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â A S OV É Z N A M E N Í
Média nám posílají ãasová
znamení, abychom se na chvíli
zastavili a zahlédli nûkolik vﬁeﬁin
na displeji svého Ïivota. MoÏná
si právû v tu chvíli ﬁekneme: “Jak
ten ãas letí” a vydáme se za ním,
bûÏcem, jenÏ nás opût dobûhl.
âasová znamení v‰ak mají
rÛznou podobu a v tom je na‰e
‰ance. Nejsou v‰echna tak úzkoprsá a narychlo odûná. Mají svÛj
ãas, kter˘ mûﬁíme na dny a na
t˘dny.
Jedno ãasové znamení je pﬁed
námi. Lidé ho oblékli do ãtyﬁiceti
dnÛ a to uÏ velmi dávno, ve 4.
století. Nechali se inspirovat
událostmi, které v˘raznû poznamenaly Ïivot hlavních postav
i cel˘ch národÛ. Vznikla doba
postní. âasové znamení, kterého
si lidé v‰ímali, protoÏe mûlo svÛj
obsah.
Dûjiny v‰ak toto znamení ãasu
ukryly, moÏná proto, Ïe jeho
doteky obãas chladily moralis-

mem “stráÏcÛ tradic”. Ale kdyÏ
pÛjdeme ke koﬁenÛm tohoto znamení, poznáme, Ïe hﬁeje.
Hﬁeje odvahou ãlovûka, kter˘
se pustil do zápasu se zlem.
Osamocen na pou‰ti, na hﬁi‰ti
svého protivníka, nakonec
zvítûzil. Vydal svûdectví, Ïe ten
zápas nebyl marn˘. Dodnes
dodává jeho pﬁíklad lidem
odvahu sná‰et bolest s druh˘mi,
prosazovat lásku a vzájemnou
dÛvûru. Îít stylem, kter˘ dÛvûﬁuje a dívá se kolem sebe “otevﬁen˘ma” oãima.
Máme v tomto muÏi z pou‰tû
velikého spojence, zastánce
a pﬁítele v na‰em hledání dobr˘ch
vûcí. AÏ budeme na samém konci
února v nedûli vstávat, vzpomeÀte si na nûho a na jeho
ãasové znamení. Pﬁipomíná
nadûji, i poku‰ení, s nímÏ je
moÏné nejen Ïít, ale nad nímÏ je
moÏné i vítûzit.
Milo‰ Vavreãka
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Ze zasedání zastupitelstva mûsta Vizovice
Zastupitelstvo mûsta se na svém prvním zasedání v roce 2004 se‰lo 9. února.
V první ãásti jednání se vûnovalo majetkov˘m záleÏitostem. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemkÛ pod domy
ã.p. 997 a 998 vlastníkÛm bytov˘ch jednotek v tûchto domech za cenu 150 Kã/m2. Dále schválilo prodej pozemkÛ
p.ã. 662/4 o v˘mûﬁe 48 m2 spoleãnosti SYKORA, spol. s r.o., za cenu 400 Kã/m2. Jedná se o zbytkov˘ pozemek
mûsta ve vstupní ãásti areálu firmy. Souãasnû zastupitelstvo schválilo zámûr prodeje ãásti pozemku p.ã. 653/1, kter˘
navazuje na souãasn˘ areál uvedené spoleãnosti smûrem k ãistírnû odpadních vod.
Usnesením, kter˘m vyslovilo souhlas se zveﬁejnûním zámûru smûny pozemkÛ - ãástí p.ã. st. 222/1 a st. 1069
s ãástí p.ã. 154 a zámûru prodeje zbytku pozemku p.ã. st. 1069 a objektu skladu na tomto pozemku, zastupitelstvo uãinilo rozhodn˘ krok k doﬁe‰ení problému pﬁíjezdu pro zásobování objektÛ na západní stranû Masarykova nám.
Zastupitelé rovnûÏ schválili zveﬁejnûní zámûru prodeje bytov˘ch jednotek v domech ã.p. 787 (ãtvrÈ A.Háby),
917 (Tyr‰ova), 947 a 948 (sídl. ·tûpská), 992 (Po‰tovní), 999 a 1000 (sídl. RÛÏová). Jedná se celkem o 90 bytÛ,
jejichÏ nájemníci budou v prÛbûhu roku postupnû mûstsk˘m úﬁadem osloveni s nabídkou na odkoupení bytÛ.
Naopak zastupitelstvo zamítlo Ïádost o odprodej ãásti pozemku p.ã. 4522/10 a 4524/3 v prostoru b˘valého
hliníku cihelny pro úãely parkování ãi garáÏování stavební techniky i Ïádost o prodej ãásti pozemku p.ã. 708 - ãásti
zahrádkáﬁské osady Razov. Zastupitelstvo je ochotno pﬁistoupit pouze k prodeji pozemku celé osady jako celku.
Dále zastupitelstvo mûsta zamítlo Ïádost o zmûnu územního plánu - zahrnutí pozemkÛ p.ã. 442/1 a ãásti p.ã.
4390 v Îelechovû do území pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. DÛvodem je skuteãnost, Ïe se jedná o pozemky
v rekreaãní oblasti, kde nejsou vybudovány inÏen˘rské sítû, a Ïe z urbanistického hlediska nelze tyto typy zástavby
sluãovat.
Podstatná ãást jednání byla vûnována diskusi o pﬁipravovan˘ch investiãních akcích. Celkem bylo posouzeno 26
akcí, které jsou v rÛzném stupni pﬁipravenosti od zámûru po pravomocné stavební povolení, s cílem z disponibilních finanãních prostﬁedkÛ pokr˘t nejÏhavûj‰í potﬁeby mûsta jak v údrÏbû souãasného majetku mûsta, tak
v rozvojov˘ch investicích v oblasti infrastruktury, bytové v˘stavby i uspokojování sportovních a rekreaãních potﬁeb
obãanÛ. V˘sledky diskuse se promítnou do rozpoãtu mûsta, jehoÏ projednání by mûlo b˘t stûÏejním bodem
pﬁí‰tího zasedání zastupitelstva.
V závûru tohoto jednání pak ãlenové zastupitelstva vyslechli informace o ãinnosti v˘borÛ a komisí, které byly
rekapitulací toho, ãemu se v minulém roce vûnovaly jak pﬁi pﬁípravû podkladÛ pro jednání zastupitelstva a rady
mûsta, tak i mnoha iniciativních návrhÛ, které jsou podnûtem pro práci v‰ech, kteﬁí se o mûsto starají. Pro informaci uvádím, které v˘bory a komise pﬁi zastupitelstvu a radû pracují:
v˘bory finanãní; kontrolní; majetkov˘; osadní v˘bor Chrastû‰ov,
komise bezpeãnostní; bytová sociální a zdravotní; pro obãanské záleÏitosti; pro ‰kolství, kulturu, tûlov˘chovu
a spolkovou ãinnost; redakãní rada Vizovsk˘ch novin; stavební; Ïivotního prostﬁedí.
Vít Su‰ila

