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Rok 2005 končí....

Foto zimních motivů v tomto čísle od žáků
Střední školy oděvní a služeb Vizovice

Pomalu přibývá světlo, jak se postupně rozsvěcují svíčky na
adventních věncích. Kéž se rozzáří i v nás. A s ním ať přijde radost, kterou slibuje vánoční evangelium:
“Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro
všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě
Davidově.”
No, všechen lid. Jsme prý nejvíce ateistickým národem v Evropě. Přesto přichází doba všeobecného radování, obdarovávání
se, příjemných chvil s nejbližšími.
Pokusme se, aby nám tyto krásné chvíle vydržely co nejdéle.
Ať naše srdce zůstanou otevřená pro štědrost a lásku. Ponechme stranou závist a sobectví, nešetřeme vzájemnou tolerancí a
pomocí.
Kéž nám všem rok 2006 přinese radost!
Vít Sušila
starosta
Miloš Vavrečka

Vánoční
Až Vánoce nám postaví střechu nad hlavou,
budeme pozváni se svou rozvahou,
i se svým kláním.
K zastavení,
k radosti,
dítě nás tam uhostí.
Láskou, která překročila,
všechna naše velká díla,
pády i hranice.
Vítejte, Vánoce.

O ČEM PÍŠEME
- ze zasedání městského
zastupitelstva
- kronika Vizovic před 50 lety
- nová podlaha ve školní tělocvičně
- nová kniha „Vizovice v písni,
tanci muzice a vyprávění“
- společenská kronika
- z policejního deníku

Redakční rada Vizovských novin přeje všem našim čtenářům a občanům
našeho města příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do
nastávajícího roku 2006.
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání dne 7.11.2005 následující usnesení:
Majetkové záležitosti
- schválilo prodej pozemku p.č. PK 822/2 v k.ú. Vizovice společnosti RUDOLF JELÍNEK, a.s. Vizovice
- zamítlo žádosti č.j. 910/05/ST, 754/05/ST a 424/05/ST o prodej pozemků v k.ú. Vizovice
Finanční záležitosti
- schválilo změnu rozpočtu města Vizovice na r. 2005 č. 2 dle přílohy č. 1 k zápisu
- schválilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku Klubu českých turistů Praha na zřízení naučné stezky
“Vizovické prameny” ve výši 80.000,- Kč
Různé
- zřídilo Školskou radu při ZŠ Vizovice a stanovilo počet jejich členů na devět. Současně schválilo volební řád Školské rady při Základní škole Vizovice
- uložilo KOMISI PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU, TĚLOVÝCHOVU A SPOLKOVOU ČINNOST předložit návrh na
jmenování členů Školské rady při Základní škole Vizovice zřizovatelem
- uložilo RADĚ MĚSTA VIZOVICE vypsat výběrové řízení na pozice ředitelů Nemovitosti města Vizovice a Technických služeb města Vizovice
- schválilo pojmenování komunikace p.č. 5212 v k.ú. Vizovice ulice Zahradní a p.č. 5198 v k.ú. Vizovice ulice Vinohrádek.
- vzalo na vědomí rezignaci ing. Jaroslava Kulhánka na funkci místopředsedy družstva Bytové družstvo Tyršova
Vážení spoluobčané,
děkujeme za Váš zájem o dění v našem městě. Za názory, připomínky i čas, který jste věnovali setkání se zastupiteli
města při jejich jednání. Přejeme Vám klidné vánoční svátky a v novém roce 2006 hodně spokojenosti.
Alena Hanáková
místostarostka

Jak pokračuje výstavba bytových domů v ulici Tyršově?
Kdy dostavíte nové domy? Kdy už
se budeme stěhovat do nového bytu?
To jsou časté otázky našich občanů v
těchto dnech. Některým občanům se
zdá, že již dlouho stavíme. Tak jako
zpravidla při každé stavbě vznikají
během realizace nepředvídané problémy. Také nás na stavbě velkého
rozsahu problémy neminuly. V současné době jsou již domy připojeny k distribuční soustavě elektrické
energie, k vodovodnímu a plynovodnímu řadu. V bytech jsou provedeny
všechny instalace, obklady a je vymalováno. Bylo požádáno o předčasné
užívání kotelen a s tím souvisejících
stavebních objektů, což umožňuje
temperování v obou domech. V sou-

časné době se lepí na podlahy PVC.
Následně budou montovány vestavné
skříně a kuchyňské linky. Připojením
dřezů, sporáků a digestoří budou byty
připraveny k užívání. Rovněž kolem
domů se dokončují terénní a sadové
úpravy. Také práce na komunikacích
a zpevněných plochách spějí k závěru. Současně se buduje veřejné osvětlení. Důvodem proč nemohou být
domy zkolaudovány, je provedená a
nezkolaudovaná dešťová a splašková
kanalizace. O kolaudaci dešťové kanalizace, vedené od bytových domů do
Čamínského potoka, bylo požádáno
24.11.2004, čímž začalo probíhat řízení. Po různých komplikacích bylo řízení zrušeno Krajským úřadem ZlínskéVIZOVSKÉ NOVINY  2

ho kraje - odboru životního prostředí
a zemědělství. Dne 16.11.2005 bylo
znovu požádáno o kolaudaci dešťové kanalizace. O kolaudaci splaškové kanalizace může být požádáno až
po vydání kolaudačního rozhodnutí
s nabytím právní moci předchozího
úseku od ulice Příkré k devíti garážím. O kolaudaci tohoto úseku bylo
požádáno 10.2.2005 a dodnes je v řešení. Doufejme, že se podaří všechny
problémy co nejdříve zdárně vyřešit
a byty předat čekajícím nájemníkům
k bydlení. Jistě je i v zájmu Města Vizovice předat byty do užívání co nejdříve, neboť náklady na provoz nejsou
zanedbatelné.
(OMI)

Informace sociálního odboru
S účinností od 1.10.2005 došlo zákonem č. 218/2005 Sb. ke
změně zákona č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve
věci opakovaného příspěvku
při péči o osobu blízkou. Podle tohoto zákona příspěvek při
péči o blízkou nebo jinou osobu náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně
o blízkou osobu, která je:
a) převážně nebo úplně
bezmocná
b) starší 80 let a je částečně
bezmocná
Příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než
blízkou osobu, pokud spolu
žijí v domácnosti.
Poživatel plného invalidního a starobního důchodu
nemá nárok na příspěvek, jestliže výše jeho důchodu, popřípadě souběhu důchodů, přesahuje výši tohoto příspěvku.
V případě, že výše důchodu,
popřípadě souběhu důchodů,
je nižší než příspěvek, náleží
tomuto občanu rozdíl mezi
výší jeho důchodu a výší příspěvku.
Výše jiných důchodů: sirotčí, částečný invalidní, vdovský,
vdovecký, se nesleduje, s výjimkou situace, kdy poživatel
důchodu je výdělečně činný. V
případě souběhu jakéhokoliv
důchodu a výdělečné činnosti
příspěvek nenáleží.
Příspěvek náleží též rodiči, nebo prarodiči, pečujícímu
o nezletilé dítě starší jednoho
roku, které je podle zvláštního předpisu dlouhodobě těžce
zdravotně postižené, vyžadující mimořádnou péči.
Přiznáním příspěvku nezaniká nárok na poskytování rodičovského příspěvku, souběh

těchto příspěvků je vyloučen
pouze při péči o totéž dítě.
Přiznáním příspěvku nezaniká nárok na odměnu pěstouna podle §40 zákona o státní
sociální podpoře.
Pečující osoba nemůže být
zaměstnána na plný úvazek,
má však možnost vykonávat
výdělečnou činnost, zakládající účast na nemocenském
pojištění (péči), jestliže příjem z této výdělečné činnosti
nepřesáhne výši 2,5 násobku
životního minima na zajištění
výživy a ostatních základních
osobních potřeb jednotlivce,
tj. 5900,- Kč měsíčně. Po dobu
vykonávaní výdělečné činnosti
(případně po dobu vyřizování
osobních záležitostí) je pečující osoba povinna zajistit péči
o blízkou osobu jinou zletilou
osobou.
Občanovi, pečujícímu o
jednu osobu blízkou (nebo
jinou) náleží opakovaný příspěvek ve výši 2,25 násobku
životního minima na zajištění
výživy a ostatních základních
osobních potřeb jednotlivce,
tj. ve výši 5310,- Kč měsíčně, občanovi, pečujícímu o 2
a více osob blízkých (jiných)
náleží opakovaný příspěvek
ve výši 3,85 násobku životního minima na zajištění výživy
a ostatních základních osobních potřeb jednotlivce, tj. ve
výši 9086,- Kč měsíčně.
Současně přijatá změna
zákona o životním minimu
stanoví, že příspěvek při péči
o osobu blízkou je započítáván do životního minima
pouze jednou polovinou. Od
1. ledna 2006 dochází rovněž k navýšení příspěvku na
provoz motorového vozidla.
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Důvodem zvýšení vyplácené
částky je postupné zdražování
pohonných hmot. Od uvedeného data bude příspěvek na
provoz pro osoby s průkazkou
ZTP (II. stupeň mimořádných
výho) činit 6000,- Kč, u osob s
průkazkou ZTP/P (III. stupeň
mimořádných výhod) 9900,Kč. Podmínky pro poskytování dávky stanoví vyhláška
MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou
se provádí zákon o sociálním
zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním
zabezpečení.
Upozorňujeme žadatele, že
o jednorázový příspěvek na
provoz motorového vozidla
na r. 2006 lze žádat kdykoliv
během roku 2006.
Jelikož od 1.1.2006 nabývá
účinnosti také novela správního řádu, stane se řízení ve věci
poskytování dávek sociální
péče výrazně administrativně, a tím i časově náročnější.
S ohledem na uvedené skutečnosti žádáme občany, aby
k podání žádostí o příspěvky
(tj. včetně příspěvku na provoz motorového vozidla na r.
2006) využívali pouze úřední
hodiny v pondělí a ve středu,
v době od 8.00 hod. do 17.00
hod. na sociálním odboru
Městského úřadu ve Vizovicích. V úterý, čtvrtek a pátek
bude z uvedených důvodů
úsek péče o zdravotně postižené občany na Městském
úřadu ve Vizovicích uzavřen,
aby mohly být podané žádosti
zpracovány.
sociální odbor
MěÚ Vizovice

Neničme si životní prostředí
Městský úřad Vizovice, OSŽP řešil v roce 2005 několik havárií na vodních tocích ve svém
správním obvodu, z toho některé případy přímo na území města Vizovice.
Ze závažnějších případů uvádíme:
-

Lázeňský potok - chemické znečištění
Bratřejůvka - chemické znečištění (foto) - zdroj: kanalizace z ul. Říčanské
Bratřejůvka - ropné produkty - stejný zdroj
Bezejmenný tok ze zahrádkářské osady Trestné (foto) - chemické znečištění

Vodoprávní úřad by chtěl tímto upozornit, že jsou mezi námi občané, kteří svou nezodpovědností znečišťují povrchové a podzemní vody. V mnoha případech pak dochází k úhynu ryb, chráněných vodních živočichů, znehodnocení zdrojů pitné vody apod. Dokonce někteří občané považují vodní tok za skládku odpadů. Důsledek tohoto jednání je patrný z přiložených fotograﬁí.

Pěna na Bratřejůvce

...a potůčku „Trestné“

Upozorňujeme, že touto činností se znečišťovatelé dopouštějí přestupku dle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, neboť dochází ke skutkové podstatě správního deliktu dle zákona č. 254/2001
Sb., o vodách. Znečišťovatelé mohou být za své konání postihováni sankcemi dle příslušných zákonů, kdy výše pokuty může dosáhnout až 10 mil. Kč.
Správní orgán v každém konkrétním případu přihlíží nejen k míře překročení podmínek stanovených v povolení k vypouštění těchto vod, k míře poškození dotčeného území, k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod, k příčině nedovoleného vypouštění, ale také k
dalším okolnostem každého konkrétního případu.
OSŽP

Finanční odbor Městského úřadu Vizovice upozorňuje, že provoz pokladny Městského úřadu
bude pro rok 2005 ukončen ve čtvrtek 29. prosince 2005 ve 14 hodin. Provoz příjmové pokladny
bude opět zahájen v pondělí 2. ledna 2006 v 8.00 hodin a provoz výdajové pokladny bude zahájen
v pondělí 2.ledna 2006 v 10.00 hodin.
(ek)
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ŠKOLY
Škola jiným způsobem
Realizace mezinárodního projektu
EU Kariéra VIP umožnila naší škole
služby speciálního pedagoga - psychologa nejen pro jednotlivé žáky, ale
také pro třídy. O možnostech služby
pro žáka jsme informovali rodiče i

žáky. Jde tedy nejen o pomoc jednotlivým žákům, ale také kolektivům tříd.
Věděli jsme o zkušenostech z realizace programů pro třídy se sociálními a interpersonálními technikami
již dříve, ale teprve otevření projektu
EU nám to umožnilo. Protože se v
prvním ročníku druhého stupně setkávají spolu nejen žáci různých tříd,

ale i různých obcí, rozhodli jsme se
uskutečnit v rámci počátečních měsíců šestého ročníku adaptační pobyty
jednotlivých třídních kolektivů v rozsahu jednoho a půl dne v rekreačním
středisku REVIKA v Lázeňské ulici
nad Vizovicemi.
Děti si zde
v rámci programu
vyzkoušejí různé
socializační techniky a projdou řadou
pozitivních prožitků v rámci svého
třídního kolektivu.
Program je o vzájemné toleranci a
koordinaci při různých činnostech nejen při vyučování,
ale také při celoročním životě třídy a
prožijí téma společného předcházení
šikaně. Dokáží pochopit význam vzájemného sladění třídního kolektivu,
spolupráce a vzájemné pomoci. Program velice pomůže i třídnímu učiteli,
který se dozví mnoho o žácích a hodně i o tom, jak se projevují v jiných

činnostech, než jen při tradičním
sezení v lavicích při vyučování. Naše
zkušenosti s adaptačním programem
jsou teprve na začátku, ale už dnes
můžeme vidět jeho klady a diskutovat
možnosti pokračování. Patrně není
třeba ani zdůrazňovat přínos všech
činností pro předcházení rizikovému
chování žáků. Prožitky všech jsou vesměs kladné. A přestože při průzkumu dětského očekávání se na začátku
pobytu objevuje jen sezení u televize
a diskotéka, zkušenosti na závěr jsou
mnohem bohatší.
V rámci projektu jsme z možností
školy mohli platit částečně jen práci
pedagogů a speciálního pedagoga,
takže žáci platili jen ubytování a stravu. Do budoucna bychom chtěli i tuto
částku omezit na minimum. Rozvoj
podobných programů je výrazným
přínosem pro celou společnost. A
končíme spontánním výrokem jednoho žáka šesté třídy: “Pochopil jsem,
že parta slabých má větší sílu než jeden silný.”
Mgr. Jiří Ludvíček

Vánoční dárek - tělocvična ZŠ Vizovice

Vánoce se blíží a každý z nás doufá, že pod stromečkem najde dárek.
I my, děti a zaměstnanci ZŠ Vizovice,
si jeden dárek přejeme - otevření tělocvičny horní školy. Vše nasvědčuje
tomu, že se dočkáme. Firma Largo
již svou práci odvedla. Anhydridový
podklad pro nový povrch je připraven. V době, kdy vysychá, probíhají
další úpravy tělocvičny: malování,
natírání, zasklívání oken a dveří,
instalace nových ochranných okenních sítí, vytvoření uzamykatelných
nářaďoven, realizace moderních vestavěných skříní a bezpečných krytů
na radiátory, vylepšování vzhledu
starého dřevěného obložení. Novinkou, kterou se bude moci naše tělocvična jako jedna z mála pochlubit,
je horolezecká stěna ﬁrmy PILKA
- kameny. Stěna mohla být zrealizo-

vána jen díky sponzorským darům, ﬁnancím
AŠSK a nesmírnému
úsilí pánů učitelů Žáčka
a Šulce. Děti z lezeckého kroužku ZŠ Vizovice
tak mohou rozvíjet svou
činnost i v nepříznivém
počasí. Také hodiny tělesné výchovy se stanou
pestřejší a zábavnější.
Spolupráce s Valašským
horolezeckým klubem
slibuje postupné rozšíření stěny. Bezpečnost dětí
je zajištěna kvaliﬁkovaným učitelem
s certiﬁkátem “Instruktor lezení na
umělých stěnách”. A tak topíme, větráme a netrpělivě čekáme na verdikt ﬁrmy TENNIS Zlín - “vlhkost je
vyhovující, polyuretanová podlaha
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může být instalována”. Snad nám to s
tím vánočním dárkem vyjde. I když
nepůjde o překvapení, stejně se na
něj těšíme.
Mgr. R.Koncerová
ředitelka ZŠ Vizovice

Střední škola oděvní a služeb Vizovice informuje
Vážení rodiče, děvčata a chlapci,
termín, kdy budete muset vyplnit a odevzdat své přihlášky na střední školy, se rychle blíží. Jménem Střední
školy oděvní a služeb Vizovice si Vás proto dovoluji pozvat
na Dny otevřených dveří, které Vám v rozhodování mohou
hodně pomoci. Navštívit nás můžete ve dvou termínech:
4. ledna 2006 - 12,30 - 17,00 hod.
26. ledna 2006 - 12,30 - 17,00 hod.
Pedagogičtí pracovníci i žáci školy se těší na všechny,
kteří mají zájem o studium oborů na naší škole. Dozvíte se potřebné informace o teoretické i praktické výuce,
nepovinných předmětech, zájmových kroužcích, výměnných pobytech žáků v zahraničí, o ubytování, stravování
i o možnostech dalšího vzdělávání. Prohlédnout si budete
moci nejen učebny teoretického vyučování, ale i krejčovské dílny, kadeřnické a kosmetické provozovny, fotogra-

ﬁcký ateliér i domov mládeže. Součástí Dnů otevřených
dveří budou i módní přehlídky, které můžete zhlédnout
ve vestibulu školy v 13,15 hod, 14,15 hod, 15,15 hod. Žáci
školy na nich převedou modely, které nejen sami navrhli
a vyrobili, ale také s nimi reprezentovali školu na různých
soutěžích. Již v letošním školním roce slavili úspěch na
soutěži v Jihlavě, kde získali dvakrát 1. místo - v kategorii
společenské šaty a klasická móda, a jedno 2. místo - fantazijní tvorba. S výsledky práce našich žáků se však můžete
seznámit i mimo školu - na Přehlídce dovedností, která se
již tradičně koná v Kulturním domě ve Vizovicích. Nejen
pro zájemce o studium je určený ples školy, na který Vás
srdečně zveme 3.března 2006. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Přijďte a uvidíte, že se Vám bude u nás líbit.
Mgr. Jana Tomkovičová

Turistické putování
“Podzim v Bílých Karpatech”
Podzimní prázdniny prožilo 33 dětí z Vizovic a okolí na Rekreačním střediku Monte Lope Lopeník v Bílých Karpatech.Překrásné podzimní počasí přálo vycházkám, pouštění draků, orientačnímu závodu i návštěvě aquaparku v
Uherském Brodě.
V letošním školním roce se podařilo otevřít celkem 32 zájmových kroužků, které navštěvuje 360 dětí z Vizovic a
okolí. Sportovní kroužky se většinou schází v tělocvičně ZŠ na náměstí TGM, ostatní kroužky mají své zázemí v Domě
dětí a mládeže Astra Vizovice. Dobře pracují také zájmové kroužky v Jasenné a kroužky sportovních her a ﬂoorballu
v Zádveřicích a v Bratřejově.
Lampionový pochod broučků a světlušek - aneb loučení s podzimem. Letošní účast dětí i dospělých byla dosud
největší.
V listopadu se pravidelného sobotního plavání zúčastnilo 42 dětí.

Připravujeme:
Leden

- novoroční turnaj ve ﬂoorballu
- pravidelné rekreační plavání v lázních ve Zlíně
- zimní vycházka “Jak spí les”
- stolní deskové hry (Abalone a Carcasone)
- karneval na ledě
- turnaj v ledním hokeji

Únor

- Honzovy buchty
- Beskydy - jarní prázdniny na horách
- “Jak to umíš s hlínou?”
- posezení s kadeřnicí
- zábavné pásmo “Z pohádky do pohádky”
Termíny akcí budou včas zveřejněny.
Zdeňka Šimoníková
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KULTURA
Vizovický zámek po sezóně 2005

V letošním roce se na stránkách Vizovských novin potkáváme poprvé, ale zdaleka ne proto,
že bychom vám neměli co říct.
Naopak. Jen se nám obtížněji hledal čas na to, abychom se s vámi
o dění na zámku podělili dřív.
Snad nám to nemáte za zlé. V tyto
dny je sezóna 2005 už ukončena,
nastává bilancování a samozřejmě velký zimní úklid. Zámek se
pomalu ukládá ke spánku, ale jen
zdánlivě, protože spousta práce na
nás teď teprve čeká, aby se mohl
na jaře představit návštěvníkům v
celé své parádě.
Tato sezóna byla ve znamení
technických potíží a mnoha havárií či komplikací. Trápil a trápí nás
především stav kanalizace kolem
budovy zámku a Sklípku, stále řešíme potíže s nápustným potrubím
do zámeckého rybníka. Neutěšený
je také stav ohradní kamenné zídky, hledáme způsob jak se zbavit
nepřiměřené vlhkosti v zámecké
kapli, která působí destruktivně
především na bočních oltářích
a sochách z umělého mramoru.
Smutnou událostí letošního babího léta bylo pro nás úmrtí posledního hraběte ze zdejšího zámku,
pana Franziho Boos-Waldecka, s
nímž jsme v posledních letech čile

Motto ... a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo, Bůh s
námi....
Vánoce - prosté slovo. Patří
prostému člověku, který se narodil a jehož odkaz žije dodnes.
Svědek, který daruje lidem lásku.
Bez výhrad - životem. Co dodat
ke slovům “Bůh s námi”?
Klidně dodejme “a zlé pryč”.
Vánoce tento dovětek v sobě mají.
Předvánoční shon a konzum se

komunikovali a který byl pro nás
neocenitelným zdrojem informací
o životě posledních majitelů zámku. Z těch příjemnějších událostí bych připomenula dokončení
opravy parketové podlahy v reprezentačním sále zámku a také
to, že se po několika letech vrátil
do instalace zrestaurovaný vzácný barokní oltářík s malbou na
skle. Velkou radost máme z nově
otevřené pokladny pro návštěvníky, která vznikla opravou bývalého zahradního salonu, a velkou
událostí je pro nás také to, že se
s prvními pěti kusy podařilo zahájit postupnou výměnu oken na
budově zámku. Z kulturních akcí
bych připomenula úspěšnou koncertní sezónu, o které jste se mohli
dočíst v minulém čísle novin.
Odpoledne pro děti, které připravila skupina historického šermu a tance Virtus Vincit, Večerní
dostaveníčko pod balkónem - akci
v rámci Dnů evropského dědictví, a konečně Noční prohlídky,
kdy prošlo zámeckými interiéry
za svitu svíček 450 odvážlivců.
Návštěvnost však v letošním roce
bohužel klesla z loňských bezmála 21 tisíc návštěvníků na necelých
devatenáct tisíc. Stále totiž ubývá
školních výprav a zájezdů senio-

Vánoce

nakonec zastaví na Štědrý večer.
Stojíme u jeslí a opět vnímáme
tradici narození malého dítěte.
Možná jenom na okamžik, na
chvíli, abychom světili noční čas,
abychom zaslechli hlas zvenčí. Slyšeli hlas Boha, který miluje a dává
najevo svůj zájem o nás. Dává najevo přání promluvit svým životem do našeho času. Promluvit do
našeho kroku. Ten se zrychluje a
jen málokdy se umíme zastavit.
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rů, což návštěvnost ovlivní velmi
zásadně. Těší nás alespoň to, že
zápisy v zámecké návštěvní knize
svědčí o maximální spokojenosti
těch, kteří k nám našli cestu.
Poslední akcí v letošním roce
bude již tradiční výstava - Betlém
v zámecké kapli. Z provozních
důvodů jej sice budete moci navštívit pouze tři dny, a to 24., 25.
a 26.12.2005 v obvyklých časech
- 14 - 16 hodin, ale věříme, že si
na jeho návštěvu přesto najdete
chvíli.
Nový rok pak bude pro zámek
opět rokem změn: od 1.1.2006 totiž přejde pod správu územního
odborného pracoviště v Kroměříži (místo nynějšího pracoviště v
Brně). Změna také nastává ve vedení samotného zámku, kde mne
v příštím roce zastoupí paní Jana
Buriánková ze státního zámku Bučovice. Věřím ale, že vše proběhne
bez komplikací. Nakonec - zámek
má velkou oporu ve všech, kdo
v něm pracují a také ve vás, obyvatelích Vizovic. Za to jsme Vám
opravdu vděční. Děkujeme Vám
za Vaši přízeň a doufáme, že nám
ji zachováte i nadále. Těšíme se na
všechna milá setkání s Vámi tady
v areálu zámku Vizovice.
Jana Pluhařová, kastelánka

Vánoce jsou příležitostí zachytit, co není běžné, co se vymyká
všednosti a k tomu je zastavení
vhodné. Zastavení u slov “Bůh s
námi”. Navzdory představám, navzdory pochybnostem je On naším denním hostem. V čase Vánoc
i v každém dni našeho kalendáře s
číslem 2006. V mých slovech není
slabost, ale víra, že nejsme sami.
Bůh je vždy s námi.
Miloš Vavrečka

.... a na zemi pokoj lidem dobré vůle
Touha po míru je hluboko zakořeněna v lidské přirozenosti. Člověk
ale často nerozpoznává správně
předmět své touhy a hlavně cestu k němu. Proto je jedním z cílů
dějin spásy naučit člověka kráčet
po takových cestách, které jediné
vedou ke skutečnému a trvalému
pokoji. Ke správnému ocenění
toho, co znamená v podstatě pokoj, je nutno projít od nejpozemštějšího až po nejduchovnější
semitský výraz pro pokoj od počátku dějin spásy.

2. Pokoj, štěstí a spása. - Všechno dobré, co duchovně a hmotně
plyne z pokoje, je soustředěno již
v uvedeném výrazu šalom a také
formulovaném jako přání pokoje
- arabsky salamalek. V dějinách
spásy se takto přeje dobrý den i
nashledanou. Přání pokoje v tomto smyslu je známkou svornosti,
mezi bratry: “člověk mého pokoje” znamená totéž co můj přítel,
nebo blízký příbuzný a plyne z
něj smlouva, dohoda o dobrých
mezilidských vztazích.
3. