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Z obsahu
Šťastná to žena
Probouzela jsem se s myšlenkou
na nenapsaný úvodník do prvního letošního čísla Vizovských novin. Ta mě neopouštěla ani u ranní
kávy. Zvolit téma úvodníku bývá
někdy složité. Informací ke sdělení co připravujeme a co nás čeká
je tolik, že se těžko vybírá. A pak
to všechno sepsat do čtivé podoby. Co bych za to dala mít nadání
ke psaní a také fantazii jako třeba
Božena Němcová, o které právě
mluví moderátor v rádiu s připomínkou dvoustého výročí od jejího
narození. V uších mi zaznívá jedna
věta z její nejznámější knihy Babička pronesená kněžnou Zaháňskou
„Šťastná to žena“. Vybavují se mi
krásné ilustrace Adolfa Kašpara
nebo Karla Svolinského, některých
z mnoha ilustrátorů knihy, kterou
jsem četla v dětství. Přestože jsme
ji měli doma mezi ostatními knihami, jak jsem zjistila později, tuto
knihu Babičky jsem měla zapůjčenou z městské knihovny. V myšlenkách se vracím v čase zpátky. Jak ráda jsem chodila a stále
chodím do knihovny. Vůně knih,
ticho a atmosféra knihovny v té
době v předzámčí byla až magická. Prsty jsem hladila hřbety knih
a těšila se na další příběhy ukryté
za obalenými deskami, vzorně seřazenými v řadách podle abecedy.
Naše městská knihovna ve Vizovicích byla oficiálně založena před
sto lety v roce 1920. Taky má své
výročí. Je sice o sto let mladší než
Božena Němcová, ale má stejně
jako ona velkou řadu příznivců –
čtenářů. Přeji jí a pevně věřím, že

se v tomto vzájemném přátelství
bude těšit ještě mnoho let.
„Ne, já kdybych měla volit – tedy
bych si přála narodit se znovu až za
dvě stě let – anebo ještě později –
neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít
s rozkoší,“ zní pasáž z knihy Dopisy
lásky od Boženy Němcové.
Žijeme v čase, ve kterém chtěla
žít Božena Němcová. V zemi patřící
k nejrychlejším ekonomikám Evropy
s rekordně nízkou nezaměstnaností,
stabilitou a růstem i v oblasti sociálního zabezpečení… Jen těžko můžeme vyvrátit názory odborníků, že se
v současnosti máme nejlépe v naší
historii.
Vstoupili jsme do přestupného roku 2020, ve kterém se budou
konat Letní olympijské hry v japonském Tokiu, Mistrovství Evropy ve
fotbale 2020, které se bude hrát po
celém starém kontinentě, v Dubaji
bude zahájeno Expo 2020 s účastí i pavilonu České republiky. Na
podzim 2020 proběhnou rovněž
volby do krajských zastupitelstev
a třetiny Senátu…. Měl by to být rok
výjimečný, naplněný hojností, štědrostí a štěstím. Bude přát odvážným
a připraveným a také změnám.
Napadá mě, že bude ve své odvaze a touze po změně a štěstí podobný Boženě Němcové. Přeji vám
všem, aby příběh letošního roku
stejně jako kniha Babička – slovy
recenzentky Jany Morávkové – byl
psaný srdcem, plný pohody, lásky
a vnitřních lidských hodnot.
Alena Hanáková
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Evidence obyvatel Vizovic v roce 2019
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Změny trvalého pobytu
v roce 2019:
• přistěhovalo se 135 osob,
• odstěhovalo se 90 osob,
• v rámci Vizovic se přestěhovalo
89 osob,
• počet obyvatel hlášených
na úřední adrese Masarykovo
nám. 1007 je 181 osob.

Narození:
• narodilo se 49 dětí.
Úmrtí:
• zemřelo 41 osob.
Dle údajů MV ČR je ve Vizovicích
hlášeno 61 cizinců z toho 27 žen
a 34 mužů.

Termíny zasedání

Zastupitelstva města Vizovice v roce 2020
30. březen 2020  18. květen 2020  29. červen 2020  7. září 2020  26. říjen 2020  14. prosinec 2020.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“)
upozorňuje, že dne 15. února 2020
uplynul termín pro podání hlášení
o produkci a nakládání s odpady za
rok 2019. Povinnost podávat hlášení
se týkala všech původců odpadů,
kteří přesáhli při produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený
limit 100 kg nebezpečného nebo
100 t ostatního odpadu za rok
2019, a to podle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“). Ten, kdo přesáhnul alespoň jeden z výše daných limitů, byl povinen do uvedeného termínu podat Roční hlášení
o produkci a nakládání s odpady dle

4

přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady. Uvedené limity se vztahují na celkovou produkci a nakládání s odpady původce (součet za
všechny jeho provozovny). Ohlašování pak se provádí zvlášť za
každou samostatnou provozovnu,
činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu. Tímto vyzýváme
původce odpadů, kterých se uvedená povinnost týkala, a dosud
hlášení nepodali, aby tak učinili
v co nejbližším termínu. Hlášení je
možné podat prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP),
který je dostupný na www.ispop.cz.
Každý subjekt, který podává hlášení, musí být v tomto systému

zaregistrovaný, bez registrace není
možné hlášení podat. Registrace
subjektu umožňuje ohlašovateli
odeslat hlášení přímo do systému a přístup k uživatelskému účtu
v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena
všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. OŽP dále upozorňuje, že každoročně obdrží z celostátní databáze podaných hlášení
seznam původců, kteří ohlašovací
povinnost měli splnit, ale neučinili
tak. Tito původci se dopouštějí přestupku, za který je možno dle zákona o odpadech uložit pokutu do
1 000 000 Kč.
Ing. Martin Pacoň
vedoucí Odboru životního prostředí
MěÚ Vizovice
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Vzhledem k tomu, že se v poslední
době rozšířil výskyt staveb postavených bez stavebního povolení
anebo v rozporu s ním, stavební
úřad upozorňuje, že se stavebník
tímto konáním dopouští přestupku
podle stavebního zákona a může
mu být udělena pokuta až do výše
2 000 000 Kč.
Je proto na místě rozmyslet si,
zda budu stavět „načerno“.
Dále se stavebník dopouští přestupku tím, že užívá stavbu v rozporu s vydaným kolaudačním rozhodnutím. To znamená, že například
stavbu, která je zkolaudovaná pro
bydlení užívá pro výrobu a opačně.

Na zdejším úřadu máme pracovníky, kteří stavebníkovi poskytnou
potřebné informace.
Dále oznamujeme občanům, že
mohou zdarma využít služeb městského architekta Ing. Arch. Radima
Bosáka, který je přítomen v úřadu
každou sudou středu v měsíci. Najdete ho v budově hotelu v 1. patře v kanceláři č. 261. Můžete se na
něho obrátit v rámci celého správního obvodu Vizovice.
Ing. Roman Vaculík
vedoucí Odboru Stavebního úřadu
MěÚ Vizovice

Pěstounská péče
Pěstounská péče je jednou z forem
náhradní rodinné péče, která může
navrátit domov opuštěným či ohroženým dětem žijícím dočasně nebo
dlouhodobě bez biologických rodičů. Děti svěřené do pěstounské
péče získávají v rodinách sociální
návyky a učí se přirozenou formou
všem dovednostem potřebným pro
jejich další život. Proto je nutné mít
dostatek pěstounských rodin, aby
mohly děti vyrůstat v přirozeném
prostředí – v rodině, byť náhradní.
Ne pro každé dítě se najde vždy
náhradní rodina. Skupina dětí, pro
které je těžké najít pěstouny, je velmi různorodá, ať se již jedná o děti
starší 6-ti let, sourozence, děti s výchovnými problémy či děti se zdravotním postižením.
Pěstounská péče má dvě základní formy, a to pěstounskou péči na
přechodnou dobu a dlouhodobou
pěstounskou péči. Pěstounská péče
je státem podporovaná forma náhradní péče o děti. Proto pěstouni,
ať se již jedná o pěstouny na přechodnou dobu či dlouhodobé pěstouny, pobírají odměnu pěstouna,
která jim náleží. U pěstounské péče
na přechodnou dobu se předpokládá, že náhradní rodič opustí stávající
zaměstnání a zaměří se na roli pěs-

Vizovské noviny 01/2020

touna (proto se také odměna, kterou
pěstoun od státu dostává, přibližuje
průměrnému platu). U dlouhodobé
pěstounské péče může pěstoun
pečovat o dítě a zároveň pracovat,
pokud se to negativně neprojeví na
péči o dítě. Vedle odměny pěstouna
pobírá pěstoun rovněž příspěvek na
úhradu potřeb dítěte, jehož výše je
odstupňována dle věku dítěte.
Pěstoun, který má do své péče
svěřeny děti, uzavírá s městským
úřadem nebo s jinou doprovodnou
organizací dohodu, na základě které
je mu poskytována při výkonu pěstounské péče pomoc, jejíž obsah je
specifikován zákonem.
Pokud vás informace zaujala, máte
zájem o další informace a o pěstounské péči se chcete dozvědět
více, můžete se obrátit na sociální
odbor Městského úřad Vizovice, Mgr.
Vladimíra Nedbala, tel. 777 471 157,
e-mail: vladimir.nedbal@vizovice.eu
nebo na Bc. Boženu Šlahařovou,
tel. 777 471 163, e-mail: bozena.slaharova@vizovice.eu. Ochotně vám
bude odpovězeno na veškeré vaše
dotazy, ať již telefonicky, e-mailem,
nebo při osobní schůzce.

