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Zastupitelstvo mìsta Vizovice schválilo na svém zasedání
dne 14. 2. 2018 schodkový rozpoèet Mìsta Vizovice na rok 2018
s celkovými rozpoètovými pøíjmy 104 903 014 Kè a rozpoètovými
výdaji ve výi 120 030 757 Kè, pøièem záporný rozdíl pøíjmù a
výdajù kryje kladný zùstatek finanèních prostøedkù z minulých let.
Na investice je vyèlenìno bezmála 30 mil. Kè.
Nejvìtí objem penìz pùjde na rekonstrukci, modernizaci èi
vìtí opravy místních komunikací, chodníkù a parkovi, a to ve
výi 6 mil. Kè. Konkrétnì se jedná o opravu místní komunikace na
ulici Pøíèná, rekonstrukci chodníkù na sídliti Rùová, chodníku
pøed papírnictvím, chodníku pøed èokoládovnou, zpevnìné plochy
na ulici Mlýnská, parkovací místa na sídliti tìpská a ètvrti A.
Háby, spojovací chodník u DDM Zvonek. Dalí opravy místních
komunikací budou probíhat prostøednictvím technických slueb.
Stavební práce na ulici Pøíèná budou zahájeny ji v mìsíci dubnu,
dalí rekonstrukce pak budou postupnì pokraèovat v jarních a
letních mìsících. V rozpracovanosti máme projektové dokumentace na lávku pro pìí na sídliti tìpská, na rekonstrukci MK na
ulici Tyrova, Tìchlovská nebo na vybudování chodníku na ulici
Partyzánská.
Èástka 5,5 mil. Kè je vyèlenìna na opravu stávajících èi budování nových sportovi. V mìsíci kvìtnu budou zahájeny práce na
vybudování víceúèelového høitì v areálu DDM Zvonek. Høitì s
umìlým povrchem bude urèeno pro volejbal, nohejbal, tenis, malou kopanou, streetball a v zimním období také pro bruslení a hokej. Na èásteèné financování této akce jsme obdreli dotaci od
Nadace ÈEZ v rámci projektù Oranové høitì. Do konce mìsíce
kvìtna bude zrekonstruován Skatepark, kam budou dodány a nainstalovány nové pøekáky pro skateboard, freestyle kolobìky a
freestyle kola BMX. Na letní mìsíce pak pøipravujeme rekonstrukci oválu na fotbalovém stadionu. Také plánujeme doplnìní stávajících dìtských høi o nové herní prvky.
S èástkou 5 mil. Kè poèítáme na investice do budov M a Z.
V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na akci Sníení energetické nároènosti objektu M, jedná se o celkovou rekonstrukci
elektroinstalace horní budovy M. Práce budou probíhat v letních
mìsících. Rekonstrukci elektroinstalace potøebuje také dolní budova Z a horní budova Z zase rekonstrukci vstupního schoditì.
Èástka 3,5 mil. Kè je vyèlenìna na rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového fondu. Je naplánováno zateplení budovy DDM Zvonek, elektroinstalace a vnitøní úpravy v této budovì.
Dále zateplení bytového domu è. 367 na ulici Zlínská, výmìna balkonových a vstupních dveøí v budovì DPS a také výmìna oken v
budovì, kde funguje nízkoprahové zaøízení pro dìti Vítek.
Èástku 3 mil. Kè chceme investovat do dalích úprav Domu
kultury. Pøipravujeme rekonstrukci sociálních zaøízení a zadního
traktu budovy pro vybudování uèeben a zkuebny, v plánu je také
vybudování bezbariérového vstupu z parkovitì a zateplení budovy. V souèasné dobì finiují práce v atnách pro úèinkující.
Ji v loòském roce zapoèala rekonstrukce veøejného osvìtlení a v letoním roce budeme pokraèovat. Budou vymìnìna svítidla na ulici a sídliti tìpská, ve ètvrti A. Háby, na ulici Komenského a Kròovská.
Investièních potøeb a plánù je spousta. Pevnì vìøím, e se
nám vìtinu podaøí zrealizovat.
Informace o investièních akcích, vèetnì fotografií z prùbìhu
realizace, jsou k dispozici na webových stránkách mìsta, v sekci

investièní akce mìsta a veøejné zakázky.

Silvie Dolanská
starostka

CENÍK PLAKÁTOVACÍCH SLUEB
Seznam ploch urèených pro výlep plakátù
- ulice Nádraní, plochy na p. è. 5182/2
- ulice Sluovská (u Sokolovny), plocha na p. è. 5192/13
- sídlitì tìpská (u prodejny potravin) na p. è. 560/1
- Palackého nám. (u poty) na p. è. 5357/1
Ceník plakátovacích slueb
A1 (594x841) 70 Kè
A2 (320x594) 48 Kè
A3 (297x420) 24 Kè
A4 (210x297) 12 Kè
Cena je splatná pro 1 ks plakátù na dobu 1 - 7 dnù
Od poplatku je osvobozeno Mìsto Vizovice a organizace zøizované mìstem, úøední oznámení a vyhláky. Od poplatku jsou také osvobozeny plakáty na akce, jejich výtìek je zcela urèen na charitativní
úèely /bez ohledu na místo konání, sídlo poøádající organizace, bydlitì poøádající osoby/ a plakáty umísované v rámci volebních kampaní. Dále jsou od poplatku osvobozeny spolky a zájmová sdruení se
sídlem na území mìsta Vizovice.
1) Mnoství plakátù pøijatých k vylepení mùe být regulováno
vzhledem ke kapacitì plakátovacích ploch.
2) Plakátovací plochy jsou urèeny pro vyvìování zpráv, oznámení, aktualit, reklam pro organizace, soukromé podnikatele, zájmové
sdruení, spolky a obèany.
3) Nepøijímají se a je zakázáno vyvìovat plakáty propagující faismus, rasismus, pornografii, násilí, protistátní zájmy.
4) Plakátování na plochách uvedených v èl. I. zajiují Technické
sluby mìsta Vizovice, pøíspìvková organizace se sídlem Zlínská 372,
763 12 Vizovice, tel.: 605250100,e-mail: tsmv@volny.cz.
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ZKUEBNÍ PROVOZ GEOPORTÁLU
MÌSTA VIZOVICE
Chcete vidìt Vizovice na leteckém snímku nebo historické mapì?
Potøebujete znát rozlohu pozemku, zjistit vlastníka? Potøebujete ovìøit,
zda vae nemovitost leí v záplavovém území, nebo památkové zónì?
Navtivte Geoportál, který vám to umoní.
Mìsto Vizovice ve spolupráci s dodavatelem, firmou GB-geodezie, spol. s r.o., spustilo ve zkuebním provozu Geoportál Gepro
mìsta Vizovice. Webovou aplikaci mùete spustit na adrese
https://vizovice.obce.gepro.cz. Aplikace umoòuje prohlíet mapové
podklady bez nutnosti instalovat na vá poèítaè dalí software. Díky
tomu máte potøebné informace o území mìsta jednodue pøístupné na
jednom místì. Samozøejmostí je komfortní tisk zobrazených dat,
mìøení vzdáleností a ploch.

V druhém èísle Vizovských novin budeme pokraèovat v kvízu
milovníkù vizovské architektury Jak znáte Vizovice. Pøedstavíme
dva objekty, jeden stále stojí, el, druhý podlehl zubu èasu a jen
pamìtníci objekt správnì zaøadí. Nápovìdou mùe být, e oba
objekty se nachází (nacházely) v nedaleké obci.
Správné odpovìdi v tomto sloupci dole.
Richard Jaronìk
(Luká Martinka - Kresby historické architektury
- edice Vizovicko)

Geoportál je zamìøen na správní území mìsta Vizovice, v oblasti
územního plánování také na území obcí spadajících do rozíøené
pùsobnosti mìsta Vizovice. Najít zde mùete katastrální mapy s dennì
aktualizovanými údaji zveøejòovanými Katastrem nemovitostí, grafické
znázornìní vìcných bøemen, hranice památkové zóny, územní plán,
ortofotomapy, historické mapy, mapy bývalého pozemkového katastru
do roku 1950, názvy ulic, èísla popisná a evidenèní, záplavová území,
hranice volebních okrskù a dalí zajímavosti pro obèany i návtìvníky
naeho mìsta.
V tomto roce poèítáme s vytvoøením passportu høbitova  interaktivní mapy s moností vyhledávat jednotlivá hrobová místa, jeho majitele nebo pohøbené, vèetnì zobrazení fotografií jednotlivých hrobových míst. Naí prioritou je neustále zlepovat zpøístupnìní informací
kadému z vás, proto jakékoliv pøipomínky nezùstanou bez odezvy.
Vìøíme, e aplikace Geoportál mìsta Vizovice bude pro vás pøínosem.
Tomá Køepelka, informatik  tomas.krepelka@vizovice.eu

Obr. 1: Chrastìov - roubený dùm èp.10 v dnení podobì z pøelomu 19.
a 20. století se starím jádrem
Obr. 2: Chrastìov - roubená stodola
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VEDENÍ VELMI VYSOKÉHO NAPÌTÍ PØES VIZOVICE
Loni jsem Vás ve Vizovských novinách informoval o plánovaném
vedení velmi vysokého napìtí pøes Vizovice a také o tom, e na zasedání zastupitelstva konaném dne 28. 6. 2017 bylo jednohlasnì schváleno, e "Zastupitelstvo mìsta Vizovice nesouhlasí s pøipravovanou
akcí ÚTS-V498/499 - nové vedení Otrokovice - Ladce na území mìsta
Vizovice (vedení velmi vysokého napìtí 400 kV)." Podobná usnesení
pøijaly i zastupitelstva okolních obcí.
Naivnì jsem se tehdy domníval, e toto usnesení je závazné a e
se jím bude vedení mìsta øídit.
Jako kadé 4 roky se letos
opìt projednává Zpráva o uplatòování Územního plánu mìsta
Vizovice, kterou zpracovala Ing.
Ivana Valachová ve spolupráci s
p. místostarostkou Mgr. Alenou
Hanákovou, která je urèený zastupitel pro uplatòování Územního plánu. Návrh zprávy byl koncem listopadu vyvìen na úøední
desce, nikdo mu ale zøejmì
nevìnoval pozornost a poté byl
pøedloen zastupitelstvu. Pøi
ètení návrhu mnì na stranì è. 11
v kapitole C1 Soulad s politikou
územního rozvoje zaujal èl. 139,
kde bylo uvedeno "Vymezit koridor energetiky E1 - koridor vedení 400 kV Otrokovice - Vizovice Ladce hranice ÈR/Slovensko obec je dotèena - je øeeno v
rámci poadavkù vyplývajících
ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje".
Nejprve jsem se snail získat informace na naem Mìstském
úøadì a bylo mnì sdìleno, e "Vymezení koridoru vyplývá z Politiky
územního rozvoje ÈR a e nesouhlas mìsta nezamezí povinnosti
respektovat v rámci tvorby územního plánu mìsta nebo jeho zmìny
nadøazené dokumentace".
Prostudoval jsem si tedy pøíslunou èást Politiky územního rozvoje Zlínského kraje, podal jsem ádosti o informace podle § 106/1999
Sb. o svobodném pøístupu k informacím na Ministerstvo prùmyslu a
obchodu, na Ministerstvo ivotního prostøedí a na Krajský úøad
Zlínského kraje, které jsem velmi rychle obdrel.
V Politice územního rozvoje Zlínského kraje je výslovnì uvedeno,
e "v roce 2018 má MPO a MP provìøit úèelnost a reálnost rozvojového zámìru vedení VVN 400kV. Úkoly pro územní plánování
z nìho vyplynou teprve po splnìní tohoto úkolu". Tomu odpovídaly i odpovìdi obdrené od dalích výe uvedených úøadù, napø. od KÚ:
Poøizovatelem územní studie è. 12 "provìøení elektrického vedení
VVN 40kV Otrokovice - Vizovice - Støelná - hranice ÈR/SR ze Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje bude krajský úøad. Osoba èi autor
bude vybrán a na základì výbìrového øízení. A dále: Zadání této
územní studie prozatím neexistuje a bude zpracováno a v návaznosti na splnìní úkolù z Politiky územního rozvoje ÈR. V pøípadì splnìní
úkolu MPO ve stanoveném termínu krajský úøad pøedpokládá zpracování studie do roku 2021.
Z výe uvedené skuteènosti vyplývá, e vymezením koridoru pro
vedení velmi vysokého napìtí by Územní plán mìsta Vizovice pøedbìhl dobu o nejménì 4 roky a vlastní aktivitou by tak pøedurèil Vizovice
k postupné degradaci ivotního prostøedí, jako by nestaèilo, e Vizovice jsou ji omezeny koridorem pøípadného pokraèování eleznice a
koridorem dálnice D49. kodlivost vedení vysokého napìtí na zdraví
lidí je prokázána mnoha studiemi, stejnì jako zvýené riziko poáru,
nebo úrazu elektrickým proudem, to ale autory Zprávy o uplatòování
Územního plánu mìsta Vizovice nezajímalo. Situace je obdobná, jako
to bylo pøed lety pøi plánování vedení dálnice D49, u které ministerstvo
dopravy v nedávné dobì pøiznalo, e komunikace ve ètyøproudém provedení nemá ekonomickou zdùvodnitelnost, a proto navrhlo pokraèování D49 východnì od Vizovic ve tøíproudém provedení.

