

13. Barbora Èervenková

14. Jiøí Okera

15. Petr Èervenka

16. Veronika ùrková

17. Bc. Pavel Táborský

26 let,
lékárník,
Vizovice, bezpp.

34 let,
dìlník,
Vizovice, bezp.

58 let,
logistik,
Vizovice KDU-ÈSL

44 let,
katechetka,
Vizovice, KDU-ÈSL

20 let,
student,
Vizovice, bezp.

53 let,
investièní technik,
Vizovice, KDU-ÈSL

37 let,
dìlník,
Vizovice, bezp.

41 let,
dìlník,
Vizovice, bezp.

56 let,
øeditelka mateøské koly,
Vizovice, bezp.

31 let,
kadeønice,
Vizovice, bezp.

42 let,
revizní technik,
Vizovice, KDU-ÈSL

24 let,
projektový manaer,
Vizovice, bezp.

53 let,
technolog,
Vizovice, bezp..

29 let,
prodavaèka,
Vizovice, bezp.

52 let,
advokát,
Vizovice, bezp.

45 let,
úèetní,
Vizovice, bezp.

25 let,
logistik,
Vizovice, bezp.

Mìsto Vizovice má vechny podmínky pro to, aby vyniklo jako klidné
mìsteèko, nedaleko velkého a runého Zlína, nejen svou polohou,
ale také svou pozoruhodnou minulostí a èilou souèasností.
Najdete nás na facebooku KDU-ÈSL Vizovice
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Volební program KDU - ÈSL
(Pro volby do mìstského zastupitelstva konané ve dnech 10. a 11. 10. 2014)
Mìsto Vizovice má vechny podmínky pro to, aby vyniklo jako klidné mìsteèko, nedaleko velkého
a runého Zlína, nejen svou polohou, ale také svou pozoruhodnou minulostí a èilou souèasností.
V dobì, kdy dolo k podstatným zmìnám vlivem nových výrobních i ekonomických orientací
prùmyslových podnikù, ke zmìnám v zemìdìlství, dopravì apod., musí nae mìsto pøijmout øadu
odpovídajících rozhodnutí, je by zohledòovala tyto zmìny, i kdy nejsou vdy pøíznivé.
Nae návrhy, jimi chceme obohatit èinnost nového zastupitelstva, jsou
n á s l e d u j í c í:

1) OBLAST EKONOMICKÁ A HOSPODAØENÍ S MAJETKEM MÌSTA

- hospodárné zacházení s finanèními prostøedky mìsta
- vyuívání státních a evropských dotací, zpomalení prodeje majetku mìsta
- pøíprava smysluplných projektù pro rozvoj Vizovic na vyhláené dotaèní monosti v letech 2014 - 2018
- regionální zamìstnávání - podpora malých a støedních podnikatelù, kteøí vytváøejí ve Vizovicích pracovní místa
(mylenka vytvoøení podnikatelského inkubátoru s vyuitím brownfields, pøizpùsobení úøedních hodin MìÚ)
- podpora individuální výstavby a s tím související obèanské vybavenosti

2) OBLAST SOCIÁLNÍ A OBÈANSKÁ BEZPEÈNOST

- ovlivòovat vztahy mezi lidmi, aby jednání na vech úrovních bylo kladnì vnímáno se vzájemným pochopením,
sluností a ovzduím dùvìry
- podpora a prosazení terénních sociálních slueb pro obèany
- za pomoci státní policie zajistit bezpeèný pohyb dìtí na cestì do kol a celkovou obèanskou bezpeènost ve
veèerních hodinách
- vyøeit parkování v centru mìsta a oblastech sídli ve spolupráci s místními obèany
- Do koly a do práce na kole! - aktivní pøístup mìsta v napojení Vizovic na cyklostezku Otrokovice - Zlín Vizovice - Jasenná

3) KULTURA, VOLNÝ ÈAS, SPORT, KOLA

- vyuít dostupné prostøedky na vyøeení koupalitì ve mìstì
- podpora rozvoje dìtí a mládee - zlepení spolupráce mìsta s organizacemi, které se vìnují dìtem a mladým
(setkávání zástupcù mìsta se zástupci tìchto organizací)
- zasadit se o vytvoøení atraktivních a moderních venkovních prvkù a høi pro vechny generace (dìtská høitì, workoutové høitì pro mláde, cvièební prvky pro seniory)
- aktivní podpora oprav a rekonstrukcí památek mìsta a okolí
- zvýení propagace a úrovnì spoleèenských a kulturních akcí (Trnkobraní, Vavøinecká pou, plesy, koncerty
apod.)