Inzerce

z radnice

Sdělení Stavebního úřadu

Možnost progresivní
regionální inzerce. Statisticky
ověřený dosah 5 000 čtenářů.
Množstevní slevy opakované
inzerce při platbě předem:
3× = 10% sleva
5× = 15% sleva
7× = 20% sleva
vizovske.noviny@vizovice.eu
CENÍK A ROZMĚRY:

celostrana

240×180 mm
2 700 Kč

½ strany
117×180 mm
1 400 Kč

87×117 mm
750 Kč
¼ strany

⅛ strany

1/16 strany

87×56 mm
400 Kč

25×87 mm
210 Kč

Bc. Božena Šlahařová
sociální pracovnice MěÚ Vizovice
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Telefonní seznam Městského úřadu Vizovice
Příjmení, jméno, titul

náplň práce

mobil

státní

777 471

577 599

Příjmení, jméno, titul

náplň práce

Šlahařová Marie, DiS.

sociální péče

156

Trlicová Jana, Mgr.

soc. právní
ochrana dětí

152

VED Vedení a nezařazení
Dolanská Silvie, Bc.

starostka

724 180 006

Hanáková Alena, Mgr.

místostarostka

724 182 885

Pavelka Jaroslav, Ing.

tajemník

724 182 884

Slezák Jaromír

investice a správa
budov

100

116

Krizová linka

577 599 199

SEK Sekretariát
Dostál Petr, Mgr.

správa majetku,
výběrová řízení

120

Hajdíková Zdeňka

CzechPoint,
ověřování

114

114

Kopečná Ivana, Bc.

vedoucí +
sekretariát

113

113

Křepelka Tomáš, Ing.

informatik

602 114 425

Lukašíková Danuše

podatelna,
ověřování

160

spojovatelka
Vašíček Petr

euromanager

Žůrek Jiří, DiS.

www, krize

státní

KJČ Knihovna Josefa Čižmáře
Krejcárková Blanka,
Mgr.

vedoucí knihovny

167 577 019 582

Stloukalová Hana

knihovnice

168

OSU Odbor Stavební úřad
Chocholatá Jana

referent

133

Král Pavel

referent

777 455 048

Macháčková Marie

referent

131

Musilová Marie, Ing.

referent

724 192 851

Vaculík Roman, Ing.

vedoucí

134

Vaiglová Kateřina, Mgr.

pořizovatel ÚP

132

OŽP Odbor životního prostředí

101

FAX

mobil

111
776 766 390
108

Jelénková Eva, Ing.

vodní
hodpodářství

179

Kovářová Vladimíra, Ing.

ochrana přírody

176

Martinů Pavla

vodní
hospodářství

177

Miklovičová Magda, Bc.

lesy

178

Pacoň Martin, Ing.

vedoucí

190

Srbová Jitka, Bc.

ochrana přírody

126

FO Finanční odbor
Fuksová Elena, Bc.

fakturace

124

Horáková Tatiana, Ing.

účetní, metodika
školství

130

Kubíčková Eva, Ing.

vedoucí, správa
rozpočtu

143

Kutějová Zana

poplatky,
pohledávky

123

Topičová Světlana

mzdová účetní

122

Žalková Jana, Ing.

účetní

125

OŽU Odbor Živnostenský úřad

silniční
hospodářství

175

Hába Dalibor, Bc.

evidence vozidel

183

Konečná Zdeňka

evidence vozidel

184

Štipčáková Petra, Bc.

bodový systém

187

Tomancová Petra

evidence řidičů

182

Zlámalová Terezia, JUDr. vedoucí

vedoucí

144

Kružíková Eva, Bc.

evidence
podnikatelů

145

Zedníková Iveta, Bc.

evidence
podnikatelů

142

OPS Odbor přestupkový a správní

ODSH Odbor dopravy a silničního hospodářství
Balusková Marie, Bc.

Hába David, Ing.

Gubániová Alena

občanské průkazy

173

Jurčák Karel, Bc.

přestupky

196

Holomek Mojmír, Bc.

přestupky

103

Kirchnerová Kateřina,
DiS.

matrika

172

Kovářová Petra, Mgr.

vedoucí
ev. obyvatel

Miková Lenka

pasy

171

Sklářová Michala, Mgr.

přestupky

195

725 756 788

180
DK Dům kultury

SOC Sociální odbor

Informační centrum města Vizovice

Adámková Eva, Mgr.

soc. právní
ochrana dětí

192

Jirásková Lenka, Bc.

sociální péče

150

Kloudová Šárka, Mgr.

soc. právní
ochrana dětí

154

Nedbal Vladimír, Ing.

vedoucí, kurátor

157

6

NRP

vedoucí DK
Vizovice

604 208 912

110

Dislokované pracoviště Úřadu práce Vizovice

577 453 070

FAX
Šlahařová Božena, Bc.

Trlicová Jiřina, DiS.

referent

153

referent

155

163
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Vizovice mají Strategii
bezpečnosti silničního provozu
Snížit dopravní nehodovost a následky související s dopravními
nehodami, to jsou hlavní cíle Strategie bezpečnosti silničního provozu města Vizovice na roky 2021 až
2030. Rozsáhlý dokument mapuje
celkovou situaci ve městě a poukazuje na několik rizikových míst
na jeho území. Smyslem je zvýšit
bezpečnost na silnicích tak, aby
nejpozději v roce 2040 nedošlo ve
Vizovicích k žádné dopravní nehodě
s usmrcením nebo těžce zraněným
účastníkem silničního provozu.
„Vypracováním tohoto dokumentu se město Vizovice připojilo k naplnění VIZE 0. Jde o filozofický náhled na dopravní nehody, kdy každé
úmrtí a těžké zranění je zbytečné.
Strategie vychází z platné Národní strategie bezpečnosti silničního
provozu,“ vysvětlila starostka města
Vizovice Silvie Dolanská.
Rozsáhlý dokument, který se
mimo jiné zabývá třeba i rostoucím
počtem obyvatel, jeho vzdělanostní
strukturou či zaměstnaností, poukazuje na šest rizikových silničních
úseků. Jde o takzvané shluky, kde

se ve sledovaném období 2014 až
2018 stalo více dopravních nehod
– celkem 34. Dva z nich jsou na silnici III/4932 a po jednom na I/49,
III/0496, III/4882, I/69.
„Při nehodách na těchto úsecích
ve sledovaném období bylo sedm
lidí těžce a 12 lehce zraněno. Bez
zranění se obešlo 21 nehod. Příčiny byly různé – od nepřizpůsobení
rychlosti stavu a povaze vozovky,
nevěnování plné pozornosti řidiče
při řízení vozidla nebo vyhýbání se
bez dostatečného bočního odstupu,“ upřesnila Terezie Zlámalová,
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství města Vizovice.
V souvislosti s tím město ale vytipovalo i několik rizikových úseků
z pohledu občanů. Jde například
o příjezd k mateřské škole. Výjezd
je na nepřehlednou a silně frekventovanou silnici I/49. „Tady se projednává i varianta zjednosměrnění
této komunikace s výjezdem kolem
hřbitova, ulicí 3. května a dál na I/49.
Jako problém jsme označili také ulici Školní. Na ní je kolizní situace zej
ména ráno a odpoledne, kdy žáci

přicházejí či odcházejí ze školy. Upozorňujeme také na křižovatku silnic
I/49 ulice Říčanská a III/4932 ulice
Partyzánská, kde není komunikace
pro pěší,“ vyjmenovala starostka Silvie Dolanská. A pokračovala s tím, že
přechod pro chodce nebo bezpečné místo pro přecházení schází také
například na silnici I/49 za křižovatkou silnice III/4932, převážně v období konání kulturních akcí je velký
pohyb chodců také na komunikaci
III/0496, kde není chodník ani stezka pro pěší, a stejný problém vedení
radnice vnímá také na silnici III/4882
v úseku kolem Sanatoria Topas.
„Díky této strategii teď máme podrobný přehled o bezpečnostní situaci na silnicích ve městě. Věřím, že
díky ní se nám ve spolupráci s dot
čenými subjekty postupně podaří
víc chránit naše občany i návštěvníky Vizovic. Je potřeba si ale uvědomit, že ani tato opatření nejsou všemocná a bez dodržování pravidel
silničního provozu všech účastníků
to nepůjde,“ uzavřela starostka.
net.

Radnice chce pořídit nádoby
na tříděný odpad pro rodinné domy
Milí spoluobčané,
v minulém čísle Vizovských novin jsem se na Vás obrátila s dotazem, zda byste Vy, kteří žijete
v rodinných domech, měli zájem
o popelnice na tříděný odpad
a případně o jakou velikost. Město
má totiž možnost získat na jejich
nákup dotaci. Na anketu zareagovalo přibližně 35 z vás a já Vám
tímto moc děkuji za Váš čas a chuť
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městu v tomto rozhodování pomoci. Vzhledem k tomu, že byl požadavek na každou velikost nádoby,
radnice se rozhodla, že podá žádost o dotaci na 50 ks popelnic od
každého druhu a velikosti, tedy na
papír, plasty a bioodpad vždy ve
velikosti 120 a 240 litrů.
Bc. Silvie Dolanská
starostka
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Ve městě jsou nově nádoby
na kuchyňské oleje
Sedm černých nádob na sběr kuchyňských olejů je nově k vidění
v různých částech Vizovic. Město
tak zareagovalo na novelu zákona
o odpadech, která je účinná od nového roku. Jde o další krok k šetrnému chování k životnímu prostředí.
„Smlouvu radnice uzavřela se
společností Fritex, která pro Vizovice
zajistí další použití jedlých olejů. V případě neznečištěného odpadu olejů
město obdrží od firmy Fritex peníze,
a to dle předem daného a schváleného ceníku. Když budou oleje znečištěny, jejich likvidace bude zdarma,“ uvedl ředitel Technických služeb
města Vizovice Ivan Straškraba.

Po městě je celkem šest stanovišť, kde jsou černé nádoby umístěny – po dvou ve sběrném dvoře
na Štěpské a po jedné na křižovatce ulic Příkrá a Tyršova, uprostřed
sídliště Růžová, na ulici Krňovská
za tzv. Rohlíkem čp. 1131, na ulici
3. května pod sídlištěm a na začátku
ulice Kopanická.
„Žádáme občany, aby použité
kuchyňské oleje nalili přes sítko
do PET láhví a ty vkládaly do výše
uvedených sběrných nádob společnosti Fritex,“ doplnil Ivan Straš
kraba.
net.