UPOZORNùNÍ
Finanãní odbor MûÚ Vizovice upozorÀuje obãany,
Ïe místní poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ pro rok 2004 byl stanoven Zastupitelstvem mûsta
Vizovice na 430,- Kã za osobu a rok. Poplatek je splatn˘ buì jednorázovû do 31. bﬁezna 2004,
nebo ve dvou splátkách splatn˘ch do 31. bﬁezna a 30. záﬁí 2004. Poplatek je moÏno uhradit
pﬁímo do pokladny MûÚ Vizovice. Dále Ïádáme majitele psÛ o úhradu místního poplatku ze
psa, kter˘ je také splatn˘ do 31. bﬁezna 2004.
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NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍ
POT¤EBNOSTI
Dnem 1. 1. 2004 nabyla úãinnosti novela zákona 482/1991 Sb., o sociální potﬁebnosti, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, která pﬁinesla následující zmûny.
Definování pojmu “zv˘‰ení pﬁíjmu vlastním pﬁiãinûním”
Na prvním místû, tak jako v pﬁedcházejícím znûní zákona, je zv˘‰ení pﬁíjmu vlastní prací. Dále jde
o uplatnûní zákonn˘ch nárokÛ a pohledávek, zejména nároku na dávky nemocenského poji‰tûní, dávky
dÛchodového poji‰tûní, dávky státní sociální podpory, v˘Ïivné a pﬁíspûvek na v˘Ïivu a úhradu nûkter˘ch nákladÛ
neprovdané matce (z.ã. 91/1963 Sb.,) Uplatnûní zákonn˘ch nárokÛ a pohledávek z pracovních nebo obdobn˘ch
vztahÛ vãetnû mzdového nároku. Poslední moÏností je pak prodej nebo jiné vyuÏití vlastního majetku.
U jakého druhu majetku se nevyÏaduje jeho prodej nebo jiné vyuÏití za úãelem zv˘‰ení pﬁíjmu.
Pﬁedev‰ím jde o movité vûci, které nepodléhají v˘konu rozhodnutí podle obãasného soudního ﬁádu (§ 321
a 322), které povinn˘ nezbytnû potﬁebuje k uspokojení hmotn˘ch potﬁeb sv˘ch a své rodiny nebo k plnûní
sv˘ch pracovních úkolÛ, nebo vûcí, jejichÏ prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Zejména bûÏné
odûvní souãásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné pﬁedmûty podobné povahy vãetnû
penûÏních ãástek do 1000 Kã. Kompenzaãní pomÛcky, motorová vozidla a úpravy a vybavení bytÛ tûÏce
zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ, které obãan získal podle pﬁíslu‰n˘ch ustanovení vyhlá‰ky MPSV âR 182/1991
Sb. Nadále se nevyÏaduje prodej nebo jiné vyuÏití nemovitosti ãi bytu, kter˘ slouÏí k pﬁimûﬁenému trvalému
bydlení.
Nové hodnocení minimálního pﬁíjmu osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné
Do tohoto data se za minimální pﬁíjem povaÏovala ãástka ve v˘‰i Ïivotního minima osoby, která není nezaopatﬁen˘m dítûtem a Ïije v domácnosti sama. Nyní se za mûsíãní pﬁíjem z této ãinnosti povaÏuje pro úãely
zákona o sociální potﬁebnosti nejménû ãástka ve v˘‰i 50% prÛmûrné mûsíãní mzdy v národním
hospodáﬁství. Tuto prÛmûrnou mzdu bude vyhla‰ovat MPSV sdûlením na základû údaje âeského statistického
úﬁadu za pﬁedcházející kalendáﬁní rok vÏdy od 1. ãervence. Od 1. ledna 2004 do 30. ãervna 2004 se za tuto
ãástku povaÏuje nejménû ãástka 7 800 Kã.
Situace vyluãující obãana z okruhu sociálnû potﬁebn˘ch osob
Situace, kdy rodiã (zákonn˘ zástupce) nezaopatﬁeného dítûte, které je pro úãely sociální potﬁebnosti
spoleãnû posuzovanou osobou neplní své povinnosti a nezabezpeãuje ﬁádné plnûní povinné ‰kolní
docházky (§ 36 zákona ã. 29/1984 Sb., o soustavû základních ‰kol, stﬁedních ‰kol a vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol.
Druhou situací je nedostateãná snaha obãana, vedeného v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání u pﬁíslu‰ného úﬁadu práce, zabezpeãit si zv˘‰ení pﬁíjmu vlastní prací. Aby mohl b˘t obãan povaÏován za sociálnû
potﬁebného, musí správnímu orgánu vûrohodnû prokázat aktivní kroky k získání zamûstnání.
Písemn˘ souhlas obãana ovûﬁit skuteãností, rozhodné pro získání nároku na dávku
Îadateli o dávku sociální péãe i pﬁíjemci dávky sociální péãe se v § 7 zákona o sociální potﬁebnosti ukládá
povinnost osvûdãit skuteãnosti, rozhodné pro nárok na dávku, její v˘‰i nebo v˘platu. Novû se tomuto
obãanovi ukládá, aby dal písemn˘ souhlas k ovûﬁení tûchto skuteãností. Znamená to, Ïe správní orgán má
nyní moÏnost ovûﬁovat ty podmínky, které dosud byly vût‰inou dokládány ãestn˘m prohlá‰ením, ãi uvedením
do protokolu. Podstatnou je i dal‰í povinnost obãana dostavit se na v˘zvu osobnû k pﬁíslu‰nému správnímu
orgánu, pokud osobní náv‰tûvû nebrání tûÏko pﬁekonatelné pﬁekáÏky, zejména nepﬁízniv˘ zdravotní stav.
DÛleÏité je, Ïe uvedené povinnosti se vztahují nejen na osobu Ïadatele, ãi pﬁíjemce dávky sociální péãe, ale na
v‰echny osoby, pokud jsou pro úãely sociální potﬁebnosti a pro úãely v˘platy dávky sociální péãe posuzovány
spoleãnû. Pﬁi neplnûní povinnosti je v odstavci 2 nového § 7 uvedena sankce. Po pﬁedchozím upozornûní mÛÏe
b˘t Ïádost o dávku socální péãe zamítnuta, v˘plata dávky sociální péãe zastavena nebo odejmuta.
Lze pﬁedpokládat, Ïe realizace zcela nov˘ch i upraven˘ch znûní zákona umoÏní správním orgánÛm objektivnûj‰í posuzování situací jednotliv˘ch obãanÛ, Ïádajících o dávku sociální péãe z titulu sociální potﬁebnosti.
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V Y PA L O VÁ N Í P O R O S T Ò
Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen “zákon
o poÏární ochranû”), pamatuje i na vypalování
porostÛ. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádût vypalování porostÛ, jinak se dopustí pﬁestupku podle
§ 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento pﬁestupek jí mÛÏe pﬁíslu‰n˘ orgán hasiãského
záchranného sboru, vykonávající státní poÏární
dozor, uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e 25000 Kã. Podle §
5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat
porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Pﬁi spalování hoﬁlav˘ch látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zﬁetelem na
rozsah provádûné ãinnosti, stanovit opatﬁení proti
vzniku a ‰íﬁení poÏáru.
Spalování hoﬁlav˘ch látek na volném prostranství,
vãetnû navrhovan˘ch opatﬁení, jsou povinny pﬁedem oznámit územnû pﬁíslu‰nému HZS kraje, kter˘
mÛÏe stanovit dal‰í podmínky pro tuto ãinnost,
popﬁípadû mÛÏe takovou ãinnost zakázat. Pﬁi

poru‰ení této povinnost se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu podle
§ 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento
správní delikt jim mÛÏe b˘t uloÏena pokuta aÏ do
v˘‰e 500 000 Kã.
Ustanovení zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ tímto
nejsou dotãena - jedná se napﬁíklad o zákon ã.
23/1962 Sb., o myslivosti, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, zákon ã. 289/1995 Sb., o lesích
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní
zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, zákon ã.
125/1997 Sb., o odpadech, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ nebo zákon ã. 309/1991 Sb.,o ochranû
ovzdu‰í pﬁed zneãi‰Èujícími látkami (zákon o ovzdu‰í),
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Oblast ochrany Ïivotního prostﬁedí, tj. i pro pﬁípad pálení na volném prostranství, upravují i jednotlivé obce sv˘mi obecnû závazn˘mi vyhlá‰kami.
·talmach Jan
hasiãi Vizovice

Tajemník mûstského úﬁadu Vizovice vyhla‰uje

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
na pracovníka Úseku sociálnû - právní ochrany dûtí sociálního odboru Mûstského úﬁadu
Vizovice - zástup za mateﬁskou dovolenou.
PoÏadavky:

úplné stﬁední vzdûlání s maturitou sociálního zamûﬁení, pﬁípadnû vy‰‰í odborné, znalost práce na
PC, schopnost samostatné práce, komunikativnost, schopnost empatie, ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny
B v˘hodou, praxe v oboru v˘hodou.

Platové zaﬁazení: platová tﬁída 9 dle zákona ã. 143/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a naﬁízení vlády
ã. 253/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

Pﬁedpoklady: státní obãanství âeské republiky, u cizích státních obãanÛ trval˘ pobyt v âeské republice, dosaÏení
vûku 18 let, zpÛsobilost k právním úkonÛm, bezúhonnost.

Uchazeãi podají písemnou pﬁihlá‰ku, která musí obsahovat tyto náleÏitosti:
Jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe, datum a míto narození uchazeãe, státní pﬁíslu‰nost uchazeãe, místo trvalého pobytu,
ãíslo obãanského prÛkazu nebo dokladu o povolení pobytu u cizích státních pﬁíslu‰níkÛ, datum a podpis uchazeãe

K pﬁihlá‰ce se pﬁipojí tyto doklady: Ïivotopis s uvedením údajÛ o dosavadních zamûstnáních a odborn˘ch
znalostech a dovednostech, t˘kajících se správních ãinností, v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í neÏ tﬁi mûsíce, ovûﬁená kopie dokladu
o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Pﬁihlá‰ky 2004 zasílejte v termínu do 15. 3. 2004 na adresu:
Ing. Emil Pechal, tajemník
Mûstsk˘ úﬁad Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
VIZOVSKÉ NOVINY • 4


NÁV·TùVA VODNÍKÒ VE VIZOVICÍCH
UÏ podruhé vystavovali
nejmlad‰í umûlci svá v˘tvarná dílka vedle tvorby
skuteãn˘ch v˘tvar n˘ch
umûlcÛ v Galerii RÛÏe ve
Vizovicích. Îáci Základní
umûlecké ‰koly Zlín (obor
keramika), jejíÏ poboãka je
tady ve Vizovicích, a Ïáci
Základní ‰koly Vizovice si
tentokrát zvolili téma Vodníci
a hastrmani. Galerie se tak
zazelenala nejen postaviãkami vodních bytostí, z nichÏ
nûkteﬁí byli vysocí pﬁes jeden metr, ale i hastrmansk˘m inventáﬁem - hrníãky
s du‰iãkami a jin˘m vodnick˘m nádobím, sítûmi,
malbami jezerních krajin, inspirovan˘ch ver‰i K. J.

Erbena, ‰tikami, kapry a jinou vodní havûtí.
Na v˘robu vodníkÛ pouÏily dûti pﬁeváÏnû odpadov˘ch
materiálÛ a vyzkou‰ely si
rÛzné v˘tvarné techniky
a postupy. Îáci ZU· pracovali pﬁeváÏnû s hlínou, v‰ichni si v‰ak vyzkou‰eli malbu
barvami na sklo, temperu
a pﬁi v˘robû sítí i techniky
práce vázání provázkÛ.
V˘stava byla hlavnû odmûnou pro samostatné tvÛrce,
kteﬁí si tak mohli vyzkou‰et,
jaké to je vystavovat v opravdové galerii mezi skuteãn˘mi
umûlci. V˘stava trvala 14 dnÛ
(11. - 23.1.)