Vymezení koridoru vysokého napìtí by tak vlastnì bylo v rozporu
s Politikou územního rozvoje, pøestoe je èlánek C1 nazván Soulad s
s Politikou územního rozvoje. P. Hanáková je velmi zkuená politièka
a nemohu vìøit tomu, e vìci nerozumìla a e vymezení koridoru døíve
ne ukládá zákon a døíve ne je studií provìøena nutnost jeho stavby
je pouze náhoda.
Dále jsem zjistil, e v okolních obcích (Lhotsko, Ublo i Zádveøice)
byl podobný problém, zastupitelstva obcí ale formulaci o vedení vysokého napìtí odmítly a v Územních plánech v bodu týkajícím se energetiky mají na Lhotsku uvedeno "Pro obec z tohoto bodu nevyplývají
ádné úkoly pro územnì plánovací dokumentaci obce. Zámìr doposud není zpracován v 1. aktualizaci ZÚR Zlínského kraje, kde je pouze
zapracována potøeba územní studie pro tento zámìr."
V Uble je formulace " v souvislosti s tímto úkolem je dán úkol pro
ministerstva a jiné ústøední správní úøady: Provìøit úèelnost a reálnost
rozvojového zámìru "
Za pomoci spoluobèanù s odpovídajícím vzdìláním jsem si také
alespoò èásteènì prostudoval energetickou politiku ÈR a s pøekvapením jsem zjistil, e s Rakouskem a Polskem má ÈR dvì spojení velmi
vysokého napìtí, s Nìmeckem, které pouívá energetickou sí ÈR k
distribuci energie z vìtrných elektráren na severu na prùmyslový jih je
pìt vedení, se Slovenskem jsou ji nyní tøi a je snaha budovat dalí.
Na Slovensko se toti elektrická energie v drtivé vìtinì exportuje.
Dalí moderní vedení VVN 400 kV je tak zøejmì zapotøebí pouze pro
export elektrické energie, nikoliv pro zabezpeèení energetické stability
naeho regionu a slouilo by pouze k maximalizaci zisku energetických spoleèností. Velmi mì mrzí, e èást vedení naeho mìsta zøejmì
podlehla tomuto tlaku a pøestoe jim byla obèany ve volbách dána
dùvìra v to, e budou zájmy Vizovic dle svého nejlepího svìdomí prosazovat, neèiní tak, stejnì jako tak neèinili pøi zámìru dálnice D49.
Na funkci urèeného zastupitele pro územní plánování, kterou jsem
v minulém volebním období vykonával, jsem byl po posledních volbách navren i já. Souèasná koalice ale s návrhem nesouhlasila a zvolila p. Hanákovou.
Pøi neveøejném projednávání Zprávy o uplatòování Územního
plánu Vizovice v uplynulém období 2012 - 2017 zastupitelstvem dne
26. 3. 2018 byly pøedloené argumenty uznány a dohodnuto, e
pùvodnì navrená formulace "Vymezit koridor energetiky E1 - koridor
vedení 400 kV Otrokovice - Vizovice - Ladce hranice ÈR/Slovensko obec je dotèena - je øeeno v rámci poadavkù vyplývajících ze Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje" bude nahrazena podobnou formulací, jako napø. v Územních plánech Lhotska nebo Ubla. Mùj dalí
poadavek, aby bylo do zprávy zapracováno i na zaèátku èlánku uvedené usnesení zastupitelstva ze dne 28. 6. 2017, byl ale odmítnut.
Kdy si budete tento èlánek èíst, bude zøejmì ji rozhodnuto, protoe pøítí zasedání zastupitelstva se koná 18. dubna. Zeptejte se tedy
zastupitelù, které jste volili, jak schvalování zprávy dopadlo.
Pavel Peèeòa
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FAKTA O KORIDORU PRO VEDENÍ 400 KV OTROKOVICE - VIZOVICE - STØELNÁ HRANICE ÈR/SLOVENSKO (POVÁSKÁ BYSTRICA)
Sledovaný zámìr vyplývá z následujících dokumentù, které musí
Územní plán Vizovice respektovat a musí být s ním v souladu.

1. Politika územního rozvoje Èeské republiky ve znìní Aktualizace è.1 - schválila vláda ÈR dne 15. 04. 2015 usnesením è.
276/2015.

2. Zámìr byl sledován ji v Politice územního rozvoje Èeské
republiky 2008 - schválila vláda ÈR dne 20. 07. 2009 usnesením è.
929.

3. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znìní
Aktualizace è.1 - vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12. 09.
2012 usnesením è. 0749/Z21/12.

4. Nesouhlasné usnesení Zastupitelstva mìsta Vizovice k
vyhledávací Územnì - technické studii (pøedloené varianty nejsou
schváleny a mají pouze vyhledávací charakter). Usnesení è. IV/99/17
ze dne 28. 06. 2017 - Zastupitelstvo mìsta nesouhlasí s pøipravovanou akcí UTS - V498/499 - nové vedení Otrokovice - Ladce na území
mìsta Vizovice
Bc. Silvie Dolanská

PRONÁJEM
kanceláøských prostor (40m2) v klidném prostøedí
redakèní budovy na ulici Lázeòská 1150
WC, kuchyòka, parkovitì, 99 Kè/m/mìsíc
Cena bez DPH a energií

736 486 802
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KURZY PRO PEÈUJÍCÍ VE VIZOVICÍCH
Diakonie ÈCE poøádá ve Vizovicích cyklus kurzù Peèuj doma a s
námi. Je urèen laickým peèujícím, starajícím se o seniory. Cyklus je
financován z prostøedkù Evropského sociálního fondu, pro úèastníky je
zdarma. Kurzy se uskuteèní na adrese Nábøení 993 v zasedací místnosti MÚ - 1. patro, Vizovice 763 12.
TERMÍNY A TÉMATA
Pátek 20. 4. 9.00 - 15.00 hodin - Sociálnì právní kurz, Mgr. Radka
Pelová
Sobota 21. 4. 8.30 - 17.30 hodin - Kurz komunikace II a Peèování
v závìru ivota, Mgr. Iva Vránová
Ètvrtek 26. 4. 9.00 - 15.00 hodin - Peèování o èlovìka s demencí,
Mgr. Janoková Veronika
Informace a pøihláky: na www.pecujdoma.cz, telefonicky na èísle
730 816 756, e-mailem na janoskova@diakonievm.cz.

ZHODNOCENÍ CHRASTÌOVSKÉHO BÁLU, TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
A VELIKONOÈNÍ SVÁTKY
Byla první bøeznová nedìle veèer a vizovická sokolovna oila ji
jedenáctým roèníkem Chrastìovského bálu. Váení ètenáøi, mìli
jsme vyprodáno! Zábava byla od samotného zahájení a do brzkých
ranních hodin fantastická. Pøispìli k tomu Pavel Bøezina a jeho kapela
Showband a naprosto ohromující taneèní vystoupení sourozencù Míi
a Davida Janèíkových z taneèního klubu Fortuna Zlín. Nejprve zatanèili pásmo standardních tancù, po krátké pauze, kdy si troku vydechli a vymìnili kostýmy, následovaly tance latinskoamerické. Opravdu
nádherná podívaná to byla. Bìhem veèera si na 250 hostù mìlo mo-

nost vybrat ze dvou druhù veèeøe. Pánové dávali pøednost tradièní
svíèkové s knedlíkem a dámy èínì z danèího masa s rýí. Samozøejmì
kromì taneèního parketu bylo neustále plno také na baru a u pultu s
výbìrem vín. Radost urèitì mìli výherci hodnotných cen v tombole,
kterých letos bylo okolo tøí set. Vichni byli krásní, veselí a pøítí rok se
se vemi budeme tìit opìt na vidìnou. Poøadatelùm, a u ze spolku
Chrastìovský bál z.s. nebo z øad dobrovolníkù, mockrát dìkujeme.
Naopak poslední nedìle v bøeznu byla na Chrastìovì ve znamení sportu. I kdy zábavy tam bylo také urèitì mnoho. Chrastìovský
manaer pøes sport Vlastik Hlavenka poøádal ji tradièní velikonoèní
turnaj ve stolním tenise. Tentokrát se zúèastnilo 24 hráèù. A jak to
vechno dopadlo? V kategorii jednotlivcù se o tøetí místo sehrálo bratrské utkání Pavla a Vlastika Hlavenkových s výsledkem 4:3 pro Pavla.
Celý turnaj vyhrál Martin Lutonský, který ve strhujícím finále porazil
Alee Kristena 4:2. Kromì jednotlivcù soutìily také dvojice v klasické
ètyøhøe. V této soutìi se o tøetí místo historicky nehraje, take a v
závìreèném finále se utkaly páry Ludìk Polèák, Ondra Kalenda versus
Tomá Sláèík, Tomá Kristen. I v tomto zápase se sehrál boj s tím
správným sportovním zapálením a jednoznaènì z nìho vyli vítìznì
Ondra s Luïkem. Vítìzùm prostøednictvím Vizovských novin jetì jednou blahopøejeme a pøejeme mnoho úspìchù a ádná zranìní pøi tréninku na dalí roèník.
Váení ètenáøi, doufáme, e jste si uili pohodové Velikonoce a
pøejeme Vám krásné jaro. V pøítím èísle Vizovských novin èekejte
dalí zprávy z Chrastìova.
Petra Motyèková Juráòová
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17 NOVÝCH NÁDOB NA KOVOVÝ ODPAD
foto), které jsou urèeny pro odloení drobného kovového odpadu.
Do nádob mohou obèané
umisovat plechovky od potravin,
nápojové plechovky a ostatní
drobné kovové pøedmìty z
domácností. Do nádob se nesmìjí vhazovat obaly zneèitìné
zbytky potravin a nebezpeènými
látkami. Technické sluby zajistí
pøevoz tohoto drobného kovového odpadu do svého sbìrného
dvora a následný prodej svozové
firmì. Technické sluby zjistily pøi
namátkových kontrolách, e v
nádobách s komunálním odpadem je odkládáno nemalé mnoství kovových pøedmìtù, které
zpùsobují vìtí platby mìstu za
komunální odpad. Za kovový odpad mìsto inkasuje platby a jeho
tøídìním se dále ve zvýené
míøe etøí ivotní prostøedí.
Technické sluby mìsta
Vizovice rozmístily po mìstì
Vizovice 17 edých umìlohmotných nádob o objemu 240 l (viz
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Ing. Ivan Strakraba,
Technické sluby mìsta
Vizovice
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51. VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ALOISE HÁBY
Program koncertní sezony 2018
Pod zátitou MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, poslankynì
Evropského parlamentu, Umìlecký patron Jan Èimáø
18. kvìten
Zámecká kaple Panny Marie Matky Dobré rady mimo pøedplatné
MARIÁNSKÉ HUDEBNÍ NEPORY
Aneta Ruèková - soprán
Josef Kratochvíl - varhany
Hudba k poctì Panny Marie od baroka po 20. století
1. èerven
Kostel sv. Vavøince
KRÁLOVSKÉ KONCERTY - HUDBA STARÉHO POLSKA
Szczecin Vocal Project, umìlecký vedoucí Pawe³ Osuchowski
Aldona Bartnik - soprán (solo),
a hosté
Dvorská a duchovní hudba 16. a 17. století z královského zámku
ve Varavì a Wawelu v Krakovì
22. èerven
VIRTUÓZNÍ VEÈER
Jiøí Vodièka - housle, Martin Kasík - klavír uvádìjí komorní skladby Ludwiga van Beethovena, Vítìzslava Nováka, Josefa Suka,
Camilla Saint-Saënse a Pabla de Sarasate.
29. èerven
ZAHRADA SRDCE
Boidara Turzonovová - umìlecký pøednes
Danubius Octet Singers, umìlecký vedoucí Daniel Simandl
Hudebnì-literární poøad s èetbou z korespondence a básní Emy
Destinové a muskými sbory B. Smetany, A. Dvoøáka, L. Janáèka a E.
Suchonì.
20. èervenec
LETNÍ OKOUZLENÍ
Trio Gaubert /Fanny Mayne - flétna, Nicolas Faure - violoncello,
Patrik Hévr - klavír/
Èesko - francouzský soubor uvádí tria romantických skladatelù.
3. srpen
KOUZLO CITERY
Koncert lektorù a úèastníkù Malého citerového semináøe Lukov
10. srpen
OBRAZY V HUDBÌ, Karel Vrtika - klavír
Mladý klavírista se pøedstaví ve skladbách Josepha Haydna,
Bedøicha Smetany - Clauda Debussyho a Ference Liszt
24. srpen
QUATTRO VOLTE
Prague cello quartet /Petr paèek, Jan Zvìøina, Jan Zemen, Ivan
Vokáè/