4) IVOTNÍ PROSTØEDÍ

- vytipovat pøíhodný oddechový prostor pro obyvatele Vizovic a okolí s pøísluným vybavením (lavièky, høitì,
trávník, dìtský koutek apod.)
- nepøipustit, aby v dùsledku zvýené dopravní obslunosti dolo k vìtímu zatíení centra mìsta a podpoøit
kadou snahu v tomto smìru centru ulevit
- dosáhnout zlepení v situaci svozu a tøídìní domovního a komunálního odpadu, zejména velkoobjemového
- prosazování varianty trasy R49, která napomùe k rozvoji mìsta a zároveò bude ohleduplná k obyvatelùm
a etrná k ivotnímu prostøedí

5) VÌTÍ ZVIDITELNÌNÍ MÌSTA A OKOLÍ NEJEN V RÁMCI REGIONU

- zvýením propagaèní i publikaèní èinnosti prostøednictvím regionálního tisku, rozhlasu a televize
- vytvoøením podmínek pro zvýení turistického ruchu, zainteresováním zájemcù z øad obyvatel Vizovic a okolí
na prùvodcovských a dalích slubách
- Vizovice a okolí jako atraktivní místo pro turisty - vytvoøení turistického produktu (poznávací, záitkový, gastronomický), který bude zahrnovat zajímavá místa a sluby v okolí Vizovic
- podpora místních výrobcù a producentù (øemesla, regionální potraviny)

5/2014

21

Poøadí v kandidátní listinì - Komunální volby
10. - 11. 10. 2014, Vizovice

1

Volte

Politické hnutí

èíslo

NESTRANÍCI

Dìlej komunální politiku tak, abys
nepolitikaøil, ale pracoval, aby tvá práce byla ke
spokojenosti pokud mono vech obèanù naeho
malebného mìsta.

Ing. Roman Persun
49 let, starosta,
Vizovice, bezp.

2

3

MDDr. Václav Kubíèek
25 let, zubní lékaø,
Vizovice, bezp.

8

Vladimír Holý

9

Pavel Lesniak
70 let, dùchodce,
Vizovice, bezp.

14

5

4

48 let, tech. údrbáø strojù,
Vizovice, bezp.

Libue Lednická
68 let, dùchodkynì,
Vizovice, bezp.

Ing. Jan Potulka

6

Ivan Bajgar

61 let, podnikatel,
Vizovice, bezp.

72 let, dùchodce,
Chrastìov, bezp.

Hana Stodolová

63 let, dùchodkynì,
Vizovice, bezp.

63 let, dùchodkynì,
Vizovice, bezp.

12

Iveta Voráèková

46 let, podnikatelka,
Vizovice, bezp.

15

Jaroslav Kopáèek

7

Elen Macháèková

11

10

47 let, vedoucí výroby
Vizovice, bezp.

7

Josef Husek

Radmila Øezanková
57 let, podnikatelka,
Vizovice, bezp.

Jana Kovaøíková

51 let, vedoucí kolní jídelny,
Vizovice, bezp.

17

Edita Lutonská

66 let, dùchodkynì,
Vizovice, bezp.

22

37 let, Policie ÈR,
Vizovice, bezp.

13

16

65 let, dùchodce,
Vizovice, bezp.

Mgr. Petra Sobková

Antonín Slováèek

56 let, pracovník TsmV,
Vizovice, bezp.
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Volební program NESTRANÍCI
Váení spoluobèané,
politické hnutí NESTRANÍCI se vám v krátkosti pøedstavuje vizemi, které má pro následující volební období 2014 - 2018.
Nae kandidátka je sestavena ze spoluobèanù mìsta, kterým není cizí obìtavost, práce a hlavnì sluba pro druhé. Tak jako doposud, i v následujícím volebním období chceme pokraèovat v oboustranné otevøené komunikaci a upøímnosti. Nabízíme vám dùvìru, spojenou s transparentností.
Politika jednotlivých politických stran na celonárodní úrovni vak bývá dosti rozdílná od té komunální, kde je nutné vnímat
jednotlivé problematiky a poadavky obyvatelstva, které budou v zájmu nejirích skupin a ne sídelních komunit èi jednotlivcù.
Opìt nechceme slibovat nesplnitelné, ale chceme se dle finanèních moností mìsta vìnovat vemu, co má mysl, nepostrádá logiku a je úèelné.
Chceme pokraèovat v rozpracovaných projektech, ale zároveò chceme v rámci ekonomických moností mìsta vyuívat pøípadnou podporu dotaèních titulù. Politické hnutí NESTRANÍKÙ si je vìdomo, e nelze dìlat rozdíly mezi jednotlivými generaèními skupinami obyvatel a e je potøeba stejným dílem rozdìlit jak finanèní prostøedky, tak sluby, aby vichni byli spokojeni a nemìli pocit diskriminace.