V Á N O C E

Mgr. Helena Návratová

U

N Á S

D O M A

Ptáte se, kde to je? Pro vût‰inu z nás je to pravé doma se sv˘mi rodinami, rodiãi, dûtmi, blízk˘mi,
které máme rádi. KaÏd˘ rok se ten ãas vrací, ãas bilancování, nov˘ch pﬁedsevzetí, ãas Vánoc.
Máme v‰ichni své doma? I my, uãitelé, vychovatelé a vÛbec v‰ichni zamûstnanci Zvlá‰tní ‰koly
internátní jsme si tuto otázku poloÏili. Jsou ty na‰e dûti, které jsou u nás na internátû po cel˘ rok
(nejen pﬁes t˘den), jsou tady doma? Urãitû ano. VÏdyÈ za tu dobu Ïivota u nás si uÏ vytvoﬁily vztah
k pedagogÛm a v‰em, kteﬁí se o nû starají. Proã to pí‰i?
Chci poukázat na to, Ïe jsou mezi námi dûti, pro které není v‰e samozﬁejmostí. Proto se vracím
k tomu správnému rozhodnutí a pﬁání - vytvoﬁme dûtem domov, Vánoce a radost. AÈ mají krásné
Vánoce! Nov˘ rok pﬁivítejme spoleãnû a aÏ pﬁijdou v‰ední dny, radost aÈ jako svíãka nezhasíná.
S tímto pﬁedsevzetím jsme se se‰li u stromeãku, nachystali jsme ‰tûdroveãerní veãeﬁi, zazpívali jsme
si koledy a rozdali jsme dûtem dárky. A tak jsme mûli pocit radosti dvojnásobn˘. Jednou vlastní z toho,
Ïe jsme dûtem vytvoﬁili krásnou atmosféru a podruhé? To tehdy, kdyÏ vidíte rozzáﬁené dûtské oãi a v nich
radost a ‰tûstí. Znáte snad krásnûj‰í pocit?
¤editelství Zvlá‰tní ‰koly internátní Vizovice tímto dûkuje v‰em sv˘m
sponzorÛm, kteﬁí pﬁispûli vûcn˘mi dary a finanãními obnosy, které byly
pouÏity pro zlep‰ení v˘chovy a ãinnosti pedagogÛ s dûtmi.
Mgr. Eva âapková
ﬁeditelka ‰koly
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OPùT ·KOLA JIN¯M ZPÒSOBEM
Opravdu mû nenapadá pﬁi zamy‰lení nad uplynul˘m lyÏaﬁsk˘m v˘cvikem jin˘ název. NeboÈ
v situacích t˘denního lyÏaﬁského v˘cviku jsou v‰ichni
jiní. Îáci i uãitelé. Situace v horském stﬁedisku v tisíci
metrech nadmoﬁské v˘‰ky pﬁiná‰í odli‰né situace
a záÏitky, naprosto rozdílné od ‰kolních lavic. KaÏd˘ se
ukáÏe v jiném svûtle, za jin˘ch okolností, získá novou
pozici, roli ve tﬁídním kolektivu, nebo ji také mÛÏe
ztratit a do ‰kolních lavic se vrátí kaÏd˘ trochu jin˘,
neÏ je opustil.
Nejde jen o odli‰né poãasí, prostﬁedí, soubor
hodnot, vzdálenost od rodiãÛ, coÏ bez nadsázky
mnozí ze sedmákÛ proÏívají poprvé. Jako novou
zku‰enost.
Leto‰ní hory patﬁí k tûm vydaﬁenûj‰ím. Opût
pﬁedvedly skvûl˘ rejstﬁík poãasí od modrého azura aÏ
po pûknou vichﬁici úplnû na závûr. A pln˘ poãet
v˘cvikov˘ch pÛldnÛ, jen poslední dopoledne byl
v˘cvik omezen, ale to uÏ jsme ﬁe‰ili návrat domÛ. Také
dal zabrat. Autobusy totiÏ nemohly dojet aÏ k lanovce,
a pro v‰echny úãastníky ãekala je‰tû ãtyﬁistametrová
cesta na kﬁiÏovatku, odkud s jist˘mi potíÏemi koneãnû
bylo moÏno vyjet. AÏ na mírné oãekávání dramat pﬁi
pﬁejezdu Syrákova jsme pﬁijeli témûﬁ na ãas.

Tentokrát nebyly na‰tûstí témûﬁ Ïádné zdravotní
potíÏe, pro onemocnûní musela v polovinû vzdát jen
dvû dûvãata a v závûru onemocnûli teplotou dva chlapci. Zranûní naprosto Ïádné. Studentku pátého roãníku
medicíny jistila zpod kopce tﬁinecká nemocnice
a v pﬁípadû úrazÛ horská sluÏba s dlouholetou
zku‰eností. Jak jsme se dovûdûli z besedy, v pﬁípadû
váÏnûj‰ího zranûní jsou na místû zdravotníci z Ostravy
za deset minut vrtulníkem. Na‰tûstí bylo tﬁeba ﬁe‰it jen
drobné problémy. Z hlediska péãe a servisu stﬁediska
v‰e skvûlé. (Na tak v˘born˘ servis vzpomínáme aÏ
k dobám paní ing. Kasalové v penzionu MiloÀová.
JenÏe kde je ta dávná sjezdovka, kde je ten zaruãen˘
sníh?). Zde jsme vyuÏili i veãerního lyÏování, sluÏeb
dvou sjezdovek; obtíÏnûj‰í ãervenou dokázali
s potû‰ením sjet i pÛvodní zaãáteãníci.
Pokud jsme odposlouchávali odezvy úãastníkÛ
kurzu, negativní bylo jediné. Krátk˘ ãas na diskotéky,
veãerka pﬁíli‰ brzy. JenÏe nesmíme zapomínat, Ïe
sedmáci jsou pﬁece jen je‰tû dûti, ﬁe‰ící naprosto jin˘
reÏim neÏ ten ‰kolní a víkendov˘ a prioritu musí mít
to, proã jsme sem pﬁijeli. Diskotéky jsou uÏ zase jiná
kapitola.
TakÏe, leto‰ní ‰esÈáci, tû‰te se. OtuÏujte se
a pﬁipravte si fyziãku. Hlavnû hodnû vitamínÛ a neseìte jen u televize, budete to potﬁebovat.
Mgr. Jiﬁí Ludvíãek
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ZÁPIS DùTÍ
DO MATE¤SKÉ ·KOLY VE VIZOVICÍCH
PRO ·KOLNÍ ROK 2004 - 2005
bude probíhat od 1. 3. do 5. 3. 2004 v horní budovû M· od 9.30 do 15.30 hod. Prosíme rodiãe,
aby zapsali i dûti, které nenastoupí zaãátkem záﬁí, ale zaãnou docházet v prÛbûhu pﬁí‰tího ‰kolního
roku. Jedná se i o dûti s docházkou na 5 dnÛ v mûsíci (maminky na MD).
Nastávající ‰koláãky pﬁivítá dolní budova s obnovenou fasádou, ‰kolní kuchynû, splÀující po
úpravách dne‰ní pﬁísné hygienické poÏadavky a ve tﬁídách stoly a Ïidliãky, pﬁizpÛsobené velikostí
tûlesn˘m proporcím dûtí. Ty budou ale více potû‰eny nov˘mi hraãkami a pomÛckami, na které
velkou mûrou pﬁispûli i mnozí sponzoﬁi: paní Z. Jungmannová, paní J. Lednická, paní R.
Minaﬁíková, paní J. Kassawatová, paní M. ·mídová, paní Z. Trneãková, sleãna J. Svaãinová, pan L.
Hába, pan Ing. M. Moravec, pan J. Mikeska, pan P. Kamenãák, pan M. Jaronûk, pan J. Smetana,
pan R. Václavek, Hanel Global Toys, s.r.o., AL-KO KOBER spol. s r.o., Fotografia Vizovice.
Pﬁed koncem loÀského roku nás aÏ dojemnû pﬁekvapily na‰e b˘valé “absolventky”, teì uÏ Ïákynû
páté tﬁídy: Iveta Golová, Lenka Grácová, Lucka Klaãánková, Andrea ·Èastná, SoÀa Veãeﬁová a Pavla
Zigálová. Samostatnû nacviãily a sehrály pro dûti velice pûkné vánoãní divadlo o nadílce pro
trpaslíky.
Za tradiãní spolupráci pﬁi této pﬁíleÏitostí dûkujeme i SO· a SOU sluÏeb ve Vizovicích a dík
patﬁí i panu uãiteli Schlimbachovi a dûtem ze Zvlá‰tní ‰koly internátní.
Za kolektiv pracovnic M·
Hana Úlehlová

Vystoupení dûtí v Peãovatelském domû Vizovice - Vánoce 2003
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KINO VIZOVICE P¤IPRAVUJE NA MùSÍC DUBEN 2004 FILM