Ètyøi violoncellisté a originální úpravy nejen známých klasických skladeb, ale také filmových
melodií a jazzových, rockových
nebo popových hitù.
7. záøí
OPERETA GALA
Michaela Rózsa Rùièková soprán
Lubo Skala - baryton
Stanislav Galin - klavír
Slavné operetní árie a duety:
Franz Lehár - Imre Kálmán Johann Strauss
14. záøí
Mimoøádný koncert ke 100.
výroèí vzniku Èeskoslovenska
MÁ VLAST, Jana Bouková harfa.
Skladby Josefa Suka, Antonína Dvoøáka a Bedøicha Smetany ve
vlastních úpravách pro harfu.
Koncerty se konají vdy v pátek od 19.30 hod. v Reprezentaèním
sále Státního zámku Vizovice, pokud není uvedeno jiné místo.
Cena pøedplatného na celý cyklus je 810 Kè,
cena vstupenky na jednotlivé koncerty 150 - 200 Kè.
Permanentky na celý cyklus i vstupenky na jednotlivé koncerty je
moné zakoupit v Informaèním centru mìsta Vizovice a v papírnictví u
Pavelkù.
Ing. Vít Suila
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ORELSKÝ KARNEVAL LETOS OPÌT BAVIL DÌTI I DOSPÌLÉ
V sobotu 10. února 2018
odpoledne se sál orlovny ve
Vizovicích po roce opìt naplnil

do koly. V hodinì výtvarné
výchovy pomáhaly Machovi a
ebestové tøídit barevné pastel-

ky, v hodinì tìlesné výchovy se
snaily trefit florbalovým míèkem
do branky. V Africe pomáhaly
domorodcùm nosit jídlo a v
Americe musely být hodnì
nenápadné, aby si jich nevimli
indiáni. Do poslední aktivity se
skøítkem Veználkem se kromì
dìtí zapojili i rodièe.
Za to ve patøí velké podìkování hlavním organizátorkám
Tereze Adamukové a Alenì
Kolaøíkové (ebestová a Mach)
a jejich ochotným pomocnicím v
roli ákyò 3. B Veronice paòhelové, Petøe Máèalíkové, Janì
Gregarové a Veronice Tomù.
Karneval by se také neobeel
bez hudební produkce, o kterou
se letos postarala Liduka
Janeèková. Díky fotografovi
Jiøímu Okerovi se mohli malí i

dìtmi, které se spoleènì se
svými rodièi pøily bavit na tradièní orelský dìtský karneval.
Ji jsme si zvykli, e je program karnevalu zamìøen na urèité téma. Letos vechny malé i
velké pøivítali známé postavièky
Mach a ebestová, kteøí vechny vzali nejen na vyuèování do
své tøídy 3. B, ale pomocí kouzelného sluchátka i vzdálených
krajin. Tanec vech pestrobarevných masek byl prokládán soutìními úkoly tak, e dìti nemìly
prostor se nudit èi zlobit. Nejprve
s aktovkou na zádech spìchaly

velcí nechat zvìènit v oblíbeném
fotokoutku. Postaráno bylo i o
drobné obèerstvení, které si vzali na starosti Zdenìk Adamuka,
Jarmila Mikulatíková a Václav
Lednický. Dìkujeme!
Podìkování patøí také vem,
kteøí pøispìli do dìtské tomboly
(jmenovitì mimo jiné hraèkáøství
Rappa, èokoládovnì Carletti), a
také Mìstu Vizovice, díky jeho
finanèní podpoøe mohly dìti
dostávat za soutìe drobné odmìny.
Letoní karneval se opìt
vydaøil. Dìti i rodièe z nìj odcházeli spokojeni, co byla pro
vechny organizátory nejvìtí
odmìna. Dìkujeme a za rok se
se vemi tìíme zase na vidìnou!
Albìta Dolealová

2/2018
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INVESTIÈNÍ AKTIVITY ØÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Rádi bychom Vás informovali o dvou stavebních projektech,
které se naí øímskokatolické farnosti podaøilo v poslední dobì
dokonèit èi rozebìhnout. Cítíme
povinnost Vám oba projekty pøiblíit i proto, e probìhly èi jetì

návtìvníkùm farnosti. Konají se
zde nejrùznìjí spoleèenské,
sportovní, úøední, ale i duchovní
aktivity. Proto klíèe od tìchto prostor mají i nìkteøí zástupci farní
veøejnosti. Je zde napø. farní
kanceláø, kotelna, spoleèné soci-

uvedeným potøebám nedostaèovaly. Proto ji za pana faráøe
Peøiny se zapoèalo s úpravami
poslední místnosti v pøízemí,
která byla dosud uívána jen
jako skladitì nejrùznìjích,
nìkdy i nepotøebných vìcí.

bìí s finanèním pøispìním
Mìsta Vizovice a zprostøedkovanì tedy i vech obèanù mìsta.
Stavební èinnosti samozøejmì

nejsou hlavním posláním církve,
ale jsou viditelné a pro chod farnosti také dùleité. Vdy k tomu,
aby se lidé mohli spoleènì scházet, bavit èi pomáhat, je vdy
nutno vytvoøit i podmínky. Co je
farnost bez kostela, fary, høbitova
atd.?
První, by mení z obou staveb, je pøestavba èásti pøízemních prostor fary. Její pøízemní
podlaí slouí obecnì farníkùm a

ální zázemí, v centrální èásti prostorná chodba, kde se konají vìtí
setkání a dále dvì místnosti,
které slouí jako zázemí pro

Uvedená místnost sousedící
s kotelnou má krásné klenuté
stropy, ale byla velmi vlhká,
nepodsklepená a bez topení i
studená. Omítky zvìtralé, dlaba
kamenná na hlínì, malé nevyhovující okno, rozpadající se dveøe
atd. Pøi pohledu na mnoství
práce se samozøejmì do pøestavby nikomu mnoho let nechtìlo. Jiná monost ovem nebyla,
take práce zapoèaly. Nejdøíve
bylo nutno osekat zcela zvìtralé
omítky. To byla práce velmi
nároèná, protoe nai pøedkové
vlhkost ve stìnách doslova zabetonovali silnou vrstvou cementové omítky, která ovem vìci
spíe pøitíila, protoe vlhkost jen
vystoupala výe. Potom byla
odstranìna dlaba, odkopána
vrstva hlíny pod ní a celá místnost byla ponechána dlouhou
dobu k øádnému vyschnutí.

Mezitím odborníci øeili, co s vlhkostí pronikající stále do stìn. Ty
jsou èásteènì kamenné a masivní, podlaha místy pod úrovní
terénu a budova fary památkovì
chránìná. Nebylo proto mono
stìny odizolovat. Nakonec bylo
zvoleno takové øeení, e kolem
obvodových stìn byly vykopány
kanálky, ve kterých proudí
vzduch odvádìjící velkou èást
vlhkosti ze základù stavby. Jen
pro zajímavost uvádíme, e celé
sklepení pod farou je rovnì
velmi vlhké a v nìkterých obdobích roku protéká sklepem
dokonce jakýsi pramínek vody.
Nìkteøí poznamenávají, e ze
høbitova.
Po vyschnutí stìn následovaly dalí práce jako podkladní
vrstvy pod novou kamennou
podlahu, výmìna okna, zárubní
a dveøí, nová elektroinstalace,
topení, malby atd. V takto vzniklé
spoleèenské místnosti jsou ji i
stoly a idle. Místnost je sice díky
jedinému oknu spíe tmaví,
okno nebylo mono vzhledem k
památkové ochranì budovy zvìtit, ale pøedevím v horkých let-

rodinné centrum, pro setkávání
mládee, ministrantù, farního
sboru i scholy, co je jednohlasý
sbor provázející hudbou a zpìvem nejrùznìjí bohosluby. Je
zde i malá farní knihovna, schází
se tu a nacvièuje pìvecký sbor
doprovázející pohøby, probíhají
zde pøípravy na køty, svatby atd.,
ale stejnì tak se tady scházejí
rùzné skupiny farníkù ke spoleèným modlitbám a setkáním.
Èasto se stávalo, e prostory ji
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ních dnech bude skýtat jistì
velmi vyhledávaný a pøíjemný
azyl. Souèasnì byla zmenena i
sousední kotelna a na uvolnìném místì vybudována malá
místnost s kuchyòskou linkou a
stolem. Vzniklo tak jakési mení
spoleèenské centrum, které je ji
vyuíváno pro nejrùznìjí akce.
Stavební práce trvaly déle ne
rok a byly velmi nákladné. Kromì
mìsta pøispìl farnosti finanènì i
Zlínský kraj. Bez této pomoci by
ve trvalo jetì podstatnì déle.
Brigádnických hodin bylo nepoèítanì a vichni, kdo pøiloili ruku k
dílu, byli bohatì odmìnìni vatikánskou mìnou. Tedy upøímným