INZERCE
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Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – ADR
(alternative dispute resolution)
Jedná se o možný způsob řešení sporů mezi spotřebitelem a prodejcem
bez zapojení soudů. Dojde-li mezi
spotřebitelem a prodejcem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní
smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, a tento spor se nedaří
vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel využít svého zákonného
práva a podat návrh na mimosoudní řešení. Návrh lze podat i on-line
na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jedná se
o stránky, které jsou zřízeny Evropskou Unií a jsou i v českém jazyce.
Další možností, kde spotřebitel
může podat návrh na mimosoudní
řešení je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení

ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.
(Česká obchodní inspekce) současně provádí dozor nad některými povinnostmi prodávajících.
V zákoně č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, je uvedeno:
§ 14 Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno
dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného
nebo zprostředkovaného výrobku
nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže

prodávající provozuje internetové
stránky, uvede tyto informace i na
těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na
obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž
v těchto obchodních podmínkách.
(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se
nepodařilo mezi stranami urovnat
přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci
1 v listinné podobě nebo na jiném
trvalém nosiči dat.
Ing. David Hába
Odbor Obecní živnostenský úřad
MěÚ Vizovice

Informace živnostenského úřadu
Sídlo a provozovna

Pojem sídlo podnikatele je definováno v § 429 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník. Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve
veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se
fyzická osoba jako podnikatel do
veřejného rejstříku, je jeho sídlem
místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě bydliště.
Sídlo podnikatele patří k základním identifikačním údajům podnikatelského subjektu a jeho správné
vedení je nezbytné zejména pro
veřejný písemný styk s podnikatelem. Co je třeba rozumět skutečným
sídlem podnikatele však občanský
zákoník blíže nevymezuje. Obecně
lze definovat, že skutečným sídlem podnikatele je, obdobně jako
v případě právnických osob, takové
místo – sídlo, odkud fyzická osoba nejčastěji provádí správu svého
podniku a odkud řídí své podnikatelské aktivity. Nelze pominout ani skutečnost, že údaj o sídlu je veden ve
veřejně přístupném živnostenském
rejstříku, je tedy veřejně dostupným
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údajem, který si mohou případní zákazníci či jiné podnikatelské subjekty vyhledat a ověřit na www.rzp.cz.
Provozovnou se dle § 17 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, rozumí prostor, v němž
je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo
obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb
a mobilní provozovna. V praxi řečeno „provozovnou jsou prostory, kde
dochází ke styku se zákazníkem
nebo kde je zboží podnikatelem vyráběno, zpracováváno, prodáváno“,
tj. obchody, restaurace, kadeřnictví,
dílny, sklady apod. Živnost může být
podnikatelem provozována ve více
provozovnách.
Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není
umístěná na jednom místě po dobu
delší než tři měsíce.
Podnikatel je povinen zahájení
a ukončení činnosti v provozovně
oznámit předem živnostenskému
úřadu.

Další povinností podnikatele provozujícího svou činnost v provozovně je mít provozovnu řádně trvale
a zvenčí viditelně označenou:
• názvem obchodní firmy nebo
jménem a příjmením podnikatele
• identifikačním číslem osoby
Provozovna určena pro prodej zboží
nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
• jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny
• prodejní nebo provozní dobou
určenou pro styk se spotřebiteli
• kategorií a třídou u ubytovacího
zařízení poskytující přechodné
ubytování
Mobilní provozovny a automaty
musí být včetně bodu 1) a 2) také
označeny údaji o sídle podnikání.
Ing. David Hába
odbor Obecní živnostenský úřad
MěÚ Vizovice
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Výše místních poplatků v roce 2020
V souvislosti s velkou novelou zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích) účinného
od 1.1.2020 schválilo Zastupitelstvo města Vizovice na
zasedání dne 9.12.2019 Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2019 o místních poplatcích a Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Všechny níže uvedené místní poplatky lze uhradit
na pokladně městského úřadu v hotovosti či bezhotovostně platební kartou, případně zaslat platebním převodem na účet města č. 19-1406726359/0800, a to po
předchozím vyžádání variabilního symbolu na e-mailové adrese zana.kutejova@vizovice.eu.
1. POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Tento poplatek je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019.
• Sazba poplatku na jednoho poplatníka činí v roce
2020: 550 Kč/rok

Sazba poplatku za kalendářní rok u osob starších 65
let (osoba, která v roce 2020 dovrší 65 let):
• 30 Kč – pes chovaný v k. ú. Chrastěšov (45 Kč za
každého dalšího psa)
• 60 Kč – pes chovaný v rodinném domě (90 Kč za
každého dalšího psa)
• 200 Kč – pes chovaný v bytovém domě (300 Kč za
každého dalšího psa)
Ohlášení poplatkové povinnosti:
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů od dne, kdy pes
dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího
tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také
zánik své poplatkové povinnosti.
Zánik poplatkové povinnosti:
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být
fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc,
ve kterém taková skutečnost nastala.
Splatnost místního poplatku je 31. 03. 2020.

Poplatek platí
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
Splatnost místního poplatku je 31.03.2020.
2. OSTATNÍ MÍSTNÍ POPLATKY
Tyto poplatky jsou upraveny Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019. Město Vizovice zavádí tyto místní poplatky:
A) Místní poplatek ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok:
• 60 Kč – pes chovaný v k. ú. Chrastěšov (90 Kč za
každého dalšího psa)
• 180 Kč – pes chovaný v rodinném domě (270 Kč za
každého dalšího psa)
• 540 Kč – pes chovaný v bytovém domě (810 Kč za
každého dalšího psa)
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B) Poplatek za užívání veřejného prostranství
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý
i započatý den:
• za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování služeb (např. restaurační zahrádka)
– 2 Kč
• b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje na tržištích – 5 Kč
• za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje – 10 Kč
• za umístění prodejních zařízení po dobu trvání kulturních akcí Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní
pořádaných ve městě Vizovice – 100 Kč
• za provádění výkopových prací – 1 Kč
• za umístění stavebního zařízení – 2 Kč
• za umístění reklamního zařízení – 4 Kč
• za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí – 2 Kč
• za umístění skládek – 2 Kč
• za vyhrazení trvalého parkovacího místa – 10 Kč
• za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce –
2 Kč
• za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
– 2 Kč
• za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce –
5 Kč
• za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby
filmových a televizních děl – 5 Kč
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Ohlášení užívání veřejného prostranství:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání
veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Poplatek stanovený paušální
částkou je splatný do 30 dnů od zahájení zpoplatněného užívání. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
C) Poplatek z pobytu

vého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je
osoba, která v obci není přihlášena. Plátcem poplatku
je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Ohlašovací povinnost
Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Stejným způsobem
oznámí plátce poplatku správci poplatku ukončení této
činnosti.
Sazba poplatku činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Splatnost poplatku
Do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí předloží poskytovatel pobytu správci poplatku vyúčtování za
uplynulé čtvrtletí a ve stejné lhůtě vybrané poplatky
správci odvede.
D) Poplatek ze vstupného
Podrobnější informace týkající se výše sazeb, splatnosti poplatků, úlev, osvobození apod. všech uvedených poplatků je možné zjistit také přímo na pokladně města v úředních hodinách, případně na tel.
777 471 123 (Zana Kutějová).
Obecně závazné vyhlášky města Vizovice č. 2/2019 a
č. 3/2019 jsou zveřejněny na stránkách města
www.vizovice.eu.
U všech poplatků předem děkujeme za dodržování
termínu splatnosti.

Předmět poplatku a plátce poplatku
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotli-

Ing. Tatiana Horáková
referent Odboru finančního úřadu MěÚ Vizovice

Upozornění pro poskytovatele
ubytovacích služeb za úplatu
Velkou změnou, která nastala v souvislosti s novelou zákona o místních
poplatcích účinnou od 01.01.2020, je
zrušení poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity a jejich nahrazení novým poplatkem z pobytu.
Tomuto poplatku podléhá každý
krátkodobý pobyt trvající nejvýše 60
po sobě jdoucích kalendářních dnů
za úplatu bez ohledu na to, zda je
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místo ubytování kolaudováno jako
ubytovací zařízení či nikoliv.
Rozšiřuje se tím okruh ubytovacích zařízení, kterých se výběr místního poplatku týká o další prostory
jako jsou například byty, chaty, zahrady atd. Všem poskytovatelům
úplatného pobytu vzniká ohlašovací a povinnost u správce poplatku
a evidenční povinnost s úplatným
pobytem související.

Další podrobnosti týkající se
povinností ubytovatelů lze najít
v Obecně závazné vyhlášce města Vizovice č. 2/2019, případně se
lze inrormovat u paní Zany Kutějové na tel.: 777 471 123, či e-mailu:
zana.kutejova@mestovizovice.cz.
Ing. Tatiana Horáková
referent finančního odboru MěÚ
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Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:
• za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil:
1. měsíční
500 Kč
2. roční
6 000 Kč
• za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro autobus nebo
nákladní automobil:
1. měsíční
1 000 Kč
2. roční
12 000 Kč

z radnice

Pravidla pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Vizovice platná pro rok 2020
Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
města Vizovice na rok 2020 jsou obdobná jako v roce
předcházejícím, výjimkou je pak vyhlášení nové programové dotace v sociální oblasti.
Kompletní pravidla pro poskytování finanční podpory lze najít ve Směrnici č. 1/2015 o poskytování finanční
podpory z rozpočtu města Vizovice, kterou schválila na
svém zasedání Rada města Vizovice dne 25.3.2015.
Směrnice a podrobnosti k vyhlášeným dotačním
programům je zveřejněna na webových stránkách
města www.mestovizovice.cz v sekci Město – Finanční podpora města
V roce 2020 bude z rozpočtu města Vizovice možné
žadatelům poskytnout tyto druhy finančních podpor:
1. PROGRAMOVÉ DOTACE VYHLÁŠENÁ RADOU MĚSTA VIZOVICE PRO ROK 2020:
a) „Dotace na činnost s dětmi a mládeží“
• vyhlášen na jednání rady města dne 16. 12. 2019 usnesením č. 20/437/2019
• žádosti budou přijímány v termínu od 27. 01. 2020 do
13. 03. 2020
• dotace podléhají finančnímu vypořádání
• více informací na webových stránkách města v sekci
„Město“ – „Finanční podpora města“
b) „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Vizovice pro zajištění financování sociálních služeb dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na rok 2020“
• vyhlášen na jednání rady města dne 16. 12. 2019 usnesením č. 20/450/2019
• žádosti budou přijímány v termínu od 30. 01. 2020 do
16. 03. 2020