S P Y

K I D S

Dávno bylo lidsk˘m snem zachytit ve filmu
skuteãn˘ svût s ve‰ker˘m pohybem, barvami, tvary
a prostorem. Vûdci, umûlci a filmaﬁi hledali zpÛsoby,
jak umoÏnit lidskému oku vidût pohyblivé obrázky
úplnû Ïivû i s úplnou strukturou, formou a hloubkou,
namísto plochého obrazu.
Robert Rodriguez, tvÛrce a reÏisér série filmÛ
“Spy Kids”, tentokrát posouvá rodinnou zábavu na
úplnû novou úroveÀ a dodává jí nov˘ rozmûr - tﬁetí
rozmûr. Ve filmu “Spy Kids 3” s pomocí nejnovûj‰í
technologie pﬁiná‰í doteì nepoznanou úroveÀ filmové
ineraktivity tím, Ïe vyuÏívá technologie 3D. Poprvé po
nûkolika desetiletích nová generace divákÛ opût bude
moci proÏít vzru‰ení z trojrozmûrného filmového
záÏitku tím, Ïe pﬁi sledování filmu pouÏije speciální
br˘le, které jim umoÏní proniknout pﬁímo do stﬁedu
akce. Rodriguez totiÏ vyuÏil nejnov‰í poãítaãové efekty
a svoje speciálnû sestrojené 3D monitory s vysok˘m rozli‰ením a speciální kamerové systémy, aby vytvoﬁil fantastick˘ svût v trojrozmûrném prostoru do nejmen‰ích
detailÛ.
V roce 1938 Charles Wheatstone sestrojil první
stereoskopick˘ pﬁístroj, umoÏÀující vidût obrazy ve
tﬁech rozmûrech. ZaloÏil svÛj vynález na faktu, Ïe na‰e
pravé a levé oko vidí skuteãnost z mírnû odli‰ného úhlu. KdyÏ se podíváme na nûjak˘ pﬁedmût, ná‰ mozek
tyto dva vnímané obrazy spojí do jednoho a umoÏní
nám vnímat jeho hloubku a vzdálenost. Wheatstone
vytvoﬁil pﬁístroj, kter˘ simultánnû ukázal dva rÛzné
obrazy toho samého objektu z dvou úhlÛ - jeden obraz
pro pravé oko, druh˘ pro levé. KdyÏ se zobrazily zároveÀ,
vznikl “stereo” efekt, kter˘ obrazu dodal pocit hloubky.
Ve 20. století se filmaﬁi tomuto jevu vûnovali víc,
a vytvoﬁili kamery s dvûmi objektivy, vzdálen˘mi od
sebe na vzdálenost lidsk˘ch oãí, která je asi 6,35 centimetrÛ, takÏe mohli snímat dva obrazy souãasnû.
Jedin˘m problémem bylo, Ïe v˘sledek byl takov˘, Ïe divák jakoby vidûl dvojmo. Problém vyﬁe‰ily takzvané
anaglyfické br˘le s jedním ãerven˘m a druh˘m modr˘m sklem. Jak se ãlovûk dívá pﬁes takovéto br˘le, kaÏdé
sklo odfiltruje opaãn˘ obraz, a mozek potom spojí,
takÏe v˘sledkem je film vníman˘ trojrozmûrnû!
V 50. letech mohli diváci vidût více trojrozmûrn˘ch
filmÛ, a v ãase nejvût‰ího rozmachu vznikalo asi 30
trojrozmûrn˘ch filmÛ roãnû. Tento jev v‰ak byl
ovlivnûn˘ tehdej‰í nedokonalou technologií, a u divákÛ
se nedalo zabránit bolestem hlavy a rozostﬁenému
vidûní. V˘zkum v‰ak pokraãoval, a v 80 letech se
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doãkaly nového Ïivota filmy jako “âelisti” a “Pátek 13”.
V souãasnosti s nevídan˘m rozvojem poãítaãov˘ch
technologií se 3D technologie doãkala renesance. KdyÏ
se Robert Rodriguez rozhodl natoãit film “Spy Kids 3”
v 3D, myslel si, Ïe bude muset vyvinout úplnû novou
3D kameru, ale s úÏasem zjistil, Ïe taková kamera uÏ
existuje! Její v˘voj a pouÏití si totiÏ vyÏadovalo natáãení
3D dokumentu reÏiséra Jamesa Camerona “Duch hlubin” pro kina se systémem IMAX. Cameronova kamera
spojila dva videoobjektivy s vysok˘m rozli‰ením do jednoho pﬁístroje, a byla pﬁímo ideální pro potﬁeby
Rodriguezova filmu. Dokázala dokonce kﬁíÏit
smûrování objektivÛ podobnû jako lidské oãi, ãímÏ
zmen‰ovala napínání oãí diváka.
Film, nasníman˘ takovou kamerou, mÛÏe b˘t
promítan˘ v IMAX kinech, a anaglyfick˘mi br˘lemi
sledován i na televizní obrazovce. Rodriguez pﬁi
natáãení pouÏil speciální monitorovací projekãní systém,
kter˘ mu umoÏÀoval pﬁímo pﬁi snímání vidût, jak nasníman˘ obraz bude vypadat, jako by mûl 3D br˘le! To
mu umoÏnilo soustﬁedit se na dva hlavní prvky filmování v 3D - konvergenci a ohnisko. Konvergence
je ohniskov˘ bod, ve kterém se dva obrazy spojí, takÏe
filmaﬁ mÛÏe urãit, zda sníman˘ objekt bude za plátnem,
pﬁed plátnem, ãi nûkde mezi.
NejtûÏ‰í sloÏkou natáãení byla práce s herci, kteﬁí
museli hrát jen pﬁed prázdnou zelenou stûnou. Nemûli
Ïádné stûny, scény, ani rekvizity. JenÏe v‰echno muselo
vypadat jako ve videohﬁe, i v‰echny rekvizity musely
b˘t vytvoﬁené poãítaãov˘mi efekty.
V 50. letech byly 3D filmy a v‰echno v nich ãernobílé, ale v ãase barevného filmu musel Rodriguez
pouÏít korektor barev, kter˘ umoÏnil upravit barvy na
kaÏdém políãku filmu. JenÏe jeho oblíbená barva primárnû ãervená - neprojde modr˘m filtrem anaglyfick˘ch br˘lí, musel tedy její pouÏití omezit a spokojit
se s fialov˘mi odstíny.
Rodriguez zdÛrazÀuje rozdíl mezi pﬁede‰l˘mi 3D filmy
a “Spy Kids 3” - kdysi bylo ve filmu o mnoho ménû
skuteãn˘ch 3D efektÛ, v tomto jich jsou stovky, ãasto
zdokonalené poãítaãov˘mi efekty. JenÏe poãítaãové
animace není moÏné snímat 3 D kamerou, Rodriguez
vyﬁe‰il problém tak, Ïe natoãil kaÏd˘ zábûr dvakrát první jakoby vidûn˘ prav˘m okem, a druh˘ lev˘m.
Poãítaã oba zábûry spojil do jednoho, a vznikl úÏasn˘
3D efekt, umoÏÀující vychutnat si film naplno.
(pouÏito informací distributora filmu)
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DÒM KULTURY VIZOVICE
2003
Rok ubûhl jako voda a mÛÏete se nyní ohlédnout, jaké akce jste mohli u nás v uplynulém roce nav‰tívit.

Akce pro dûti:

pohádka Ponûkud ztracená princezna (studio T),
Kocourek Modrooãko (·pilberk Brno),
hudební poﬁad Pavla Nováka,
pohádka Dlouh˘, ·irok˘, Bystrozrak˘ (Koráb Brno),
pohádka O Snûhurce (Malé divadélko Praha),
Pajdulák je Michal - pﬁedstavení s Michalem Nesvadbou,
pohádka Králíci (Genus Brno),
Pekelná pohádka (UNI-ART Pohled)

Akce pro mládeÏ:

pﬁedná‰ky spoleãnosti MEDEA KULTUR Praha
Obecná problematika drog
Negativní vliv drog na kriminalitu mládeÏe
Drogy a sexuálnû pﬁenosné nemoci, zvlá‰tû pak AIDS
Negativní vliv drog na Ïivotní styl a zdraví mládeÏe

Akce pro dospûlé:
divadelní pﬁedstavení: Vzpoura knih - divadlo Sem tam fór,
Lakomec - divadlo GENUS Brno
·vestka - DNO,
Noc na Karl‰tejnû (Hvozdná)
hudební:

v rámci Zámeckého kulturního léta Aloise Háby jsme mohli nav‰tívit 8 koncertÛ
- L. Mal˘, M. Synková (viola, klavír)
- Artemis Trio (housle, violoncello, klavír)
- L. ObrÏálková, R. Hirosová (viola, klavír) - náhradní program
- Z. Fi‰erová, E. Novotná (soprán, klavír)
- F. Slováãek, B. Krajn˘ (klarinet, klavír)
- M. Balejová, L. ·vormová, J. Ho‰ek (zpûv, umûleck˘ pﬁednes, klavír)
- Janáãkovo kvarteto
- Varhanní koncert se sborov˘m zpûvem
Folklórní odpoledne na nádvoﬁí zámku - vzpomínkové odpoledne k 55. v˘roãí zaloÏení
Vala‰ského krÛÏku ve Vizovicích.
Vánoãní koncert - SDOM Zlín

pﬁedná‰ky: Indie - Ladakh - indick˘ Tibet (Robert Bazika)
v˘stavy: nejúspû‰nûj‰í fotografie 1. roãníku Moravsko-slezského mapového okruhu
v˘stava betlémÛ

kurzy tvoﬁivosti:

paliãkování
decoupage - ubrousková technika
3D decoupage a krakelování
vitráÏové malování na sklo
twist art
malování na hedvábí

Pokraãuje také v˘uka hudebních a jazykov˘ch kurzÛ
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Dále v sále DK probíhaly zasedání Hasiãského sboru, Singulárních lesÛ Vizovice, KﬁesÈansk˘ch sborÛ, semináﬁe
Ministerstva zemûdûlství. Probíhaly zde také Akademie DDM Astra a Akademie SO· a SOU Vizovice. Akce
pro dûti - Mikulá‰. Pﬁehlídka dûtsk˘ch vala‰sk˘ch souborÛ. Rockové legendy. Loni poprvé u nás provádûla vojenská správa odvody. Ve vestibulu se konala pravidelná setkání dÛchodcÛ, v˘uka auto‰koly, prodeje rÛzn˘ch
druhÛ zboÏí, pﬁedvádûcí akce. Ve spoleãenské místnosti ã. 226 probíhaly kromû jiÏ uveden˘ch kurzÛ také rÛzné
rodinné i spoleãenské akce, rÛzná ‰kolení.
Celkem v DK probûhlo více jak 140 akcí. V loÀském roce jsme koupili a nechali nainstalovat nov˘ osvûtlovací
pult. Vybudovali jsme nov˘ panel s moÏností pﬁipojení osvûtlovacího pultu na balkónû. ¤e‰ili jsme opravy
myãky, svûtel ve vestibulu, nové zasklení ãásti prosklené zdi sálu, a dal‰í drobné opravy.

AKCE ROKU 2004
Seznam kulturních akcí na mûsíc únor - bﬁezen
5. 2. 2004
7. 2. 2004
10. 2. 2004
12. 2. 2004
17. 2. 2004
26. 2. 2004
2. 3. 2004
3. 3. 2004
4. 3. 2004
7. 3. 2004

16.00

9.00
16.00
16.00

11. 3. 2004
16. 3. 2004
18. 3. 2004
25. 3. 2004
25. 3. 2004
30. 3. 2004

16.00
16.00
16.00
15.00
16.00
16.00

16.00
16.00
15.00

kurz paliãkování
ples dÛchodcÛ
kurz - Valent˘nské tvoﬁení
kurz paliãkování
Akademie DDM Astra
setkání dÛchodcÛ
prodejní v˘stava malíﬁky Jany Doãkalové - KobzáÀové
hudební poﬁad Pavla Nováka
kurz paliãkování
divadelní pﬁedstavení „·VESTKA“ v podání ochotnického souboru
DNO (Cimrman, Smoljak, Svûrák)
kurz paliãkování
kurz v˘roba svíãek
kurz paliãkování
setkání dÛchodcÛ
kurz paliãkování
kurz v˘roba dekoraãní loutky - ãarodûjnice

Doufáme, Ïe si z na‰í nabídky vyberete a tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu. Do jednotliv˘ch kurzÛ tvoﬁivé tvorby se
mÛÏete pﬁihlásit osobnû v DK Vizovice nebo telefonem na ãíslo 577 599 191 (i záznamník).
- JT -

M O U D R Á S L O VA
(tentokrát nûco z Murphyho zákonÛ)

- KdyÏ nûco mÛÏe dopadnout ‰patnû, tak to i
dopadne ‰patnû.

- Zpráva, která by vám zpÛsobila radost, se ztratí
po cestû, nebo vám ji zapomenou vyﬁídit.

- To, Ïe víte, na koho svalit vinu, problém nevyﬁe‰í,
ale ãlovûku to náramnû pomÛÏe.

- Zpráva, která vás na‰tve, vám bude doruãena
bleskovû a minimálnû tﬁikrát.