V níe uvedených bodech chceme zlepit, podpoøit èi realizovat následující:
-

Budeme pokraèovat ve zkvalitòování fungování Technických slueb mìsta s ohledem na vyuití moderní techniky a koordinace práce v jednotlivých roèních obdobích.
Pøípadné finanèní prostøedky za uloení zeminy z obchvatu Lhotska se budeme snait úèelnì investovat do místní infrastruktury rekonstrukce chodníkù a cest.
Zamìøíme se na rekonstrukce místních komunikací jak pìích, tak silnièních, spadajících do majetku mìsta.
Podpoøíme rekonstrukci veøejného osvìtlení s cílem dosáhnout úspor energií na veøejném osvìtlení a rovnì estetického
vzhledu.
Budeme usilovat o odstranìní brownfieldu - staré kotelny u Trnice s vizí vybudovat pøiblinì 20 parkovacích stání.
Podpoøíme rozpracovaný projekt revitalizace sídli tìpská a ètvrti A. Háby jako urbanistického celku s ohledem na
nová parkovací místa, zeleò a herní prvky s cílem následné realizace.
Podpoøíme kulturní akce s cílem finanèního profitu pro mìsto od poøádajících agentur s následnou informovaností a pøerozdìlením mezi obèany mìsta formou slueb èi zvelebení mìsta.
Uèiníme maximální kroky jak k technickému vybavení, tak osvìtì v rámci integrované ochrany obyvatelstva (Sbor dobrovolných hasièù).
Podpoøíme mylenku obnovy mìstského koupalitì za podmínky pøípadných moných dotací s rozloením financování tohoto projektu.
Podpoøíme nové koncepty dopravní mezinárodní infrastruktury, co mono s nejmením dopadem na obyvatelstvo a krajinu.
Aktivnì budeme spolupracovat s podnikatelskými subjekty na základì oboustranné spolupráce, jejím spoleèným prioritním cílem je rozvoj a zkvalitnìní ivota ve mìstì Vizovice.
Aktivnì se budeme podílet na spolupráci se vemi generaèními skupinami obyvatel naeho mìsta, aby se minimalizovaly rozdíly mezi jednotlivými skupinami s dùrazem na hodnotu lidského ivota jako takového.
V rámci dotaèního období 2014 - 2020 se budeme snait maximálnì vyuít úèelných a smysluplných dotaèních finanèních prostøedkù jak ze strukturálních fondù EU, tak Èeské republiky.
Vyvineme maximální snahu o zachování naich místních kulturních hodnot, památek regionálního významu a tradic s
cílem pøedat je dalím generacím.
Podpoøíme místní spolky, sdruení, sbory, svazy, kluby a organizace, které svojí aktivní èinností pøispívají k rozvoji naeho mìsta.
Krédem naí komunální politiky je transparentnost, otevøenost na vech úrovních jednání, vyjádøená formou osobního
pøístupu k demokratické správì, rovnì prezentované na webových stránkách mìsta nebo ve Vizovských novinách.

Váení spoluobèané,
nové volební období je pøed námi a s ním øada rozdìlané a hlavnì nové práce. Abychom vak posunuli kvality naich ivotù
vpøed, je potøeba kromì naí práce i vaí podpory. Nyní bude záleet jenom na vás, zda nás v naich spoleèných vizích podpoøíte. Touto cestou vám za vechny kandidáty politického hnutí NESTRANÍCI upøímnì dìkujeme a budeme se tìit na pøípadnou
spolupráci. Jsme pøesvìdèeni, e se nám to spoleènì podaøí.
Politické hnutí Nestraníci
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Volte èíslo

8

Kandidátní listina
pro volby
do zastupitelstva
obce Vizovice
konané
ve dnech
10. a 11. 10. 2014

1. Ing. Zbyek Kubíèek

2. Miroslav Dolanský

3. Mgr. Tomá Mikula

4. Radomír ika

5. Ing. Rostislav Je

6. Bohdana Prokopová

7. Jana Veselá

8. Mgr. Hynek Tichý

9. Ing. Jaroslav Hala

10. Svatopluk Macháèek

11. MUDr. Jan imek

12. Ladislav Rafaj

13. Bc. David Mazùrek

14. Radomír Penèík

15. Pavel ùrek

16. Duan Janèík

17. Petra Kalendová

39 let,
úèetní,
Vizovice, bezp.

37 let,
technik,
Vizovice, bezp.

40 let,
jednatel spoleènosti,
Vizovice, TOP09

38 let,
mzdová úèetní,
Vizovice, bezp.

33 let,
vedoucí nákupu,
Vizovice, bezp.

48 let,
jednatel spoleènosti,
Vizovice, bezp.

41 let,
øeditel Z,
Vizovice, bezp.

32 let,
strojník,
Vizovice, bezp.

26 let,
právník,
Vizovice, bezp.

40 let,
IT konzultant,
Vizovice, bezp.

38 let,
manager,
Vizovice, bezp.

52 let,
jednatel spoleènosti,
Vizovice, bezp.

51 let,
ivnostník,
Vizovice, bezp.

36 let,
ivnostník
Vizovice, bezp.

39 let,
jednatel spoleènosti,
Vizovice, bezp.

68 let,
chirurg,
Vizovice, bezp.

38 let,
peèovatelka,
Vizovice, bezp.

VE VIZOVICÍCH IJEME A CHCEME,
ABY ZDE SPOKOJENÌ ILI I NAI RODIÈE A DÌTI.