2/2018

Pán Bùh zapla. Byli bychom
rádi, pokud by si cestu do takto
vybudovaného díla nala pøi nejrùznìjích pøíleitostech i iroká
veøejnost.
Díky této pøestavbì se podaøilo èásteènì vyøeit nejpalèivìjí
nedostatek spoleèenských prostor. Farnost by vak ráda jetì
víc rozíøila své pùsobení k veøejnosti, a proto pøikroèila i ke
druhé, významnìjí stavební
akci. Ta spoèívá v rekonstrukci
èásti bývalých hospodáøských
budov v horní èásti farního dvora
na Komunitní centrum. Toto dílo
je viditelné i z okolí, zejména od
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mateøské koly a ze høbitova.
Pùvodní rozpadající se stodoly
byly odstranìny a na jejich místì
roste nová stavba, která splòuje
souèasné technické i uivatelské
standardy. Na stavbu získala farnost dotaci z evropských fondù
ve výi 95%. Konkrétnì z
Integrovaného regionálního operaèního programu - Zkvalitnìní
veøejných slueb a podmínek
ivota pro obyvatele regionù.
Celá akce má rozpoèet cca 13
mil. Kè a po svém dokonèení
umoní rozvoj celé øady progra-

mù, které farnost pøipravuje. Více
Vám o stavbì a dùvodech jejího
vzniku øekneme po jejím dokonèení, které se ji blíí. Práce v
interiérech finiují a tìíme se,
a budeme moci vem zájemcùm ukázat dokonèené dílo.
Zatím se vak ve farním dvoøe
trochu topíme v blátì. Jetì e
poèasí letoní zimy bylo docela
pøíznivé.
Za ekonomickou radu
farnosti
Ing. Libor Vaek

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBØADÙ
NA ROK 2018
Vekeré informace ke svatebním obøadùm vèetnì podmínek
konání svatebního obøadu na Státním zámku Vizovice, pøípadnì
jiných vhodných místech, obdríte na matrice MìÚ Vizovice (p.
Kirchnerová, tel.: 777 471 172).
Podmínkou uskuteènìní obøadu na zámku ve Vizovicích je uzavøení nájemní smlouvy mezi správou zámku a jedním ze snoubencù
- a po zapsání termínu na matrice MìÚ Vizovice.
Postup je následující:
Jeden ze snoubencù poskytne základní osobní údaje správì
zámku Vizovice, jako podklad pro uzavøení smlouvy a konání svatebního obøadu v rozsahu - jméno, pøíjmení, trvalé bydlitì, rodné
èíslo, datum, hodina a místo konání obøadu (zámek, zahrada), pøíp.
tlumoèení obøadu.
Uvedená data poskytne elektronicky na adresu
vizovice@npu.cz, ve výjimeèných pøípadech telefonicky (577
452 762).

SBÌRNÉ MÍSTO NEBEZPEÈNÝCH
ODPADÙ
SBÌRNÝ DVÙR TÌPSKÁ
Rozpoutìdla, barvy, lepidla a pryskyøice, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, záøivky a jiný odpad obsahující
rtu, nepouitelná léèiva, baterie a akumulátory, lednièky, elektrické a
elektronické zaøízení (televize, rádia a podobnì).
Sbìr papíru a kovù, monost uloení velkoobjemového odpadu.
Platba za zajitìní uloení odpadù se týká obyvatel, kteøí nemají
trvalé bydlitì ve Vizovicích + podnikatelské subjekty.
Otevírací doba sbìrného dvora tìpská
Pondìlí  od 10,00 do 18,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Úterý  od 7,00 do 15,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Støeda  od 10,00 do 18,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Ètvrtek  od 7,00 do 15,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Pátek  od 7,00 do 15,00 pøestávka od 11,00 do 12,00
Sobota  kadá první a tøetí sobota v mìsíci od 8,00 do 12,00

Dalí informace budou pøedány a vyøízeny elektronickou cestou.

SVÌT SLOVY S
Za uspoøádání svatebního obøadu v areálu SZ Vizovice pro obøady konané v èase vymezeném Smlouvou o spolupráci je stanovena
smluvní cena 5000 Kè. Pro obøady konané v jiný den nebo mimo jiné
hodiny, vymezené smlouvou o spolupráci a pro obøady tlumoèené je
stanovena smluvní cena 7500 Kè.
Termíny svateb na rok 2018 se zapisují od 01. 11. 2017.
Svatební obøady se nekonají ve dnech velikonoèních svátkù, dalích
státem uznaných svátkù, v dobì poøádání akce Masters of Rock a
Vizovického Trnkobraní.
Termíny svatebních obøadù na rok 2019 budou zapisovány od
01. 11. 2018.
Termíny svatebních obøadù je nutné pøedem rezervovat na matrice MìÚ Vizovice, tel: 777 471 172; e-mail: katerina.kirchnerova@vizovice.eu

Smìlost.
Stateènost.
Samostatnost.
Svoboda.

Shovívavost.
Snáenlivost.
Souèinnost.
Síla.

Solidárnost.
Sounáleitost.
Spravedlnost.

Smích.
Spontánnost.
Srdeènost.
Skromnost.
Spøíznìnost.

Starost.
Svornost.
Soudrnost.
Serióznost.
Solidnost.
Slunost.
Svìdomitost.
Spolehlivost.
Snaha.
Spoøivost.
Spolupráce.
Spoluodpovìdnost.
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Srozumitelnost.
Smysluplnost.
Správnost.
Soustavnost.
Stálost.
Stabilita.
Spokojenost.
Souvislost.
Souèasnost.
Spoleènost.
Skuteènost.
Jiøí Madzia
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BESEDA O VIZOVICKÉM FOTBALE
PØINESLA SPOUSTU MILÝCH
VZPOMÍNEK
Obèas bez spánku a s desítkami kilometrù v nohách, ale s energií sobì vlastní pøicházeli vizoviètí fotbalisté na zápasy v jiných mìstech èi obcích v kraji. Jak to tehdy vechno bylo, jací byli hrdinové
nedìlních odpolední, ke kterým vzhlíeli malí i velcí? Na takové otázky, ale i na mnohé jiné, se pokusí odpovìdìt beseda Co odnesl èas
fotbalu ve Vizovicích, která se v dubnu uskuteèní v místním kulturním
domì.
Ve Vizovicích se fotbal zaèal hrát v roce 1929. Zaloil jej Arnot
Singer, syn majitele první vizovické pálenice. A od té doby je místní
kopaná nedílnou souèástí mìsta.
"Nedávno jsem listoval rodinným albem a nael jsem tam fotografii, jak mì táta ve fotbalovém dresu drí v náruèí. Mohl se psát tak
rok 1953, moná 1954. Tehdy se jetì hrávalo na høiti u vlakového
nádraí. Tak jsem si øíkal, e táty se u nezeptám, jak to tehdy v tìch
dobách s fotbalem bylo. Natìstí ale ijí ti, kteøí mého tátu znali a na
høiti se s ním potkali. A tìch se zeptat mùu," vysvìtlil, jak celý
nápad na besedu vznikl, Zdenìk Kundera. Spolu s ním poøadem provázela Marie Vitmanová, sestra dvou nìkdejích vizovických fotbalistù.

"Jako mladí ogaøi jsme kopanou hráli v Háji samozøejmì naboso
s tenisovým míèem, a tak zápas èasto pro mnohé skonèil skopnutým
palcem. Kdy tenisák skonèil mimo høitì, tak jsme nali i høiba,"
vzpomíná na fotbalové zaèátky ve Vizovicích bývalý fotbalista a
pozdìjí trenér Jan Kováø ve svých Støípcích z minulé èinnosti SK
Baa a Sokola Vizovice.
V dnení dobì a úsmìvné jsou tøeba i jeho vzpomínky na cestování vizovických fotbalistù na zápas. "Kdy jsme jednou hráli ve
Vlènovì, museli jsme jet vlakem, a to ji ve 4:50 ráno. Vystoupili jsme
v Uherském Brodì a do Vlènova li pìky. Pøili jsme pùl hodiny pøed
zápasem, ale diváci tam nebyli skoro ádní. Kdy jsme nastupovali
na høitì, otevøely se brány kostela, zaèalo zvonit a lidé li z kostela
pøímo na høitì," píe ve "Støípcích" Jan Kováø.
Takových milých i úsmìvných perlièek ze ivota vizovické kopané, které u jen pár let chybí, aby oslavila rovnou stovku, zazní
bìhem veèera celá øada. Ale nebude se jen èíst z milých pamìtí
Jana Kováøe. Diváci se mohou tìit i na promítání dobových fotografií èi vzpomínky pozvaných hostù. Chybìt nebudou napøíklad
Milo Hába, zvaný Bombón, Miroslav Zuzaník, alias Pra èi Rostislav
Mojí.
Beseda se uskuteènila v kavárnì vizovického kulturního domu
12. dubna od 19 hodin.
Gabriela Netopilová Slutíková, PR manaer mìsta Vizovice
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VIZOVICE - MÁ LÁSKA...
O dìtství, mládí bylo ji tolik napsáno, e nic nového, a krásného
nebo smutného, nemùe být objeveno. Tyto vzpomínky píu pro
radost sobì i jiným...
Dìtství jsme proívali bez televizních obrazovek. O to víc jsme se
scházeli venku, v pøírodì. Ta nám vlastnì byla vím, byla vìènou promìnou - od jarních petrklíèù na lukách nebo ostøe lutých blatouchù v
mokøinách a na bøezích potùèkù, a po léto s krásami koupání v potocích, kde bylo mnohem víc vody ne dnes. Potom pøiel podzim s vùní
opékaných brambor, poutìním drakù a po nìm kouzelná zima. Nae
zimní výzbroj nebyla tak dokonalá, v naich vzpomínkách vak zùstala ta nejlepí. Takové sánì, roháèe, co ty vechno vydrely. Prudké
sjezdy z kopcù a kolik skokù z mezí, tøeba na louce øeèené Beòkovské.
Boe, ta louka by mohla vyprávìt. Co dìtských radostí, ale také svárù
mezi kamarády musela vyslechnout.
Takové jaro v podhorských Vizovicích bylo hezky skoupé. Na
Garaíjce, jak se ta ulice døíve jmenovala, byl "Výmol". Poøádná roztoka to byla, ale ráj dìtí. Na mezích kvetly fialky, ve Výmolu vak byl
jetì sáòkaøský ráj. Staèilo jen trochu zbylého ledu, pokrytého ji
vodou z jarního tání, a sáòkaøská dráha fungovala. S kamarádkou
Hanou jsme poslední vyklízely "parket", vdy nám bylo osm devìt let.
Nae maminky tehdy nebyly zamìstnané, pracovaly "jen" doma a toèily se kolem své rodiny. O to bylo nae dìtství hezèí, i kdy mnohem
skromnìjí. Vùbec to vak nebylo na závadu - veho jsme si více váili a umìli se z kadé malièkosti radovat. V dobì války byl pro obyèejného èlovìka nedostatek veho. My, dìti, jsme postrádaly cukroví.
Nae maminky, z malého mìsíèního lístkového pøídìlu, nás podìlovaly tøeba jedním bonbónkem dennì. A tolik by se jich snìdlo...
Nae parta kamarádek si vak umìla poradit. Hana byla z nás nejstarí a poradila: Musíme kadá z domu nìco pøinést. Pár kostek
cukru, trochu tuku, mléko bude z naí kozy". A tak se také stalo. Kdy
Hanèina maminka nebyla doma, zaèalo nae kuchaøské umìní. Oheò,
kastrol, surovina a u se to praí. Výsledek - tolverky. Uasná
pochoutka a hlavnì - bylo toho hodnì. Tak si nae mlsné jazýèky zvykly a kuchaøské umìní se nám tak zalíbilo, e kdy nìkterá z maminek
nebyla právì doma, dìlaly se tolverky. Musím vak pøiznat, e nebyly vdycky stejné kvality. O receptuøe jsme nemìly ani zdání, proto byly
jednou jako sklo tvrdé, jindy dobré, mìkké. Ale vdycky nám chutnaly.
Rodièe o tomto naem mlsání vìdìli - vdy maminky musely umývat
zalepené kastroly, ale trpìly nám to. Jednou jsem zaslechla: "Kdy u
bude té válce konec, vdy ty dìti neznají ani pravou chu èokolády".
Pøesvìdèila jsem se, e mám bájeèné rodièe - místo výprasku politování.
Helena Mazùrková