- Namazan˘ chléb padne na koberec vÏdycky tou
namazanou stranou.

- Zprávu, která vám zpÛsobí hanbu, doruãí
omylem va‰emu sousedovi.

- Nic není v Ïivotû tak zlé, aby to nemohlo b˘t je‰tû
hor‰í.

Na závûr jeden optimistick˘:

- NejÏivotaschopnûj‰ím typem informace je pomluva.

- Jednou se ‰patné zprávy urãitû musí zmûnit
v dobré.
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UPLYNULÉ VÁNOCE V DOMù KULTURY
Pomalu se k nám vkrádal Advent a s ním i doba
pﬁíprav na Vánoce. KaÏd˘ tyto dny proÏíváme po svém.
Ve spûchu nám v‰ak ãasto uniká skuteãná podstata
a smysl Vánoãních svátkÛ. Zdá se, Ïe na‰i pﬁedkové, aã ve
skromnûj‰ích pomûrech, pﬁece jen dokázali tyto svátky
proÏít s vût‰í opravdovostí a upﬁímností. Tradici
vánoãních betlémÛ zaloÏil jiÏ v roce 1223 Svat˘ Franti‰ek
z Assisi. V Praze byl první betlém postaven pravdûpodobnû
v roce 1560. Zvyk stavût betlémy patﬁil k nejroz‰íﬁenûj‰ímu vánoãnímu zvyku, ale v 19. století byl postupnû vytlaãován vánoãním stromkem. ProtoÏe dnes jiÏ v mnoha
domácnostech betlém vÛbec nenajdete, pﬁipravili jsme
Vám na uplynulé Vánoce v˘stavu BetlémÛ. Mohli jste si
prohlédnout typické ãeské betlémy papírové, vyﬁazávané
ze dﬁeva, betlém ze ‰ustí, z vizovického peãiva, ale také
betlémy z ciziny. V˘stava byla doplnûna zdoben˘mi
perníky, papírov˘mi ozdobami a vizovick˘m peãivem.
Podle ohlasÛ v kronice se v˘stava líbila jak dûtem, tak
i dospûl˘m.

12. 12. 2003 jsme Vás pﬁivítali na Vánoãním koncertu.
Hráli hudebníci SdruÏení dechového orchestru mlad˘ch
ze Zlína - dirigenti Libor Mikl a Jaromír Schneider.
V první polovinû koncertu jste si mohli poslechnout
skladbu J. Williamse v úpravû K. Bûlohoubka SYMFONICK¯ POCHOD.
Autorem dal‰í sklady - KDYÎ SE TOâÍ KAPELA - je B.
Lepiã, komponuje populární dech. hudbu hlavnû pro velká
hudební tûlesa. Sly‰eli jsme ústﬁední melodii k filmu Tenkrát na
západû s názvem JEDNOU SE VRÁTÍM od E. Morricone.
J. Zedník - hudební pedagog a v˘tvarník, J. Hájek textaﬁ na svém kontû má na sto písÀov˘ch textÛ - skladba
SVùT SE TOâÍ DÁL.
J. Zeman - vojensk˘ dirigent, ﬁeditel vojenské konzervatoﬁe - POZDRAV TENORÒ.
Ch. Chaplin - ãern˘ frak, ãerná buﬁinka, elegantní
hÛlka, typická chÛze a nepﬁetrÏit˘ proud humoru - to
není nikdo jin˘ neÏ vynikající komik nûmého filmu.
Kromû jeho nezapomenuteln˘ch gagÛ málokdo ví, Ïe
nám zanechal i nûkolik velk˘ch hudebních “maliãkostí” ,
u nás jste mohli sly‰et - TO JE MÁ PÍSE≈.
J. Kee - umûleck˘ pseudonym slovenského muzikanta
A. Hudûca - KAFFE SAMBA, SMùS ELWIS PRESLEY
- skladby upravil a dirigoval J. Mikl.
K. Bûlohoubek - dlouholet˘ dirigent Ústﬁední hudby
Armády âR - nyní pÛsobí jako dirigent symfonického
orchestru a baletu Praha - REMINISCENCE.

L. Mikl - dirigent a umûleck˘ vedoucí DOM, hudební
pedagog a hudební skladatel MUZIKANTSKÁ POLKA,
text sloÏil D. Kozmík.
Kankán je velmi rychl˘ francouzsk˘ tanec, kter˘
patﬁil do ‰lechtick˘ch a patricijsk˘ch salónÛ, velmi brzy
pﬁe‰el do prostﬁedí kabaretu, odkud jej známe i my.
Nejslavnûj‰í kankán sloÏil J. Offenbach do své operety
ORFEUS V PODSVùTÍ.
V‰e doplÀovaly maÏoretky a taneãní skupina která
vystupuje pﬁi jiÏ zmínûném dechovém orchestru, zpûváci
- Kateﬁina Mik‰aníková, Milena âerná, Jana Mechlová
a Vladimír Krist. Sóla pro tenor a baryton - dvojãata
Martin a Marek Frankeovi. Cel˘ poﬁad slovem provázel
Pavel Miãa.
Ve druhé polovinû koncertu zaznûla PASTORÁLNÍ
M·E VALA·SKÁ
autor: F. I. Navrátil,
úprava: J. Papou‰ek, a J. Melichar
aranÏmá: K. Bûlohoubek
zpûv: Pûveck˘ sbor RADOST ze ·típy
Pastorální m‰e vala‰ská pro smí‰en˘ sbor a orchestr
byla od nepamûti provozována pﬁi Jitﬁní m‰i na Vánoce
ve Zlínû. Autor není ani na partituﬁe ani na jednotliv˘ch
partech uveden, ale je jím dozajista Franti‰ek Ignác
Navrátil, ﬁeditel ‰koly a varhaník ve Vala‰ském Meziﬁíãí,
pÛsobící ve 2. pol. 18. století. Variantu této m‰e uÏ v roce
1893 aÏ 1901 upravil Jan Papou‰ek, tehdej‰í zlínsk˘
varhaník a ﬁeditel dívãí ‰koly.
Mladcovsk˘ rodák a znam˘ etnograf prof. Franti‰ek
Barto‰ s jeho pﬁepracováním sice moc nesouhlasil, i kdyÏ
jinak byl s Papou‰kem v pﬁátelsk˘ch vztazích, ale Leo‰
Janáãek, s nímÏ se téÏ Papou‰ek dobﬁe znal, se tehdy
o Vala‰ské pastorální m‰i vyslovil jako o “pûkné ukázce
star˘ch rechtorsk˘ch ãasÛ”. Koneãnou podobu dal m‰i
v roce 1960 Jaroslav Melichar, profesor zlínské hudební
‰koly, a takto se z ãasu na ãas ve farním kostele hraje
a zpívá. Koncertní aranÏmá Pastorální m‰e vala‰ské v srpnu
loÀského roku tzv. na zakázku DOM vytvoﬁil Karel
Bûlohoubek, mistr koncertní dechové hudby, a ve
Vizovicích jste mohli sly‰et její premiéru.
Dûkujeme v‰em úãastníkÛm na‰ich akcí za náv‰tûvu
a doufáme, Ïe je také v leto‰ním roce akce, které
pﬁipravujeme, zaujmou.
- JT -
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JE·Tù ODPOVùë NESPOKOJENÉ
NÁV·TùVNICI KINOKAVÁRNY
Byl jsem dlouhou dobu
náv‰tûvníkem filmového klubu ve
Zlínû. Za filmovou podívanou se
jezdilo po cel˘ rok. Tehdy v totalitû
to byla ãasto mimoﬁádná podívaná
a na ãlenství se ãekalo nûkdy dost
dlouho. Ostatnû promítaly se ‰peky.
A uÏ ãlenství filmového klubu byl
jak˘si v˘bûr. Jakékoliv ru‰ení filmového pﬁedstavení bylo tehdy nemyslitelné a nikoho z náv‰tûvníkÛ
to ani nenapadlo.
TakÏe si nedovedu pﬁedstavit
spojení kina a kavárny bez velmi
citlivého a ohleduplného chování
náv‰tûvníkÛ. Existují malé divadelní scény, které skloubí
podávání jídel a nápojÛ s programem a v‰e funguje. Má to svÛj
ﬁád. Snad existují i kinokavárny,

kde se obû sluÏby ﬁe‰í k jakési
spokojenosti. JenÏe k tomu musí
b˘t splÀován minimální reÏim,
kter˘ by obû sluÏby respektoval.
Zdá se, Ïe ve Vizovicích tomu tak
není.
Organizátoﬁi
pochopitelnû
nezvládnou náv‰tûvníky, kteﬁí
chodí na poslední chvíli.
Organizátoﬁi povaÏují hluk pﬁi
pﬁedstavení za patﬁiãn˘ k divákÛm
mlad‰ího vûku. V˘bûr filmÛ je
pﬁizpÛsoben jejich poptávce,
jakékoliv pﬁedstavení je (dle
odpovûdi na kritiku) tedy lep‰í, neÏ
vysedávání v barech a diskotekách.
Vûk divákÛ je doporuãen˘, a tedy
nekontrolovateln˘. Ve‰ker˘ hluk
a ru‰ení jsou tedy normou, která je
tolerována, nízká cena vstupenek

je
zámûrem
organizátorÛ
a prÛmûrná náv‰tûvnost se zvy‰uje.
Organizátoﬁi i diváci jsou, jak se
zdá, spokojeni. Ostatnû co by vlastnû mûli dûlat? Dopro‰ovat se káznû
hlasit˘m napomínáním? Povolat
mûstskou policii? Zru‰it promítání
pro nekázeÀ? TakÏe vlastnû
i v ﬁe‰ení je to situace velice oÏehavá.
Nedovedu si pﬁedstavit, Ïe bych
za této situace podobná filmová
pﬁedstavení nav‰tûvoval. Zb˘vá jen
otázka, co na tûchto promítáních
hledá autorka. Ale je‰tû poznámka.
Podbízivé sniÏování normy kdekoliv ve spoleãnosti se nikdy nevyplatilo. Teì nemyslím na finanãní
stránku vûci.
- jkl -

PODùKOVÁNÍ

Pût Pé
str˘ca:
Pazúry mozolnaté, levá,
pravá,
Pﬁem˘‰lavá, moc
neﬁeãná,
Po hospodách posedavá
Pivogoﬁaleãná
Pijavica.
A tetiny?:
Du‰a zlatá.
Papuãe.
Îádná dáma.
Prsa akoráÈ tak do
náruãe.
Papulatá,
Prdelatá,
Panímáma.

Mûstská knihovna Josefa âiÏmáﬁe, zakoupila kompletní vydání
Ottova slovníku nauãného, dále pak 6-ti dílnou encyklopedii Mûst
a mûsteãek v âechách, na Moravû a ve Slezsku a 43 knih nauãné
literatury encyklopedického charakteru. Knihy byly zakoupeny díky
finanãním darÛm tûchto firem:
·tûpsk˘ dvÛr - p. ·mídová, Likérka - p. Bajgar, Botaservis - Ing. Hába,
Ellux - p. Glück, Ezop - p. Uhﬁík, ALKO - Kober - Ing. Tich˘, AG
Vizovice - Ing. ·ust, White Star - p. Krajãa, H.P. servis - p. âiÏmáﬁ,
Coris - p. OdloÏil.
Za náv‰tûvníky a ãtenáﬁe Mûstské knihovny
dûkují knihovnice

Globalizace vztahÛ
14. únor?
Nech sa Vám páãi!
Toho dne jsou
jak ãeská female
tak Tatry synek
posílaãi
trans Atlantic Ocean e-mail
valent˘nek.
MB

MB
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O D H A L E N Í PA M Ě T N Í D E S K Y
V I Z OV I C K É M U R O D Á KOV I P H M R . J O S E F U
Č I Ž M Á Ř OV I A P Ř E J M E N OVÁ N Í K N I H OV N Y
Dne 13. 12. 2003 byla
odhalena na budově Předzámčí
státního zámku vedle vstupu do
knihovny pamětní deska vizovickému
rodákovi a čestnému občanovi
města panu PhMr. Josefu
Čižmářovi u příležitosti 135.
výročí jeho narození.
Po absolvování vysokoškolského
studia farmacie prošel PhMr.
Čižmář mnoha lékárnami tehdejšího Rakouska-Uherska, aby se
na počátku první světové války
vrátil do svých rodných Vizovic
jako provizor lékárny Milosrdných
bratří. Byl nadšeným národopiscem a jeho díla Dějiny a paměti
města Vizovice, Národopisné
a životopisné paměti Vizovic
nebo odborná práce Lidové
lékařství v Československu I.,II.
jsou platnými díly i pro dnešní
dobu. Z jeho iniciativy vznikl ve
Vizovicích Krajinský muzejní
spolek, vybudoval a otevřel první
expozici Krajinského muzea,
které však k lítosti mnoha vizovjanů na začátku druhé světové
války zaniklo.
Slavnostního odhalení pamětní
desky, jejímž autorem je Lubomír
Pšeja ze Zlína, se zúčastnila
široká vizovická veřejnost v čele
se starostou a místostarostkou
města a početná rodina potomků
J. Čižmáře z Brna i Vizovic.
Všichni zúčastnění měli možnost
navštívit a prohlédnout si prostory, kde J.Čižmář působil.
Předzámčí s knihovnou, veškeré
prostory lékárny v Nemocnici
Milosrdných bratří i samotnou
nemocnici. Průvodci jim byli
PharmDr. Bohumil Hanák a primář
nemocnice MUDr. Jiří Flégl.
S laskavým svolením vedení
nemocnice se mnozí sešli k malému posezení v příjemném prostředí
krásné nemocniční jídelny.

Titulní strana kroniky lékárny ve Vizovicích

Náklady na vytvoření plakety
činily 32 tisíc korun. Celou
částku sponzorsky zajistil nynější
majitel lékárny v Nemocnici
Milosrdných bratří PharmDr.
Bohumil Hanák, za což mu patří
dík.
Při odhalování pamětní desky
byla zároveň přejmenována
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městská knihovna. Ke změně
došlo na základě podnětů ze
strany občanů města. Od ledna
2004 nese knihovna ve
Vizovicích název Městská knihovna Josefa Čižmáře.
PhMr. Miloš Žabka


NABÍDKA PRO TURISTY
V Mûstské knihovnû Josefa âiÏmáﬁe ve Vizovicích, kde
je doãasnû umístûno Informaãní stﬁedisko mûsta, je
moÏné si zakoupit Obrazov˘ atlas neobvykl˘ch turistick˘ch cílÛ, kter˘ vydává Klub ãesk˘ch turistÛ EUROBEDS. Tentokráte je zamûﬁen na prezentaci ménû
obvykl˘ch turistick˘ch cílÛ: na technická muzea, historické technické památky, zejména v oblasti tûÏby
uhlí, rud a dal‰ích nerostÛ. Obrazov˘ atlas také letos

obsahuje prÛvodce slevov˘m systémem EUROBEDS
a v˘hodami ãlenÛ Klubu ãesk˘ch turistÛ, pﬁib˘vají
v nûm dal‰í smluvní partneﬁi, poskytující slevy
drÏitelÛm slevové karty EUROBEDS, zajímavé jsou
i nûkteré slevy v zahraniãí, napﬁ. v Solné komoﬁe
(Salzkammergut) v Rakousku. BûÏná cena této publikace je 100,- Kã, v Mûstské knihovnû ji mÛÏete
koupit za poloviãní cenu, to je 50,- Kã.
-hs-

R A L L Y E „ V E S T O P ù VA L A · S K É Z I M Y “
Na start soutûÏe, která je první motoristickou rallye
v âesku, se postavilo 140 amatérsk˘ch posádek.
Pﬁihlá‰ek jsme v‰ak obdrÏeli 240. Zájem byl tak velk˘,
Ïe nûkteﬁí jezdci ãekali od ãtyﬁ hodin ráno u startu, zda
se nûjaké místo neuvolní.
Na startovní listinû 29. roãníku registrovali poﬁadatelé zajímavé automobily. Mezi diváky oblíbené patﬁí
napﬁíklad vozy znaãky SUBARU s náhonem na v‰echna ãtyﬁi kola, nebo LANCIA DELTA, TOYOTA.
Poprvé byl ocenûn také raritní vÛz. Cenu pﬁevzal
Rostislav ·kubník se spolujezdcem Jindﬁichem
Müllerem, kteﬁí závod odjeli na voze Austin Mini Club.
VÛz vyroben˘ v Anglii v roce 1968 se pravidelnû úãastní
amatérsk˘ch soutûÏí. Do âeska ho majitel pﬁivezl
z Itálie.

druhém místû skonãil David Gynter s Toyotou. Tﬁetí
dojel Drahomír Kubica z Fr˘dku Místku za volantem
Subaru.
¤editelství soutûÏe dûkuje firmám za úãinnou
spolupráci v této soutûÏi:
Firmám:

Peãivo Svoboda-Bﬁezík
SLOMAK Malenovice
Autodíly CELIS, Zlín
Pneuservis âastulík
Opravy autoagregátÛ Lutonina
Ing. Lubomíru Kozmíkovi Zlín

Dále dûkujeme Mûstskému úﬁadu Vizovice a obecním úﬁadÛm v Zádveﬁicích, Drnovicích, Louãce
a Vysokém Poli. Podûkování patﬁí také âeské a Mûstské
policii se sídlem ve Vizovicích.
Také dûkujeme v‰em divákÛm za ukáznûné chování
a v‰em posádkám za ãestné a disciplinované jednání
a dodrÏování pravidel silniãního provozu.
V neposlední ﬁadû dûkujeme v‰em, kteﬁí se
jak˘mkoliv zpÛsobem podíleli na zdárném prÛbûhu této soutûÏe, zvlá‰tû pak v‰em poﬁadatelÛm.
Josef Sláãík
pﬁedseda AVZO STSâ ZO Vizovice

Leto‰ní soutûÏ se jela pouze na dvû kola, nikoliv na
tﬁi, jako v minul˘ch letech. Pﬁitom délka závodu se
prodlouÏila na celkem 128 kilometrÛ.
Trasa závodÛ vedla ve sloÏit˘ch pﬁírodních podmínkách, proto byly na trati zkou‰ek retardéry, jejichÏ
správn˘ prÛjezd byl bodován. K nejatraktivnûj‰ím
obvykle patﬁil slalom mezi kuÏely na vizovickém ‰kolním hﬁi‰ti.
Absolutním vítûzem 29. roãníku se stal Jaroslav
Vlasák se spolujezdcem Miroslavem ·tûpanãíkem na
voze SUBARU. Tato posádka z Poteãe na Zlínsku
nejlépe zvládla nástrahy 128 km dlouhé trati. Na
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âAS PÁLENÍ,
âAS KO·TOVÁNÍ...

RC AUTA 1 : 18
P¤I DDM ASTRA VIZOVICE

Pálení b˘valo, a myslím, Ïe je tomu tak
doposud, v˘znamnou rodinnou událostí,
která je v˘raznû oznaãena v kalendáﬁi.
Samozﬁejmû tím myslím pálení slivovice,
vala‰ské mediciny, bez které se zvlá‰tû na
dûdinû kaÏdá domácnost tûÏko obejde, ‰ak
pr˘ uÏívaná v mal˘ch dávkách je zdraví
prospû‰ná. No ale jen si vzpomeÀme, kolik
b˘valo trnov˘ch stromÛ a toho ovoce, neÏ je
lidsk˘ nerozum a nemoc s krásn˘m Ïensk˘m
jménem - ·árka - zlikvidovaly.
A kdyÏ nastává ãas pálení, toÏ také ko‰tování, bez kterého se to neobejde. Ko‰t je
rozdûlen na nûkolik ãástí a demiÏon je rázem
o hodnû lehãí. První zaãíná hned v pálenici,
potom doma, a cosi se musí donést i do práce,
tam se ov‰em ko‰tovalo uvûdomûle, ﬁíkalo se
tomu utuÏování pracovního kolektivu.
UÏ je to dlouho, také jsme tak pálili
a jak to b˘vá zvykem, kdyÏ majitel moku
naplnil dûmiÏony a dobﬁe ulevil ‰rajtofli,
pro nás neznám˘ ãlovûk rozléval ochutnávku. Je slu‰nost koﬁalku pochválit, ‰ak
kdyÏ si uvûdomíte, co to dá práce naplnit
beãky, nadûlat dﬁeva a nakonec, co to stojí
penûz. Tentokrát se ale dotyãnému produkt
moc nepovedl, poznal jsem to z reakcí pﬁedpijákÛ, neÏ na mû pﬁi‰la ﬁada, radûji jsem si
sedl, aby to se mnú ne‰václo. Kalí‰ek jsem do
sebe obrátil, oãiska mi urãitû vylezly
z dÛlkÛ, ale zvládl jsem to a je‰tû jsem uznale pok˘val hlavou, ‰ak aÈ zkusí i dal‰í.
Degustace skonãila, “‰Èastn˘” majitel
koﬁalky sebral demiÏony, zavﬁel za sebou
dveﬁe pálenice a kter˘si z nás za‰kÀÛﬁen˘ch
pozÛstal˘ch pronesl: “Chlapi, proboha, co to
bylo, ‰ak to leda tak ﬁiÈÛ pit!” Zkrátka, kdesi se stala chyba, to je jistá vûc, ale v‰ecko má
svoje v˘hody a nev˘hody, ta koﬁalka urãitû
dlouho vydrÏela...
ToÏ tak.
F.K.