• dotace podléhají finančnímu vypořádání
• více informací na webových stránkách města v sekci
Město – Finanční podpora města.
2. INDIVIDUÁLNÍ DOTACE NA PROVOZ ČI ČINNOST
ORGANIZACÍ ČI JEDNOTLIVCŮ se sídlem či aktivitou
na území města Vizovice či místní části Chrastěšov,
které se zabývají aktivitami v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, využití volného času, poskytování sociálních a zdravotních služeb, požární ochrany, péče
o děti do 3 let věku, protidrogových aktivit, péče
o historické památky apod. a dále individuální dotace na konkrétní projekty, investice, akce či aktivity, na
které v daném roce nebyl vyhlášen program podpory
(dále jen „individuální dotace“)
Žádosti o individuální dotace musí mít písemnou podobu, musí mít požadované náležitosti a lze je podat pouze na předepsaném formuláři města (včetně
všech povinných příloh).
Žádosti budou přijímány v průběhu celého roku
a podléhají finančnímu vypořádání.
3. JEDNORÁZOVÉ FINANČNÍ DARY
Žádosti o jednorázový finanční dar z rozpočtu města
Vizovice lze podat bez použití předepsaného tiskopisu v průběhu celého kalendářního roku. Finanční dary
budou přednostně poskytovány fyzickým či právnickým osobám, které svou činnost vyvíjí na území města a pro občany města Vizovice a MČ Chrastěšov.
Poskytnutý finanční dar nepodléhá finančnímu vypořádání.
Ing. Eva Kubíčková
Odboru finančního úřadu MěÚ Vizovice

Město poprvé vyhlásí dotační program
pro poskytovatele sociálních služeb
Vizovická radnice poprvé ve své novodobé historii vyhlásí dotační program pro poskytovatele sociálních
služeb na území města, případně
mimo toto území ale pro občany
Vizovic. Doposud je také podporovala, ale pouze na základě jednotlivých žádostí a aktuálního stavu
rozpočtu. Letos poprvé tak dostala
tato aktivita radnice jasná pravidla
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pro všechny. V roce 2020 mezi ně
rozdělí 700 000 korun.
„Pečovat o občany chce město
v každém jejich věku, v každé jejich situaci. A sociální služby jsou
nezbytnou součástí zdravého chodu a rozvoje Vizovic. Důležité je
i zachovat soulad se systémem
vícezdrojového financování sociálních služeb na území Zlínského kra-

je,“ uvedla místostarostka Vizovic
Alena Hanáková.
Při rozhodování o poskytnutí
dotace bude radnice zjišťovat třeba i to, zda je žadatel bezúhonný
a nemá vůči městu dluh. Žádosti
je možné podávat od 30. ledna do
16. března 2020.
net.
Vizovské noviny 01/2020

z radnice

Finanční příspěvek

na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí informuje, že pro
zajištění finančních prostředků na
obnovu lesa, následnou pěstební
péči o les a na odbornou správu
lesa za současných nízkých cen
jehličnatého dříví z nahodilých
těžeb poskytuje Ministerstvo zemědělství finanční příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Finanční příspěvek
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích je poskytován všem
vlastníkům nestátních lesů mimo
území národních parků a jejich
ochranných pásem a mimo území
vojenských lesů. Výše příspěvku je
dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb (podle
jednotlivých čtvrtletí) a sazbou,
která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého
dříví z nahodilých těžeb v jednotlivých čtvrtletích a cenou, která je
nutná pro zajištění prostředků na
financování obnovy lesa, následné
péče o les a odborné správy lesa.
Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb musí být prokázán pří-

slušnými doklady. V první etapě
dotačního programu (příjem žádostí od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020)

jsou přijímány žádosti za nahodilou
těžbu jehličnatého dříví v období
od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. V průběhu roku 2020 se předpokládá
druhá etapa dotačního programu
za rok 2019. Podrobnější informace

k první etapě dotačního programu
jsou k dispozici na adrese eagri.cz/
prispevky-kurovec.
Pro poskytování základních metodických informací o dotačním programu je od 14. 11. 2019 vždy od úterý
do pátku od 8 do 12 hodin k dispozici konzultační telefonní linka
221 815 031. Závažnější metodické dotazy je vhodné adresovat na
e-mailovou adresu prispevky-kurovec@mze.cz. S technickými problémy při přihlašování do prostředí
portálu eAGRI nebo při následné
práci s modulem pro žadatele
(MPZ) se obracejte e-mailem na adresu helpdesk@mze.cz. E-mailová
adresa prispevky-kurovec@mze.cz
je Vám k dispozici rovněž pro případy, že v modulu pro žadatele nenajdete potřebné údaje o lesním majetku (LHC) a příslušných porostních
skupinách.
Ing. Martin Pacoň
vedoucí Odboru životního prostředí
MěÚ Vizovice
Foto: Bronislava Dukátníková

Město letos rozdělí víc peněz
na činnost s mládeží

Víc peněz než v předchozích letech je vizovická radnice připravena letos rozdělit na činnost s dětmi
a mládeží. Zatímco loni bylo v tomto
dotačním programu 700.000 korun,
letos tuto částku navýšila o rovných
100.000 Kč. A zvýšil se i maximální
možný získaný obnos peněz, a to ze
70.000 Kč na 80.000 korun.
„Podpora spolků, které se věnují
volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, je nesmírně důležitá. To oni
se snaží o co nejlepší rozvoj jejich
Vizovské noviny 01/2020

všestranných schopností. Tyto spolky jsou neodmyslitelnou součástí
společenského i kulturního života
ve městě. Jejich činnost je v tomto
směru nezastupitelná,“ řekla starostka města Silvie Dolanská.
Pro získání dotace musí uchazeč splnit přesně stanovená kritéria. O peníze mohou žádat fyzické
i právnické osoby, které mají sídlo,
pobočku nebo provozovnu ve Vizovicích či jeho místní části Chrastěšov a zaměřují se na práci s dět-

mi a mládeží do 18 let věku. Takový
žadatel zároveň nesmí mít žádné
nesplacené závazky vůči městu či
dalším, třeba i státním institucím.
Hodnotícími kritérii jsou například
počty zaregistrovaných dětí nebo
akcí pro veřejnost. Žádosti je možné
podávat od 27. ledna do 13. března
2020.
net.
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Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice

Co máme za sebou v prvním pololetí. A co nás čeká v dalším?
První pololetí školního roku jsme
zahájili nabídkou tradičních i zcela
nových zájmových kroužků. Nově
jsme otevřeli kroužky Věda je zábava, Aplikace s tabletem, Třeťáci,
Dívčí klub a Keramika pro dospělé. Dále jsme rozšířili o další hodinu kroužek Tanečky pro nejmenší.
Kroužky Gymnastika pro začátečníky a Gymnastika I. jsme přesunuli do
větších prostor a tím zvýšili kapacitu
kroužků.
Přihlásit se do kroužků můžete
i ve druhém pololetí školního roku.
Volná místa naleznete na našich
stránkách v novém přihlašovacím
systému.
V září 2019 byla v DDM Zvonek
zahájena realizace projektu ŠABLONY II. Díky financování z projektu jsme mohli přijmout personální
podporu našeho týmu, a to školní
asistentku. Z projektu se nám také
podařilo zakoupit 10 ks tabletů, díky
kterým je náplň všech kroužků kvalitnější a pro účastníky určitě zajímavější.
Mezi možnosti, které projekt ŠABLONY nabízí, patří i tzv. projektové
dny. První touto aktivitou byl Dětský
karneval, který se uskutečnil v neděli 19. ledna v sále Domu kultury
Vizovice. Další realizovaná akce se
uskutečnila o pololetních prázdninách. Vydali jsme se na výlet do
Světa techniky v Ostravě. Díky možnosti čerpání těchto dotací se stávají akce DDM Zvonek stále atraktivnější a finančně dostupnější.

14

Ani s našimi ostatními akcemi
nezůstáváme pozadu. Podíleli jsme
se na programu akce Čarovný Janův hrad. Podzimní prázdniny jsme
si užili spolu s oddílem TOM Čižici
v Karolince. Proběhl také tradiční
Strašidelný zámecký park, tentokrát
v novém kabátu s názvem Ať žijí
duchové. Koncem listopadu jsme
s kroužkem Gymnastika vyjeli do
Zlína sdílet zkušenosti a naučit se
novým dovednostem ve spolupráci
se SVČ Altas a BIOS Přerov. Aby pohybu nebylo málo, opět jsme zorganizovali oblíbenou akci Parkour v tělocvičně. Na Mikuláše jsme navštívili
Mateřskou školu Vizovice. Nesměla
chybět ani Čertovská diskotéka ve
spolupráci s Domem kultury.
V DDM jsme obnovili kurzy šití pro
veřejnost. Tyto kurzy ještě někteří
pamatují za vedení paní Pšenčíkové,
v době, kdy naše organizace ještě
patřila pod DDM Astra Zlín. Kurzy šití
jsou velice oblíbené a těší nás zájem,
který projevujete. Protože je kapacita
kurzu omezena, budou od září lekce
rozšířeny. Proto sledujte náš web,
kde pravidelně akce zveřejňujeme.
V dopoledních hodinách jsme
nabídli základním školám ve Vizovicích a okolí pohybový vzdělávací
program Aktivní přestávky. Naši nabídku přijala Základní škola v Zádveřicích. Programem se pedagogové dětem snaží zpestřit školní
docházku pohybovými aktivitami
a tím rozvíjet kladný vztah k pohybu
a sportu.