24

Vizovské noviny

Ve Vizovicích ijeme a chceme, aby zde spokojenì ili
i nai rodièe a dìti. Proto se budeme snait
podporovat a prosazovat zmìny v tìchto oblastech:
















Èistìjí a zelenìjí Vizovice
zmìna odpadového hospodáøství - zohlednìní
tøídìní odpadu - ten kdo tøídí, mìl by platit
ménì
zpøístupnìní sbìrného dvora kadou sobotu sluba obèanùm
pøi budování nové dopravní infrastruktury budeme podporovat øeení, která budou minimalizovat dopad na ivotní prostøedí
budeme podporovat budování dopravní infrastruktury, která odlehèí dopravì v centru mìsta
Vedení a správa mìsta
budeme se snait o zlepení spolupráce s obèany mìsta a podnikateli a o transparentní pøístup k informacím - podporujeme monost obèanù nahlíet do hospodaøení mìsta pøes
www stránky
kvalitnìjí pøíprava projektù realizovaných
mìstem - kvalitní projektová dokumentace a
smlouvy
videozáznamy ze zastupitelstev a jejich zveøejnìní na www stránkách mìsta - obèané
budou mít lepí pøehled o fungování zastupitelstva
prùhledná a jasná výbìrová øízení pøi realizaci
investièních zámìrù mìsta a efektivní nakládání s movitým i nemovitým majetkem mìsta.
nezahrnovat do rozpoètu mìsta automaticky
pøíjmy z prodeje majetku, tyto pøípadné pøíjmy
smysluplnì vyuít pro nové investice.
finanènì podporovat pouze spolky a organizace, které jsou pøínosem pro obèany Vizovic
modernizace www stránek mìsta - zpøehlednìní, snadnìjí vyhledávání informací
rozíøení spolupráce se zámkem Vizovice














Infrastruktura ve Vizovicích
øeení nevyhovujícího stavu frekventovaných
chodníkù ve Vizovicích
pøedcházení havarijnímu stavu místních komunikací, zajitìní pravidelné údrby
modernizace veøejného osvìtlení
rozíøení parkovacích míst v centru mìsta
monitorování rychlosti na pøíjezdech do Vizovic zvýení bezpeènosti, sníení hluku
Sportovní aktivity, volný èas
myslíme si, e trávení volného èasu dìtí a mládee, ale i dospìlých by mìlo mít ve Vizovicích odpovídající zázemí - proto budeme podporovat
roziøování dìtských høi a sportovi
budeme podporovat mimokolních aktivity dìtí ve
spolupráci s Domem dìtí a mládee, Základní
umìleckou kolou, krouky podporujících lidové
tradice a hodnoty a sportovní oddíly
podpoøíme realizaci cyklostezek dle existujících
projektù a také pøípravu a realizaci cyklostezek
nových
v otázce koupalitì budeme podporovat konání
místního referenda, které by mìlo odpovìdìt na
otázku, zda obèané koupalitì chtìjí a v jakém
provedení (koupací biotop, nerezová vana, fólie)

Zdraví a péèe o seniory
 podpoøíme jakékoliv rozumné aktivity v oblasti
zkvalitnìní a rozíøení moností péèe o seniory a
lidi vyadující trvalou péèi

Dìkujeme Vám za pozornost, kterou jste vìnovali naemu volebnímu programu.
Dìkujeme za kadý hlas, který nám pomùe prosadit nae názory.
Vìøíme, e na konci volebního období nebudete zklamáni.
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Pøehled úèastí na jednáních zastupitelstva ve volebním období 2010 2014

PØEHLEDU ÚÈASTI NA JEDNÁNÍCH ZASTUPITELSTVA VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2010 - 2014
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OHLASY ÈTENÁØÙ
Váení vizovtí obèané.
Prosím, zastavte ten èas,
který neúprosnì bìí kolem nás.
Opìt pomalu konèí r. 2014 a
nám nezbývá, ne se s ním rozlouèit a jej zhodnotit.
Protoe jsem milovnicí Vizovic a jejich okolí, musím v prvé øadì podìkovat vedení mìsta, e
se vzornì o nae mìsteèko stará. Je to pøece ná domov. Co
ve dobrého bylo vykonáno, vidí
kadý z nás. A není toho málo.
Také je nutno podìkovat pracovníkùm Technických slueb,
e plány mìsta uvádí v ivot, a to
kadodenní poctivou prací. I za
patného poèasí sekaèky trávy a
køovinoøezy jen huèí. O výsadbu
kvìtin a jejich udrování se zase
pracovnice peèlivì starají a to
ve proto, aby oèi kolemjdoucích