ØIDIÈSKÝ PRÙKAZ
O øidièský prùkaz bude moné poádat od 1. èervence 2018 na
jakémkoliv úøadì obce s rozíøenou pùsobností a bez fotografie (upravuje zákon è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znìní pozdìjích pøedpisù)

Od 1. èervence 2018 budou mít motoristé monost poádat o
vydání nebo výmìnu øidièského prùkazu, pamìové karty, uznání profesní zpùsobilosti øidièe, vydání mezinárodního øidièského prùkazu,
výpis z evidenèní karty øidièe, výpis z bodového hodnocení, ale také
napø. vzdát se øidièského oprávnìní na jakémkoliv úøadì obce s rozíøenou pùsobností. Bude vak platit pravidlo "kde si poádám, tam si
vyzvednu".
adatelé o øidièský prùkaz na úøad obce s rozíøenou pùsobností
nebudou muset nosit papírovou fotografii. Pracovnice registru øidièù
budou poøizovat fotografie a podpis elektronicky, stejnì jako je tomu u
obèanských prùkazù èi pasù.
V souvislosti s uvádìnou zmìnou dojde k navýení správního
poplatku za zpracování ádosti z 50,- Kè na 200,- a u "bleskové" výroby øidièského prùkazu z 500,- Kè na 700,- Kè.
V letoním roce probíhá dalí etapa výmìn øidièských prùkazù,
proto odbor dopravy a silnièního hospodáøství upozoròuje vechny
dritele øidièských prùkazù, aby si pøekontrolovali datum platnosti
svého øidièského prùkazu. Øidièské prùkazy jsou vydávány s platností na 10 let, pokud se jedná o øidièského oprávnìní nìkteré z "vyích"
skupin, tj. C a D, pak je platnost øidièského prùkazu jen 5 let.
Blií informace mùete získat na tel. 777 471 182, 777 471 187,
777 471 180.

UPOZORNÌNÍ NA ÚPRAVU DØEVIN A
ZELENÌ ZASAHUJÍCÍCH DO CHODNÍKÙ
A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Mìstský úøad Vizovice, odbor dopravy a silnièního hospodáøství,
(dále jen "ODSH") na základì provedené kontroly silnièní sítì v kat.
území mìsta Vizovice, ádá vlastníky pozemkù, které pøiléhají k chodníkùm a komunikacím, aby dbali na úpravu svých døevin a zelenì a
aby jejich pøerùstající èásti zasahující do prùchozích a prùjezdních
profilù ve vhodném roèním období odstranili.

Souèasný stav je v nìkterých ulicích takový, e pøerùstající vìtve
pøevánì z pozemkù ve vlastnictví fyzických èi právnických osob omezují bìné uívání komunikací (zakrývají dopravní znaèení, zhorují
prùjezdnost, znemoòují parkování, zakrývají veøejné osvìtlení) a tím
ohroují bezpeènost a plynulost silnièního provozu. Vyzýváme proto
vechny vlastníky pozemkù, kterých se tento problém týká, aby provedli nápravu. Nebude-li náprava sjednána, o rozsahu a zpùsobu provedení nezbytných opatøeních rozhodne ODSH
a tyto nezbytné úpravy budou provedeny vlastníkem komunikace
na náklady vlastníka nemovitosti.
Tato povinnost vlastníkùm nemovitostí v sousedství komunikace
vyplývá z ustanovení § 35 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a SH

Cílem tohoto opatøení je snaha zlepit dopravní situaci ve mìstì
Vizovice a s tím spojenou bezpeènost na chodnících a místních komunikacích pro vechny obèany mìsta.
Pøedem Vám dìkujeme za pochopení a provedenou úpravu.
Za ODSH JUDr. Terezia Zlámalová
Mobil +420 777 471 180
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DOPLÒOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ÈESKÉ REPUBLIKY
Ve volebním obvodu è. 78 - Zlín vyhlásil prezident republiky doplòovací volby do Senátu PÈR. Volby probìhnou ve dnech 18. kvìtna
2018 od 14,00 - 22,00 hodin a 19. kvìtna 2018 od 8,00 - 14,00 hodin.
Hlasování bude probíhat pouze ve volebních místnostech na území
ÈR.
Voliè
Volièem je státní obèan ÈR, který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let. Ve druhém kole mùe volit i obèan, který
alespoò druhý den konání druhého kola voleb dosáhl vìku nejménì
18 let.

volièským prùkazem, je povinen po prokázání totonosti a státního
obèanství tento prùkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Druhé kolo voleb
Pokud ádný z kandidátù nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole nadpolovièní vìtinu vech odevzdaných hlasù,
a nebude takto zvolen ádný z kandidátù, bude se konat druhé kolo
voleb. Druhé kolo by tomto pøípadì probíhalo ve dnech 25. a 26.
kvìtna 2018, ve stejném èase jako pøi konání prvního kola voleb. Ve
druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteøí se v prvním kole
umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo
voleb ji nebudou volièi dodány pøedem, ale voliè je obdrí pøímo ve
volební místnosti ve dnech voleb.
Jestlie se pøed druhým kolem voleb kandidát své kandidatury
vzdá, pozbude práva být volen nebo zemøe, postupuje do druhého
kola voleb kandidát, který se umístil v prvním kole na tøetím místì, v
takovém pøípadì se druhé kolo uskuteèní tøináctý den po ukonèení
hlasování v prvním kole, tj. 1 a 2. èervna 2018.
Volební místnost
okrsek è. 1
Mìstský úøad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, velká zasedací
místnost (prostory se nacházejí ve II. patøe budovy) 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

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro doplòovací volby jsou vytitìny pro kadého
kandidáta samostatnì. Na kadém hlasovacím lístku je uvedeno
èíslo urèené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvoøit úplnou
èíselnou øadu. Hlasovací lístky jsou opatøeny otiskem razítka
Magistrátu mìsta Zlín a budou distribuovány volièùm nejpozdìji 3
dny pøede dnem voleb (15. kvìtna 2018). V pøípadì, e dojde k jejich
ztrátì èi pokození, je moné poádat ve volební místnosti o vydání
nové kompletní sady.
Prokázání totonosti
Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáe okrskové volební
komisi svou totonost a státní obèanství ÈR platným obèanským prùkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo sluebním
pasem ÈR anebo cestovním prùkazem. Neprokáe-li voliè svou
totonost a státní obèanství, nebude mu hlasování umonìno.
Hlasování na volièský prùkaz
Volièský prùkaz opravòuje k zápisu do výpisu ze zvlátního
seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu è. 78, sídlo Zlín, v jeho územním obvodu je voliè pøihláen k trvalému pobytu. Voliè, který se dostaví do volební místnosti s
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okrsek è. 2
Mìstský úøad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, prostory u
obøadní sínì (prostory se nacházejí u obøadní sínì a knihovny mìsta
v I. patøe budovy) 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
okrsek è. 3
Støední kola odìvní a slueb Vizovice, Tyrova 875, Vizovice
pro volièe bydlící v ulicích:
A. Háby, Èamínka, J. Haly, Koráb, Nádraní, Pod Habeem,
Pøíkrá, Sluovská, sídlitì tìpská, Tìchlov, Tìchlovská, Tyrova,
Vinohrádek
okrsek è. 4
Obecní dùm Chrastìov, Chrastìov 44, Vizovice pro volièe bydlící v místní èásti Chrastìov
Mgr. Petra Kováøová
odbor pøestupkový a správní

UPOZORNÌNÍ PRO PROVOZOVATELE A ØIDIÈE VOZIDEL
KDE ZASTAVIT A STÁT?!
Parkování ve mìstì se vzhledem ke stále zvyujícímu se poètu
vozidel stává nároènìjí disciplínou a kadodenní zkoukou øidièského umìní. Do nìj samozøejmì spadá nejen manipulace s vozidlem v
omezeném prostoru, ale také znalost pravidel silnièního provozu - kde
vùbec lze zastavit a stát.

Jeliko odbor dopravy a silnièního hospodáøství (dále jen "ODSH")
èelí èastým stínostem, pøevánì od pracovníkù integrovaného
záchranného systému, pracovníkù zajiujících zimní údrbu (v zimním období), pracovníkù zajiujících svoz odpadù apod., ve smyslu
toho, e nelze provádìt sluby obèanùm z dùvodu neprùjezdnosti ulic
(z dùvodù nedovoleného státní osobních vozidel na komunikacích),
ODSH upozoròuje provozovatele (øidièe) vozidel, aby pøi zastavení a
stání vozidla dodrovali pravidla silnièního provozu, a to v souladu s
pravidly zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále
jen "zákon è. 361/2000 Sb.").
Podmínky pro zastavení a stání platí jak v obci, tak i mimo obec.
Strohou øeèí zákona è. 361/2000 Sb., smí øidiè vozidla zastavit a stát
jen:
- vpravo ve smìru jízdy co nejblíe k okraji pozemní komunikace,
- na jednosmìrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
- v jedné øadì a rovnobìnì s okrajem pozemní komunikace,
- nedojde-li k ohroení bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu,
smí v obci øidiè vozidla o celkové hmotnosti nepøevyující 3 500 kg
zastavit a stát kolmo, popøípadì ikmo k okraji pozemní komunikace.
A jaká jsou pravidla pøi
zastavení a stání? Je dobré si
pamatovat, e pøi stání musí
zùstat volný alespoò jeden jízdní
pruh iroký nejménì 3 m pro
kadý smìr jízdy. V praxi by to
znamenalo, e nechat vozidlo
stát na komunikaci mohou øidièi
pouze v pøípadì, e komunikace
bude mít min. íøku 8 m. Ale
takových komunikací, zvlátì v
obcích a mìstech, mnoho nenajdeme. Pøi zastavení musí zùstat
volný alespoò jeden jízdní pruh
iroký nejménì 3 m pro oba
smìry jízdy. Øidiè pøi zastavení a
stání vozidla nesmí znemonit
ostatním øidièùm vyjetí z øady
stojících vozidel. A pøi parkování

vedle vozidla s oznaèením "Oznaèení vozidla pøepravujícího osobu
tìce pohybovì postienou" (znak vozíèkáøe nebo zkrácenì O1) musí
ponechat boèní odstup nejménì 1,2 m. Zøejmì nikdo z øidièù nebude
pøesnì odmìøovat jednotlivé vzdálenosti, ale mìjme na pamìti, e se
máme vùèi sobì navzájem chovat na pozemních komunikacích ohleduplnì.

Také se mùeme setkat se zastavením v druhé øadì. To je ovem
zákonem povoleno pouze øidièi taxisluby pøi výkonu taxisluby.
Zároveò ale tento øidiè musí dbát potøebné opatrnosti, aby neohrozil
bezpeènost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Ve Vizovicích tramvaj nejezdí, ale mnozí s nás vyjídí i jinam, kde
se s tramvají mohou setkat. Zde ODSH upozoròuje na specifikum,
které se týká právì mìst, kde tramvaje tvoøí souèást vozového parku.
V dobì od 5:00 do 19:00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezùstal
mezi vozidlem a nejblií tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh iroký nejménì 3,5 m.

