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Dárky

ČÍSLO 11-12

CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME

Dárky, dary, kolik věcí,
Kradmo dětem ukládám,
Uvidí je, až po létech
Život v uzlík poskládám?
m.v.

Vánoce

aneb stalo se v oněch dnech...
Jsme lidmi, kteří hledají příběhy. Zajímají nás lidské osudy, často neuvěřitelně spletité. Jeden z nich je uveden slovy
„stalo se v oněch dnech“.
Příběh o narození muže, který přijal své životní poslání
být druhým nablízku navzdory okolnostem. Očima víry lidé
mohou dál jeho „nablízku“ žít. Mohou je rozvíjet, prohlubovat a čerpat z něho naději. Také proto, že se „to stalo“.
Jeho příběh nelze vymazat z paměti, ani jej nelze nikomu
vnucovat. Žije dál svým vlastním životem, navzdory všemu,
co nás dnes obklopuje. Navzdory našim představám, našim
předsudkům a pochybnostem. Jeho slova se prosazují, hledají si svou cestu k člověku. Nasloucháme-li lidskému příběhu,
pak proto, že kopíruje některá naše životní zákoutí.
Ježíš z Nazareta je kopíruje dokonale a je možné jeho věrohodnost zakusit. Vydat se cestou, na které potkáme lidi
mnoha generací, charakterů a životních osudů. Nikdo zde
nemusí ani sobě ani druhým něco nalhávat. Naopak uvidí
realitu života, kterým jsme se vydali, jeho kvalitu a zacílení.
Vánoce jsou příběhem, který začíná zcela prostě. Narozením – jedinečným a neopakovatelným vstupem do našeho
světa. I letos se vrací Ježíšovy narozeniny, aby nám lidem nabídly chvíle radosti, naděje a pomoci. Jsme pozváni na slavnost. Smíme odložit všechny starosti a jen tak, sami za sebe
ono vzácné pozvání přijmout.
Miloš Vavrečka
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- Z městského zastupitelstva
- Změny cen vodného a stočného
- O vizovském vodníkovi
- Stalo se před 50 lety (z kroniky)
- Společenská kronika
- Z policejního deníku
- Výsledky krajských voleb

Foto: Slovák Ondřej

SOŠ a SOU služeb Vizovice
obor fotograf

Tiché přání
Vánoce jsou prý nejkrásnější svátky v roce. I pro ty, kteří plně nevnímají jejich křesťanský rozměr.
Nejkouzelnější byly v dětství,
které se nám tak vzdaluje:

Vánoční čas nás do krajiny dětství vrací:

Běžte, roky! Já už zapomněl
na stáda oveček, které se toulaly
po skále z papíru. Odletěl anděl,
hvězda pohasla.
Branami v Jeruzalémě
odešly dětské oči. Pěšky
klikatou uličkou pod modrým palácem,
růžovým cimbuřím a žlutou kopulí.

Ale když rozžehnu
plamínek svíčky, nebo spíš
když dveřmi dílny zavoní horký klih,
všechno se vrací zas
po hebkém mechu, tónech píšťaly.
Nejdříve ovečky,
pak nůše s pastýřem, pak koruna a král
na koni s čabrakou. Koně mám rád.
A nad tím vším se tiše rozzáří
veliká hvězda
Ať každému z nás svítí jasně a hodně dlouho!
Jaroslav Seifert

Když sečteme číslice roku 2005, dostaneme šťastné číslo sedm. Ať nás štěstí provází celým příštím rokem!

Vít Sušila
starosta

Přijměte pozvání k vánočním a novoročním bohoslužbám ve farním sboru Evangelické církve na Palackého náměstí.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.
2.1.

4.neděle adventní – bohoslužby s vánoční hrou dětí – 8,45
Štědrý den – bohoslužby – 15,00
Narození Páně –bohoslužby – 8,45
sv.Štěpán – bohoslužby – 8,45
Silvestr – bohoslužby – 17,00
Nový rok – bohoslužby – 8,45
2.neděle po vánocích – 8,45

Přejeme Vám k Vánocům i novému roku 2005 pevné zdraví a splněná přání, která posílí vaši víru v naději a lásku.
Za všechny farníky Miloš Vavrečka
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání dne 22.11.2004 a jeho pokračování dne 29.11.2004 následující usnesení:
Majetkové záležitosti:
- zamítlo žádost MUDr. Zdeňky Frantíkové o prodej pozemku p.č. 3264/4 v k.ú. Vizovice
- schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku .č. 4422/14 v k.ú. Vizovice, ulici Lázeňské
- schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3733/29 v k.ú. Vizovice
- schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 1753 v k.ú. Vizovice
- schválilo prodej pozemků p.č. 235/9 a p.č. 235/10 v k.ú. Vizovice Společenství vlastníků jednotek domu
Růžová 997– 998 ve Vizovicích
- zamítlo žádost p. J.Běláka a p. R.Jakuby o zřízení zástavního práva k bytovým jednotkám č. 788/4 a č. 787/5
ve Vizovicích, ul. Komenského a A.Háby
- uložilo starostovi města jednat s ﬁrmou Gelur spol. s r.o. o zřízení věcných břemen průjezdu majitelům okolních pozemků
Investiční záležitosti:
- schválilo zveřejnění záměru prodeje garáží v domech č.p. 788 a č.p. 789 ve Vizovicích, ul. Komenského dle Pravidel
pro prodej bytů ve vlastnictví města
Finanční záležitosti:
- schválilo změnu rozpočtu Města Vizovice na rok 2004 č.2
- schválilo použití části výtěžku z výherních hracích automatů za rok 2005 na kultuní a sportovní účely
Různé:
- schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 4/2003,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- schválilo zřízení svazku obcí Region Zlínsko a smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Region Zlínsko se
stanovami tohoto svazku
- současně delegovalo p. ing. Víta Sušilu, starostu města Vizovice, jako zástupce města na ustavující valnou hromadu
svazku obcí Region Zlínsko
- zřídilo pracovní skupinu pro posouzení plánu budování komunikací na území města
- uložilo starostovi města zadat zpracování urbanistické studie lokality Krňovská – Prostřední
- vyloučilo z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Úvěr na ﬁnancování stavby „Bytové domy č. 1 a č.2
Vizovice, ul. Tyršova“ uchazeče: Raiﬀeisen stavební spořitelna, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, Československá
obchodní banka, a.s., Na příkopě 854/14, Praha 1 – Nové Město Vizovice schválilo přidělení veřejné zakázky
vyhlášené formou otevřeného řízení na Úvěr na ﬁnancování stavby „Bytové domy č.1 a č.2 Vizovice, ul. Tyršova“
uchazeči s nejvhodnější nabídkou: Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4
a pořadí dalších uchazečů: Českomoravská hypoteční banka, a.s. Budějovická 409/1, Praha 4
- pověřilo starostu města jednáním s Českou spořitelnou, a.s. o smlouvě o úvěru s pohyblivou sazbou 3MPRIBOR + 0,19% p.a.
Vážení spoluobčané,
končí kalendářní rok 2004 a my rekapitulujeme. Mnohé z našich předsevzetí se splnilo, jiné ne. Některé záležitosti jsme museli
odložit nebo jejich vyřízení posunout do nového roku. Věřme, že ten nový rok 2005 bude neméně plodný a ještě více úspěšný.
Děkujeme všem, kteří jste projevili zájem o dění v našem městě a našli si čas pro setkání se zastupiteli města při jednání. Upřímně
Vám přejeme klidné vánoční svátky a hodně spokojenosti v novém roce 2005.
Alena Marvanová

Volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 5.-6.11.2004
Výsledky hlasování
za územní celky:
Kraj: Zlínský kraj
Okres: Zlín
Obec:Vizovice
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Poplatky za odpad 2005
Pro rok 2005 zastupitelstvo města sáhlo k nepopulárnímu
opatření a zvýšilo sazbu tzv. poplatku za odpad (oﬁciální
název je: místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů) na 450 Kč.
Důvodem jsou stále vyšší a vyšší náklady města na
komunální odpad. V roce 2003 činily cca 1 900 tis. Kč.,
v roce 2004 očekáváme náklady ve výši přibližně ve
2200 tis. Kč a pro rok 2005 je odhadujeme na 2 400 až
2500 tis. Kč. Hlavním důvodem zvýšení nákladů v tomto
roce je skutečnost, že Technické služby města Vizovice se
staly plátcem DPH, v příštím roce náklady výrazně ovlivní
padesátiprocentní zvyšování poplatku za uložení odpadů na
skládkách.
Vybíraný poplatek nekryje výdaje města na komunální
odpady v plné výši. Jestliže v roce 2004 jeho inkaso dosahuje
1900 tis. Kč, po zvýšení v příštím roce lze očekávat příjem
ve výši 2 000 tis. Kč. To znamená, že podíl města na úhradě

nákladů za sběr odpadů od občanů i při zvyšování poplatku
stoupá. Cestou, jak tomu zabránit, je další racionalizace
činnosti Technických služeb a také zvyšování odpovědnosti
občanů při likvidaci odpadů. Úvaha „když platím paušál, tak
se neohlížím a všechno bez rozmyslu dávám do popelnice
nebo kontejneru“ není správná. V konečném důsledku
zvýšené náklady platí každý z nás a všichni dohromady.
Upozorňuji, že ostatní ustanovení vyhlášky o poplatku
za odpady zůstávají beze změny: poplatek je splatný
jednorázově do 31. března nebo ve dvou stejných splátkách do
31. března a 30. září. Poplatek je možné uhradit v hotovosti
v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostně na účet
19-1406726359/0800. Aby bylo vaši platbu možné správně
identiﬁkovat, je třeba si před bezhotovostní úhradou vyžádat
variabilní symbol u pracovnice agendy místních poplatků
pí Kutějové, tel.: 577 599 123,
e-mail: zana.kutejova@mestovizovice.cz
Vít Sušila, starosta

Proč ?
Proč, když přijde zima, začnou zahradníci z Technických
služeb města Vizovice kácet? Vždyť se nejedná vždy o
dřeviny výrazně poškozené, které každý z nás bez větších
pochybností oželí! Ani důvody vedoucí zahradníky k
tomuto rozhodnutí nejsou vždy zcela jednoznačné. Pro
mnohé z nás, kteří denně obdivujeme kouzelné proměny
stromů, často nepochopitelné. Dendrologové hodnotí
stromy stupnicí – sadovnickou hodnotou – stejně jako ve
škole. Sadovnická hodnota 1 je jedinec nejlepší, s.h. 5 strom
zcela neperspektivní, většinou suchý.
1. Stromy stárnou stejně jako my lidé. Trpí
díky znečištěnému životnímu prostředí nejrůznějšími
chorobami. Často je poškodíme vlastní bezohledností.
Pokud je dřevina poškozena natolik, že je bez vyhlídky na
další existenci, odstraníme ji bez větších pochybností.
2.
Při zakládání zcela nových ploch městské
zeleně, sídlištní i parkové, kombinuje zahradní architekt
dřeviny rychle rostoucí s kratší životností (např. bříza,
topol, osika) a s kosterními, dlouhověkými, s pomalejším
vzrůstem (např. lípa, javor, dub). Z hlediska barevnosti a
tvarového efektu pak dřeviny doplňuje o nejrůznější formy
roubovaných okrasných třešní, jabloní, hlohů, stromů s
korunami převislými, kulovitými, či naopak velmi štíhlými.
Tato skupina dřevin je více choulostivá k extrémním
klimatickým podmínkám, špatnému ořezu a i u ní se počítá
s častější obnovou, než u sortimentu dřevin kosterních.
Hustota nových výsadeb mladých výpěstků je vždy
na ploše vyšší, než předpokládaný konečný stav dobře
vyvinutých jedinců. Z tohoto důvodu musí probíhat po
několika letech ve skupinách výchovné probírky, obdobné
jako při pěstování lesních porostů. Ne všude byly v minulých
letech probírky ve výsadbách důsledně prováděny.
K čemu pak docházelo a stále ještě na mnoha místech
dochází?