se mohly z krásy radovat.
Také patøí dík za opravu kaplièky na ul. Partyzánské. Má
svou historickou hodnotu. V minulých dobách chodila a z Val.
Klobouk procesí pìky na sv.
Hostýn. A byla to právì ona kaplièka, kde byla pravidelná zastavení k odpoèinku pøed dlouhou
cestou. Stejnì tomu bylo i u pracovníkù firmy Baa, kteøí od
vlaku z Vizovic chodili jednou za
týden pìky do Louèky èi Újezda. Kde jsou ty doby! Proto i z
toho pohledu patøí úcta kaplièce.
Musím se také pøiznat, e
vem kolemjdoucím, a také mnì,
udìlali man. Kulíkovi na ul. Kopanické opìt radost. Znovu vysadili pøed domem mnoho velkých
sluneènic, které nám svými krásnými, moudrými, lutými hlavami

ukazovaly, e kadý den zaèíná
a také konèí jako ivot sám!
Také stojí za zhlédnutí vzácná pivoòka s velkými kvìty v barvì ostøe èervené s bílou, co je
neobvyklé vybarvení. Nasadila je
paní Vítková u vchodu do jejich
domu, na ul. Pardubské.
A co obrovské èervené mukáty paní Penèíkové na ul.
Chrastìovské? Je to pohlazení
na dui. A tak bych mohla uvést i
jinde krásy zahrádek.
Také jsem letos brzy na jaøe
objevila milenecký pár kaèera a
kaèeny na øíèce Bratøejùvka. Byli
stále spolu, dìlali jen oni dva výlety a k Velkému splavu a dokonce jsem je vidìla jít pìky po
chodníku na ul. Pardubské a
rovnou do vrat domu sourozencù
Hábových. Tam mnì bylo øeèe-
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no, e k nim chodí dost èasto pro
nìjakou dobrùtku. Zrovna tak
jsem je vidìla na palouèku, na
zaèátku ul. Partyzánské naproti
prodejny Jednota. I zde po sousedech loudili nìjakou dobrùtku.
Kdyby to byly labutì, ale kaèeny
a milenci? Je mnì to záhadou.
Také je nutné podìkovat p.
R. Jaroòkovi s kolektivem za krásnì ilustrovaný èasopis Vizovické
noviny. Málokteré mìsto se takovým èasopisem mùe pochlubit.
Prostì, za ve kladné, co se
v naem domovì Vizovice dìje,
jsme vdìèni.
A pøítí rok je pro nás
vechny dobrý a hlavnì vem
pøeji zdraví, tìstí a srdce na
pravém místì.
Helena Mazùrková

Vizovské noviny

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ÈR
Volby do tøetiny Senátu Parlamentu ÈR probíhají:
pátek 10. øíjna 2014 od 14.00 - 22.00 hodin
sobota 11. øíjna 2014 od 8.00 - 14.00 hodin
Volièem je státní obèan ÈR, který alespoò druhý den voleb dosáhl
vìku nejménì 18 let. V druhém kole mùe volit i obèan ÈR, který alespoò druhý den konání druhého kola voleb dosáhl vìku nejménì 18 let.
Svou totonost a státní obèanství prokáe okrskové volební komisi
platným obèanským prùkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem ÈR.
HLASOVÁNÍ NA VOLIÈSKÝ PRÙKAZ
Volièský prùkaz opravòuje k zápisu do výpisu ze zvlátního seznamu volièù ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhláeny a v jeho územním obvodu je voliè pøihláen k trvalému pobytu.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky jsou vytitìny pro kadého kandidáta samostatnì.
Distribuce probìhne nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb tj. do 7. øíjna
2014. V pøípadì, e dojde k jejich pokození nebo ztrátì anebo voliè
zjistí, e nemá k dispozici vechny hlasovací lístky, je moné poádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístkù.
ZPÙSOB HLASOVÁNÍ
Po obdrení úøední obálky, pøípadnì hlasovacích lístkù, vstoupí
voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích lístkù. V tomto prostoru vloí do úøední obálky luté barvy jeden hlasovací lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Neplatné jsou hlasovací lístky,
které nejsou na pøedepsaném tiskopise, hlasovací lístky pøetrené a
které nejsou vloeny do úøední luté obálky.
Volby do Senátu se konají spoleènì s volbami do zastupitelstev obcí. Úøední obálky jsou barevnì odlieny. Hlasovací lístky

5/2014

27

pro Senát budou volièi vkládat do úøedních obálek lutých, hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce do úøední obálky
edé.
HLASOVÁNÍ MIMO VOLEBNÍ OBVOD,
KDE MÁ VOLIÈ TRVALÝ POBYT
Voliè, který je zapsán ve stálém seznamu volièù na území ÈR, mùe hlasovat ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají volby. Nachází-li se voliè ve dnech voleb na
území jiného volebního obvodu nebo v zahranièí, jedná se o faktickou pøekáku volebního práva s výjimkou volièe, který je zapsán ve zvlátním seznamu na zastupitelském nebo konzulárním
úøadu v zahranièí.
DRUHÉ KOLO VOLEB
Pokud ádný z kandidátù nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole nadpolovièní vìtinu vech odevzdaných hlasù,
bude se konat druhé kolo voleb, které probìhne ve dnech 17. - 18. øíjna. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteøí se v prvním
kole umístili na prvých dvou místech. V pøípadì, e se pøed druhým kolem kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo
zemøe, postupuje kandidát, který se v prvním kole umístil na tøetím
místì. V takovém pøípadì se druhé kolo uskuteèní 24. - 25. øíjna 2014.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb nebudou dodávány pøedem,
ale voliè je obdrí pøímo ve volební místnosti.
Konají-li se volby do zastupitelstev obcí spoleènì s volbami
do Senátu, plní okrskové volební komise zøízení dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí úkoly okrskových volebních komisí i
pro volby do Senátu. Takto vzniklá okrsková volební komise plní
úkoly i pro II. kolo voleb do Senátu.
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