ODSH dále upozoròuje na pravidla zákona è. 361/2000 Sb.,
kde øidiè vozidla nesmí zastavit a stát:
- v nepøehledné zatáèce a v její tìsné blízkosti,
- pøed nepøehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na
nìm a za ním,
- na pøechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratí ne 5 m pøed
ním,
- na køiovatce a ve vzdálenosti kratí ne 5 m pøed hranicí køiovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na køiovatce tvaru "T" na
protìjí stranì vyúsující pozemní komunikace,
- v pøipojovacím nebo odboèovacím pruhu,
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- u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního
ostrùvku v úseku, který zaèíná dopravní znaèkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a konèí ve vzdálenosti 5 m za oznaèníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní znaèka není, ve vzdálenosti kratí ne 30 m pøed a 5 m za oznaèníkem
zastávky; je-li prostor zastávky vyznaèen vodorovnou dopravní znaèkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje",
platí tento zákaz jen pro vyznaèený prostor,

nì nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení pøepravovaných osob nebo k neprodlenému naloení nebo sloení nákladu. Stát
znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
Zastavit vozidlo znamená pøeruit jízdu z dùvodu nezávislého na vùli
øidièe.
ODSH na základì výe uvedeného upozoròuje, e pokud øidiè
vozidla zastaví nebo stojí s vozidlem v rozporu se zákonem, mùe mu
být uloena pokuta. V horím pøípadì, pokud vozidlo neoprávnìnì
stojí na vyhrazeném parkoviti nebo tvoøí pøekáku silnièního provozu,
mùe být takové vozidlo odtaeno.
ODSH proto apeluje a pøedem dìkuje vem provozovatelùm (øidièùm), aby byli nápomocni pøi øeení této situace a dbali na dodrování pravidel silnièního provozu.
Zpracovala: JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy
a silnièního hospodáøství, tel. 777 471 180

- na eleznièním pøejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti
kratí ne 15 m pøed nimi a za nimi,
- v místì, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní znaèku nebo
vodorovnou dopravní znaèku "Smìrové ipky" nebo "Nápis na vozovce",
- ve vyhrazeném jízdním pruhu,
- v jízdních pruzích vyznaèených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,
- ve vzdálenosti kratí ne 5 m od zaèátku a konce vodorovné
dopravní znaèky "Podélná èára souvislá" nebo nástupního ostrùvku
tam, kde by mezi touto dopravní znaèkou nebo nástupním ostrùvkem
a vozidlem nezùstal volný alespoò jeden jízdní pruh iroký nejménì 3
m,
- na mostì,
- v tunelu; to neplatí v pøípadì nouzového stání na místì oznaèeném dopravní znaèkou "Nouzové stání"; v pøípadì nouzového stání
musí øidiè vypnout motor,
- pøed vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty
nebo z místa leícího mimo pozemní komunikaci,
- na vyhrazeném parkoviti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkovitì vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepøekroèí
dobu tøí minut a které neohrozí ani neomezí ostatní úèastníky provozu
na pozemních komunikacích, popøípadì neomezí øidièe vozidel, pro
nì je parkovitì vyhrazeno,
- na tramvajovém pásu,
- na silnièní vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci,
- na jiných místech, kde by tím byla ohroena bezpeènost provozu
na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel,
- na silnicích I. tøídy a za sníené viditelnosti i na silnicích II. a III.
tøídy mimo obec, kromì míst oznaèených dopravní znaèkou jako parkovitì,
- na dopravním okruhu oznaèeném dopravní znaèkou "Okruh"
nebo "Zmìna smìru okruhu" je
zakázáno pouze stání,
Na závìr jetì krátké opakování pojmù:
Zastavit znamená uvést
vozidlo do klidu na dobu nezbyt-
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DÍKY PENÌZÙM Z NADACE AGROFERT BUDOU VIZOVIÈTÍ HASIÈI
LÉPE CHRÁNÌNI PØI ZÁSAZÍCH
Tøi kompletní zásahové obleky a troje zásahové boty získali vizoviètí dobrovolní hasièi díky penìzùm z nadaèního hasièského fondu
Nadace AGROFERT na obnovu ochranných pomùcek jednotlivých
èlenù jednotky. Finanèní dar ve výi 60.000 korun jim tak umoní
vyøadit zásahové obleky a obuv, které pouívali víc ne deset let a
byly u za hranicí své ivotnosti.

daleko více chránìno zdraví èlenù jednotky pøi zásazích," øekl Jiøí
ùrek z krizového øízení mìsta Vizovice.

Zásahové obleky DEVA PATRIOT ELITE z tøívrstvého zásahového odìvu jsou z nehoølavého materiálu NOMEX. Zásahové boty
PRABOS FIRE PROTECTION IV jsou zase vybavené kevlarovou
planetou, která chrání obuv proti prùøezu motorovou pilou. Mají i
ocelovou planetu proti propíchnutí.

Je to ji podruhé, co Nadace AGROFERT poskytla finanèní pøíspìvek vizovickým hasièùm. V roce 2015 získali 56.761 korun na
nákup vybavení pro poskytnutí pøedlékaøské pomoci, ochranných
pomùcek èlenù jednotky a nákup zásahových proudnic.
Gabriela Netopilová Slutíková
PR manaer mìsta Vizovice
Tel.: 731 132 162

HLEDÁM KE KOUPI NEBO K
PRONAJMUTÍ GARÁ VE VIZOVICÍCH
TEL.776137833

"Velmi si váíme podpory hasièských sborù, kterou hasièský
fond Nadace AGROFERT umoòuje. S poøízeným vybavením bude
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Technické sluby mìsta Vizovice, p.o.
hledají na èásteèný pracovní úvazek
pracovníka na
kontroly kotelen a pracovníka, který by
zajioval odchyt toulavých psù.
Kontakt Ing.Ivan Strakraba
tel: 739 204 910
e-mail: tsmv@volny.cz

ZAPOJTE SE DO ANKETY PRACOVNÍK
ROKU VE ZDRAVOTNÍCH SLUBÁCH

Zlínský kraj vyhlásil 5. roèník ankety "Pracovník roku ve zdravotních slubách Zlínského kraje". Jejím cílem je uznání práce a
posílení prestie zdravotníkù ze zdravotnických zaøízení pùsobících ve
Zlínském kraji. Zátitu nad anketou pøevzal hejtman Jiøí Èunek.
Návrhy na udìlení ocenìní lze pøedkládat do 30. 6. 2018. Ocenìní
budou udìlena v kategoriích Lékaø a Nelékaøský zdravotnický personál, a to za významný pøínos v oblasti poskytování zdravotních slueb
a za aktivní, dlouhodobou èinnost ve zdravotnictví.
Více informací o anketì vèetnì návrhového listu a dalích dokumentù najdete na webu Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/pracovnik-roku-ve-zdravotnich-sluzbach-cl-2705.html
Mgr. Adéla Kousalová

HLEDÁME POKOJSKOU
na úklid penzionu ve Vizovicích

Brigádnì, po dohodì moný trvalý pracovní pomìr.

731 508 000
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VYPALOVÁNÍ TRÁVY VERSUS PÁLENÍ ZAHRADNÍHO ODPADU
Pálení staré trávy i ostatních porostù v souvislých plochách je
zákonem o poární ochranì zakázáno. Hrozí nebezpeèí pøenesení
poáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po
povrchu suché vegetace, zanesením ohnì vìtrem a v neposlední øadì
pøenesením ohnì v podloí. Poslední nebezpeèí je aktuální zvlátì v
lesích nebo na plochách, kde je silnìjí vrstva lesní hrabanky. Takový
oheò mùe "doputovat" na vzdálenost desítek metrù a objevit se i po
nìkolika dnech. Jsou známé pøípady, napø. vzplanutí lesa po dvou týdnech ve vzdálenosti a sedmdesáti metrù od pùvodního místa pálení.
Bohuel jsou kadoroènì zaznamenávány i pøípady uduení lidí v
kouøi a v neposlední øadì i uhoøení pøi nezvládnutém, pùvodnì jen
malém kousku vypalované plochy.
V jarních a podzimních mìsících hasièi vyjídìjí k poárùm trávy a
lesních porostù. Èastìji také vyjídìjí k poárùm nebo k dohaování
patnì zabezpeèených ohni. Dle zákona è. 133/1985 Sb., o poární
ochranì, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen zákona o PO) fyzická
osoba nesmí provádìt ploné vypalování porostù a i pøesto je u nás
vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelùm zahrad nebo remízkù vyplatit.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:
- velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shoøela v dobì, kdy
je na místì pøítomen dozor,
- pøi náhlém zhorení poèasí nebo silném vìtru je pálení nutné
ihned pøeruit a oheò uhasit,
- místo pro pálení se izoluje pruhem irokým nejménì 1 m, kde
budou odstranìny hoølavé materiály a na minerální pùdu (zeminu),
- místo spalování se zabezpeèí dostateèným mnostvím hasebních látek,
- místo pálení lze opustit a po úplném uhaení ohnì,
- po dobu 5 dnù nebo do vydatného detì je nutno místo pálení
pravidelnì kontrolovat,
- pøíjezdové cesty vedoucí k místùm spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest lze pouze v bezpeèné vzdálenosti od obytných
nebo hospodáøských objektù,
- osoba mladí 15 let nemùe odpad spalovat bez pøítomnosti
osoby starí 18 let, která je spalováním povìøena.
Ohlaování pálení
Jak bylo uvedeno výe, zákon o poární ochranì, stanovuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám tzv. ohlaovací
povinnost. Tato povinnost se v konkrétních pøípadech vztahuje i na
fyzické osoby (Naøízení Zlínského kraje è.3 ze dne 28. 11. 2011).
Pro splnìní této povinnosti lze vyuít aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ
na webových stránkách HZS Zlínského kraje (http://paleni.hzszlk.eu).
Vyuití této aplikace profesionální hasièi preferují pøed oznamováním
pálení telefonicky, co ale tuto monost nikterak nevyluèuje.
Nahláením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operaèním a informaèním støediskem Hasièského záchranného
sboru Zlínského kraje. Evidence slouí jen pro monost ovìøení místa
pálení s moným nahláením poáru.
Aplikace umoòuje i registraci uivatele, kterou ale doporuèujeme
pouze pro èasté, opakované hláení pálení. Registrací mùete jednodue zadávat více pálení v rùzných Vámi spravovaných lokalitách a
pøitom o nich mít kompletní pøehled. Navíc pokud by v letních mìsících
bylo vyhláeno období mimoøádných klimatických podmínek z dùvodù
sucha budete o zákazu pálení na Vá kontaktní email informováni.

Ten, kdo se toti rozhodne "vyèistit" svou zahradu ohnìm, mùe
zaplatit i nìkolikatisícovou pokutu. Pøi ploném vypalování porostù se
dopoutí pøestupku dle zákona o poární ochranì, za který jí hrozí
pokuta do 25 000 Kè. Fyzické osoby mohou provádìt kontrolované
spalování hoølavých látek, napø. shrabanou trávu pálit na hromadì.
Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby takté nesmí
plonì vypalovat porosty. Pøi spalování hoølavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatøení proti vzniku a íøení
poáru. Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby se pøi ploném vypalování porostù dopoutí pøestupku dle zákona o PO, za který
jí hrozí pokuta do 500 000 Kè (stejná pokuta hrozí pro nenahláení
poáru). Dále jsou povinni spalování pøedem oznámit pøíslunému
hasièskému záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona o PO pro
fyzické osoby, podnikající právnické a podnikající fyzické osoby je
povinnost bezodkladnì oznamovat kadý vzniklý poár pøíslunému
hasièskému záchrannému sboru kraje.