Kosterní dřeviny díky zapojeným mohutným korunám
rychle rostoucích dřevin nemají světlo ani místo a mění
se ve vytáhlé živořící praporovité jedince, bez výhledu
na lepší vzhled. Nechceme-li, aby docházelo k deformaci
cílových dřevin, musíme přistoupit i k těm méně oblíbeným
postupům, k probírkám nežádoucích jedinců.
Po novém roce nás čeká v našem městě z výše uvedených
důvodů početnější probírka v prostoru Základní školy.
Parkové úpravy zde byly realizovány hned po dostavbě
školy podle uchovaného osazovacího plánu vypracovaného
panem Šánským z roku 1949.
V únoru 2000 byla provedena inventarizace a zdravotní
vyhodnocení porostů (Atelier KOSA Zlín). Následoval
projekt na rekonstrukci s ohledem na současné potřeby
školy a zjednodušenou údržbu. V předprostoru školy dojde
k minimalizaci počtu bříz, k odstranění poškozených
jedinců, včetně přestárlých skupin poléhavých jalovců.
I po probírkách zůstane v tomto prostoru dostatečný počet
stromů. Příkré břehy podél okružní komunikace jsou nyní
zatravněny a řídce osázeny vzrůstnými keři. Vzhledem
k lepšímu vzhledu a snadnější údržbě dojde k zahuštěné
dosadbě keřů, které po zapojení usnadní údržbu břehů.
Po pravé straně příjezdové komunikace je školní ovocný
sad. Všechny stromy jsou přestárlé. Také ty budou vykáceny
a plocha bude upravena. Obvodová alej bude vykácena
postupně a dosazována po etapách.
Postupně budou dendrologicky vyhodnoceny další
ucelené plochy veřejné zeleně ve městě. Především v
souvislosti s regenerací sídlišť, kde je třeba provézt výchovné
probírky a naopak na vhodných místech provádět dosadby,
především formou obnovených alejí.
Požadavky občanů na kácení stromů budou schvalovány
v souladu s touto dokumentací a jejím záměrem.
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Technické služby Vizovice

Cvičné svolání Krizového štábu města Vizovice
V rámci ověření připravenosti města na krizové situace
(povodně aj. krizové stavy) cvičně svolal dne 25.11.2004
starosta města ing. Sušila Krizový štáb města Vizovice. Na
místo svolání – školící středisko Policie ČR na Syrákově
– se dostavilo do 2 hodin od svolání 18 členů krizového
štábu (75%).
Členové krizového štábu (zástupci města a jeho
složek, Hasičského záchranného sboru Zlín, Policie ČR,
Českého červeného kříže, Sboru dobrovolných hasičů
Vizovice, Armády ČR), byli seznámeni s úkoly, které
jednotlivé složky krizového štábu plní při řešení krizových
situací. Členové štábu se rovněž zúčastnili praktického
nácviku plnění úkolů při povodni. Nácvik řídil pracovník
krizového řízení Policie ČR (viz foto).
Cvičné svolání prověřilo systém spojení, vyrozumění
všech členů, dopravu na odlehlé místo zasedání krizového
štábu a řešení krizové situace.
Závěrem cvičení starosta města vyjádřil přání, nejen
své, ale všech členů krizového štábu, aby v budoucnu k
takovému stavu, že bude nutné opravdu svolávat Krizový
štáb města Vizovice, nedošlo.
Za průběh cvičení je třeba poděkovat všem členům

krizového štábu a zejména pplk. JUDr. Šabršulovi, který
zajistil školící středisko i školitele.
Aby i občané byli informování, jak se zachovat za
krizové situace, vydal Krajský úřad Zlín praktickou
příručku, kterou obdržíte v měsíci Lednu.
J.Kovářová, tajemnice KŠ

Jak pokračuje výstavba na ulici Tyršova ?

Občané města, zejména ti nebydlící, jistě uvítali, že po
více než dvaceti letech se konečně zahájila výstavba 2 x 12
obecních bytů na ulici Tyršově. Že stavba od 4. srpna 2004
zdárně pokračuje, je patrné i z fotograﬁí pořízených v
době uzávěrky našeho časopisu. Že souběžně s hlavní
stavbou byla zahájena i rekonstrukce navazujících sítí
elektrického vedení, plynovodu, vodovodu a kanalizace,
zlepšující stávající stav, zaznamenali přinejmenším
občané, sousedící s výstavbou.
Je pochopitelné, že po přechodnou dobu tato stavební
činnost s sebou nese snížení pohody bydlení pro nejbližší
okolí (překopy vstupů, prach, či bahno na vozovce
apod.). Zde je potřeba ocenit toleranci a trpělivost většiny
sousedů stavby.
Přes nesporný přínos těchto stavebních aktivit pro
město a jeho obyvatele se zde vyskytli občané, ať už
jsou, či nejsou účastníky stavebního řízení, kteří svými
někdy zcela laickými připomínkami k projektům nebo k
technologii provádění prací výstavbu zpomalují a zejména
prodražují. Na příklad na vícenákladech budované
kanalizace z těchto důvodů město vynaložilo do dnešního
dne 537.830,- Kč.

Za tuto částku by bylo možno například opravit
500 metrů městského chodníku.
Věříme však, že i přes tyto problémy se podaří obě
stavby úspěšně v příštím roce dokončit a předat občanům
do užívání.
Oddělení majetku a investic města

Upozornění odboru správního
a životního prostředí
V měsíci říjnu 2004 správce vodního roku Povodí
Moravy s.p., provoz Zlín, provedl kontrolu vodních toků
v k.ú. Vizovice. Při kontrole bylo zjištěno, že se na vodních tocích nachází nepovolené lávky, v těsné blízkosti
vodního toku plechové boudy, oplocení. Průběžně na
březích toků se nachází skládky zahradnického odpadu,
stavební suť, pneumatiky apod.
Žádáme vlastníky pozemků sousedících přímo s vodním tokem, aby stavby, které nemají povolené příslušným správním orgánem (lávky, kůlny, oplocení) si zlegalizovali, skladující odpad na březích toků odstranili, jinak
se vystavují ﬁnančním postihům dle zákona a řízení o
odstranění staveb.
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ŠKOLY
Vánoce, nejkouzelnější svátky roku, svátky radosti, pohody, tichého dojetí a překvapení se blíží
a s nimi odvěká lidská touha po pokojných svátečních dnech, po rodinné pohodě u štědrovečerního stolu a vánočního stromku. V různých kronikách a kalendářích jsou uváděny staré zvyky,
které provázely Štědrý večer. Některé z nich si připomeneme:
Než usedl v některých krajích hospodář ke štědrovečernímu stolu, ovázal stromy v sadu slámou a pozval je: „Všechny stromy, pojďte k nám na večeři!“ Pamatoval na svou drůbež a na svůj
skot. Odepínal od vozu řetěz a otáčel jím dokola nebo vzal z díže obruč a položil ji na zem, doprostřed kola hodil míchanici obilí – tři hrstě od každého druhu – a pak tuto směs dal havěti, aby se
po celý rok držela kolem stavení a netoulala se.
Už odedávna se připravovala zvláštní sváteční jídla a pečivo, zejména vánočka zvaná štědrovka, štědrovnice, pletenice, calta. Když měly hospodyně zaděláno na vánočku, chodily ven do
zahrad objímat rukama mokrýma od těsta stromy a tím přivolávat dobrou budoucí úrodu.
Po večeři se chodila děvčata dívat do pece, aby tam spatřila svůj nejbližší osud. Když spatřila
oheň, mělo prý brzo hořet, když slyšela hlas motlitby, měla se chystat k smrti, a když slyšela v peci
hudbu, měla se strojit k svatbě.
O Štědrém dnu se naši předkové dívali rádi do vod a studní, aby nahlédli, co prý se děje v ráji,
kde se osud připravuje. Do potoků házeli zbytky večeře, hlavně kousky vánočky. Také na studny
a studánky se nezapomínalo. Dávalo se jim obyčejně půl ořechu, půl jablka a kousek vánočky,
někdy i peníze.
Když házely dívky tyto zbytky večeře do vody, ptaly se, co dělá jejich milý a naslouchaly, odkud
přijde jejich ženich.
O Štědrém večeru házely do vzduchu hrst mouky pro paní Meluzínu, aby se utišila.
Svátečním zvykem bylo také třást v zahradě se stromy, aby se probudily ze zimního spánku.
Hospodyně dávala houserovi, kačerovi a kohoutovi po stroužku česneku, každého z nich vzala do
náruče, tříkrát s ním obešla místnost a pak jej pozpátku vystrčila oknem ven. To, aby se drůbež
ve stavení držela a netoulala se.
Věřilo se, že o půlnoci oživne všechna příroda a všechna zvěř mluví v tu chvíli lidským hlasem.
Kdo by je ovšem z lidí mluvit uslyšel, neujde potrestání a krutému osudu.
O tom, proč se děti těší na Vánoce a jaké tradice doma dodržují v dnešní době, si přečtěte z
ankety žáků čtvrtých tříd základní školy.
-ZŠ-

Cink...
(PF 2005)

Přesně
ve dvanáct, třicátého prvního dvanáctý,
těsně
po vánočních růžích,
ve světle ohňostrojů, ještě tak trochu při svíčkách,
připíjím, aby nový rok byl pro Tebe raději pohádkou o dvanácti měsíčkách,
než thrillerem o dvanácti rozhněvaných mužích...
31.12.2004

Metúd Bačovský
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Anketa:

1. Proč se těším na Vánoce?
2. Jaké tradice doma udržujeme?

Autentický přepis odpovědí žáků:
1. Na Vánoce se těším proto že svítí
stromeček a že jsou podním dárky
2. najímese, jdeme ven a pouštíme prskavky
potom přijdeme domů a rozbalíme dárky
Petra
1. Je dobrá večeře a vždycky se teším na
rozbalováni.
2. Vždycky jíme to samé, přes den nic nejí
me, bereme balíčky sladkostí, bereme
čokoládoví kalendář.
Šlahař
1. Vanoce semi jíbý darky, dobyt stromek.
2. jíme kapra, rozkrajujeme jabko,
pomodlímesa
Andrea
1. že se uviďíme cela rodina na jídlo, na
svátky, že budeme spívat
2. k pust, kuchání kapra
Martin
1. Na Vánoce se těší, na dárky na sníh na
kokyna.
2. Jíme kapra zpíváme vánoční koledy
nezlobíme.
Kuba
1. Protože budu mít velký dárek.
2. Sníme vždy čočkovou polevku a řízky
nebo kapra.
Dominik
1. Na Vánoce se teším, protože dostáváme
dobré dárky a je dobrá večeře.
2. Večeříme spolu a po večeři chodíme
rozbalovat dárky.
Marek

1. Na Vánoce se těším protože je Mikuláš
a Ježíšek a je to všechno nazdobené a je
sníh.
2. Zdobíme stromeček, celý den nechodíme
ke stromečku, rozkrajujeme jablka,
vystřihujeme vánoční ozdoby.
Vendula
1. Na vánoce se těším protože se sejde celá
rodina a každý dárek co dostanou je vždy
potěší. A taky se těším na bílý sníh.
2. Na vánoce máme takový zvyk že vždy
musím říkat básničku nebo musím zpívat
koledu a taky máme zvyk že pod talířek
dá maminka 20 Kč a někdy se zvoj násobí.
Bačová
1. Na vánoce se těším kvůli tomu že budem
všichni doma, má to hezkou atmosféru,
nehádámese ale taki i na dárky.
2. Na vánoce děláme žehážem papučí,
hrajeme na vánoce koledy, otáčíme
talířem když je tam prsten budyme mí
svatbu, když je tam rukavice tak budeme
mí nemoc a kyž je tam pníz tak budem
bohatí, a rozkrojování jablka.
Petr
1. Na vánoce se těším protože chci dostat
na vánoce bobilní telefon.
2. Zvyk unás doma je ten že rozkrojíme
jablko a zdobýme stromeček a posloucháme
koledy a házíme papučí a schováváme z
kapra šůpyny.
David
1. Neteším se na vánoce protože nebude
Ježíšek a proto že mám zaracha.
2. Na vánoce spíváme koledy.
Adolf
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Ve dnech 20. – 23. října 2004
uspořádal TOM 19 178, Čižici Vizovice
prezentační turistickou akci – čtyřdenní
zájezd do Českého ráje. Akce byla plánována v rámci dlouhodobého projektu „Zdravé děti“ a zúčastnilo se
jí celkem 18 dětí (7 neorganizovaných) a 3 dospělí vedoucí.
Program turistické akce byl poměrně náročný. Všichni účastníci měli
možnost navštívit všechna nejpěknější místa Českého ráje a prokázat
mimo jiné, i svou turistickou zdatnost. Po celou dobu pobytu přálo počasí,
ubytování a stravování odpovídalo ceně. Večery na Prachově byly vyplněny
společenskými hrami, hudbou, zpěvem, nechyběl ani závěrečný karneval.

Trosky na podzim

Trosky na podzim

Skalní město

Společné foto

V lednu 2005 se uskuteční tábor nových členů do TOM Čižici Vizovice. Zájemci se mohou přihlásit v
oddílové klubovně na DDM Astra Vizovice, Slušovská ulice. Podrobné informace o činnosti oddílu budou
uveřejněny v příštím vydání.
Miroslav Šimoník
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Vánoční cena v plavání

Petra Minaříková, 9tř. ZvŠ

Tradičního setkání se zúčastnili někteří žáci naší
Zvláštní školy z Vizovic v pondělí 6.12.2004.
Jednalo se o Vánoční cenu v plavání, kterou pořádá
již mnoho let Zvláštní škola Zlín – Mostní. Na tyto
plavecké závody se děti v tomto předvánočním čase
vždy velmi těší. Nejde jen o to, se zúčastnit, jde zejména
o prohlubování mezilidských vztahů, udržování
přátelství mezi žáky jiných škol, o reprezentaci školy a
v neposlední řadě také o to, změřit své sportovní síly se
stejně starými dětmi a dokázat si, že jsme šikovní.
Akce, která byla organizačně velmi dobře
připravena, nepostrádala soutěživého ducha, patřičnou
dávku rivality, pěkné sportovní výkony, ale i chvíle
zábavy. Všichni účastníci se mohli v bazénu Zimních
lázní ve Zlíně, kde se závody konaly, pod dohledem
svých učitelů po závodech vyřádit.
A v jakých disciplinách se vlastně závodilo?
Plavalo se: 20 m prsa, 20 m znak, 20 m kraul a
štafeta 4x20 m volný způsob.
Naši školu reprezentovali tito žáci: nejmladším
plavcem byl Tomáš Novosád ze 6.tř., dále pak Marie
Hánová, Martin Pátek a Lukáš Zugárek ze 7.tř. a Martin
Kettner z třídy osmé. Štafeta chlapců získala 1.místo a i v
ostatních disciplínách se žáci naší malé školy neztratili. Mezi
nejlepšími se svým výkonem v kraulu umístil Martin Pátek.
Nejvšestrannějším plavcem našeho týmu byl Lukáš Zugárek, který
absolvoval všechny disciplíny.
Všem žákům za jejich reprezentaci děkujeme a blahopřejeme k vítězství.
Zuzana Štalmachová

Vánoce - svátky pro malé i velké jsou už přede dveřmi.
Kateřina Bobálová, 9tř. ZvŠ

Stále jsou to ty nejkrásnější svátky roku, svátky radosti,
pohody, tichého dojetí a překvapení.
Všichni, malí i velcí, čekáme na několik pokojných dnů
a vzácných okamžiků, kdy se rodina schází kolem jednoho
stolu u třpytivého vánočního stromku.
Kéž by nikdy nevymizelo vánoční kouzlo a sváteční
pohoda, kéž by celý rok byl stejně poklidný a spokojený
jako vánoční dny.
Děkujeme všem, kteří s námi v uplynulém roce v
jakékoliv míře spolupracovali, všem přátelům, kteří nám
zachovávají přízeň a všem našim sponzorům, kteří nám
umožnili obohatit výchovně-vzdělávací práci.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok přeje
Mgr. Eva Čapková, ředitelka ZvŠI Vizovice
Všichni zaměstnanci a děti
školy a domova
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KULTURA
Redakční rada se omlouvá za chybu v titulku v minulém čísle VN, kde bylo omylem místo čestného občanství
uvedeno státní občanství – v článku týkajícího se Jaroslava Haly.

Životopis Gustava Imrýška
(čestného občana města Vizovice)
Kraj Vizovických vrchů je plný jemného
půvabu, který potěší oko i duši člověka.
Tady v obci Bratřejově jsem se narodil.
Moji rodiče tu měli domek, k němuž
přiléhala stáj, stodola, ohrazený dvorek
a nevelká zahrada s ovocnými stromy.
Obdělávali asi čtyři hektary polí a luk s
kouskem lesa.
Otec se vyučil zedníkem a odjížděl pak
z domu každý týden za prací do Zlína
i jiných míst. Hospodářství vedla moje
maminka, jíž vypomáhali v práci staříček
a stařenka.
Do obecné školy jsem začal chodit
v Bratřejově 15. září 1914. V letech
1920 – 1924 jsem absolvoval trojtřídní
měšťanskou školu s jednoročním
učebním kurzem ve Vizovicích a
vstoupil jsem do zaměstnání ve zlínských
Baťových závodech.Pro nemoc jsem však
Zlín opustil a pak jsem v letech 1925 –
1929 vystudoval na státním Učitelském
ústavu v Příboře.
Prvním mým působištěm byla 1. září
1929 Obecná škola v Pozděchově, do níž
chodily i děti ze sousední obce Prlova.
Obě vesnice mne zaujaly množstvím
zachovalých, ze dřeva sroubených a
šindely krytých chalup. Jako by se tu čas
zastavil. Starobylá byla i řeč obyvatel,
plná příměrů, přechodníků a cistolovcí a
nezřídka i jadrného humoru.
Svérázným humorem vynikal zejména
pasekář M.K. z pasek pod Svéradovem,
kterého jsem dovedl napodobit
hlasově, mimicky i výrazově. To mne v
pozdějších letech přivedlo k roli lidového
vypravěče.
Po jednoroční učitelské práci v
Pozděchově jsem byl od 1.9.1930
ustaven „učitelským čekatelem“ na
dvojtřídní Obecné škole v Uble. Zdejší
pan řídící učitel Karel Machotka dovedl

získat mládež pro ochotnickou
divadelní činnost a nadšeně se
této práci věnoval. Hrávali jsme
pečlivě vybrané divadelní hry,
zejména historická díla Aloise
Jiráska. O divadelních hrách
se hovořilo, pořádali jsme s
herci i s občany besedy, na
nichž jsme lidem vysvětlovali
zajímavé stránky našich dějin a
rozvíjeli jsme i zájem o četbu.
Tak se podařilo panu řídícímu
vesničku Ublo morálně i
kulturně formovat.
Mým třetím a zároveň
posledním působištěm se staly
Vizovice. Také tady byla moje
učitelská dráha doprovázena
osvětovou prací. Řídícím
učitelem na obecné škole
chlapecké byl Metoděj Bakala,
který mne uvedl do života
sokolské jednoty ve Vizovicích ve funkci
vzdělavatele i člena divadelního odboru, v
němž jsem se uplatnil v řadě divadelních
rolí (doktora Galéna v Čapkově hře Bílá
nemoc, Petra v Čapkově hře Matka aj. ).
V roce 1937 jsem byl požádán,
abych se ujal hodnotných a památkově
významných sbírek nashromážděných
zakladatelem Krajinského muzea ve
Vizovicích PhMr. Josefem Čižmářem.
V jedné místnosti v předzámčí
vizovického zámku jsem systematicky
instaloval množství cenných památek
a v neděli dopoledne jsem prováděl
pak v muzeu návštěvníky a podával
jim při prohlídce potřebný výklad.
Lidé obdivovali ve vitrínách vystavené
starobylé valašské velikonoční kraslice,
vizovická zvířátka modelovaná z těsta,
lidové dřevořezby z kořenů, které v
pozdějších letech budily pozornost i
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na výstavách v Brně, Varšavě, v Paříži,
Bruselu i v Montrealu.
Dosti času jsem věnoval činnosti
sběratelské pro muzejní sbírky, při
čemž mi pomáhali i moji žáci. Tím
byli prakticky vedeni k úctě ke starým
památkám, práci a umění našich předků
a probouzen v nich zájem o minulost
našeho kraje a naší vlasti. Mělo to
zvláštní význam za okupace, kdy byl
nacisty každý slovní nebo písemný
projev o naší národní svébytnosti a
národní samostatnosti tvrdě potlačován,
vyučování dějepisu na českých školách
bylo zakázáno.
Ve sběratelské činnosti a ukládání
památek pro muzeum jsem pokračoval
pak dále, i když muzeum bylo v srpnu
1944 zavřeno, zámek periodicky
obsazován
ústupovými
útvary
nacistických vojsk.

Před příchoděm fronty jsem musil
zabezpečit muzejní sbírky, aby nebyly
odvlečeny nebo zničeny. Tehdy byl
už zámek stále obsazen nacistickými
jednotkami na stíhání partyzánů ve
Vizovických horách. Muzejní sbírky
spolu s řadou nejcennějších obrazů ze
zámecké obrazové galerie a cennými
sbírkami jemného porcelánu byly ukryty
a zazděny ve velkém zámeckém sklepě
a tak uchráněny. Ale ani po osvobození
jsme se ještě nemohli zbavit starostí.
Hrozilo totiž nebezpečí, že sbírky
vzácných obrazů ze zámecké obrazárny,
umělecké sbírky porcelánu a stylového
nábytku budou zahrnuty do válečné
kořisti a odvezeny. Zástupců 5. gardové
armády z Prahy, kteří do Vizovic přijeli
tu věc vyšetřit, bylo vysvětleno, že
umělecké sbírky nebyly vytvořeny nebo
nashromážděny nacistickými majiteli, ale
vznikly již před dvěma sty lety z bohatství
vydřeného z práce zdejších poddaných.
Po osvobození byl vizovický zámek
vzhledem k stavebnímu slohu a
zachovaným uměleckým sbírkám zařazen
do první kategorie zámků jako kulturní
památka. Druhé poschodí zámku
pronajala Národní kulturní komise
Musejnímu spolku ve Vizovicích ke
zřízení muzejní expozice. Měl jsem pro
tuto možnost již připravený instalační
plán a po přípravných pracích jsem
provedl nejdříve instalaci dokumentů a
exponátů z kritické doby, jíž jsme prošli
od mnichovského diktátu, doby okupace,
národního odboje proti okupantům,
našeho osvobození a organizování
mírového života v osvobozené vlasti
– a pak i instalaci úvodní části našeho
vlastivědného muzea věnované hmotné
kultuře našich předků (valašská izba,
kuchyně, jejich zařízení, typy valašských
chalup s malovanými štíty, valašské kroje,
zaměstnání lidu, exponáty ze zemědělství,
soukenictví a jiných řemesel). Instalační
práce týkající se hmotné kultury našich
předků, jak jsou zde vyjmenovány, jsem
stačil ještě provést do roku 1953. Dále
měla podle instalačního plánu následovat
oddělení kultury duchovní (tisky světské
i církevní), oddělení kultury sociální
(zvyky pojící se k životu člověka a
zvyky pojící se k ročním obdobím) a
oddělení historie našeho kraje (osídlení
našeho kraje od pravěku a středověku do
současna). K tomu jsem se již nedostal,
neboť r. 1953 po vydání nového zákona o
muzeích v naší republice byl náš Musejní