Milí ètenáøi, váení obèané, pøátelé,
jmenuji se Petr ùrek a kandiduji do Senátu v obvodu è. 78 Zlín.
Ve dnech 10. a 11.10. budeme spolu s obecními volbami volit také
do Senátu. Dnes v nìm vládne pouze jedna strana! Spolu s vámi chci
zmìnit Senát a otevøenì dodávám: Chci být vaím senátorem.
Pocházím ze Zlínska, moje rodina je z Vizovic (první zmínka je o
nás okolo roku 1520). Bydlím na Lhotsku a pracuji ve Vizovicích. Maturoval jsem v ZPS, vystudoval teologickou fakultu a pùsobil v duchovní
slubì. Za sebou mám velmi zajímavé postgraduální studium v Øímì,
malý a velký doktorát v oblasti èinnosti církví. Jsem sedm let enatý. V
tomto konèícím volebním období jsem pracoval v obecním zastupitelstvu. Zastupuji jako øeditel a manaer dvì organizace. Podporuji pìstounské rodiny. Jsem pøedseda krajské organizace Sdruení místních
samospráv (SMSÈR), které spojuje mení obce a mìsta, vèetnì Zlína.
Podaøilo se nám napøíklad zabránit ruení pot. Spolu se starosty a
dalími zájemci øeíme rozvoj obcí a mìst, podporu zemìdìlcù a ivnostníkù, jak pomoci neziskovkám a vem, kteøí s námi spolupracují.
Za mnohé vdìèím mé rodinì a pøátelùm, váím si mých spolupracovníkù a kolegù.
Prvním zákonem, který bych v Senátu pøedloil, je Zákon o
hmotné odpovìdnosti úøedníkù a politikù. Moná ani nevíte, e
chybu úøedníkù dosud musí platit daòový poplatník (dnes je vymáháno jen asi 5% vzniklé kody). Úøedník dnes prakticky nemá hmotnou
odpovìdnost. Pøitom u vech ostatních zamìstnancù a ivnostníkù je
to zcela bìné. Jsem pøesvìdèen, e kdo má hmotnou zodpovìdnost, pracuje a peèuje o svìøené s mnohem vìtí svìdomitostí.
Mìjme i dalí cíle. Potøebujeme podporu ivnostníkù, podnikatelù a meních firem. Chceme konkurenceschopné hospodáøství,
aby firmy podnikaly u nás, zavádìly moderní technologie a lidé v nich
byli øádnì ohodnoceni a také aby vznikala nová pracovní místa. Mìjme
zájem o mladé lidi a èerstvé absolventy, aby u nás nali uplatnìní,
nebo po získání zkueností ve svìtì se vraceli a zde budovali svùj
ivot. Podporu si zaslouí také poctiví zemìdìlci, ale také hasièi a
sportovci, církve a celý neziskový sektor. Zabývat se chci i dalími

konkrétními tématy, zejména zamìstnaností, rozvojem cyklodopravy a
hlavnì vodárenstvím. Budu se zasazovat o levnìjí vodu a zmìnu
provozního modelu VaK. Pro rozvoj Zlínského kraje budu podporovat zaloení Strojírenské fakulty.
Mým zámìrem je také dosáhnout zruení dálnièních známek.
Majitelé osobních aut toti významnì podporují silnièní infrastrukturu
daòovými odvody z benzínu a nafty. Mìsta a obce v okolí dálnic trpí
provozem tìch, kteøí si známku nekoupí a jedou právì jejich ulicemi.
A si lidé vyberou sami tu nejlepí cestu. Pro nae i zahranièní motoristy se stane cestování po naí zemi atraktivnìjí. Pokud je pravda, e
ètyøicetitunové auto pokodí dálnici stejnì jako projetí 40 tisíc osobních aut, tak je dálnièní známka absurdní.
Jsem pøesvìdèen o tom, e pùsobení v Senátu má smysl. Ostatnì, Starostové a nezávislí (STAN) jsou jednoznaèným dùkazem.
Jejich vizí bylo Rozpoètové urèení daní RUD, a to se podaøilo prosadit! Zásadnì se díky nìmu zvýily pøíjmy obcí a mìst i ve Zlínském kraji, kterému to pøineslo asi jednu miliardu navíc do rozpoètu a
jen mìstu Vizovice asi 7 milionù za rok.
Úkolem státu je zjednoduovat lidem ivot, podporovat jejich aktivitu a zvyovat konkurenceschopnost. Hledejme a podporujme øeení,
které k tomu vedou!
Kadý z nás u v tìchto volbách mùe státu uetøit nemalé peníze. Dejte mi prosím svùj hlas a nebude tøeba financovat druhé kolo
voleb do Senátu. Rád bych poádal o podporu také Vae pøátele a
známé.
S pøátelským pozdravem a s podìkováním Petr ùrek
Chci podìkovat za ji vyjádøenou podporu mnoha pøátelùm, známým a kolegùm napøíè politickým spektrem, vìkovými skupinami a
svìtovým názorem. Moji kandidaturu podporují: Ing. Václav
Lednický, Mgr. Milo Vavreèka, Ing. Vít Suila, Ing. Roman Persun a
mnozí dalí. Dìkuji.
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ROZHOVOR S ING. JANEM BRAVENCEM,
KANDIDÁTEM DO SENÁTU ÈESKÉ REPUBLIKY ZA ZLÍNSKO A VALASKO
Ahoj Honzo, lidi z Vizovic
a okolí tì znají jako majitele
spoleènosti Alitron zabývající
se prodejem pohonných
hmot a podnikatele v této oblasti. Co se stalo, e jsi se
stal kandidátem do Senátu
za Hnutí úsvit pøímé demokracie a pustil jsi se do politiky, ty jako vìèný kritik souèasných pomìrù?

Vdy jsou to tak jednoduché vìci, které by zabránily daòovým únikùm a
rozkrádání a soukromého
èi státního majetku.

Sám jsi si, Jardo, odpovìdìl. Byla to vìèná nespokojenost s pány v Praze,
co dìlají legislativu od stolu, bez reálné vazby na realitu podnikání a dìní ve
spoleènosti.
Stál jsem za ústavní
stíností proti zavedení
kaucí pro distributory pohonných hmot. Musel jsem
pøesvìdèit 18 senátorù,
abychom stínost k ústavnímu soudu podali a já
poznal, e ti lidé vùbec nevìdìli, co svým pøedchozím jednáním odhlasovali.
Jsem rád, e i mým zapøíèinìním jsme celou vìc
dotáhli do konce. A to byl
ten moment, který mi pomohl v mém rozhodnutí.
Vidím, kolik nových zákonù
leí na stole politikù ke
schválení a je v nich tolik chyb, e se nedá ani vìøit, e to
nìkdo mùe myslet vánì.
Co má konkrétnì na mysli?
Teï napøíklad se pøipravuje zákon o odpadech a je
napsán tak, e lidé zaplatí neskuteèné peníze za svoz a tøídìní odpadù a profitovat z toho by mìla pouze hrstka soukromých osob a tomu bych chtìl zabránit.
Je tu jetì spousta vìcí, které mi leí na srdci, kvùli
kterým nemùu doslova a do písmene spávat.
Sem s nimi. Pøesvìdè lidi, proè by ti mìli dát hlas!
Nechci, aby to vypadalo, e mám na vechno recept,
ale ze své praxe bych chtìl prosadit uzákonìní úhrady faktur v rozumném termínu, tzn. max. 60 dnù, ale radìji 40
dnù a v opaèném pøípadì pøi nezaplacení nést sankèní
následky a do pøípadného omezení èinnosti dluníka a
úhrady dluhù z osobního majetku.
Nebo platbu DPH a z uhrazené faktury! A faktura, která by nebyla uhrazená, by nela dát do nákladù, tudí o její
èástku by nelo sniovat daòový základ a z této faktury by
si nelo nárokovat vratku DPH!
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Nevidí to pøíli jednodue? Myslí, e bys pro své
názory nael oporu?
Jardo, ty dìlá, jako by
ses taky nepotkal s problémy tohoto typu a nikdy ses
nepotkal s neplatièi, nebo
dokonce s bílými koòmi!
Potkal, ale vdycky tu byl
nìkdo, kdo zmiòoval volnost
trhu apod.
Já myslím, e to je právì ten problém. Dokud tu
nebude pøímá demokracie
a svìt k ní, doufám, u definitivnì smìøuje, tak se poøád budou politici za ní
schovávat. Nae spoleènost potøebuje zmìny a
bez tìchto zmìn nemá nae zemì ani její obèané
anci na úspìnou budoucnost.
Musíme ukonèit destrukci základních funkcí
státu a rozkrádání daní jeho obèanù.
Povauji za nutné ukonèit demo-demokracii, ve
které vládnou kmotrovské stranické mafie.
Falené hry politických stran na levici a pravici, které
pøivedly nai republiku do bludného kruhu ekonomické
krize, hlubokých dluhù a vysokých daní. Musíme prosadit
zmìny, které vrátí obèanùm dùvìru v demokracii.
To u ale cituje pøímo z tvého programu, ne?
Má pravdu, na to tady nemáme prostor, ale pro zvídavé uvedu mé www stránky www.janbravenec.cz, na kterých se vechny mé mylenky a cíle dozvìdí. Nebudu spoluobèany tím ji obtìovat.
Honzo, mám na tebe poslední otázku. Proè by ti mìli volièi
dát svùj hlas?
Lidé mì tady znají. Léta iji na Chrastìovì, kde mám
chalupu a nemyslím si, e bych je mìl nìjak speciálnì pøesvìdèovat, ale svým jednáním chci pøesvìdèit volièe, e
mám praktický a reálný pohled na ivot a dìní kolem sebe,
co jsou pøedpoklady pro práci a rozhodování senátora.
Tento pohled chci pøenést za Zlínsko a Valasko do Prahy.
Dìkuji vem za Vá hlas.
Jan Bravenec a Jaroslav Burkart