Samotné vyplnìní ohlaovacího formuláøe je velmi jednoduché a
srozumitelné. V pøiloeném odkazu pod formuláøem také najdete dalí
doplòující údaje.
Ohláení se rozhodnì neprovádí na èísla linek tísòového volání
(112 a 150), které slouí pøímé pomoci postieným.
Ohláením pøedejdete zbyteèným výjezdùm hasièù k ohláeným
poárùm trávy, lesa, odpadu atd. a také pøesným udáním místa zajistíte, e pomoc hasièù bude pøesnìjí a tím i rychlejí.
Hasièský záchranný sbor Èeské republiky

Nezapomeòte také, e pøi pálení odpadu musí být vdy postupováno v souladu s dalími zákony, napø. zákonem o ovzduí, zákonem
o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhlákami obcí.
Jen v roce 2017 v Èeské republice pøi vypalování trávy zemøeli dva
lidé a 22 osob se zranilo. Výe kod zpùsobených tìmito poáry se
vyplhala k èástce témìø 8 milionù korun.
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DÌKUJEME NADAÈNÍMU FONDU ALBERT
ZA PODPORU
Anglický jazyk je v souèasnosti povaován za jednu z kompetencí, která je jak v pracovním,
tak bìném ivotì brána jako
stìejní. Jsme si vìdomi, e
budoucí zamìstnavatelé dìtí
budou tuto kompetenci vyadovat, a proto je naí snahou dìti
dostateènì pøipravit v dorozumívání se prostøednictvím anglického jazyka.
Díky Nadaènímu Fondu
Albert a jeho projektu "Bertík
pomáhá 2017" mohlo pokraèovat individuální i skupinové douèování naich dìtí v anglickém jazyce,
které má v naem dìtském domovì, právì díky NF Albert, ji dlouhodobou tradici.

Do krouku douèování anglického jazyka s lektorkou Kamilou,
která za dìtmi pravidelnì dochází ji nìkolik let, bylo zapojeno celkem
8 dìtí. Jsou to jak ji zdatní angliètináøi, tak dìti, které si základy anglického jazyka teprve budují. Bylo tedy potøeba, aby se lektorka u kadého dítìte zamìøila na nìco jiného a pouila rozdílné metody výuky.
Práce tak byla intenzivnìjí, efektivnìjí a smysluplná.
A výsledky? Ty se dostavily.
Chceme Vám proto vzkázat srdeèné "THANK YOU"!
Dìti z DD a Z Vizovice

MÌSTSKÁ KNIHOVNA JOSEFA ÈIMÁØE
INFORMUJE
V roce 2018 se knihovna pøipojila k mezinárodnímu projektu
Bookstart v rámci pilotní verze v Èeské republice pod názvem S kníkou do ivota. Co to vlastnì je Bookstart?
Je to mezinárodní projekt na podporu ètenáøství realizovaný ji po
dobu 25 let zhruba ve 20 zemích, pùsobící v 27 jazykových oblastech
napøíè kontinenty.
A co je cílem projektu? Podpoøit rozvoj verbálních schopností dìtí
od tìch nejmeních, zlepit vztah ke knize a ètení celkovì, dovést rodièe k pochopení významu ètenáøských dovedností a pøesvìdèit je, e
jednou z nejlepích vìcí, které mohou pro své dìti udìlat, je spoleènì
strávený èas nejen nad knihou pøi ètení. V neposlední øadì je pomoc
orientovat se v nabídce kvalitní literatury pro nejmení dìti a otevøít
prostory knihoven i pro nejmení ètenáøe.

2/2018

23

Nae knihovna patøí mezi tìch 120 nejodvánìjích knihoven v
republice, které se do projektu zapojily. My jsme zvolili formu pøedávání dárkového kniního balíèku pøi slavnostním vítání obèánkù do ivota v obøadní síni Vizovice. Tady byla rodièùm pøedána dárková sada,
která obsahuje kníku, kód ke staení audioknihy, leporelo, seznam
doporuèené literatury a dárkový poukaz na registraci do knihovny na 1
rok.
Projekt vak není jen o dárcích, knihovna pro tuto cílovou skupinu
pøipraví dalí akce v knihovnì v podobì setkání. Prostory knihovny
jsou pro tyto úèely dobøe vybavené, máme dìtský koutek s kobercem
i hygienické zázemí, spousty krásných kníek pro malé ètenáøe.
Take, maminky a tatínkové, pøijïte se k nám podívat a tøeba i nìjakou
knihu vypùjèit.
V knihovnì jsme také pøivítali jaro a to tradièní velikonoèní knihovnickou dílnièkou, kde rodièe i dìti se zaujetím vyrábìli velikonoèní
ozdoby. Úèastníci kurzu tréninku mentální kondice vedeného PhDr.
Mgr. Janou Bílkovou, Ph.D. si zase pro zmìnu potrénovali pamì.
O vech dalích akcích poøádaných knihovnou se doètete na
www.knihovnavizovice.cz
Mgr. Blanka Krejcárková

APOSTROF?
A CO TO, PROSÍM VÁS, ZNAMENÁ? ZEPTAL SE KULTURNÍ PRACOVNÍK ONV.

Ach jo. Jak to letí... Kdy jsem
si zavzpomínal na první bigbíty,
první vypitou flaku podivného
vína za ètyøicet kaèek, hodnì velkou kocovinu, první lásky..., tak
vdy se nejenom mnì, ale i spoustì Vizovjanùm, dostane na jazyk
Apostrof. A jsem velmi rád, e
Mirek krásnì zavzpomínal.
Hudební skupina Apostrof
vznikla ze skupiny Divá Bára, a to
jednoduchým
pøejmenováním
názvu skupiny DIVÁ BÁRA na

název APOSTROF. Stalo se to v
roce 1979, tedy v dobì, kdy u
byla Divá Bára pomìrnì známá a
zavedená kapela.
Pøejmenování bylo v souladu
s celostátním naøízením, aby skupiny s provokativním názvem buï
ukonèily svou èinnost, nebo se
pøejmenovaly. Je sice s podivem,
proè se musela pøejmenovat i
nae skupina, kdy jsme si název
Divá Bára vybrali podle hlavní
hrdinky stejnojmenné povídky
Boeny Nìmcové. Asi vadil ten
pøívlastek "divá", co si patrnì
nìkteøí vyloili jako divoká a
destruktivní.
Na základì naí obliby amerického hudebníka, skladatele a
textaøe Franka Zappy, jsme se rozhodli, e se budeme jmenovat stejnì jako jeho 18. album z roku 1974
"Apostophe (´)", tedy èesky
Apostrof.
Vzpomínám si, e kdy jsem
se coby kapelník dostavil na
Odbor kultury ONV v Gottwaldovì,
abych oznámil, e se Divá Bára
bude jmenovat Apostrof, jak mne
pøísluný kulturní pracovník pochválil slovy "...vidíte, e to jde".
Nový název si peèlivì zapsal, a
kdy u jsem byl na odchodu,
zvedl hlavu od papírù, rozhlédl se

a tichým hlasem se mne zeptal: "A
co to, prosím vás, znamená?".
Sloení skupiny Apostrof v
období 1979-1981 bylo následující:
Stanislav Valendin - klávesy
Ivan Doleálek - basa + zpìv
Zdenìk Hromádka - bicí +
zpìv (do roku 1981)
Jan Valendin - bicí (od roku
1981)
Miroslav Hála - kytara + zpìv

Koncert v Gottwaldovì na Lesní ètvrti

Zajímavostí je, e nai první
bubeníci prokázali svoji kvalitu tím,
e oba pozdìji hráli ve famózní
zlínské skupinì AG Flek a nahrávali s ní desky:
Zdenìk Hromádka - 1. LP
"Blázni umírají nadvakrát" (1983)
Jan Valendin - 2. LP "Dohrála
hudba" (1989)
V roce 1981, po odchodu
Zdeòka Hromádky do skupiny AG

Mirek Hála v Gottwaldovì v roce 1982
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ným hráèem na basovou kytaru,
hraje ve skupinì BUTY a je i uznávaným studiovým zvukaøem
(Studio V ve Zlínì).

Flek, se posadil za bicí soupravu
mladí bratr Stani Valendina Jan.
Do skupiny s sebou pøivedl i svého
kamaráda a spoluáka ze støední
koly Petra Vavøíka, který pak hrál
v Apostrofu jeden rok na sólovou
kytaru. Ze skupiny toti ohlásila
odchod nae opora, hráè na kláve-

sové nástroje Staòa Valendin,
který dal na èas pøednost svému
zamìstnání a své mladé rodinì.
No a protoe se nám sehnat druhého klávesáka nepodaøilo, tak
jsme vzali do kapely druhého kytaristu. Zasvìcení ètenáøi vìdí, e
Petr Vavøík je nyní vysoce uznáva-

Vlasta Redl ve výskoku - 1982
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V roce 1982 vystøídal Petra
Vavøíka na postu kytaristy støedokolák z Gymnázia Gottwaldov Jiøí
Vaculík (pozdìjí spoluzakladatel
a spolumajitel firmy Tescoma,
a.s.). Stejnì jako Ivan Doleálek
byl i Jiøí Vaculík mým "úlovkem". V
letech 1975-1989 jsem toti pùsobil na GYGO jako støedokolský
profesor a mìl jsem pøehled o tom,
kdo je ikovný muzikant. Jirka mìl
rád "novou vlnu" a do repertoáru
prosadil
napøíklad
skladbu
"Psycho Killer" od skupiny Talking
Heads. V té dobì jsme ji hráli
docela zdaøile i nìkolik vìcí od
Praského výbìru (Hrabì X,
Zubatá a Praákùm je hej).
A právì tímto repertoárem
skupina zabodovala 17. 7. 1982
pøed porotou na rockovém festivalu v Újezdì. Odborné porotì se
vystoupení skupiny Apostrof zalíbilo natolik, e ji vyhodnotila jako
nejlepí a pøiøkla jí vítìzství. Festival se konal za sluneèného poèasí v pìkném pøírodním areálu, kterému se øíkalo Hájek. Poøadí na
pøedních místech:
1. APOSTROF (Vizovice)
2. EXPO (Holeov)
3. LUX (Valaské Klobouky)
4. ORIENT (Újezd)
Festival se opakoval i o rok
pozdìji a na stejném místì (16. 7.
1983). Tentokrát se vak porota
nedostavila a tak kapely pøedvedly
lidem bìhem dne to, co si na pøehlídku pøipravily a veèer hrál
Apostrof k tanci.

Vrame se vak jetì do roku
1982 na jednu akci, která probìhla
v areálu Gymnázia Gottwaldov na
Lesní ètvrti. Akce se konala jednoho slunného páteèního odpoledne
na høiti u 6. pavilonu. V koordinaci se studentskou organizací SSM
se mi podaøilo zorganizovat taneèní odpoledne, na kterém kromì
skupiny Apostrof vystupovala i studentská kapela. Z akce se dochovaly fotografie, které dokazují, e
se vichni dobøe bavili.
Byla to první a, bohuel, i
poslední akce tohoto druhu. V
pondìlí si mne zavolal na kobereèek soudruh øeditel Støecha, aby
mi v øeditelnì domluvil a oznámil
mi, e podobné akce se ji na
kole konat nebudou. Na chlapeckém záchodì toti zùstaly po akci
na zemi poházené papíry. Jo, a
jetì prokopnuté dveøe a jeden
utrený a rozbitý pisoár.