spolek ve Vizovicích zrušen, muzeum
převzato jako pobočka nově zřízeného
Krajského (dnes Oblastního) muzea
v Gottwaldově, jež se tak ujalo správy
muzejních sbírek ve Vizovicích.
V roce 1946 jsem byl jmenován
konzervátorem Státní památkové péče
v okrese zlínském. Připravil jsem si
přehled obcí svého pracovního obvodu
a do něho jsem si zaznamenával zjištěné
stavební, umělecké a kulturně historické
památky, hrady, zámky, kostely, kaple,
hrobky, sochy, boží muka, kříže, pamětní
desky, lidovou architekturu, větrné
mlýny, archeologické nálezy, hradiště,
sbírky, staré nápisy aj. Funkci jsem
vykonával až do roku 1960, kdy péče
o památky přešla na odbor kultury
ONV v Gottwaldově. V polovině roku
1947 jsem byl tehdejším kronikářem a
některými zástupci Městského národního
výboru ve Vizovicích žádán, abych se
ujal vedení městské kroniky. Po velkém
váhání způsobeném vědomím významu
kronikářské práce jsem pak na to přece
přistoupil.
Kronika města Vizovic, kterou jsem
vedl až do roku 1976, získala první
cenu v kategorii měst od 2000 do 5000
obyvatel v okresním kole kronikářské
soutěže v roce 1975, jako vítězná kronika
okresu gottwaldovského byla zaslána do
krajské soutěže v Brně, kde byla ve své
kategorii poctěna 2.cenou a byla zaslána
na výstavu nejlepších kronik v Pantheonu
Národního muzea v Praze.
Ke kronice města Vizovic jsem založil
dokumentační sbírku fotograﬁí a
tištěných dokumentů z vývoje města
Vizovic (která do té doby neexistovala), z
níž jsem v říjnu 1976 uspořádal výstavu
v agitačním středisku a pak v květnu
1977 výstavu Vítězná kronika, jíž jsem
svoji kronikářskou činost ve Vizovicích
zakončil pro svůj horšící se zdravotní
stav.
Podstatnou složkou mé veřejné činnosti
byla úloha lidového vypravěče, která mi
narostla do nečekaných rozměrů při mém
vlastním povolání. Její počátky sahají do
roku 1941, kdy jsem se v brněnském
rozhlasu zúčastnil natáčení pásma o
Vizovicích. Po válce mne několikrát
pozval na pravidelné besedy brněnský
Valašský krúžek. Spolupráce s ním mne
podnítila k založení Valašského krúžku
ve Vizovicích. Zájem o lidovou kulturu
ve Vizovicích ožil nejen mezi staršími
občany, ale našel v ní zalíbení i značný
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počet mládeže. Podařilo se nám velmi
brzy sestavit cimbálovou muziku
vedenou primášem Janem Kleslou,
taneční skupinu vedla v nácviku písní a
tanců Zdena Halová, já jsem na našich
besedách vyprávěl z dějin Vizovicka i
Valašska a pro obveselení jsem pak přidal
nějakou veselou povídačku.
K činnosti krúžku bylo třeba obnovit
i starý vizovický kroj, z něhož se však
zachovaly jen malé zbytky. Sledoval
jsem v různých písemných historických
pramenech zprávy o vizovickém kroji,
poznamenal jsem si popisy valašských
krojů na Vizovicku od starých pamětníků
a pátral jsem po zbytcích valašských
krojů i v Národopisném muzeu v Praze.
V nových krojích jsme poprvé vystoupili
na národopisných slavnostech ve Vsetíně
9.7.1949. Ještě téhož roku vystoupil
Valašský krúžek z Vizovic v rámci 150.
výročí založení kloboučnického průmyslu
v Novém Jičíně. Naše staré valašské písně,
tance i cimbálová muzika se tak líbily, že
si některé z nich obecenstvo vyžádalo
opakovat. Výbornou náaladu a veselí v
obecenstvu vyvolávalo i mé humorné
vypravování ve valašském nářečí.
Nejvýznamnější byl náš zájezd roku 1951
do Prahy, kde měl náš krúžek vystoupení
ve Slovanském domě, dvě vystoupení v
Královské oboře u letohrádku Hvězda
na Bílé hoře. Valašský krúžek uspořádal
také kurs malování valašských kraslic.
Malování velikonočních vajec bylo ve
velkém úpadku. Vajíčka k Velikonocům
byla „zdobena“ nevkusnými tiskátky,
která byla prodávána v obchodech. Proto
jsem nakreslil staré vzory z původních
lidových prvků podle kraslic, jež byly ve
sbírkách muzea, a při našich besedách
Valašského krúžku děvčata i chlapci
podle těchto vzorů malovali kraslice...
Původní lidové umění se i v tomto
oboru oživilo. Takto Valašský krúžek
přispěl svou činností k záchraně lidového
umění našich předků tím, že zabránil
zapomenutí krásných lidových písní,
tanců, ryzí valašské mluvy, lidového
humoru a muziky a prodloužil jim život
na další generace...
V roce 1969 jsem ukončil po
jednačtyřicetileté práci svou učitelskou
dráhu a odešel jsem do důchodu.
Gustav
Imrýšek
Ve Vizovicích 27. ledna 1986
Převzato z časopisu Region

Otiskujeme druhou část úryvků z městské kroniky, kterou zpracoval kronikář Gustav Imrýšek. Jde
o rok 1954 – tedy události před 50 roky – město Vizovice. Styl kroniky a její pravopis je dodržen,
mezititulky Gustav Imrýšek – převzato z originálu. Zkrácení označeno dělením. Připomínáme, že
pravopis se může lišit od posledních pravidel a zvyklostí.
Redakce

Počasí v 2. polovině roku
V letních měsících teplota kolísala. 8.června
poklesla na +13 °C, pak kolísala kolem +25 °C
a ve dnech 20.6. a 23.6. dosáhla maxima, tj.
+32 °C, 26. a 27.6. +30 °C. Avšak 29.6. poklesla
teplota náhle až na +15 °C do +22 °C,jen 8.7.
dosáhla teplota maxima +29 °C. Nejnižší
teplota +15 °C byla 10.srpna. První mráz
byl 3.října, první sníh napadl 16.listopadu.
Začátkem prosince sněžilo, ale sníh pak roztál.
Teprve 22.prosince znovu napadl sníh, avšak
jen 2 cm. 23.12. za silného jižního větru se
odpoledne o 16.hodině zablýsklo a hřmělo a
současně padal sníh. Sněžilo i v následujících
dnech, takže vánoce byly bílé, zasněžené.
Avšak po vánočních svátcích začalo pršet a
sníh roztál. Teprve 30. a 31. prosince začalo
opět sněžit.
Úroda ovoce
Ovoce se letos urodilo hojnost. Dobrá byla
úroda jablek, hrušek a zejména trnek (švestek).
Za švestky se platí 1,50 Kč až 2,50 Kč za
1 kg, jablka 2,50 Kč až 4 Kč za kg. Jablka a
hrušky podřadnější jakosti se v domácnosti
zpracovávají na ovocné víno, zvané burčák. Ze
švestek se vaří povidla nebo se suší v sušírnách,
podřadnější se dávají „na kvas“, z něhož se pak
pálí slivovice.
Nástup do 2. pětiletky
Nový rok byl zahájen ve vizovských závodech
slavnostně. Nástup do druhé pětiletky
nebyl vyhlášen, neboť mezi první a druhou
pětiletkou bude mezidobí 1 rok. Od 1.dubna
byly sníženy ceny zboží v maloobchodě. Cena
chleba se snížila o 7,1 %. Dosud stál 1 kg chleba

2,80 Kčs, nyní bude stát 1 kg 2,60 Kčs. Ceny
pečiva sníženy o 14,3 %, těstoviny průměrně
o15%, rýže průměrně o 25%. Mléko stojí
nyní 2 Kčs (letní cena). Cena másla snížena
průměrně o 8%, vajíčka o 9,1%. Zároveň
byly sníženy ceny textilního zboží a některých
druhů obuvi. Jeden kg kostkového cukru je
za 11 Kčs, 1 kg rýže 12 Kčs až 19 Kčs, čočka
12–13 Kčs, hrách 9,40 Kčs, krupice 5,20 Kčs,
kroupy 4,70 Kčs, cukr krystalový 10,40 Kčs,
1 kg pšeničné mouky hrubé 1.jakosti 4,90 Kčs,
2.jakost za 4,60 Kčs, 1 kg pšeničné mouky
hladné 3,90 Kčs, 1 kg pražené kávy 210 Kčs,
1 kg výběrového másla 50 Kčs, 1 kg másla
přepuštěného 41 Kčs, 1 kg másla 1.jakosti
42 Kčs, 2.jakosti 37,20 Kčs, 1 kg selského
másla 34 Kčs. Pánské polobotky, které dříve
stály 108 Kčs, jsou nyní za 84 Kčs, pánské
polobotky, které stály 340 Kčs, stojí nyní
299 Kčs. Deset obyčejných cigaret Partyzánek
je za 1,60 Kčs, půl litru piva stojí 0,80 Kčs.
Asi od počátku května byla potíž o maso. Před
obchody Masny stáli lidé v zástupech po celé
hodiny a mnohdy se ani na všechny nedostalo.
Spotřeba masa je nyní mnohonásobně větší,
než bývalo dříve, kdy se v domácnostech
zejména na venkově - jedlo maso jen v nedělích.
Nyní si lidé více dopřejí, ani tolik nešetří, ač
si vydělávají slušné platy. Životní míra lidí se
zlepšuje. Nedostatek masa je zjev přechodný,
avšak lidé si často sami ještě nesnází přidávají.
Krámy Masny se otevíraly v 16 hodin, ale
již před 13. hodinou stáli lidé před krámem
a čekali mnohdy i několik hodin, než na ně
došla řada. Na podzim, až se v domácnostech
zužitkovávala odchovaná drůbež, přestal i
přechodný nedostatek masa.
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Poměry kulturní
V roce 1954 bylo ve Vizovicích pod vedením
a péčí správce Osvětové besedy Jana Imrýška
provedeno 85 veřejných kulturních podniků,
jichž se zúčastnili celkem 19 465 osob. Během
roku bylo zde pořádáno 20 přednášek, 14
divadelních představení, 2 koncerty, 4 plesy, 9
tanečních zábav, 2 kurzy, 3 loutková divadla,
5 oslav, 1 slavnost, 11 estrád, 5 veřejných
produkcí a 9 besed. Školní tělocvična se stala
střediskem tělovýchovným a svým významem
daleko přesahuje rámec místních poměrů
a dějů, neboť je to největší a nejkrásnější
tělocvična v našem kraji. Konají se zde různé
přebory, závody a turnaje okresní, krajské i
celostátní. V březnu letošního roku bylo zde
zřízeno výcvikové středisko čs. reprezentantů v
jiu-jitsu (JUDO) před mezinárodním setkáním
s Německou demokratickou republikou.
Výročí smrti J.V.Stalina a K.Gottwaldva bylo
uctěno vzpomínkovou oslavou v Lidovém
domě. V sobotu 3.dubna a v neděli 4.dubna
byly ve školní tělocvičně pořádány celostátní
přebory ve sportovní gymnastice. Přeborníci
byli z kraje Pražského, Ústeckého, Libereckého,
Jihlavského Brněnského, Olomouckého,
Ostravského Gottwaldovského a Nitranského.
Závodů se zúčastnilo na 200 závodníků, mužů,
žen dorostenek a dorostenců ...V závodech
dorostenců zastupovalo Gottwaldovský kraj
čtyřčlenné družstvo dorostenců z Vizovic.
Zastupovali Gottwaldovský kraj velmi úspěšně,
neboť dobyli krásného úspěchu. Dobyli
prvního místa v soutěži družstev a v soutěži
jednotlivců zvítězil Karel Chudárek nejlepším
výkonem ze všech závodníků.
Zřízení Jedenáctileté střední školy ve
Vizovicích
V tomto roce se stala na naší škole velmi
důležitá, vskutku historická změna. Od 1.září
1954 byla ve Vizovicích jedenáctiletá střední
škola, tj. dosavadní škola rozšiřuje se o třídy
vyššího stupně, které jsou na úrovni vyšších
tříd tehdejších gymnásií. Zatím byla zřízena
9.a 10. třída, takže jedenáctiletka bude už
úplná. Vyšší střední škola ve Vizovicích! Kdo
by si kdy byl pomyslil, že jednou bude ve

Vizovicích zřízena? To, o čem si dříve nikdo
netroufal ani snít, stalo se skutkem. Dříve
musili studenti na gymnásiální studie jezdit
až do Holešova nebo do Kroměříže a teprve
později bylo zřízeno gymnasium ve Zlíně a na
Vsetíně. .... Zřízení jedenáctileté střední školy
ve Vizovicích bylo oslaveno 29.srpna veřejnou
slavností, konanou v sále školy. Slavnost byla
zahájena ve 14 hodin průvodem občanů
od sokolovny k nové škole. Hlavní projev
měl zástupce KNV Jaroslav Veselý. V dalším
programu vystoupil Valašský krúžek z Vizovic
a dorostenci Těl. jednoty Sokol ve Vizovicích.
Počet žactva na jedenáctileté střední škole
1.9.1954: (vypsáno z tabulky v kronice) I.A
27 žáků, I.B 27, II.A 34, II.B 33,III.A 31,
III.B 32,III.C 31,IV.A 38,IV.B 37,V.A 28,V.
B 29,VI.A 46,VI.B 47,VI.C 47,VI.D 47,VII.
A 38,VII.B 38,VII.C 38,VII.D 38,VIII.A
42,VIII.B 42,VIII.C 43,IX. 37,X 27, celkem
931 žáků
Spolky a organizace jsou zde zastoupeny
jako v letech minulých. Loni zanikl Musejní
spolek. Některé spolky pořádají každoročně
ples. V ohledu společenském byl ples vždy
mimořádnou událostí. Zvláště pro ženy to
bylo vždy prvořadou otázkou, jakou toaletu
si na ples pořídí. Dnes však panují i v tomto
směru názory mnohem střízlivější a na plesích
již není tolik okázalé parády, což nikterak
nevadí. Horší však je, že úroveň plesů upadá
v důsledku pití alkoholických nápojů. Na
každém plese se vyskytne několik podnapilých
lidí, což dobré úrovni zábavy neprospívá.
Mnozí lidé přestávají na plesy chodit a dávají
raději přednost dobrému divadlu, ﬁlmu apod.
Také letos vyvíjel Valašský krúžek ve Vizovicích
živou činnost. Kromě několika vystoupení ve
Vizovicích vykonal řadu zájezdů do jiných
měst a obcí. 3. května účinkoval Valašský
krúžek ve Spytihněvi, 15.5. ve Fryštáku, 6.6.
v Lipovci a v Nerovnici, 27.6. v Příboře a v
Novém Jičíně, 10. a 11. července v Trhových
Svinech, 4. srpna v Gottwaldově a 11. prosince
v Uherském Hradišti na slavnosti splnění
plánu Valašskoslováckých pálenic.
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O vizovském vodníkovi
Za starých časů bydlel v jezírku u vizovského zámku vodník, zvaný Rybička. Prý kdysi velká voda přinesla ho až odněkud
z jižních Čech. Po celé dny se u dna v teplém bahýnku válel spolu s línými kapry, ke kloudnému užitku moc nebyl. Jen, co
sluníčko zapadlo a zlatavý měsíc vykoukl zpod mraků, vylézal vodník nad hladinu, uvelebil se na nejbližší rozsochaté vrbě,
někdy si zelený fráček rákosím spravoval, a jindy jen tak seděl, hleděl a usilovně vzpomínal na Haničku – děvče, co na zámku
v kuchyni sloužilo.
Hanička byla vskutku hezká jako obrázek, pořád se smála, až se jí na tvářích dělaly dolíčky, ale co víc – vůbec si Rybičku
neošklivila, často za ním k jezírku zaběhla, aby si s ním porozprávěla.
„To by byla pravá vodnická nevěsta,“ říkal si Rybička. „Však já už bych ji uměl přesvědčit – stačilo by, aby se napila silného
vývaru ze sedmi druhů puškvorce, a stala by se nesmrtelnou – voda by jí nemohla ublížit. Jojs,“ zavýskl si vodní muž při té
představě, „to by byla krása...“
Samozřejmě začal usilovně shánět sedm rozličných druhů puškvorce, aby mohl na Haničce kouzlo vykonat, a pak se hned
oženit, ale nebyla to snadná práce. A kromě toho to mělo ještě jeden háček.
Hanička sice proti Rybičkovi nic neměla, ale jako o ženicha by o něj jistě pranic nestála – kdepak, myslela, kudy chodila
(i v noci se jí o něm zdálo), na někoho docela onačího – na Vítka přece, mladého knížete ze zámku, kde sloužila. Ach, co se
pro toho navoněného, načinčaného panáčka natrápila, nic nepomáhalo ani, když jí máma, dobrá duše, říkala: „Děvečko moje,
kams dala oči. Vítek není nic pro tebe – je to pán, a takový hejsek, co na něm máš – že je bohatý?“
Dívka si však pomoci nedovedla. Jiného, než Vítka, nechtěla, i když dobře, předobře věděla, že její láska je docela marná.
Zámecký panáček o ni totiž ani pohledem nezavadil, dost možná sotva tušil, že kdesi v kuchyni, kam on jakživ nevkročil, pro
něho tluče čísi srdíčko.
Chodívala tedy Hanička alespoň k jezírku za vodníkem, postěžovat si, vyplakat se a trochu ulevit rozbolavělé duši. Kdepak
by ji napadlo, že o celém tom svém trápení vypráví právě tomu, který zase pro ni v rákosí marně vzdychá.
Rybička poslouchal dívčiny stesky, tvářil se účastně, naoko Haničku utěšoval, dokonce pro radost barevné pentličky nabízel,
ale v zelené vodnické duši snoval temný plán: „Tak ty takhle, knížátko jedno, moje rozmilá Hanička se pro tebe div neutrápí
– však já už si s tebou poradím. Utopím tě – a basta ﬁdli,“ rozhodl se.
Nebylo však snadné přilákat Vítka k jezírku – byl to náramný pecivál, co většinu času v komnatách přebýval, panským
zábavám se oddával. Jednou se však přece jen na vodníka usmálo štěstí – kde se vzal, tu se vzal, objevil se zámecký panáček
v parku, vyjel si na projížďku na svém hnědákovi, a vzal to cestou kolem jezírka. Možná ho zaujala zlatavá krása stulíků, co
právě rozkvetly.
Rybička čekal v hustém rákosí, čekal na svou příležitost. V ruce svíral rybičku – čudličku, a když se kůň přiblížil nadosah,
hodil – treﬁl se mu rovnou mezi oči. To se rozumí, hnědák se vyděsil, splašil se, shodil Vítka do vody a sám utekl přes louku
kdovíkam.
„Pomóc, topím se,!“ začal okamžitě volat Vítek, který neuměl plavat, jen šlapal vodu, co měl sil a lapal po dechu.
„Chachacha,“ mnul si ruce vodník a zajel pod hladinu, aby Vítka za nohu stáhl ke dnu a tím se navždy zbavil soka v
lásce.
Stalo se, že Vítkovo úpěnlivé volání o pomoc zaslechla Hanička, která nedaleko náhodou trhala jahodové listí na čaj. Hned
všeho nechala, za tím křikem pospíchala, a když poznala, co a jak, bez rozmýšlení do vody skočila a milého Vítka ven, na břeh
vytáhla.
„Děkuji ti nastotisíckrát, žes mi život zachránila,“ pravil Vítek z upřímného srdce, když popadl dech, i když při tom,
chudák, kašlal, smrkal a kýchal tak mocně, až to hezké nebylo.
Zatímco ti dva na suché zemi, mokří však jako vodníci, nové síly sbírali, Rybička samým vztekem zezelenal do brčálova.
„Tos mi tedy, Haničko, dělat neměla,“ bublal, „já si tě chtěl vzít, paní v jezírku udělat – a ty takhle? Pch, sotva bych se s
tebou zahazoval. Už tě nechci ani vidět,“ dodal a uražený až do morku kostí zajel prudce do bahna.
Po pravdě řečeno, Vítek s Haničkou si ničeho ani nevšimli. Měli totiž oči rázem jenom jeden pro druhého.
„Jak to, že jsem si tě dřív nikdy nevšiml?“ divil se Vítek převelice, když ho dívka lehce podpírala a vedla nazpět do
zámku.
Inu, co vám mám povídat. Všechno se nakonec stalo docela tak, jak si to Hanička vysnila. Zámecký pán se do ní zamiloval
až po uši, a do roka a do dne slavila se na vizovském zámku svatba velká a slavná, jako z pohádky. Z Vítka se vedle Haničky
stal úplně jiný člověk. Přestal zbůhdarma lelkovat, i do kuchyně se šel podívat, všímal si lidí, co dělají na zámku a ve městě.
Jako kdyby se rázem v jiném světě ocitl – všechno ho zajímalo, bavilo, a na svou milovanou ženu nedal dopustit. Však ho za
to měli lidé mnohem raději, než dřív, už proto, že se jim teď všem lépe vedlo.
Jen vodník ostrouhal mrkvičku. Kdeže byl vývar ze sedmera puškovrců a vodnická veselka...
Tu a tam ještě na vrbě nad jezírkem sedával, mračil se však jako deset čertů, o šití zelenou nití se pranic nestaral, jen na tu
„lidskou žoužel“ pořád láteřil.
A pak jednoho dne zmizel, jako kdyby ho velká vody s sebou někam odnesla.
Zůstala po něm jen tahle pohádka. A nemyslete si, nic z toho není žádná lež, všecičko jen pravda pravdoucí. I ve vizovské
kronice se o tom píše – zkuste se do ní podívat.
Marie Šlahařová
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Pasování prváčků na čtenáře knihovny.
Tak jako v minulých letech, tak i letos v říjnu
ve všech knihovnách ČR proběhl Týden veřejných
knihoven.
Některé akce pořádané v tomto týdnu se opakují,
např. amnestie čtenářů, burza vyřazených knih,
nebo přihlašování dětí a mládeže do knihovny bez
čtenářských poplatků.
Letos byla u nás uspořádána
nová akce „Pasování prvňáčků na
čtenáře knihovny“. Děti držely
pamětní kalenářík spolu se sladkým
dárkem, a každý se svým způsobem,
jak uměl, zapsal do Knihy čtenářů
1.tříd. Některé podpisy byly více
kresbou: např. sluníčko, domeček,
srdíčko, ale na konci roku se opět
v knihovně setkáme a znovu se
podepíší tak, jak se během roku
naučili ve škole.
Domů si děti odnesly přihlášku,
kterou musí nechat podepsat od
rodičů a pak vrátit do knihovny.
Poté obdrží svůj čtenářský průkaz s
čárovým kódem.

Betlém v zámecké kapli
Vážení spoluobčané, srdečně Vás
všechny zveme na letošní prohlídku
betléma v zámecké kapli. Letos
neuvidíte betlém rodiny Karla Jančíka
z Vizovic. Ten jsme zapůjčili do Muzea
Komenského v Přerově. Výměnou se k
nám dostává dřevěný vyřezávaný betlém
z 2.pol. 19.století. Tento betlém je
pravděpodobně z Lipníka nad Bečvou
a je od neznámého řezbáře. Vánoční
stromky ozdobí děti z MŠ a ZŠ
Vizovice.

A kdy bude otevřeno?
18. a 19.12.2004 (v sobotu a v neděli)
24., 25. a 26.12.200
(v pátek, v sobotu i v neděli)
1. a 2.1.2005
(v sobotu a v neděli)
vždy od 14.00 – 16.00 hodin.
Těšíme se na Vás!
Jana Pluhařová
kastelánka

Zatím sice neumí číst, ale mohou si v knihovně
prohlížet obrázkové knížky, dětské časopisy a nebo
se podívat na různá CD, která jsou v knihovně k
dispozici např. Všeználek, Strašidla, Hejbejte se kosti
moje, apod. Stráví tak příjemné chvíle v kulturním
prostředí naší hezké knihovny.
Hs

Plesová sezóna 2005
Tradičně zahajuje plesovou sezónu Myslivecké sdružení Vizovice.

Další sobotu 15.ledna pořádá ples SRPDŠ při základní škole Vizovice.
V sobotu 29. ledna vás zve na krojovaný ples Valšský soubor Portáš.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá ples v sobotu 12.února.
V sobotu 19. února pořádá ples ﬁrma R.Jelínek.
V pátek 25.února pořádá již tradiční ples SOŠ a SOU služeb Vizovice.
V neděli 27.února odpoledne zveme všechny děti i dospělé na Dětský karneval.
A nakonec pozvání na Štěpánskou zábavu, kterou pořádá oddíl volejbalu v neděli
26.12.2004. Začátek ve 20 hod.
Příprava každého plesu si žádá hodně času a starostí pořadatelů a největší
odměnou je jím Vaše účast na plese. Mnohá města nám naši plesovou sezónu závidí.
AK
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Dvanáct dnů vánočních
(cesta za světlem)
Metúd Bačovský

Nelibě jsem dosud nesl světla ztrátu
v období zimních slunovratů,
kdy tma má nad světlem kouzelnou moc.
Letos, naopak, chci kouzla tmy si dopřát:
Zdřímnu! A chci též ostatním snílkům popřát –
tichou, klidnou vánoční noc,
s hvězdou na obloze naděje...
Probudím se až na Tři krále,
o skok dále,
světlo až směrem k létu dospěje...
Budeme si pak vyprávět
o nadějích, ze kterých duše žije,
třebas nám leccos snění napoví....
Než usnu, posílám honem ještě pozdrav do Indie –
Pavlovi a Rudovi...
Jeli za světlem, tam – Ti
dva valašští mudrcové (mudrlanti)
nemají zimní myšlenky, co ty –
neb mají toulavé boty....
Prosinec 2004

Foto: Slovák Ondřej 1.ročník

Nepříliš tichá noc
Mám takový zvyk na Štědrý večer, když je venku
pěkné počasí, tak se před slavnostní večeří jdu projít
po městě. Půst dodržuji pouze jaksi symbolicky,
neboť jsem byl již odmala tak vyspělý, že na zlaté
prasátko jsem přestal věřit už během základní školy.
Ale byl tu ještě další důvod, a to zdravotní. Uznejte,
přece nemůžu konzumovat toho krásně usmaženého,
voňavého kapříka s krásně křupajícím obalem, ale
bohužel plného zrádných kostí, na lačný žaludek.
(Ostatně o jakýsi půst se pokouším několikrát do
roka, nezdá se mi snad ani, že bych byl obzvláště
tlustý, pouze na svoji hmotnost málo vysoký, a za to
přece nemůžu).
Také dnes, protože počasí mi docela přeje, vyrážím
na procházku. Ulice jsou samozřejmě prázdné, všude
vidím jenom naplno rozzářená okna a někde za nimi
svítící stromečky. Představivost funguje a hádám, co
asi za dárky pod nimi jsou. Zároveň vzpomínám na
dětství, na to, co jsme my pod stromečkem jako malé
děti v období poválečném nalézaly.
Ale počkejte, musím se pochlubit, kdysi jsem
nalezl pod stromečkem koně. Ovšemže to nebyl
kůň živý, i když tak skoro vypadal, a měl jsem z
něho velkou radost. Šiml ale nebyl nový, jak jsem při
pozdější „technické prohlídce“ zjistil, a také už neměl

(i když to bylo na první pohled jasné, že se jednalo
o jezdeckého koně) žádné příslušné vybavení. Také
proto mě tak často shazoval a když jsem zpod něho
vstával a podívat se do jeho skleněných očí, zdálo se
mi, že se mi ten holomek směje, tak jsem ho za to
někdy i nakopl. Když jsem ho tak ve světnici rajtoval,
nedovedete si představit, co za randál to byl, a k tomu
ještě mé hlasité pobízení. Kůň také ve světnici nepřežil
ani Nový rok a skončil v kůlně, kde také zakončil svoji
jezdeckou kariéru.
Tak tedy pokračuji dál v procházce a ubírám
se rodnou ulicí, všímám si pootevřeného okna a
cítím „vůni“ připáleného kapra. Však i to se stává,
hospodyně zřejmě zadřímla u televizní pohádky.
Zároveň slyším, asi z rádia, nejkrásnější křesťanskou
vánoční píseň „Tichá noc“. Zpomaluji a pokorně
naslouchám. Ale co se to děje? Najednou prásk,
prásk, rány - rachejtle!! Naštěstí to trvá jen chvilku,
střelba ustává a já se pomalu vzpamatovávám z toho
šoku a uvažuji. No co se divím, je jiná doba, přece i
tak dnes lidé slaví „narození“. Pomalu se obracím a
ubírám k domovu.
Je to jasné, toho anděla zas letos neuvidím, nevadí,
tu jeho slavnou zvěst přece důvěrně znám!
F.K.
Pokojné vánoce!
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SPORT
Činnost jednoty Orel Vizovice
Nedávná zpráva v televizi o příspěvku na opravu
orlovny v Plzni (s následným vysvětlením, že orlovna
není zařízení pro chov orlů, ale k provozování
činnosti občanského sdružení s názvem „Orel“) mne
vyprovokovala k tomuto příspěvku do Vizovských
novin, i když jsem přesvědčen, že vizovičtí občané,
kteří chodí kolem naší orlovny na hřbitov, si určitě
nemyslí, že tam chováme orly.
Letos v září to bylo pět let, kdy jsme tuto naši orlovnu
slavnostně otevřeli za účasti ústředního starosty Orla
br.poslance Šustra, olomouckého arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera a dalších významných hostů. A tak
možná bude naše občany zajímat, jak je tato nová
budova využívána, jakou činnost dělá místní jednota.
Nejdříve pár slov k činnosti Orla obecně – převzato
z internetových stránek www.orel.cz:
„Orel je občanské sdružení, křesťanská sportovní
organizace. Prioritou činnosti Orla je především
podpora sportu pro všechny. Cílem Orla je výchova
především mladých lidí a dětí prostřednictvím
sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není
vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se
sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče.
Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají
pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty
a celá historie jeho činnosti.
Orel má v současné době 16 000 členů, kteří jsou
členy téměř 250 jednot. Orel působí na celém území
České republiky. Na celém území České republiky je
celkem 23 žup.
Hlavní oblastí činnosti je sport. K nejrozšířenějším
sportům v Orlu patří ﬂorbal, stolní tenis, kopaná,
volejbal a další sporty. Při sportování v Orlu klademe
důraz na fair-play a respektování soupeře. Kromě
sportu se v Orlu setkáte také s kulturou, mnohé naše
jednoty hrají divadlo, věnují se zpěvu.“
V duchu těchto zásad vyvíjí činnost i naše jednota.
Má 120 členů, z toho 68 je mladší než 30 let, její
činnost řídí sedmičlenná rada jednoty, organizačně
patříme do Velehradské župy se sídlem v Uherském
Hradišti. Zmíněná orlovna nám slouží jako základna
naší činnosti, ale vzhledem k její velikosti nám

neumožňuje provádět náročnější sportovní činnost.
Můžeme zde provozovat stolní tenis, ke cvičení
ji využívají pravidelně seniorky, děti při nácviku
aerobiku, máme zde malou posilovnu. Slouží hlavně
jako místo setkávání nejen členů jednoty, ale i dalších
spolupracujících organizací (farní společenství, schůze
KDU – ČSL). Je také využívána pro rodinné oslavy
členů, ale i jiných zájemců, např. při pohřbech,
křtinách i při svatebních hostinách. Jednota v ní pořádá
společenské akce při různých příležitostech (besídky
k svátku matek, vánoční besídky, dětské karnevaly,
silvestr i diskotéky). Protože kromě sportovní činnosti
se Orel zaměřuje i na kulturní akce, využíváme orlovnu
pro přípravu dětí na tyto akce, výtvarné soutěže,
nácvik malých divadelních představení a recitačních
vystoupení, se kterými vyjíždíme do ostatních jednot
či soutěží jak v rámci naší župy, tak i ústředních akcí.
Pro sportovní činnost využíváme v zimních měsících
hlavně pronájem tělocvičny v základní škole, v létě
je nejlepší tělocvičnou příroda a využíváme i malé
hřiště u orlovny. Nemáme žádné specializované oddíly
(zatím), naše mládež sportuje pro radost z pohybu.
Účastníme se sportovních turnajů Orla zejména v
těchto sportech: stolní tenis, malá a sálová kopaná,
atletika, ﬂorbal, plavání – a nevracíme se bez medailí
a diplomů. Účastníme se také turistických akcí pěších
i na kolech. Každoročně jsme pořadateli župního
turnaje ve stolním tenise, pro který máme v orlovně
nejlepší podmínky.
Určitě jsou v naší činnosti další možnosti a rezervy.
Schází nám hlavně střední generace dobrovolných
pracovníků a dostatek ochotných a obětavých
vedoucích - trenérů pro jednotlivé druhy sportu, kteří
by vedli odborně mladou generaci. Uvítáme mezi námi
každého, kdo má o tuto práci zájem – členem Orla se
může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami (jsou k
dispozici na uvedených internetových stránkách).
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Ing.Václav Lednický
starosta jednoty Orel Vizovice

RC auta 1:18 při DDM ve Vizovicích
V tomto letos již posledním čísle Viz. novin vás , vážení čtenáři, seznámím, jak probíhají další závody, které se uskutečnily
a co nás v kroužku čeká v příštím roce.
Ve spolupráci se vsetínským kroužkem jsme „rozjeli“ seriál devíti „Závodů valašského království“.První závod se měl jet
31. října. Na poslední chvíli mi bylo vedením školy oznámeno, že začátkem týdne se bude tělocvična malovat, takže z tohoto
závodu sešlo – byl přesunut až na duben.
První závod se jel o týdne později 7.11.04 na Vsetíně v tělocvičně ZŠ na Trávníkách za účasti 22 závodníků. Dvoukolky
jelo 14 závodníků a 8 jelo čtyřkolky. Jen pro ilustraci – ve čtyřkolkách první závodník najel za 30 minut (tři ﬁnálové jízdy po
10 minutách) 170 kol a poslední osmý najel 131 kol.
V kategorii ECO 2WD jely společně 3 dvojkolky s diferenciálem označené D2
První byl Mikuš Karek, Vsetín – 162 kol, kat D2
Druhý Štalmach Roman, Vsetín – 156 kol, kat ECO
Třetí Kavánek Ivo, Zlín – 147 kol, kat D2
Tito tři závodníci jsou senioři a závodí již mnoho let, či-li jsou vyzrálí a zkrátka „to umí“. K velkému překvapení všech
zúčastněných čtvrté místo obsadil náš Pečeňa Tomáš, který najel 144 kol, kat.ECO. Pátý byl můj syn, ten najel 139 kol, kat
ECO, sedmý Krajča Jakub, 134 kol, kat. D2. Já jsem skončil až jedenáctý – bídných 121 kol, kat. ECO a poslední z našich
dvanáctý Novák 116 kol, ECO.
Druhý závod (ZVK) se jel u nás ve Vizovicích v neděli 28.11. za účasti 21 závodníků na technicky náročné, ale velmi
rychlé trati. 8 jelo čtyrkolky, 13 jelo 2WD.
První závodník ve čtyřkolkách najel 182 kol, druhý 181 kol a třetí 173 kol, poslední osmý najel 126 kol.
Pro nás zajímavá kategorie ECO 2WD skončila velmi překvapivě.
1.
2.
3.
5.

Roman Štalmach, sen., Vsetín najel 166 kol,
Tomáš Pečeňa, žák, Vizovice ujel 159 kol!! oba kat. ECO
Ivo Kavánek, sen.. Zlín najel 158 kol, kat D2
Fanánek Stodola, žák, Viz. 147 kol kat. ECO

Já jsem si trochu spravil chuť sedmým místem a najel jsem 139 kol ECO
8.místo ujezdil Jakub Krajča D2 134 kol.
Svůj první závod odjel nováček v kroužku Martin Ketner z Dět. domova. Skončil sice poslední, třináctý, najel 80 kol. Toto
poslední místo je, jak říkám nováčkovská daň za nedodržení mých taktických pokynů. Jenom pro ilustraci najel v 1. ﬁnál.
jízdě 17 kol, 2. 27 kol, 3. 33 kol a 4. 20 kol – jedna nejslabší ﬁnál. jízda se škrtá, takže součet 80 kol.
Do příštího čísla Viz. novin by mělo být odjeto už 6 závodů a věřím, že další čtení bude neméně zajímavé a navíc pro vás
připravím tabulku s vysvětlením, jak se přidělují body v každém závodě ZVK.
V kroužku je přihlášeno 8 kluků (všichni pro žákovskou kategorii). Občas se mi hlásí noví zájemci, přijdou jednou, dvakrát
a pak nepřijdou. Jeden z mnoha důvodů je ten, že si tito kluci mysleli, že za ty dva navštívené kroužky z nich budou „mistři
světa“. Tomáš Pečeňa – tomu trvalo třičtvrtě roku, než začal dobře jezdit. Náš Fanánek se učil rok a půl a to pořád piluje
techniku. Kuba Krajčů má trošku jinou závodnickou psychiku, ten se musí ještě vyzávodit, aby odolal nervozitě a tak mohu
pokračovat a uvádět příklady. On se totiž každý naučí s autem jezdit tak za 3-6 měsíců, ale potom se musí naučit závodit a
to trvá trošku déle.
U starších kluků učení jde rychleji, než u těch mladších. Chce to jenom trpělivost. Mnoho rodičů si také myslí, že pořídit
auto synovi je ﬁnančně neúnosné. V této době se prodávají ojetá auta – kat. ECO do dvou tisíc. Vysílací souprava (RC
souprava) stojí nová, kvalitní v FM modulaci kolem 2500 Kč. Soupravy v AM modulaci jsou skoro o tisíc korun levnější. RC
soupravy nijak nepodléhají zkáze. Ty dvě soupravy (značka Futaba), co jsem vložil do kroužku, mají zhruba 25 let a pořád
fungují, tady vidíte, že vysílací souprava není módní záležitost a nepotřebují dvě do roka. Kvalitní nabíječka stojí zhruba
od 1500 Kč. Další položka jsou rychlonabíjecí baterie. Všichni v kroužku používáme niklmetalhydridové baterie (NiMH)
k velké spokojenosti nás všech. Cena těchto baterií (8 ks do vysílače, 4 ks do auta) vyjde cca 800 Kč. Sečteno a podtrženo
takovýto „malý cirkus“ stojí za to si pořídit. Tuto sumu nepotřebujete najednou, ono je dost způsobů, jak toto pořídit, aby
vám to nenabouralo až tak moc rodinný rozpočet. Stačí, abyste s vaším malých závodníkem přišli v kterýkoliv pátek po 16
hod. do tělocvičny. A uvidíte, že, co tady píši, je pravda. Výhodou závodů je to, že s jedním autem mohou jet závod dva kluci.
Další velká výhoda tady ve Vizovicích je to, že máme kde trénovat.
Nespornou výhodou při pořizování modelu RC auta je, že mám k dispozici v kroužku k zapůjčení elektronické regulátory,
pohonné baterie do auta, nabíječky a určitě by se také našla pro začátek i RC souprava. Co se týče aut, i ty by byly. Buď málo
jeté (BMW M3, Porsche 911), nebo úplně nové (Chevrolet corvete, Honda NSX) včetně náhr. dílů, které stejně nebudete
potřebovat. Ono totiž kroužkové auto, které jezdí již dva roky a kluci se s ním učí jezdit, hodně trpí, ale stále drží, aniž bych
v něm něco měnil. Snad jen měním čas od času karoserii, ale ty stojí cca 70-100Kč.
Z toho důvodu se snažím propagovat tuto Eco kategorii. Ten, kdo se naučí jezdit s „ekem“, tak tomu nedělá problémy
přejít do jiné kategorie.
Závěrem tohoto příspěvku pro Vizovské noviny bych chtěl ještě poděkovat všem sponzorům, kteří mi pomáhají se
zajišťováním provozu kroužku a věřím, že tato spolupráce bude trvat i nadále. Vám čtenářům přeji v roce 2005 hodně zdraví,
pohody a pracovních úspěchů a věřím, že se spolu sejdeme při čtení dalšího čísla Viz. novin.
František Stodola,
Tel. 577 452 860
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Jubilejní Svatoštěpánský pochod
Klub českých turistů zve občany Vizovic na tradiční patnáctý,
tedy jubilejní Svatoštěpánský pochod na Chladnou Studni. Jako
každým rokem bude dne 26. prosince v 8 hodin na Masarykově
náměstí odstartován pochod, který je prostým, ale důstojným
završením celoroční činnosti Klubu českých turistů ve Vizovicích.
Poslední větší akcí byl zájezd do Technického muzea a
Zoologické zahrady v Brně, který byl dárkem KČT pro mládež.
Základní škola za to slíbila, že uspořádá pro příznivce turistiky
a seniory populární seznámení s moderní výpočetní technikou
– internetem ve školní, dobře k tomuto účelu vybavené učebně
s odborných výkladem. Akce se bude jmenovat „Letem světem
s internetem“. O konání akce bude zpráva v propagační skříňce
klubu.
Cesta na Chladnou studni povede po nové – zelené značce
kolem Turistického pramene. Přes zimu bude voda v Turistickém
prameni zastavena a na jaře již zmizí tabulka. „užitková voda“
proto, že bude její kvalita „posvěcena“ chemickými rozbory Krajské
hygienické stanice, jak přikazují zákony.
Na pochod zveme nejenom členy Klubu, ale všechny, kteří
chtějí udělat něco pro své zdraví.
Ing. Miloslav Vítek

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU VE VITKU
V sobotu 6.11.2004 proběhl v klubovně Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež VITEK ve Vizovicích 1. turnaj ve
stolním fotbálku. Zúčastnilo se ho 9 dvoučlenných družstev, jejichž členové nebyli k našemu překvapení pouze z Vizovic. Díky
kulturnímu přehledu Města Vizovic se o naší akci dozvěděli i někteří mladí lidé ze Zlína, kteří byli pro naše týmy velmi těžkým
soupeřem.
Nakonec po těžkém napínavém souboji obsadili „přespolní“ soutěžící první a třetí místo a druhý stupeň vítězů zbyl na jeden
z šesti vizovických týmů tvořený Veronikou Pátkovou a Tomášem Holým.
Všem výhercům gratulujeme, ostatním zúčastněným týmům děkujeme za účast a těšíme se na další soutěžní klání ve
VITKU.
Mgr. Kamila Poláchová
Vedoucí NZDM VITEK Vizovice

INZERCE
Svatební studio
Vám nabízí navíc
slevu na snubní prsteny
slevu na svatební šat
slevu na modeláž nehtů
slevu na nábytek a koupelny
slevu na zahraniční zájezd
zajistíme svatbu na klíč

.
10%
10-50%
50%
5-10%
3%

Svatební studio
se těší na vaši návštěvu
a bude nám ctí připravit Vás na Váš nejkrásnějšíden.

Bezplatné ﬁnanční poradenství pro
rodiny, důchodce i mladé páry.
Možnost přivýdělku pro kreativní
a komunikativní lidi.

Zlín, ul. Dlouhá 515 tel.: 577 221 290
otevřeno: po-pá: 10-12 13-18
Kdykoliv po dohodě na tel 603 763 428
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Tel.: 732 429 6155 paní Žídková
Volejte po.-st. po 19.00 hod.

ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Zlínská vodárenská, a.s. informuje:
TVRDOST VODY
Tvrdost vody představuje významný podíl mineralizace vody. Nikdy nebyla jednotně deﬁnována, ale pokud
voda obsahuje větší množství vápníku a hořčíku, nazýváme ji tvrdou.
Proč je voda více či méně vápenitá?
Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost
vody v jednotlivých geograﬁckých oblastech často liší. Voda pocházející z křídové oblasti je tvrdší než ta,
která se čerpá v oblasti žulové.
Optimální tvrdost pitné vody
Ze zdravotního hlediska dáváme přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité
míry. Vápník, který tvoří hlavní složku tvrdosti, nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví.
Naopak, pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním, se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních
solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z vodovodu je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku
pro náš organizmus.
Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí,
ani voda tvrdá, která zase snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací (tuhých usazenin). Tvrdá
voda navíc špatně rozpouští mýdlo a zvyšuje jeho spotřebu. Speciﬁckým problémem se stává tvrdost u teplé
vody. Pokud je voda příliš tvrdá, dochází při jejím zahřívání k usazování rozpuštěných sloučenin vápníku v
podobě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek a bojlerů.
Jak omezovat tvorbu vodního kamene?
Pokud je Vaše voda velmi tvrdá, řiďte se následujícími doporučeními:
- Pro Vaše ohřívače vody nebo kotle
Omezte teplotu vody na 60 C. Při vyšších teplotách se vodní kámen usazuje mnohem rychleji.
- Pro Vaše domácí spotřebice
Řiďte se pokyny výrobce spotřebiče. Abyste zabránili příliš rychlému usazování vodního kamene,
můžte používat přípravky proti tvorbě vodního kamene.
K Vašemu přehledu uvádíme tabulku tvrdosti vody ve zlínském regionu, kde Zlínská vodárenská, a.s.
působí:
Tvrdost vody v milimolech na 1 litr/ v stupních německých
Slušovice
Vizovice
Vizovice-Kosmatá
Zádveřice

Meze tvrdosti vody

1,7/9,5
1,7/9,5
1,5/8,2
1,7/9,5

Pitná voda na Zlínsku je středně tvrdá.
V případě dotazů nebo zájmu o rozbory pitné vody se můžete obrátit na níže uvedenou adresu.
Kontakt:
Zlínská vodárenská, a.s., Provoz laboratoří
Zkušební laboratoř č. 1369, akreditovaná ČIA
Úpravna vody Klečůvka
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.+fax: 577 901 654
laboratoře@zlv.cz
www.zlv.cz
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Oznámení o změně cen vodného a stočného
Vážení odběratelé společnosti Zlínská vodárenská, a.s., dovolte, abychom Vás seznámili se změnou ceny vodného a
stočného pro rok 2005. Cenu vodného a stočného určuje vlastník vodárenské infrastruktury, tedy společnost Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s., jejíž představenstvo tvoří zástupci měst a obcí.
Nové ceny vodného a stočného platné od 1.1.2005 ve srovnání s rokem 2004:
Cena bez DPH
Cena s DPH
2004
2005
2004
Vodné
20,30
21,50
21,30
Stočné
19,20
19,80
20,20
_____________________________________________________
Celkem
39,50
41,30
41,50

2005
22,60
20,80
43,40

Pro průměrnou domácnost představuje zvýšení cen vodného a stočného nárůst nákladů celkem o dvě sta sedmdesát
korun za rok. To je dvacet dvě koruny měsíčně za platby spojené s dodávkou pitné vody a odvedením odpadních
vod.
Pro správné stanovení objemu vody, účtované v původní ceně, provedeme na odběrných místech s měsíčním
odečtem spotřeby odečet k 31.12.2004 v termínu od 27.12. do 29.12.2004. Na ostatních odběrných místech vzhledem
k jejich velkému počtu a rozloze bude spotřeba stanovena poměrným propočtem podle počtu kalendářních dnů od
data posledního odečtu. Kvůli odstranění případných pochybností mají odběratelé, kterým provádíme pololetní nebo
roční odečet, možnost provést si odečet k 31.12.2004 sami a nahlásit stav vodoměru do 10.1.2005 do sídla společnosti
Zlínská vodárenská, a.s.
(telefon: 577 124 243, e-mail: ivana.lutonska@zlv.cz).
Petr Teichman
Obchodní a ﬁnanční ředitel
Zlínská vodárenská, a.s.

Bezprizorné asfaltky
po roce ...
Před rokem mi přišlo líto
cest v okolí Vizovic, které
byly vybudovány za éry JZD
AK Slušovice. Zarůstaly
křovím, auta a traktory
větvím uhýbaly, přetěžovaly
krajnice a ty potom praskaly.
V prosincovém čísle VN
(v r. 2003) jsem se snažil
apelovat na zastupitelstvo a
Odbor správní a životního
prostředí, aby se stavem cest

zabývali a zajistili odstranění
okrajových křovin. Bohužel,
složité
a
nevyjasněné
majetkoprávní vztahy se
ukázaly jako překážka k
realizaci úprav. Naštěstí se
zmíněného úkolu ujali ti,
kteří cesty potřebují nejvíc.
Zdá se to možná samozřejmé,
ale jejich práce prospěla i
širší veřejnosti – nám, kteří
chodí na procházky, jezdí na
kolech, na běžkách. Teď už
jsou cesty od Vinohrádku

kolem Třešínek k Válkovým
pasekám i ta spodní do
Čamínek, pročištěné. Kdo
se o to zasloužil? Zemědělský
podnik POLMER (p.Hala,
p.Karásek), pan Vladimír
Kobalíček a pan Luděk
Štefka. Alespoň touto formou
jim děkuji za nemalou
práci i vynaložené hmotné
prostředky.
S.Ú.

Informace KČT
V I. čtvrtletí 2005 budou každou první sobotu v měsíci pokračovat kondiční vycházky – upřesnění
pro zájemce ve skříňce KČT na Masarykově náměstí
19.3.2005 – „Hledání jara“
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Beseda s důchodci
V sobotu 27.11.2004 se konala ve vizovickém Domě
kultury tradiční beseda s důchodci. Pořadatelem této
kulturní a společenské akce byla Komise pro občanské
záležitosti a Dům kultury Vizovice.
Letošní program, na kterém se představil Dívčí
saxofonový orchestr z Luhačovic, přilákal a doslova
uchvátil všechny přítomné hosty. Nechyběli mezi nimi
ani zástupci našeho města – starosta, pan Ing. Vít Sušila a
místostarostka, paní Mgr. Alena Marvanová. Těm, kteří se
z jakéhokoliv důvodu nemohli tohoto krásného odpoledne
zúčastnit, alespoň pár řádky představím Dívčí saxofonový
orchestr.
U zrodu tohoto jedinečného souboru stál již v roce 1964
pan učitel Mgr. Vladimír Schlinbach. Je obdivuhodné, že
v roli zakladatele, vedoucího a dirigenta působí dodnes.
Společně s orchestrem procestovali mnoho zemí Evropy.
Znají ho v Athénách, Paříži, Vídni, Lucembursku,
Piešťanech, Trenčianských Teplicích. A v mnoha jiných
velkých městech. Dívčí saxofonový soubor se pravidelně
zúčastňuje několika významných akcí, mezi které
nepochybně patří Mezinárodní ﬁlmový festival v Karlových
Varech, který tradičně zahajují a také Mezinárodní dětský
ﬁlmový festival ve Zlíně.
Při vstupu do EU hrála děvčata na velvyslanectví v
Lucemburku.
Slyšet je mohli hosté na Pražském hradě při předávání
státních vyznamenání k 28. říjnu. Tleskali jim návštěvníci
v Pantheonu u Národního muzea v Praze, kde se konal pod
záštitou UNICEF koncert podpory pro děti z rozvojových
zemí na koupi očkovací vakcíny. Pravidelně je můžete však
slyšet na lázeňských koncertech nebo ve Společenském
domě v Luhačovicích.
Orchestr je asi třicetičlenný a jeho zvláštností je také

Společenská kronika říjen–listopad 2004

to, že v něm hraje hned několik sourozeneckých dvojic.
Věk těchto dívek je od 9 až po 25 let. V souboru hrají
již vnučky zakládajících členek. A jaký je jejich repertoár?
Děvčata na své saxofony hravě zvládnou hudbu let
třicátých stejně dobře jako české lidové písně, ﬁlmovou
či muzikálovou hudbu a nebojí se ani písní světoznámé
skupiny Beatles. A zatím vším stojí člověk s velkým srdcem
a láskou nejen k hudbě, ale také k dětem! Když ohlásil pan
Schlinbach poslední skladbu programu: „To byl vám den“,
ti, kteří se letošní besedy s důchodci zúčastnili, si mohli
v duchu jen říci: „Byl krásný a kouzelný právě díky Vám
a Vašemu Dívčímu saxofonovému orchestru“. Za všechny
přítomné i za Komisi pro občanské záležitosti ještě jednou
DĚKUJEME !
-ZŠ-

Moudrá slova (O osudu)
- „Fata regunt homines“ – Osud vládne lidem.
IUVENALIS

Narození:

Tomáš Sláčík
Rodiče: Lubor a Markéta roz. Hauerlandová
Dan Holík
Rodiče: Stanislav a Leona roz. Lavičková

- Když chce osud někoho zničit, udělá z něho hlupáka.
PUBLIUS SYRUS

- Osud člověka je utvářen jeho povahou.
NEPOS

- „Gaude sorta tua“ – Raduj se z údělu svého.

HORATIUS

- Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.

Úmrtí:

KONFUCIUS

Miroslav Krbek, Říčanská, 48 let
Božena Novozámská, U Náhonu, 72 let
Bedřich Mikeska, Říčanská, 84 let
Vladimír Sousedík, Pardubská, 92 let
Antonie Kalendová, Manství, 83 let

- Obrať se čelem k svému osudu: buď se zlu vyhni,
A nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž.
MACHIAVELLI

- Čemu lidé říkají osud, jsou většinou jejich vlastní
hloupé kousky. – Osud míchá karty, my hrajeme.
SCHOPENHAUER

Sňatky:

Karel Opravil, Vizovice–Monika Melichárková
Tomáš Láčík, Vizovice–Pavla Hejtmánková

- Osud je zbabělý pes – lekne se, když na něj dupneš.

PETOFI

- Každý svého osudu strůjce.
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LATINSKÉ

Den veteránů

Stejně jako v minulých
letech si i letos představitelé
města společně se zástupci
Svazu
bojovníků
za
svobodu a TJ Sokol Vizovice
připomněli Den veteránů a
to, jak je zvykem, položením
kytice květin k památníku

padlých v první světové válce
na místním hřbitově dne
11.11. v 11.hodin. Pro příští
léta si lze jen přát, aby účast
při tomto pietním aktu byla
větší, abychom tak společně
vzdali poctu padlým ve všech
válečných konﬂiktech.

Finanční odbor Městského úřadu
Vizovice oznamuje občanům...
...že provoz pokladny MěÚ bude končen 30.12.2004
ve 14:00 hodin. Provoz příjmové pokladny bude
zahájen 3.1.2005 v 8:00 hodin a provoz výdajové
pokladny bude zahájen 3.1.2005 v 10:00 hodin.

Stalo se před 70 lety

Redakční rada Vizovských novin přeje všem svým příznivcům radostné
Vánoce a zdárné vykročení do Nového roku,
hlavně zdraví a úspěchy v každé činnosti.
Zároveň děkuje všem stálým dopisovatelům
za pomoc při tvorbě našich novin.
Redakční rada
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Poděkování
Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích vzpomněla již 11 let od obnovení své činnosti. Za celou dobu
zůstává její koncepce a poslání nezměněno. Od samého začátku se snažíme pečovat o dlouhodobě nemocné, jímž
často navíc chybí prostý lidský kontakt, vlídné slovo, pohlazení a trocha účasti. Ve své ambulantní části – interní
ambulance – se snažíme provádět vyšetření akutní i plánovaná a současně pomáháme lidem jako neoﬁciální
pohotovostní služba po celých 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Koho můžeme ošetřit sami – ošetříme,
kdo vyžaduje náročnější péči – odbornější – zajistíme na vyšším pracovišti. V pracovní dny nám k tomu pomáhá
výborně fungující laboratoř, RTG, provádíme břišní monograﬁe. Zvláštní kapitolou je velmi dobře fungující a
rozvíjející se rehabilitační pracoviště.
Chtěli bychom tímto ujistit, že v naší činnosti bychom rádi pokračovali beze změn, k prospěchu a užitku všech
občanů našeho regionu.
Při příležitosti konce tohoto roku a vánočních svátků bychom rádi poděkovali všem občanům, příznivcům,
sponzorům, městům a obcím za pomoc, kterou naší nemocnici poskytují. Díky tomu jsme mohli, mimo jiné,
dokončit rekonstrukci a rekultivaci parku, aby jej mohli využívat naši pacienti.
Zvláštní dík patří vám všem, naši milí spoluobčané, za ochotu, s jakou jste přispěli na Tříkrálovou sbírku
začátkem tohoto roku. Prostřednictvím Charity ve Zlíně jsme z ní obdrželi štědrý dar, který naší nemocnici
pomohl zvládnout krizovou situaci v souvislosti s havarijním stavem rozvodů vody.
Požehnané vánoční svátky, zdraví, štěstí a klid v novém roce
MUDr. Jiří Flégl
Za vedení nemocnice Milosrdných bratří
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste mé osobě i dalším kandidátům ODS vyjádřili v
krajských volbách. Tato důvěra je pro nás zavazující. Osobně udělám vše pro další rozvoj Zlínského kraje a
spokojenější život všech jeho obyvatel, a to bez ohledu na jejich politické sympatie.Našimi prioritami budou
zlepšování dopravní infrastruktury, tvorba podpůrných nástrojů pro podnikatele, kteří zřizují nová pracovní místa
a tak pomáhají snižovat nezaměstnanost. Důležitá bude spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati, chceme totiž, aby
se v regionu zaváděly moderní technologie, které přinesou vyšší přidanou hodnotu. Za důležitou považujeme také
komunikaci s veřejností, tedy jasnější vysvětlování našich postojů a záměrů. Věřím, že také Vy nám pomůžete
naplnit tyto záměry. Chci Vám také popřát krásné Vánoce. Prožijte tento klidný čas v kruhu své rodiny a přátel a
načerpejte sílu do další práce, která nás všechny čeká.
Váš Libor Lukáš
Zpravidla píší učitelky a žáci 1.stupně ZŠ Vizovice do Vizovských novin informace, které se týkají akcí,
pořádaných školou. Tentokrát využíváme příležitosti prostřednictvím Vizovských novin poděkovat PharmDr.
Bohumilu Hanákovi, který nám daroval nový počítač. Tento využíváme k vytváření pracovních listů pro žáky, k
psaní informací pro rodiče i veřejnost apod. a v neposlední řadě nám bylo tímto umožněno připojení na internet,
který využíváme bohatě ke své práci. Pomoc a dar nás potěšil dvojnásobně, protože zvláště v dnešní době není
běžné, aby člověk, který nemá nic společného se ZŠ Vizovice ani se školstvím vůbec, věnoval dětem této školy
takový hodnotný dar.
Ještě jednou, pane Hanáku: „DĚKUJEME !“
Kolektiv učitelek 1.st. ZŠ Vizovice
Děkuji jménem svým i našich pacientů panu PharmDr. Bohumilu Hanákovi za štědrý peněžitý dar v hodnotě
80.000 Kč při vybudování nové ordinace v budově zdravotního střediska.
Díky jeho štědré podpoře můžeme naše pacienty ošetřovat v důstojných podmínkách, které si určitě naši
pacienti zaslouží. K poděkování se připojuje i MUDr. Ilona Klímková, které pan PharmDr. Bohumil Hanák
rovněž přispěl peněžitým darem při rekonstrukci ordinace.
MUDr.Petra Dočkalová
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Zvykli jsme si měřit čas podle různých hledisek.
Není to tak dávno, co jsem vám – čtenářům
Vizovských novin přál hezkou dovolenou a než jsem
stačil napsat dva další příspěvky, je tu konec roku a s
ním spojený předvánoční shon a nákupní horečky.
Se
zvýšenou frekvencí pohybu obyvatel v
souvislosti s koncem roku má své starosti i Policie ČR.
Přibývá oznámení o kapesních krádežích, ztrátách
dokladů a v neposlední řadě i dopravních nehodách.
V minulém čísle jsme hodnotili srpen a září, v
dnešním se nejprve ohlédneme za uplynulými dvěma
měsíci a poté Vás seznámím s těmi nejzajímavějšími
případy tohoto období.
Od začátku roku 2004 naše oddělení eviduje 236
trestných činů. Za poslední dva měsíce jsme zaevidovali
44 trestných činů. V porovnání s rokem 2003 jde,
co do celkového počtu, k poklesu trestných činů o
11 a co do srovnání s loňským říjnem a listopadem k
nárůstu o 17 trestných činů. Z uvedeného vyplývá, že
letošní říjen a listopad byl opravdu plodný na nápad
trestné činnosti.
Pokud jde o objasněnost vzpomínám si, že jsem v
posledním loňském vydání Vizovských novin uváděl,
že bych byl velmi rád, abychom se v průběhu celého
roku drželi nad 50%. Mohu odpovědně potvrdit,
že toto naše předsevzetí jsme dodrželi a celý letošní
rok jsme se drželi na cca 60%, což je velmi slušný
výsledek, neboť v loňském roce jsme byli na 48%.
Jestliže mám vzpomenout ty nejzajímavější
případy z poslední doby, nemohu nevzpomenout
případ celostátně hledaného muže, který byl v centru
Vizovic zadržen pracovníky služby kriminální policie
a vyšetřování v posledním listopadovém týdnu.
Tento muž v průběhu listopadu na našem teritoriu
násilím vnikl do kanceláří Obecního úřadu v obci
Lípa, kde odcizil několik hodnotných věcí a o týden
později stejným způsobem vnikl do Mateřské školy
ve Vizovicích, kde opět odcizil elektroniku a další
drobnosti. Zadržený muž se dále doznal k dalším třem
skutkům v okrese Zlín a asi 11 skutkům v sousedním
okrese Vsetín. Okresním soudem ve Vsetíně byla na
muže uvalena vazba a svátky tak stráví za mřížemi.
Pokud jde o další zajímavé případy, mohu
vzpomenout vloupání do prodejny potravin v obci
Všemina. Tento případ je dosud neobjasněný. Pachatel

vnikl do prodejny po rozbití skleněné výplně ve
dveřích prodejny a odcizil pouze 5 ks lahví s vodkou
Rudolfa Jelínka. Na tom by nebylo nic zajímavého,
kdyby tento pachatel o týden později neudělal přesně
to samé na stejném místě. Dokonce sortiment zboží,
jako předmět zájmu, zůstal stejný.
V uvedeném období jsme zaznamenali také
několik náhlých úmrtí – sebevražd. Většinou se jedná
o velmi smutné příběhy, lidské tragédie o kterých
není nutné v tomto předvánočním čase hovořit.
Pokud jde o nápad přestupků na našem teritoriu
uvádím, že od začátku roku jsme zaznamenali 565
přestupků, což je v porovnání s loňským rokem
navýšení o 171 přestupků.
V blokovém řízení bylo policisty obvodního
oddělení PČR Vizovice od začátku roku vybráno
2191 pokut v celkové výši 984.000 Kč.
Bylo zjištěno celkem 181 podnapilých řidičů a v
60 případech bylo zjištěno podávání alkoholických
nápojů nebo tabákových výrobků osobám mladších
18 let. Prodej tabákových výrobků osobám mladších
18 let byl zjištěn také ve Vizovicích a to opakovaně u
jednoho zdejšího prodejce. Tyto případy jsou většinou
řešeny na místě, udělením blokové pokuty.
Už na začátku tohoto článku jsem řekl, že v
souvislosti s předvánočním shonem přibývá také
dopravních nehod. Nejen v souvislosti s předvánoční
nákupní horečkou, ale také proto, že řidič nepřizpůsobí
rychlost své jízdy stavu a povaze vozovky, svým
schopnostem a dovednostem. Měření rychlosti se
věnujeme poměrně pravidelně a od začátku roku jsme
vyřešili 558 případů tohoto dopravního prohřešku.
I v příštím roce budeme pokračovat v nastolených
standardech tak, aby pověst zdejšího obvodního
oddělení a policistů, kteří zde slouží, zůstala stejně
dobrá. Veřejná spokojenost je jedno z hlavních
hledisek hodnocení Policie ČR a my na našem
oddělení budeme dělat vše proto, aby jste vy byli s
námi spokojeni.
Jménem všech policistů zdejšího obvodního
oddělení přeji čtenářům Vizovských novin radostné
prožití vánočních svátků a v novém roce vše dobré.
Kpt. Bc. Pavel Nesvadba
Vedoucí oddělení
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