Tato kategorie modelÛ automobilÛ ﬁízen˘ch RC soupravou vznikla
4. ledna 2003, kdyÏ se v Prostûjovû odjel první závod za úãasti nûkolika nad‰encÛ. Dal‰í závody na sebe nenechaly dlouho ãekat. Postupem
ãasu se zaãaly jezdit závody i na Vsetínû v tûlocviãnû ‰koly na
Trávníkách. Modely automobilÛ byly velice jednoduché a daly se zhotovit
i v amatérsk˘ch podmínkách s minimálním strojním vybavením
a hlavnû za “pár korun”, coÏ o podobn˘ch kategoriích se ﬁíci nedá.
Stavební pravidla pro tuto ekonomicky nenároãnou kategorii jsou
tato: Maximální rozvor 160 mm, maximální ‰íﬁka 117 mm.
Elektromotor nerozebírateln˘ (max. prÛmûr 25, délka 35 mm), pohon
4 tuÏkové baterie max.prÛmûr 15, délka 51 mm, minimální váha 360
gramÛ. Pohon pouze zadní nápravy. Tato pravidla umoÏÀují pouÏití
standardního vybavení RC soupravy s proporcionálním ﬁízením. Musím
je‰tû ﬁíci, Ïe se nejedná o Ïádná auta, která poﬁídíte v obchodû s hraãkami!
Mezi nad‰enci, kteﬁí odjeli první závod v Prostûjovû, bylo u dvou
jmen napsáno v klubové pﬁíslu‰nosti Vizovice. Tedy já a mÛj syn. Zcela
jsme této “ECO” kategorii propadli. Jak ‰el ãas, víc a víc jsem
pﬁem˘‰lel, jak zaloÏit ve Vizovicích RC auta 1:18 pro dal‰í zájemce. ·lo
o vhodné prostory na trénování a taky závody, které jsem chtûl poﬁádat.
A zaãal kolotoã jednání, hledání sponzorÛ. Osobnû jsem vloÏil do
krouÏku dvû auta i s RC aparaturami a patﬁiãn˘m vybavením, aby mohl
8. dubna 2003 krouÏek RC auta 1:18 pﬁi DDM Astra Vizovice “odstartovat”!
V souãasné dobû má krouÏek 10 dûtí. Pût stabilních s vlastními auty
a dal‰ích pût, kteﬁí jezdí se dvûma krouÏkov˘mi auty. Nejvíce kluky
baví, kdyÏ se jezdí v krouÏku “relíãka” na ãas, kde mezi sebou závodí
o opravdov˘ pohár pro vítûze. Samozﬁejmû tou nejvy‰‰í odmûnou pro
nû je ostr˘ závod, kde se schází v souãasné dobû aÏ 30 závodníkÛ.
O tomto závodûní napí‰i ãtenáﬁÛm VN pro pﬁí‰tí ãíslo nûco víc.
Pro dal‰í zájemce, kteﬁí by chtûli zaãít jezdit uvádím, Ïe krouÏek
probíhá v tûlocviãnû staré ‰koly kaÏd˘ lich˘ pátek od 15 do 18 hodin.
Jezdí se na koberci o rozmûrech 12x6 metrÛ, traÈ je vyt˘ãená mantinely a bójkami o délce cca 40 metrÛ.
První závod ve Vizovicích se jel 29. ãervna 2003 ke spokojenosti
v‰ech závodníkÛ a ti se do Vizovic vÏdy rádi vracejí. JiÏ jsme uspoﬁádali
ve Vizovicích 8 závodÛ. Dal‰í závod se pojede 29. února 2004.
Rádi mezi sebou pﬁivítáme i ty kluky, kteﬁí jiÏ mají základní ‰kolu
ukonãenou. NezapomeÀte si s sebou vzít vhodné pﬁezutí do tûlocviãny.
Závûrem bych chtûl touto cestou podûkovat v‰em sponzorÛm, kteﬁí
krouÏku RC auta 1:18 finanãnû nebo materiálnû pomohli. Je‰tû jednou díky.
Franti‰ek Stodola, tel. 577452860

Tﬁíkrálová sbírka 2003
Okolo svátku Tﬁí králÛ bylo opût moÏno potkat v ulicích mûst a ve vesnicích celé âeské republiky Tﬁi krále putující od domu
k domu a Ïádající o dary pro Charitu. V na‰em mûstû chodili koledníci 4. ledna 2004. Jejich koledování bylo velmi úspû‰né,
v pokladniãkách byla po rozpeãetûní na mûstském úﬁadu dohromady ãástka: 73 035,50 Kã. Podûkování patﬁí v‰em
pracovníkÛm mûstského úﬁadu, duchovnímu správci farnosti, vedoucím skupinek koledníkÛ a koledníkÛm a v neposlední
ﬁadû také v‰em, kteﬁí tﬁíkrálov˘m koledníkÛm pﬁispûli a podpoﬁili tak Charitu v její snaze pomáhat potﬁebn˘m.
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O poãasí v roce 2003
Máme-li hodnotit loÀské poãasí struãnû, mÛÏeme to
vyjádﬁit dvûma slovy: teplé a suché. Chceme-li b˘t
ob‰írnûj‰í, pak loÀské prÛmûry porovnáme
s dlouhodob˘mi normály. Dlouhodob˘ sráÏkov˘
prÛmûr (od r. 1968) je 711,5 mm, v loÀském roce spadlo pouze 539,5 mm vody. SráÏkov˘ deficit tedy ãiní 172
mm. To je 172 litrÛ na kaÏd˘ ãtvereãní metr. A to dnes
chybí ve studnách, na zahrádkách, v polích i v lesích.
I kdyÏ prosincov˘ a lednov˘ sníh tento deficit snad
ãásteãnû vyrovná, urãitû následky loÀského sucha
pocítíme. Myslím tím hlavnû v lesích, ponûvadÏ spolu
se suchem pÛsobilo i teplo. Rozvoj kÛrovcÛ poznáme
spolu s lesníky v‰ichni na v˘skytu smrkov˘ch sou‰í
v jarním období.
U teplot je dlouhodob˘ prÛmûr 8,14°C pﬁekroãen
loÀskou skuteãností 8,66°C. Nedosahuje v‰ak úrovnû
roku pﬁedloÀského, kdy prÛmûrná teplota byla 9,3°C,
nebo dokonce roku 2000 s prÛmûrnou teplotou 9,8°C.
LoÀsk˘ prÛmûr je smûrem dolÛ ovlivnûn hlavnû chladn˘mi mûsíci lednem a únorem (viz graf teplotní odchylky dlouhodobého prÛmûru a roku 2003), smûrem

nahoru pak mûsíci ãervnem, ãervencem a srpnem.
Máme-li uvést nûkteré zajímavosti z oblasti extrémÛ,
pak nejchladnûj‰ím dnem byl 8. leden 2003
s prÛmûrnou denní teplotou - 12,4°C a vÛbec nejniÏ‰í
úrovnû dosáhla rtuÈ teplomûru dne 2. 2. 2003, kdyÏ
poklesla na hodnotu -17,8°C. Naopak nejvy‰‰í denní
teplotní prÛmûr byl zaznamenán 29. 8. 2003 a ãinil
25,4° C a nejvíc jsme se opékali 13. 8. 2003 pﬁi teplotû,
namûﬁené ve 13.00 a která dosáhla 34,5°C. Nejvíc
sráÏek spadlo ve formû snûhu 13. 12. 2003 a to 29,1
mm, nejsu‰‰í období, kdy nespadla ani jediná kapka
vody, trvalo od 30.7. do 13.8.2003.
Kdo má chuÈ a zájem o bliÏ‰í rozbory, mÛÏe vyuÏít
pﬁiloÏen˘ch grafÛ. Meteorologická data pocházejí
z Denních záznamníkÛ meteorologick˘ch pozorování
na stanici Vizovice, kde mûﬁení provádí Mgr. Ban˘,
kterému dûkuji za umoÏnûní jejich zveﬁejnûní.
-jhr-
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Spoleãenská
kronika
prosinec 2003 - leden 2004
narození:
Jakub Mitáãek
rodiãe: Luká‰ a Barbora roz. Okálová
Tomá‰ S˘kora
rodiãe: Karel a Mária roz. Záhradníková
Jana Zbranková
rodiãe: Stanislav a Ivana roz. Vráblová
Gabriela Tomeãková
rodiãe: Milan a Jana roz. Skopalíková
Adam Hill
rodiãe: Radim a Lubomíra roz. Hanáãková
Albert VáÀa
rodiãe: Jiﬁí a Marcela roz. âiÏmáﬁová
Tomá‰ Manìák
rodiãe: Jiﬁí a Monika roz. Îabková

úmrtí:
Maru‰ka ·paãková, ·tûpská, 59 let
Franti‰ka Skopalíková, NádraÏní, 73 let
Jan Balusek, LázeÀská, 73 let
Miroslav Dolansk˘, Komenského, 60 let
Johanna Hovorková, ·tûpská, 91 let
Bohuslav âern˘, Chrastû‰ov, 78 let
Josef Gerych, Masarykovo nám., 49 let

sÀatky:
v uvedeném období nebyly Ïádné sÀatky
uzavﬁeny

P O D ù K O VÁ N Í
Obãas nás zaskoãí ãas. S pﬁekvapením zji‰Èujeme, jak nám
odnesl dobu, která se zdála b˘t na dosah ruky. VÏdyÈ je to
nedávno, ﬁíkáme si a zaãneme poãítat, kdy “to” vlastnû bylo.
Stejnû tak jsme zÛstali zaskoãeni po pﬁeãtení krátkého dopisu
MUDr. Vûry Filipcové, Ïe konãí po “bezmála ãtyﬁiceti letech”
svou lékaﬁskou praxi ve Vizovicích. Je to kus Ïivota a stejnû jako
ona s Vizovicemi, také Vizovjané srostli se “svou” dûtskou lékaﬁkou.
Celou dobu se paní doktorka vûnovala pﬁedev‰ím dûtem.
“Poznala jsem generace jednotliv˘ch rodin, se kter˘mi jsem
proÏívala radosti i strasti a sledovala, jak se z mal˘ch pacientÛ
stávají maminky a tatínkové, ba i babiãky a dûdeãkové. Po
celou tuto dobu jsem se setkávala nejen s m˘mi mal˘mi i
odrostlej‰ími pacienty a jejich rodiãi, ale i s ﬁadou tûch, s nimiÏ
jsem velmi úzce spolupracovala a kteﬁí mi rÛzn˘m zpÛsobem
pomáhali.”
Milá paní doktorko, víme, Ïe kdyÏ ãlovûk miluje své povolání, které se stane bûhem let hlavním smyslem Ïivota, jako se
stalo pro Vás, je mnohem tûÏ‰í odejít a pokusit se odpoãívat. âas
ale plyne dál. Nedá se zbrzdit a nám zb˘vá jen respektovat toto rozhodnutí a podûkovat. Za velk˘ kus práce a péãi, kterou jste
vizovsk˘m obãanÛm vûnovala. Za ãas a spoustu dobr˘ch rad.
Za nesmírn˘ díl trpûlivosti a pﬁátelství, která vznikala mezi
Vámi a Va‰imi pacienty.
Louãíme se, ale zároveÀ tû‰íme na obãasná setkání ve Va‰ich
Vizovicích.
Mgr. Alena Marvanová

BLAHOP¤ÁNÍ
11. února 2004 se doÏila 100 let vizovická rodaãka
paní Franti‰ka GerÏová, provdaná BlaÏková, nyní
bytem ve Zlínû.
Pochází z Janovy hory a ve Vizovicích proÏila dûtství
a dívãí léta.
Srdeãnû blahopﬁejeme k tomuto vzácnému Ïivotnímu jubileu.

Dne 20. ledna 2004
oslavila v DD na
Bure‰ovû krásn˘ch
99 let na‰e obãanka
paní Aloisie Baãová.
Stále usmûvavá,
ráda vzpomíná
a spoluobãany pozdravuje. S kytiãkou
a pﬁáním v‰eho dobrého do dal‰ích let
blahopﬁály za Mûsto
Vizovice ãlenky
komise pro obãanské záleÏitosti.
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ALITRON CZ, s.r.o. Zlín

Prázdniny a dovolená 2004 v Itálii
s CK Agenturou TETA
Kde?
Kdy?
Cena?

Itálie - Lido degli Scacchi - kemp Florenz
od 3. 7. - 13. 7. 2004
do 5 let 3.990,- , do 8 let 5.790,-, do 18 let 5.990,-, dospûlí
6.090,- Kã
Cena zahrnuje: ubytování ve stanech s ledniãkou a elektrikou, plnou penzi,
dopravu, povinné poji‰tûní proti úpadku CK, delegáta,
v˘chovn˘ dozor k dûtem
Odjezd:
Masarykovo nám. Vizovice - pﬁíjezd: tamtéÏ
Telefon:
577 454 144 (Zuzana ·talmachová - kontakt, informace)
web:
www.TETA.cz
e-mail:
agentura@teta.cz

Tyto rekreaãnû - ozdravné pobyty jsou vhodné nejen pro mládeÏ,
ale také pro rodiny s dûtmi!
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Stavebniny Lednick˘

Vizovice, ¤íãanská (areál ZD)
nabízí tyto stavební materiály: sypké, zdící, izolaãní, betonové, hutní
i s rozvozem
Dennû 6.30 - 15.00,

tel. 603511022

Z policejního deníku
Rád bych se v krátkosti vrátil ke
statistick˘m ãíslÛm za rok 2003. Za
uplynul˘ rok bylo na na‰em
terirotiu zaevidováno celkem 294
trestn˘ch ãinÛ, pﬁiãemÏ se podaﬁilo
objasnit 146 trestn˘ch ãinÛ, z ãehoÏ
plyne objasnûnost 49,66%. Z 294
trestn˘ch ãinÛ bylo 177 majetkového charakteru, coÏ je cca
60% z celkového nápadu. Bûhem
uplynulého roku jsme zaznamenali
83 krádeÏí vloupáním do rÛzn˘ch
objektÛ, pﬁeváÏnû rekreaãních.
Z tûchto 83 krádeÏí se podaﬁilo objasnit 33, coÏ je cca 40%. Z dal‰í
skladby nápadu mohu vzpomenout
je‰tû problematiku násilné trestné
ãinnosti. Bylo zaznamenáno 26 tûchto trestn˘ch ãinÛ, z ãehoÏ se podaﬁilo
objasnit 21. Tato ãísla, se kter˘mi
jsem Vás seznámil jsou pﬁesná a vycházejí ze statistik PâR Správy Jm
kraje. KaÏd˘ si tak mÛÏe udûlat alespoÀ ãásteãn˘ obrázek o skladbû
trestné ãinnosti na na‰em teritoriu.
Na pﬁelomu roku jsme zaznamenali nûkolik náhl˘ch úmrtí,
kter˘mi jsme se zab˘vali. Asi nejzávaÏnûj‰ím pﬁípadem z této oblasti
bylo úmrtí místního obãana z ulice
LázeÀská, kter˘ se rozhodl dobrovolnû ukonãit své dlouhodobé
trápení se zdravím stﬁelou maloráÏkovou zbraní do hlavy. Smutn˘
osud postihl i mladíka ze Slu‰ovic,
kter˘ v noci na Nov˘ rok umrzl
v potoku poblíÏ firmy Greiner
v Neubuzi. To jsou pouze dva
z celkového poãtu pûti náhl˘ch úmrtí,
která jsme v poãátku leto‰ního roku
provûﬁovali.

Od zaãátku roku 2004 evidujeme 20 trestn˘ch ãinÛ. Ve
spolupráci se SluÏbou kriminální
policie a vy‰etﬁování PâR Zlín se
podaﬁilo objasnit sérii 6 krádeÏí
vloupáním do objektÛ, spáchan˘ch
znám˘m recidivistou z obce
Bratﬁejov. Tento pachatel se nám jiÏ
v závûru roku doznal k nûkolika
krádeÏím, pﬁeváÏnû do rekreaãních
objektÛ a v leto‰ním roce se doznal
k dal‰ím pﬁípadÛm.
Jako kuriózní hodnotím oznámení jistého podnikatele poblíÏ
Slu‰ovic, kter˘ na zaãátku tohoto
roku oznámil vloupání do
kanceláﬁe své firmy, kde mu
neznám˘ pachatel odcizil ve‰keré
úãetní doklady, vãetnû poãítaãe. Na
tomto faktu by nebylo nic zajímavého, kdyby ten sam˘ podnikatel neoznámil v loÀském roce stejnou vûc, tedy vloupání do své
kanceláﬁe a krádeÏ ve‰ker˘ch úãetních dokladÛ, vãetnû poãítaãe.
KaÏd˘ z nás si o takovém podnikateli jistû myslí své.
Pokud jde o nápad pﬁestupkÛ,
evidujeme jich od zaãátku roku 44 .
Bûhem mûsíce ledna jsme zadrÏeli
14 podnapil˘ch ﬁidiãÛ. Ná‰ útvar
byl jako jeden z mála na ﬁeditelství
vybaven moderním mûﬁícím
pﬁístrojem zn. Drager, kter˘ pﬁi na‰í
ãinnosti dennû vyuÏíváme.
V zimním období se také vyrovnáváme se zv˘‰enou nehodovostí na v‰ech komunikacích
teritoria. PﬁeváÏnû se pak jedná
o silnice ãíslo I/49 a I/69. V poslední dobû do‰lo ke tﬁem závaÏn˘m

dopravním nehodám na Ïeleznici,
kdy ﬁidiãi v dÛsledku vlastní nepozornosti vjedou na nechránûn˘
Ïelezniãní pﬁejezd. PﬁestoÏe pﬁi
tûchto nehodách nedo‰lo k tûm nejtragiãtûj‰ím následkÛm, jedná se
o závaÏné pﬁípady a ﬁidiãi motorov˘ch vozidel se v této souvislosti
jistû nevyhnou trestnímu stíhání.
V minulosti jsem opakovanû
upozorÀoval na problematiku volnû
pobíhajících psÛ. V lednu jsme
upozornili star‰í majitelku dvou fen
dobrmanÛ, aby si své psy zabezpeãila,
neboÈ roztrhali na Chrastû‰ovsk˘ch
pasekách kozla. Pﬁestupek jsme
oznámili MûÚ k projednání. Tento
t˘den jsme zaevidovali dal‰í pﬁípad.
Stejní psi rozervali asi 11 bﬁezích
ovcí s celkovou ‰kodou bezmála
50.000 Kã. Smutné je, Ïe majitel
tûchto ovcí, kter˘ s pláãem pﬁi‰el na
na‰e oddûlení, uvedl, Ïe pﬁedchozí
den byl poÏádat majitelku dobrmanÛ, aby si své psy zabezpeãila, Ïe
má obavu o své oveãky. Následující
den byla zkáza dovr‰ena a opût u toho byli dobrmani majitelky
z Chrastû‰ovsk˘ch pasek, která bude
nyní nucena ‰kodu v obãanskoprávním ﬁízení uhradit.
Tento pﬁípad by mûl b˘t tím
odstra‰ujícím a zároveÀ pouãn˘m
v tom smyslu, aby ti z Vás, kteﬁí
necháváte své psy na volno, jste tak
neãinili a své miláãky si dobﬁe
zabezpeãili.
Kpt. Bc. Pavel Nesvadba
vedoucí oddûlení
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