Superples v Otrokovicích 1986

V roce 1983 se klávesák
Standa Valendin opìt do skupiny
vrátil, ale odehrál v ní pouze jeden
rok. Pak skupinì opìt oznámil, e
to èasovì nezvládá a e z rodinných a pracovních dùvodù odchází. Doma mìl dvì malé dìti a
navíc se ho zamìstnavatel chystal
vyslat na kolení do USA.
Formace z roku 1983 je
zachycena na fotografii ze dne 25.
6. 1983, na které kapela pózuje
pøed
taneèní
zábavou
ve
Hvozdné. Na snímku vpravo jsou
zleva doprava: Stanislav Valendin,
Jiøí Vaculík, Jan Valendin, Ivan
Doleálek a Miroslav Hála.
Nae nadìje, e se Staòa do
skupiny zase nìkdy vrátí, ukonèila
tragická událost. Na podzim roku
1984, ráno po nástupu do práce,
kdy provádìl údrbu na laserovém stroji, za doposud ne pøíli
objasnìných okolností, proletìlo
jeho tìlem nìkolik desítek tisíc
voltù. Na Standu Valendina vzpomínáme nejen jako na vynikajícího
muzikanta, ale také jako na kamaráda a dobrého èlovìka, který byl
vdy ochotný pomoci druhým.
Dùleitým faktem pro Apostrof
bylo, e pøiblinì ve stejnou dobu,
kdy odeel ze skupiny Staòa
Valendin, ukonèila své úèinkování
ve skupinì AG Flek i zpìvaèka
Blanka Táborská. Jako náhradu
za Blanku si AG Flek nael Vlastu
Redla. A právì na této skuteènosti
Apostrof profitoval. V té dobì mìl
toti AG Flek málo koncertù, a protoe to nebylo na uivení, tak
Vlasta Redl vzal i hraní ve skupinì
Apostrof.

Vlasta se chopil sólové kytary
a dle potøeby hrál i na klávesy. No
a úasnì zpíval. První tancovaèka, kterou Vlasta Redl s Apostrofem odehrál, byla 27. 10. 1984 v
Sokolovnì ve Vizovicích.
V roce 1985 opustili skupinu
dva její èlenové. Basák Ivan
Doleálek odeel natrvalo do
Prahy, aby tam pokraèoval ve své
muzikantské kariéøe a bubeník
Jan Valendin, který ukonèil vysokokolské studium, musel v záøí
nastoupit na jeden rok na vojnu.
Na tuto dobu za nìj u bicích
zaskoèil Bronislav obáò z
Uherského Brodu (mladí bratr
basového kytaristy Pepy obánì
ze skupiny AG Flek). Na post
basového kytaristy místo Ivana
Doleálka pak nastoupil Stanislav
Pavelka z Vizovic.
Sestava z tohoto astného
období byla tedy následovná:
Vlasta Redl
- kytara, klávesy, zpìv
Miroslav Hála
- kytara, klávesy, zpìv
Stanislav Pavelka
- basová kytara, zpìv
Bronislav obáò
- bicí
Vzpomínám si, e v té dobì
jsme se nevyhýbali ani hraní na
akcích jiného druhu. Napø. na akci
nazvané Superples, která se
konala 15. 3. 1986 ve Spoleèenském domì v Otrokovicích.
Dalí netradièní angamá bylo
nae úèinkování v kavárnì na
hotelu Moskva v Gottwaldovì, kde
hrál Apostrof celý jeden záøijový
týden ( 1. - 6. 9. 1986) jako záskok
za barovou kapelu, která se nesti-

hla vrátit ze zahranièí. Nebyla to
sice pro Apostrof ta správná parketa, ale zvládli jsme to v pohodì.
Navíc si ten týden za námi navykli
chodit kamarádi a bylo tam docela
veselo.
Nejlépe se vak Apostrof cítil
na taneèních zábavách, kde se

Netypické hraní v baru hotelu Moskva

holdovalo rockové muzice.
Koncem roku 1986 se do
kapely vrátil Jan Valendin a my
jsme hráli vechno moné.
Od Beatles, Pink Floyd, Bad
Company,
Bryana Adamse,
AC/DC a ZZ Top a po tuzemský
Olympic, Citron, Turbo, Tango,

Záskok na Moskvì 1986
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Vlasta Redl s námi hrál a do
záøí 1987. Pak odeel, aby se
naplno vìnoval hraní ve skupinì
AG Flek a skládání písní. V té
dobì byl u populární i jako folkový zpìvák. Odchod ze skupiny
ohlásil i ná basák Staòa Pavelka,
který se v té dobì stìhoval z Vizovic. Museli jsme tedy hledat náhrady. A nali jsme je. Sólové kytary
se místo Vlasty Redla chopil Dalibor Dìdek, na post basového
kytaristy nastoupil Jan Mahrek a
hlavního zpìvu se ujal Stanislav
"Èert" Bartoík (nyní èlen skupiny
Fleret).
Nová sestava je zachycena
na fotografii z taneèní zábavy,
která se konala 10. 6. 1988 ve
Valaském enku ve Vizovicích
(vpravo dole).

Kern, Katapult, Elán aj. Velký
ohlas mìly Vlastovy plouáky
"Veèer
køupavých
srdíèek",
"Podpantoflem blues" a "Èím to,
moje milá". Specialitou skupiny
byly nae rockové úpravy lidových
písní "My jsme Valai", "Co jste
hasièi" a "Vyletìla holubièka".
Je zajímavé slyet ze starých
zvukových záznamù, jak Vlasta
Redl opìvuje "Taneènice z Lúènice" a nebo jak ve skladbì "Já na
to mám" pøesvìdèuje lidi, e na to
skuteènì má. A lidi to pochopili a
zaèali na Apostrof chodit stále ve
vìtím a vìtím poètu.
Na dolním snímku je zachyceno jedno z posledních hraní s
Vlastou Redlem na taneèní zábavì ve Zdìchovì dne 18. 7. 1987.
Na jednom ze snímkù je vidìt, e
rozhodnutí kapely hrát v pruhovaných trièkách, zaèaly akceptovat i
fanynky.

klávesy + zpìv
Jarda Bobovský zpìv
Libor Øepa bicí
Na úplný závìr bych rád
podìkoval Kulturnímu støedisku
Vizovice, které bylo naím zøizovatelem. Jmenovitì chci podìkovat
jeho tehdejímu øediteli Pavlu ou-

kálkovi, který poskytoval kapele po
celou dobu její existence bezplatnì zkuebnu v Kulturním domì a
drel nad námi ochrannou ruku.
Díky!
Miroslav Hála
Z archivních fotografií Miroslava Hály zpracoval Richard
Jaronìk.

V roce 1990 jsem se zaèal
naplno vìnovat své nové profesi
zvukaøe a taktovku kapelníka jsem
pøedal kytaristovi Petru Mikulèíkovi
z Vizovic. Ten pak skupinu vedl v
letech 1991-1994. Já jsem se pøesunul na post zvukaøe a kapelu
jsem ozvuèoval. Skupina se v
tomto období orientovala na tvrdí
rockovou muziku, hrála na taneèních zábavách a byla úspìná.
Vystøídala se v ní øada
dobrých muzikantù. Kromì bezchybné rytmiky Jan Valendin (bicí)
a Jan Mahrek (basa) to byli:
Petr Mikulèík kytara + zpìv
Michal Vaica klávesy + zpìv
Petr Bøezina kytara
Miroslav Hromádka -

Jedno z posledních hraní s Vlastou
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Bígbít ve Valaském enku 1988

HUDEBNÍ KLUB S
MIROSLAVEM HÁLOU

NOVINKY V INFOCENTRU
Èeká nás nová turistická sezona. Pro návtìvníky mìsta jsme
pøipravili nové propagaèní materiály. Tyto skládaèky plné fotografií a
informací jsou tematicky rozdìlené na monosti ubytování ve mìstì,
památky ve Vizovicích a okolí, turistické trasy, kulturu ve mìstì a
vizovické tradice. Z nich si tak turista mùe vybrat pøímo tu oblast, o
které by se rád dozvìdìl nìco více.
A do konce kvìtna v infocentru návtìvníci najdou výstavu
nazvanou Hry s drátkem. Vechny výstavy, které probíhají v DK, jsou
urèeny nejen turistùm, ale i Vizovjanùm a jsou zdarma. Tìíme se,
e se u nás zastavíte.
Pracovnice infocentra

Tak jsme se opìt seli v Hudebním klubu Vizovice s Miroslavem
Hálou , tentokrát s hudbou 70. a 80. let a muzikanty vizovické kapely APOSTROF. Kapelník Míra Hála nás provedl její historií, fotografiemi i letitými nahrávkami kapely, ale hlavnì hráèi opìt omládli, vzali
nástroje a zahráli ukázky repertoáru té doby.
Velký výkon pøedvedl sólový kytarista Dalibor Dìdek, i kdy nedrel kytaru nìkolik let, ale jeho souhra s ostatními muzikanty a nadeným sálem byla bájeèná.
V pøítím Hudebním klubu 24. 5. pøiveze prùøez svìtovou hudbou
JIØÍ ÈERNÝ v poøadu Ro(c)kování a po prázdninách 4. 10. s námi
do Hudebního klubu usedne Zdenìk Hrachový a sk. FLERET, aby
zahráli a zavzpomínali na jejich 35letou historii.
Jan Imrýek

VÝSTAVA IKOVNÉ RUCE OBÈANÙ
VIZOVIC
16. února byla vernisáí zahájena výstava rukodìlných prací
obèanù z Vizovic ve výstavních prostorách Informaèního centra.
Letos se sely pøekrásné vìci od 24 vystavujících. Lidé a do velikonoèních svátkù mohli obdivovat háèkovaný betlém, keramiku, háèkované odìvy, doplòky, háèkovaná i itá zvíøátka, tradièní vizovické
peèivo, malované obrazy, vyívané ubrusy, vizovické kraslice, pedig,
vánoèní ozdoby z korálkù, drátované vìci i kraslice, keramika z proutí, perky z fima, mandaly, panáèci z kelímkù, hlíny a dalí.
Nevystavovali jen dospìlí, ale také dìti.
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také druhé a tøetí místo. Druhé místo od poroty získali stejným
poètem hlasù hned dva kuchaøi a to Frantiek Stodola z Vizovic a
Libor Mikl z Vítové. Tøetí místo získal Tomá evèík z Vizovic. U
veøejnosti se sely také dvì druhá místa a to od Taány Veèeøové a
Petry Vysoudilové z Vizovic a tøetí místo putovalo k Lence Polanské
do Bratøejova.

Soutìení a ochutnávání doprovázeli hrou a zpìvem Mladí gajdoi z Kaavy, Petr Sovják z Neubuze, Kaavská gajdoská, Chlapi
z Kaavy, Gajdoská muzika J. Èerníka a Folkórní soubor Javorník Lúky SK.

GAJDY A ZELÉ, IVOBYTÍ CELÉ VE
VIZOVICÍCH JI POSEDMÉ
Ji sedmým rokem probìhlo v Domì kultury pøi výstavì ikovné
ruce obèanù Vizovic soutìení o nejlepí valaskou kyselici za
doprovodu gajdoských kapel.
Z dvaceti vzorkù kyselic vybírala jak odborná porota, tak laická
veøejnost vítìze. Porotì nejvíce chutnala kyselice Davida Dintera a
návtìvníkùm zase od Frantika Stodoly. Letos poprvé se udìlovalo
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ÚSMÌVY ZDEÒKA TROKY

V úterý 6. bøezna se ve Vizovicích konala zábavná talk-show s
názvem "Úsmìvy Zdeòka Troky ". Z. Troka absolvoval støedokolská studia na Lycée Garnot ve francouzském Dijonu. Poté vystudoval filmovou a televizní reii na praské Filmové a televizní fakultì
Akademie múzických umìní. Z. Troka se netají tím, e mu do tvorby zasahuje také maminka Rùena Troková. Povídání o slavné trilogii Slunce, seno..., Babovøesky..., pobavilo vechny posluchaèe.
Nechybìly ani veselé historky z natáèení a vzpomínky na dobu bujarého mládí. Publikum reagovalo na veselé povídání a objevily se i
pøekvapivé dotazy.

Zábavný veèer hudebnì doprovodila písnièkáøka, zpìvaèka a
kytaristka, autorka hudby i textù Simona Klímová.
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