IX. FOLKLORNÍ A DECHOVÝ FESTIVAL KONANÝ PØI 47. TRNKOBRANÍ
V nedìli 24.8.2014 poøádalo Mìsto Vizovice ve spolupráci s
Domem kultury ji 9. roèník Folklorního a dechového festivalu,
jako doprovodný program pøi 47. Trnkobraní.

Návtìvníci festivalu si mohli vychutnat èeský i zahranièní folklor v areálu Sokolovny.
Dopolední èást byla vìnována folklorním souborùm a cimbálovým muzikám.
Vystoupil domácí folklorní soubor Vizovjánek, který hudebnì
doprovodily cimbálová muzika Ocún a Fojt Krmelín, dále vystou-

ginálními perky, pedigem a palièkováním, keramikou, ruènì dìlanými kabelkami a dalí. Nechybìly také stánky se skvìlým obèerstvením, zmrzlinou, koláèi, frgály, trdelníky, vínem, uzeninou, ovèími sýry a bramborovými spirálkami.

Pro dìti byl pøipraven skákací hrad a malování na oblièej.
Dospìlí ocenili prohlídku historických motocyklù, které pøedvedli
èlenové Motoveterán klubu Zlín.
Jiøina Trlicová
DK Vizovice

pily folklorní soubor Radovan z Napajedel a folklorní soubor CSUTORA z Maïarska.
Odpolední èást zahájila kapela ABBA rock show live band revival a pokraèovaly dìti pøi DDM Zvonek Vizovice skvìle zahraným muzikálem Karkulka.
Dále následovala sekce zahranièních orchestrù a folklorního
souboru - Raciborský dechový orchestr Plania z Polska, Folklorní
soubor IPOLY z Maïarska a Dechový orchestr LOÈE ze
Slovinska. Oba velké dechové orchestry vystoupily i se svými
maoretkovými skupinami.
Festival se uskuteènil pod zátitou hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Miáka.
Jako doprovodný program festivalu byl po celý den øemeslný
jarmark, kde mìli návtìvníci monost navtívit stánky s ruènì
vyrábìnými umìleckými, dekorativními i uitkovými pøedmìty, ori-
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ANGELUS DOMESTICUS, Andìl domácí
(podruhé)

Andìl domácí je andìl, který z nìjakého dùvodu bydlí u nás
doma. U jednou, v roce 2010 v dobì pøedvánoèní, dostalo více
ne 700 tìchto andìlù na nìjaký èas domov na vizovickém zámku.
S nimi tam pøily i jejich pøíbìhy, jména, role, osudy.
Z malého nápadu vedeného osobní zvìdavostí se tehdy zrodila výstava, která mìla neèekaný ohlas, trvající i po ukonèení a pøetrvávající a dosud. A právì tento upøímný zájem se stal podnìtem
pro jakési volné opakování výstavy domácích andìlù, nenápadných prùvodcù naimi vedními i nevedními dny. Jedinou, zato hlavní podmínkou je ovem ochota lidí sáhnout do svých polic, pøihrádek èi knihoven a na pár týdnù nám své domácí andìly zapùjèit.
Tak tedy - Hledáme andìly pro vánoèní výstavu
ANGELUS DOMESTICUS, Andìl domácí,
která se uskuteèní ve vizovickém zámku bìhem letoních
vánoèních svátkù.
Pokud máte doma soku nebo figurku andìla, (mùe mít svùj
vlastní pøíbìh, jméno nebo poslání) a budete ochotni zapùjèit nám
ji, pomùete nám tím vytvoøit unikátní a neopakovatelnou kolekci!
Andìly v jakémkoliv mnoství pøijímáme kdykoliv do 30. 11.
2014.
Mùete se nám také ozvat na tel. 724 316 410 (J. Pluhaøová)
nebo e-mail vizovice@npu.cz a domluvit se na postupu èi rozsahu.
Rádi si vae andìly i kdekoliv sami vyzvedneme.
Pøedem dìkujeme!
Po výstavì vám budou vechny zapùjèené pøedmìty v poøádku vráceny.
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