V druhém pololetí připravujeme
plno akcí, jak pro děti, tak i pro dospělé.
Co nás čeká:
• Hledání velikonočního vajíčka
• Slet čarodějnic
• Májový víceboj
• Den rodin na zahradě DDM
• Orizaro
• Akademie kroužků DDM
Více informací na našem webu
www.ddmzvonek.cz,
instagramu
nebo facebooku.
Plakáty k jednotlivým akcím naleznete také ve vitríně u DDM nebo
na parkovišti Pardubská.
Děkujeme sponzorům za finanční
dary a dary do tomboly: firmě SYKORA, s.r.o., společnosti KRESTA
RACING, s.r.o., čokoládovně Chocolaterie Chapeau a paní Hruzíkové.
Další poděkování patří SDH Vizovice
za požární hlídky na našich akcích,
manželům Šťastným za perfektní
servis a občerstvení v kavárně DKJ
během akcí a v neposlední řadě moderátorovi, DJ Milanu Březíkovi.
Děkujeme také Petru Jaroňovi za
fotoreportáž z DĚTSKÉHO KARNEVALU, kterou najdete na portálu hornipodrevnicko.cz
Tým DDM Zvonek
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„Co by sis přála na Vánoce?“
„Poníka, mami, hrozně moc!“
Rodiče, kteří od svých ratolestí tuto
větu nikdy neslyšeli, jsou spíše raritou. Co všechno ale péče o takového
poníka nebo koně znamená? To dívky a chlapci zjišťují při pravidelných
sobotních návštěvách Jezdeckého
spolku Horymír Vizovice. Každý ví-

kend se dětem a dospívající mládeži
věnují zkušenější členové stáje. Učí
je, jak vůbec vypadá jezdecká výbava
a proč na ní jednotlivé bezpečnostní
prvky jsou, jak správně očesat koně
a předcházet přitom úrazům nebo
třeba jak se v přítomnosti těchto
krásných zvířat chovat, aby neohrozily sebe nebo ostatní. Když noví členové všechno toto zvládnou a umí

nasedlat a nauzdit koně, věnuje se
jim na jízdárně cvičitelka. Po skončení jezdecké hodiny pomáhají s krmením a místováním koní. S finanční
stránkou těchto společných setkávání pomáhá jezdeckému spolku město Vizovice, kterému tímto článkem
chceme velmi poděkovat.
Jezdecký spolek Horymír

Slavnostní obřad vítání dětí do života
Město Vizovice zajišťuje pro všechny
novorozené děti s trvalým pobytem
na území města Vizovice a místní
části Chrastěšov slavnostní obřad
– Vítání dětí do života. S ohledem
a ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne
27.4 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů je nutné, aby v případě,
že se rodiče chtějí se svým dítětem
zúčastnit slavnostního obřadu, podali vyplněný souhlas s konáním
obřadu, který mimo jiné obsahuje
souhlas se zpracováním a zveřejňoVizovské noviny 01/2020

váním osobních údajů z vítání občánků.
Souhlas mohou podat rodiče dítěte na uvedeném formuláři (tento se nachází rovněž na webových
stránkách města v sekci formuláře)
na podatelnu MěÚ Vizovice, matrice, případně zaslat poštou či datovou schránkou. Slavnostní obřad
vítání dětí do života je určen pro děti
do 1 roku. Pozvánku na obřad obdrží rodiče až na základě podaného
,,souhlasu“.
V této souvislosti upozorňujeme
rodiče, že během pořádání akce
dochází ve veřejném zájmu k poři-

zování fotografií za účelem zdokumentování průběhu akce. Pořízené
fotografie mohou být zveřejněny
na webových stránkách města, kronice města, Vizovských novinách.
Z příležitostně pořízených fotografií
nejsou vytvářeny žádné evidence
a k těmto nejsou přiřazovány žádné
osobní údaje.
Případné informace obdržíte
na tel. č. 777 471 172,
katerina.kirchnerova@vizovice.eu
Odbor přestupkový a správní MěÚ
Vizovice
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Vyjížďky na koních ve Vizovicích

z radnice

PŘIHLÁŠKA

Vítání občánků města Vizovice
Máme zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „Vítání občánků do života“. Vítání dětí je určeno pro děti do 1 roku věku
s trvalým bydlištěm ve Vizovicích.

Jméno a příjmení dítěte (dětí):

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Datum a místo narození:

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Jméno a příjmení matky dítěte:

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Jméno a příjmení otce dítěte:

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Údaje pro doručení pozvánky
Jméno a příjmení:

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresa:

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Kontakt (e-mail + telefon):

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Uděluji tímto městu Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice, IČ: 00284653 výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:
• jméno, příjmení, datum narození dítěte,
• jméno, příjmení zákonných zástupců, kontaktní adresa
• podpis zák. zástupců,
• fotografie pořízené ze slavnostního obřadu
Účel zpracování: realizace obřadu, jeho prezentace na webových stránkách města, v místním periodiku, kronice.
Osobní údaje mohou být poskytnuty: členům Komise pro občanské záležitosti města Vizovice.
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce
přístup osobním údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,
dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních
údajů postupuje v rozporu s Nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
V případě Vašeho zájmu o účast na předmětném obřadu zašlete nebo osobně předejte, prosím vyplněný a podepsaný tiskopis na adresu uvedenou v zápatí tohoto tiskopisu, nejpozději však do 1 měsíce po narození dítěte.

Ve Vizovicích dne:		

			

Podpis rodičů:

Adresa k zaslání přihlášky:
Městský úřad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, Odbor přestupkový a správní
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Rozhodujete se, kam zapsat dítě
se zdravotním postižením do 1. třídy?
J. Á. Komenský:
„Jaké děti se rodí,
v moci žádný nemá…
Ale aby dobrým vedením
na dobré vyšly,
to v naší moci jest.“
S nadcházejícím nástupem předškoláčků do školy začne každý rodič
řešit otázku, jaký způsob vzdělávání
je pro jeho dítě nejlepší. O to těžší je
rozhodování pro rodiče, jehož předškoláček má zdravotní omezení.
Možná se to týká právě Vás.
V dnešní době je více možností
vzdělávání, ale jak vybrat tu správnou cestu? Kdybychom se zeptali
přímo budoucího žáčka, co by si od
školy přál, určitě by odpověděl, že
spolužáky a kamarády, se kterými
bude legrace o přestávkách a aby
byl úspěšný.
Pro děti s touto odpovědí je jako
stvořená naše škola, kde jsou děti
na stejné lodi, mají podobné starosti
a radosti, a proto se berou navzájem
takové, jaké jsou. Také učivo je připraveno dítěti tzv. na míru, takže má
větší šanci ve vyučování zazářit.
Vážení rodiče, rádi mezi sebe přivítáme žáčka, který chce školu zvládat bez stresu a tlaku okolí. Chceme, abyste věděli, že vám podáme
pomocnou ruku a jsme tu pro vás.
Naše škola s názvem Dětský
domov a Základní škola se nachází na Masarykově náměstí 420 ve
Vizovicích (v prvním patře budovy
ZŠ Vizovice). Má velmi dobrou dopravní dostupnost pro okolní obce;
autobusové nádraží je hned naproti
školy.
Nabízíme vzdělávání a výchovu
žákům s lehkým a středním mentálním postižením, autismem a souběžnými více vadami. Předpokladem pro přijetí je platné doporučení
příslušného školského poradenského zařízení, což je speciálně pedagogické centrum.
O Vaše dítě se budou starat odborně vzdělaní učitelé – speciální
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pedagogové s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výukových i výchovných problémů dětí.
Ve srovnání s běžnými základními školami můžeme nabídnout
lepší speciální vybavení – speciální
učebnice, pomůcky pro jednodušší
a rychlejší pochopení učiva. Vyučuje
se speciálními učebními metodami,
které jsou vhodné pro konkrétního
žáka a jeho potřeby. Ve třídě je také
nižší počet žáků a učitel má dost
prostoru pro individuální přístup. Za
důležité považujeme respektování
osobnosti dítěte, posilování sebevědomí a podněcování jeho aktivity.
Případně zajišťujeme individuální
výuku a individuální vzdělávací plán
na základě rozhodnutí speciálně
pedagogického centra.
Hlavním cílem školy je, aby se
žáci uplatnili v praktickém životě. Je
zde zvýšený počet hodin pracovního vyučování a výuka žáků probíhá
i ve specializovaných učebnách.
Žákům jsou vytvořeny takové
podmínky, aby si mohli zvolit učební obor a budoucí povolání podle
svých možností a schopností.
Můžeme nabídnout i ranní a odpolední školní družinu. V odpolední

družince žáčci zažívají pocit pohody,
legrace a bezpečí. Také mimoškolní
aktivity jsou přizpůsobené dětem
se speciálními potřebami. Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Kuchyně je moderně vybavená
a vaří se tam velmi chutně s dodržením požadavků moderní a zdravé
výživy.
Škola se zaměřuje hlavně na vytváření přátelské atmosféry, a to jak
ve vztazích mezi žáky a učiteli, tak
pravidelným informováním rodičů
o výchovně vzdělávacím procesu.
Je náročné dlouhodobě pečovat
o dítě se zdravotním postižením.
Správný výběr školy, spokojenost
dítěte ve škole, jeho příprava na
další studium a co možná nejvíce
samostatný život, to jsou okamžiky,
které ovlivní kvalitu života dětí i celých rodin.
Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Mgr. Jana Gajzurová
Dětský domov a Základní škola Vizovice
e-mail: ddzsvizovice@centrum.cz
tel. 577 452 423 mobil: 774 444 390
Foto: archív školy
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Armáda a historie na vizovické základce
se za tmy hladoví domů. Jen jemu
otec vnutil více topografických dovedností a znalostí přežití v přírodě.
Proto ve 13ti letech odcházel a bral
na sebe úkoly těžko představitelné
v dnešní pohodlné době.
„Společnost je taková, jak dobří
jsou lidé v ní. A lidé jsou takoví, jakého dosáhli vzdělání. Vzdělaný národ
je totiž těžší podrobit. A ještě tohle
Vám povím, já nejsem opravdový
hrdina ani ti, kteří bojovali a dostávali vyznamenání, ale byli to obyčejní lidé, kteří podporovali odbojové
hnutí na Valašsku, či jinde na území
Československa. Oni riskovali nejvíc,
všechno“.
Byla to těžká doba pro celou
Evropu. A každá těžká doba nebo
i krátká krize odkryje charaktery lidí.
To platilo a platí vždy. Největší dispozice a odolnost si člověk buduje
právě v dětství. Podle toho pak žije
a později se dokáže podívat do zrcadla.
Dne 22. ledna 2020 navštívilo v programu POKOS Základní školu Vizovice 7 příslušníků (Armády České republiky krajského vojenského
velitelství) Zlín. Spolu s nimi plk.
v. v. Jan Hronek. Nejmladší člen
a rozvědčík 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky a podplukovník v záloze Karel Vaculík.
Imitace střelby ze samopalu
vz. 58, zdravotní příprava, technické
zabezpečení a výstroj AČR, chemická obrana a mnoho dalšího. Žáci se
s podobnou tématikou nesetkali
poprvé, ale poprvé v životě viděli
a slyšeli hrdinu válečných události. Téměř 90ti letý plk. Hronek více
než poutavě vyprávěl o průběhu
2. světové války a zejména o odboji
na teritoriu Zlínského kraje.
Od rozhodnutí prezidenta Edvarda Beneše 1938 k činnosti exilové
vlády v Londýně až k událostem na
Ploštině na Vařákových pasekách či
v Prlově.
Plk. Hronek, jak říká, neměl jiné
vlastnosti od svých vrstevníků.
Všichni kluci tehdy znali lesy od
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Vizovic až po Klobouky nazpaměť.
Všichni lezli po stromech a vraceli

Mgr. Martin Žáček, ZŠ Vizovice
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Lyžařský výcvikový kurz
MARTINSKÉ HOLE 2020
„Sniežik sa nám chumelí,
zima je zimička,
polia, lúky vybiely,
zapadne cestička… “
Při psaní letošního článku mi nescházela z mysli moje oblíbená
slovenská písnička … A i když se ve
Vizovicích nechumelilo, o bílých
loukách či polích se nám ani nesnilo, Martinky opět nezklamaly
a 78 členů naší početné výpravy již
po osmé přivítaly dostatkem sněhu
a upravenými sjezdovkami.
Celkem 69 dětí bylo rozděleno
do sedmi družstev dle zaměření – lyže, snowboard – s ohledem
na aktuální lyžařské dovednosti
a výkonnost. Závěrečnou prověrku
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v závodě ve slalomu zvládlo na výbornou i díky zodpovědné a obětavé práci všech instruktorů (Jindřich
Návrat, Dominik Masař, Martin Žáček, Milan Křupala, Slávek Pavelka,
Pavel Červenka, Radek Fojtík) 59
dětí. Letošního kurzu se za odměnu
zúčastnilo i 5 žáků z 9. ročníku. Ti se
na start z pochopitelných důvodů
nepostavili. Dále nesoutěžily 2 děti
kvůli zdravotní indispozici a u třech
děvčat sehrála svoje psychika, a tak
se rozhodla boj o medaile sledovat
jenom z bezpečí diváckých míst.
Od prvního večera, kdy některá
děvčata správně neodhadla vhodnost obuvi pro náročný výšlap a potřebovala ošetřit bolístky, se o ně
i další zraněné v průběhu celého

kurzu vzorně starala paní zdravotnice Radka Dvořáčková.
Každý rok je v něčem jiný, specifický… Ten letošní byl jedinečný
v tom, že sluníčko se na nás usmívalo každičký den a o hustých mlhách,
tak typických pro toto lyžařské středisko, děti neměly ani zdání. V čem
jsou však všechny kurzy absolutně
stejné? Dětem se z hor nikdy nechce zpět domů a nejraději by si pobyt na horách prodloužily. Zážitky,
které si odnášejí, patří k nejhezčím
a nezapomenutelným vzpomínkám
na základní školu. S poděkováním
všem žákům i kolegům
Adriana Hálová
vedoucí LVK
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„Těžké dětství nás nesrazilo na kolena!“
aneb Osud dvou obyčejných kluků z dětského domova

„Jako dnes si vzpomínám, kdy
u dveří našeho dětského domova
stáli dva malí, hezcí kluci v doprovodu své matky a sociální pracovnice.
Kluci se třásli zimou a snad i nervozitou v očekávání nových věcí.
Matka se rozloučila se syny, sociální
pracovnice vyřídila formality a obě
zmizely v pochmurném počasí tohoto, pro kluky smutného, dne.
V jejich plačtivých očích jsme četli
spoustu nevyřčených otázek a strachu, co bude dál,“ vzpomíná ředitelka dětského domova Eva Čapková.
Uvidíme ještě mámu? Všichni
jsme se snažili, aby tento neradostný okamžik jejich dětského života
a další pobyt v dětském domově
zvládli, aby odloučení od matky na
nich nezanechalo stopy.
Oba chlapci si naštěstí na život v dětském domově brzy zvykli.
Nyní je to již přes deset let, co se
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jim toto místo stalo domovem plným porozumění, podpory a lásky.
Jejich počátky zde však byly stejně
krušné, jako pro každé dítě, které
muselo opustit svůj dosavadní život
a všechny blízké, na kterých byli do
té doby závislí. Najednou měli pocit,
že kromě jeden druhého, už nikoho
nemají. Jejich maminka nebydlela
daleko, ale její návštěvy pro ně byly
velmi vzácné a postupem času také
méně časté. Chlapcům se po ní stýskalo. Prostě nechápali!
„Hodně nám tehdy pomohla teta
Eva Čapková. Je to „srdcařka“, která
není jen ředitelkou domova, jsme její
rodina. Mám ji moc rád a patří jí můj
velký dík a obdiv za to, jaká je a že
byla k dispozici v době, kdy jsme to
s bráškou opravdu potřebovali. A pomáhá nám dodnes,“ říká starší z bratrů, Pepa, a ve tváři se mu v tu chvíli
zrcadlí upřímný vděk a náklonnost.

Když si na vše nové, za podpory
všech v dětském domově, zvykli,
začala se čím dál více projevovat
jejich veselá a společenská povaha.
Pracovníci domova si začali všímat
jejich kreativity a uměleckých sklonů, které však byly zpočátku více
patrné u mladšího Jardy.
Brzy bylo jasné, že má velké taneční vlohy. Zcela instinktivně se
pohyboval v rytmu hudby, jakoby
tanec pro něj byl stejně přirozený
jako dýchání. Tetičky a strýčkové jej
v rozvoji jeho nadání začali aktivně
podporovat – navštěvoval pohybové a taneční kroužky, účastnil
se různých soutěží… Díky podpoře,
které se mu dostávalo a jeho vlastní píli a vytrvalosti jej později přijali
na taneční konzervatoř v Praze, kde
po čtyřech letech úspěšně složil
maturitní zkoušku. Tím jeho studijní úspěchy neskončily. Uvědomoval si nutnost vzdělání a začal se
důsledně připravovat na zdolání
dalšího životního mezníku – přijetí na HAMU Praha. Dnes se zde již
druhým rokem pečlivě připravuje
na své vysněné povolání – taneční
choreograf.
V rámci studia měl se svým tanečním souborem možnost tančit
v New Yorku a nedávno v Japonsku.
„A to je jen začátek!“ říká s úsměvem a odhodláním sám Jarda.
Starší z bratrů nezůstával za svým
mladším bratrem pozadu. Stejně
jako u jeho bratra i u něj bylo vidět,
že má jisté umělecké sklony, které
se projevovaly třeba jeho hereckými
výkony na různých reprezentačních
akcích dětského domova, v jeho
kresbách pro různé sponzory nebo
článcích do dětského tisku. Stále se
však hledal.
Zkusil gastronomii, ale měl pocit, že ve svém životě nenašel to,
co by ho uspokojovalo. Změnil obor
a tentokrát si vybral obor kadeřník.
A právě zde to konečně celé začalo. Studium ho těšilo a naplňovalo.
Našel si obor, kde mohl v plném

Vizovské noviny 01/2020

školství
rozsahu popustit uzdu své kreativitě
a jeho uměleckým nástrojem se stal
hřeben a nůžky. Reprezentoval svou
školu na kadeřnických soutěžích, ve
kterých se mnohokrát velmi dobře
umístil.
Po úspěšném ukončení studia
mu ředitelka dětského domova pomohla získat bydlení v Brně, kde
v současnosti bydlí a kde si našel
i vysněnou práci v kadeřnickém odvětví. V současné době se zaměřil
na to, aby si v povědomí zákazníků
vybudoval zvučné jméno a jednou si
mohl otevřít vlastní kadeřnický salon.
Přestože si oba chlapci v dětství,
kdy měli být, jako všechny ostatní
děti, chráněni od útrap světa, prožili
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trápení, které by na mnohých zanechalo hluboké a nesmazatelné jizvy,
jsou dnes oba mladí muži se svou
minulostí smíření a plnými doušky si
užívají všeho, co jim život nabízí.
Příběh Jarka a Pepy ukazuje, že
i když všechno v životě vypadá černě, může se to v dobré obrátit. Oba
dva se dokázali se svým osudem
obdivuhodně vyrovnat. „Vždycky je
důležité vidět ty dobré a hezké věci.
Není dobré nést si s sebou životem negativní energii. Člověk by se
z toho, co prožil, neměl hroutit. Měl
by na utrpení, kterým si prošel, stavět a brát ho jako inspirační zdroj,“
shrnuje svůj neveselý start do života
Jarda.

„Oba chlapci jsou dnes i přes nepříliš radostný start do života úspěšní, jdou si hrdě a s jistotou za svými
sny. My všichni v Dětském domově
a Základní škole Vizovice jim i nadále držíme palce, podporujeme
je a především jsme na ně právem
velmi hrdí! Jsou důkazem toho, že
i pobyt v dětském domově, může
patřit k tomu lepšímu, co vás v životě potká, když rodina není funkční
a všichni kolem vás zklamali,“ říká
ředitelka Eva Čapková.
Veronika Nová
odborná vychovatelka
Foto: vlastní archív chlapců
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Rok 2019 u vizovických hasičů
možnosti vykonat výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny C
v Hlučíně, který bezplatně zajišťoval
HZS ČR.
Kromě činností spojených se záchranou zdraví, majetku a osob se
členové jednotky podílejí společně
se Sborem dobrovolných hasičů Vizovice na přípravě a výchově mladé generace. Jednotka organizovala dny otevřených dveří hasičské
zbrojnice pro MŠ Vizovice, ZŠ Vizovice, příměstské tábory místních
organizací a tábory ČČK či jiných organizací. Jednotka provedla požární
dohled při festivalu MOR a Trnkobraní a přilehlých kempech.
Tak je jednotka sboru dobrovolných
hasičů ve Vizovicích opět o rok starší a je čas se ohlédnout, jaký byl ten
rok 2019. Jednotka je zařazena do
kategorie JPO II/1 což je jednotka
s výjezdem do 5 minut od obdržení zprávy od krajského operačního střediska HZS, vyjíždí s jedním
družstvem 1+3 osob. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vizovice je
organizační složkou města.
Hasiči Vizovice zabezpečovali
v roce 2019 plnění úkolů na úseku
požární ochrany pod vedením velitele jednotky Petra Smilka, Jiřího
Žůrka vedoucího organizační složky
a 20ti členů jednotky. Početní stav je
od roku 2016 nezměněn.
V období od 1/2019 – 12/2019
zasahovala jednotka SDH u 43 zásahů. Z toho bylo 8 požárů, 22 dopravních nehod, 4 technické pomoci, 6
odchytů nebezpečných zvířat nebo
hmyzu a 3 plané poplachy.
Největší nárůst zásahů byl u dopravních nehod. Zatím nejvíce v historii jednotky. Vzhledem k narůstajícímu provozu budou se počty
zásahů bohužel i nadále zvyšovat.
V 11 případech jednotka zasahovala
samostatně.
Z celkového počtu zásahů ve
sledovaném období bylo místo
události nejvíce ve Vizovicích (21)
v okolních obcích (17) a mimo území obce s rozšířenou působností
4 (např. požár skladů ve Vysokém
Poli).
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Jednotka v roce 2019 nezasahovala u mimořádných událostí, kde
byl vyhlášen 3. nebo zvláštní stupeň
poplachu.
V roce 2019 hasiči jako každý rok
absolvovali pravidelnou odbornou
přípravu, povinná školení, zdravotní
prohlídky a zúčastnili se odborného
výcviku, organizovaném HZS Zlínského kraje. Někteří členové využili

Přehled obdržených dotací v období od 1/2019 – 12/2019
• 150 000 Kč dotace ZK na akceschopnost (krytí mzdových nákladů na pohotovost)
• 23 296 Kč dotace ZK na zásahy
mimo katastr zřizovatele (nákup
hasícího vaku, hadice B a hrazení
nákladů na PHM)
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Nákladový rozpočet jednotky současně navyšují příjmy od pojišťoven
za zásahy u dopravních nehod. Za
každou započatou hodinu jednotce náleží paušální částka splatná
z pojistky povinného ručení viníka
dopravní nehody.
Celkový příjem z provedených zásahů v uplynulém roce
106 400 Kč. Pojišťovny se vyplacení mnohdy brání a často přicházejí
s některými omezeními u plateb.
Některé zásahy za rok 2019 ještě
nebyly pojišťovnami vyčísleny.
V roce 2019 byla do našeho vybavení zařazena termální zásahová
kamera, kterou lze použít při nalezení osob v zakouřeném prostředí
případně hledání skrytých ohnisek
požáru. Současně se nám podařilo
obměnit zásahovou obuv u většiny
členů jednotky.
Vizovičtí hasiči využívají ke svým
činnostem následující automobilní
techniku:
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• cisternovou automobilní stříkačku IVECO Eurocargo CAS 16,
• cisternovou automobilní stříkačku ŠKODA 706 CAS 25,
• dopravní automobil DA FORD
Transit,
• technický automobil TA FORD
Ranger,
• kapotovaný dieselagregát o výkonu 33 kVA na podvozku přívěsného vozíku
• přívěsný vozík s plachtou
Chtěl bych touto cestou poděkovat
členům JSDH Vizovice za činnost
v uplynulém roce a Městu Vizovice
za příkladnou podporu celé organizační složky města.
Jiří Žůrek, DiS.
vedoucí organizační složky JSDH
Vizovice
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Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje
Povánoční období je u nás v knihovně vždy příležitostí k vzájemné výměně informací se čtenáři
o knihách, které jsou stále jedním
z nejvděčnějších vánočních dárků
a to pro děti i dospělé. My k tomu
snad také přispíváme a nabízíme
přehled nejčtenějších titulů u našich čtenářů.
V roce 2019 to byly tyto knihy
českých autorů:
• Mornštajnová Alena: Hana
• Mlynářová Marcela:
Dokud držím pohromadě
• Körnerová Hana Marie:
Minuta na rozloučenou
a zahraničních autorů:
• Hlavatá Dana:
Musíš mi věřit (Slovensko)
• Hannay Barbara:
Farmářova žena (Austrálie)
• Colganová Jenny: Pojízdný
krámek snů (Velká Británie).

I v letošním roce budeme pokračovat v úspěšných projektech jako
je např. „Bookstart – s knížkou do
života“, „Česká knihovna“ – projekt
na podporu nákupu nekomerčních
titulů českých autorů, „Knížka pro
prvňáčka a další. A již nyní přemýšlíme, jak bude vypadat tradiční velikonoční dílnička pro děti a jejich
rodiče či prarodiče. Pro Vás, naše
čtenáře, určitě budeme nakupovat další zajímavé a poutavé knihy
všech žánrů. Věříme, že i nadále se
budeme s Vámi pravidelně vídat,
a to nejen při půjčování knih, ale
i při akcích knihovnou pořádaných.
O všech aktivitách knihovny si můžete přečíst na našich www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

Vizovice budou poprvé hostit

setkání knihovníků ze Zlínska
V pořadí již 15. setkání starostů obcí
a knihovníků okresu Zlín, které pořádá Krajská knihovna Františka
Bartoše, se 8. dubna 2020 uskuteční ve Vizovicích. Prestižního semináře se každoročně zúčastní až
80 zástupců obcí a knihoven. Mimo
jiné si prohlédnou teprve před pár

lety dobudované nové prostory
Městské knihovny Josefa Čižmáře,
a pak k diskusi o novinkách a zkušenostech odjinud usednou do kavárny místního Domu kultury. Město Vizovice je partnerem této akce.
net.

Vzpomínáme
V březnu 2020 uplyne 33 let od úmrtí tatínka a manžela pana
Jana Krupíka.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a synové Karel a Jan.
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Několikanásobný stříbrný slavík, jeden z nejpopulárnějších domácích
zpěváků, pravověrný rocker, kterého proslavilo účinkování v řadě
úspěšných muzikálových projektů
a kapel jako Precedens či Arakain,
naplnil 10. ledna 2020 sál Domu kultury ve Vizovicích.
V průběhu večera zazněly oblíbené hity jako Vyznání, Ještě, že tě,
lásko, mám, Jednou nebe zavolá,
Navzdory hříchům a mnoho dalších.

kultura

Novoroční koncert Petra Koláře ve Vizovicích
Nechyběly ani skladby z alba Bez křídel, které bylo oceněno Zlatou deskou. O přestávce se zpěvák ochotně
fotil a povídal si s fanoušky a rozdával podpisy nejen na zakoupené CD
a plakáty. Většinu hitů si návštěvníci
zazpívali se zpěvákem a posledních
pár písniček tleskali ve stoje. Všichni návštěvníci novoročního koncertu
odcházeli příjemně naladěni.
DK Vizovice

Hudební klub

s režisérem Břetislavem Rychlíkem

„Kolik máš hrobů, kolik máš hrobů?“
vyhrkl na mne před lety Břetislav
Rychlík – režisér, herec, dramaturg,
dokumentarista a folklorista při
našem seznámení, když jsem mu
řekl, že su z Vizovic. A povídá: „My
Rychlíci máme kořeny a hroby ve Vizovicích.“ 23. ledna 2020 jsme měli
Břeťu Rychlíka v našem Hudebním
klubu. Vizovickou návštěvu umožnilo jeho režijní hostování v Městském
divadle Zlín na inscenaci „Osobní
poplach“ podle knížky nám dobře
známého Josefa Holcmana.
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Celý večer se nesl v poutavém
a humorném povídání s širokým
záběrem od divadelních začátků
do režisérského křesla a docenta
ateliéru režie na JAMU v Brně. Známý je také jeho mimořádný přehled
folklorní hudby a režie Slováckých
roků v Kyjově, nebo Horňáckých
slavností.
V jeho hudebních ukázkách nám
přiblížil svět Moravského Slovácka
a Horňácka s muzikanty – Jura Slovák, Petr Mička a jeho Hrubá hudba,
zpěvák Dušan Holý, klavírista Dušan

Holý ml./ Beethoven po horňácky/,
Martin Hrbáč, Jaromír Nečas, také
pianisté a skladatelé Jiří Bulis, Petr
Skoumal, až po Johna Calea z Ameriky, kam také mívá pracovní cesty.
Náš hudební večer měl krásné finále, Břeťovi zazpíval celý klub, našu
valašsků „Já su synek z Vizovic“.
Když se podaří, tak nadšené nejen
vizovické publikum by ho opět rádo
uvítalo.
Jan (Čenda) Imrýšek
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Jak gratulace k sedmdesátinám Bolka Polívky
spojila vizovické ochotníky

Mnozí z vás jistě vědí, že vloni oslavil
náš valašský král Boleslav I. Dobrotivý Nafurt své sedmdesátiny. K této
události si u něj město Vizovice objednalo představení jeho divadelní
hry DNA. Pro představení byl vybrán
termín 22. 11. 2019.
Bylo jasné, že se po představení
bude Bolkovi k jeho kulatinám blahopřát. Ale paní místostarostka Alena Hanáková začala přemýšlet nad
tím, jak to udělat, aby neproběhlo
jen pouhé pogratulování s předáním dárku a květin. Zkrátka, že by to
chtělo něco navíc. A přišla na nápad,
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co kdyby Bolkovi někdo zazpíval
ústřední píseň jeho Manéže „Šašci
počmáraní“ od autorské dvojice Petr
Hapka/Michal Horáček,.a při tom by
si celý sál nasadil červené klaunské
nosy? Nápad jistě dobrý. Objednala
tedy červené nosy a oslovila vizovické ochotníky, zda by do toho šli. A tak
se stalo, že po několik podzimních
večerů se začala scházet parta vizovických ochotníků, těch současných
i těch z dob minulých, a v prostorách
Domu kultury začali vymýšlet, jak tu
gratulaci provést. Jmenovitě to byli
Irena Karásková, Alena Hanáková,

Zuzana Štalmachová, Jan Imrýšek
a Zdeněk Kundera, ke kterým jsem
se později připojil i já. Zdeněk Kundera přišel na bezva nápad, že by
nebylo špatné zazpívat tuto píseň
ve valašském nářečí a také, že by to
naše zpívání chtělo živý doprovod.
A tak se také stalo. Text byl přeložen
do valaštiny kolektivně a jako doprovodná kapela byla oslovena skupina
BPT. Ta naši nabídku přijala a ve složení Karel Dvořáček, Pavel Nosálek,
Jarda Bužek, Martina Bužková, Jana
Dvořáčková a Dáša Holubářová se
připojila k našim zkouškám. Její kapelník Karel Dvořáček udělal aranžmá, rozdělil jednotlivé party a určil,
kdo co bude zpívat. Při gratulaci nejenže tuto píseň bezchybně doprovodila, ale její dámská část ji obohatila o krásný trojhlas ve stylu a la
R. A. Dvorský.
Mne oslovila Alena Hanáková
během léta, když jsme se míjeli ve
vestibulu Domu kultury. Seznámila
mne s tím, co se chystá a zeptala
se mne, jestli by můj divadelní soubor „Divadlo nahodilých ochotníků“
dokázal tu gratulaci ještě nějak po
svém obohatit. V ten moment mi
naskočilo, že v divadelním představení „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“
od autorů Svěrák/Cimrman/Smol-
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zúčastnili kromě mne i další členové divadla DNO: Vilém Kolařík, Petr
Smetana, Laďa Škabraha a Mirek
Hromádka.
Divadelní představení DNA se
všem divákům líbilo a líbila se i naše
gratulace. Vše se vydařilo. Jak obě
písně, tak blahopřání starostky Silvie Dolanské a místostarostky Aleny
Hanákové i závěrečný konfetový výbuch. Obecenstvo to ocenilo dlouhým potleskem, který musel nakonec utišovat Zdeněk Kundera. To,
aby se ke slovu dostal i oslavenec

a mohl za blahopřání poděkovat.
Bylo vidět, že Bolek je dojatý, což mi
potvrdila i jeho dcera Anička.
Na závěr článku ještě taková zajímavost o tom, že i to, co se pečlivě
plánuje a nacvičuje, může dopadnout jinak (jak už to mnohdy v životě
chodí). Na zkouškách jsme si rozdělili plochu jeviště na sektory a označili si místa, kde umístíme „trůn“ pro
krále, kde židli pro princeznu, kudy
budou přicházet gratulanti, kde se
pak postaví, kudy budou odcházet,
kde bude stát kapela apod. Neuvědomili jsme si však, kam až podium
bude zastavěno kulisami. A skutečně bylo. Divadlo Bolka Polívky si
přivezlo kompletní scénu dokonce
včetně vlastní opony. Naštěstí je
v Domě kultury velká forbína a na
ní pak, trochu improvizovaně, celá
gratulace proběhla.
Po
představení
byl
král
Boleslav I. Dobrotivý Nafurt pozván
k pohoštění do učebny Domu kultury. Tam se setkal se svými poddanými a setrval s nimi hodnou chvíli
v družné zábavě.
Těšíme se na další setkání s Jeho
Veličenstvem, věřme, že dříve než
u příležitosti jeho osmdesátin.
Miroslav Hála

Miroslav Hála
Šašci počmáraní (valašská verze)

Óda na Bolka Polívku

Tož hleďte na toho fintila
Pod krkem žlutého motýla
Zelený klobúček do týla
Šúpne si na bílú pleš.

Gdyž ale hledím já na lidi
Všecko tak černé zas nevidím
Všecko tak černé zas nevidím
Eště sa umíme smát.

Svět se směje, ty to víš,
Svým nosem úsměv vykouzlíš
Ať jsi šašek nebo král
Či manéže principál

Aj gdyž ten tralalák mi padá
Hlavně, že vyhrávám barvama
Hlavně, že vyhrávám barvama
Zase su šťastný jak veš.

Ref 2: Né, že sa snáď, néni co bát –
úzkosť má tlapy jak Fryštenský Gusta, ten věčný strach na miskách vah –
převážit chce šašek dle svého gusta
Gde chceme ve věku rozumu
Strkat si frňáky na gumu
Určitě od rumu z konzumu
Tak strašně červené sú.

Ty Bolku Polívko, Bolečku náš
Ty to umíš, ty dobře hráš

Ref 1: Co po mňa chceš pravdu či lež
– zkus toto rozeznat a potom sa směj
Barevný svět láme mi hřbet – aj tak
chcu byt šašek počmáraný.
Ucho mně hryžú jak oplatku
S rozběhem kopú mňa do zadku
Tvrdíja, všecko je v pořádku
Gdyž dajú mně mizerný plat.
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Ptám sa šak tebe náš osude
Co bude gdyž tady nebude
Co bude gdyž tady nebude
Dojemně pitomá šú.

Jak je krásné smích rozdávat
Umět lidi rozesmát
Ty Bolku Polívko!
Za to ti patří věčná sláva
Za to ti patří řád
Ty Bolku Polívko!
Za to ti patří věčná sláva
Za to ti patří řád
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jak, jsme trojhlasně zpívali píseň
„Óda na děda Vševěda“. A že postačí pouze pozměnit text a bude z ní
„Óda na Bolka Polívku“. Připadalo
mi, že to nebude problém a hned
tam na místě jsem paní místostarostce slíbil, že si píseň upravíme
a že ji Bolkovi zazpíváme. Text Cimrmanovy písně mi pomohli pozměnit
kolegové z divadla Petr Smetana
a Mirek Hromádka, který navíc rozepsal jednotlivé hlasy písně do not,
aby se nám lépe trojhlas nacvičoval.
Posledních dvou zkoušek se tedy

kultura

Podle poroty vaří nejlepší „kyselicu“

v italské restauraci, u návštěvníků zase nejvíc bodovala
ta od loňského vítěze
místo, kterým ho ocenila laická porota.
U odborné poroty zase bodovala kyselice Vizovjanky Romany
Žambochové, která je šéfkuchařkou
v italské restauraci v Praze. Kyselice
je prý její nejoblíbenější polévkou,
a tak se rozhodla do soutěže přihlásit a až do Prahy si nechala dopravit
ty správné moravské, domácí ingredience. „Polévku jsem vařila přímo
v italské restauraci a pustila jsem

Poprvé v historii soutěže o nejlepší
valašskou kyselici, která se v Domě
kultury konala poslední lednový pátek, obhájil titul vítěz z předchozího
ročníku. Návštěvníci opět nejvíce
ocenili vyváženou chuť polévky od
Tomáše Votroubka z Vizovic. „Zajímá mě jedině hattrick,“ reagoval
s úsměvem na své opětovné první

si k tomu Flerety. Pražské hosty ta
vůně natolik fascinovala, že přemluvili šéfa a dostali ochutnat. Už oni ji
velmi chválili,“ svěřila se vítězka odborné poroty.
Letos se klání zúčastnilo 23 kuchařů a kuchařek. Poprvé v devítileté historii soutěže organizátoři
zvýšili množství uvařené kyselice
z původních tří litrů na rovných
pět. Za účast v soutěži dostal
každý kuchař čtvrt kila zelí a diplom. Vítězové na prvních třech
místech obdrželi hodnotné ceny
od společnosti Tescoma. Program
už tradičně doplnila přehlídka
gajdošských kapel.
net.
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zdroj: Petr Jaroň
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Vážení
vizovští
občané,
je začátek roku 2020 a já ještě jednou vám všem přeji hodně zdraví
a štěstí.
Vracím se ke svátkům vánočním,
nutí mne k tomu krásné a pravdivé
kázání v kostele, našeho p. faráře Hlavice, a to 25.12. o prvním dnu
svátečním. Mimo jiné hovořil o tom,
v jakém blahobytu dnes žijeme, že
však mnozí si toho neváží, vše berou
jako samozřejmost. Tím mi připomněl mé dětství, které jsem prožila
za války. Věřte, nikomu z mladých
lidí bych to nepřála! Nic nebylo ke
koupi, kromě peněz musely být
„lístky“, které byly velmi skromné.
Pamatuji si, že maminka kupovala
k večeři 10 dkg salámu pro nás tři.
Výběr žádný, prostě salám.
Také si pamatuji, že jsem chodila
s kamarádkou k řezníkovi kupovat
5 dkg salámu na oběd pro jejího
tatínka, který celá léta těžce pracoval u firmy Baťa ve Zlíně. Neexistovaly žádné závodní jídelny nebo

školní jídelny. Do školy jsme si nosili
kousek namazaného chleba nebo
skromného koláče. Pokud se týkalo oděvů/konfekce téměř vůbec
nebyla. Kupovaly se pouze látky ze
strašných materiálů, kousavých, asi
ze „dřeva“. Má citlivá pokožka toto
nesnášela, maminka své předválečné šaty párala, „zlaté švadlenky“
ušily oděvy pro mne a maminka trpěla v oněch kousavých látkách.
Když dnes přijdeme do obchodů,
supermarketů, zíráme kolik potravin
různých druhů všude je. Totéž platí
i u ostatního zboží, které je různými
způsoby nabízeno. Otevřeno o nedělích, svátcích, do pozdních večerních hodin. A to ani nemluvím o krásném bydlení ve velkých bytech. Auto
je téměř v každé rodině, někde i 3-4.
Za války by majitele aut ve Vizovicích
spočítal na prstech jedné ruky. O nějaké zahraniční dovolené se nám
ani nesnilo. Žádné televizory, internet, počítače, mobily, automatické
pračky, ledničky, mrazáky, to vše byl

pojem neznámý. Letadla nám sice
létala nad hlavou, nevozila však rekreanty k moři, ale bomby, viz. bombardování Zlína. Žili jsme ve strachu
a hrůz o vlastní život. Kolik nevinných
lidí bylo upáleno, zastřeleno, jen
v naší blízkosti: Ploština, Vařákovy,
Vaculíkovy paseky atd.
Každý rok jezdím na Ploštinu
uctít památku obětem. Ploština je
kouzelné místo na kopci, dokola
lesy v každém ročním období jinak
zbarvené. Památník je pět obrovských sloupů, ze kterých šlehají
plameny do všech světových stran.
Na pietních deskách jsou uvedena
jména obětí. Věřte, vždy mám slzy
v očích, kolik lidí muselo zahynout,
abychom mohli my žít v blahobytu.
Proto važme si všeho, vše ošetřujme a neničme!
Ze srdce přeji mladým lidem, aby
nikdy nezažili válku a s ní spojenu
bídu a utrpení.
Helena Mazůrková

Novinky v Domě kultury
Nový rok nám začal a my pro vás
máme příjemné překvapení. Jedním z nich je, že v sále Domu kultury došlo k výměně starých židlí za
nové. Tím pádem celkový požitek
z divadla či koncertu se určitě zvýší. Další pozitivní novinkou, kterou
spousta z vás jistě uvítá, je online
prodej vstupenek. Je to snadné,
stačí jít na stránku www.dkvizovice.
cz, zde zobrazit celý kalendář akcí
a když si pak rozkliknete jednotlivou akci, přímo pod ní je zelené
tlačítko „Koupit vstupenky online“,
kde už si můžete vybrat jednotlivé
místo.
Dále bychom vás rádi pozvali na
výstavu Šikovné ruce občanů města
Vizovice, která potrvá do 31. 3. 2020.
Jan Fuksa
Informační centrum Vizovice
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Vzpomínání Heleny Mazůrkové

inzerce – pozvánky
30
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inzerce – pozvánky
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inzerce – pozvánky
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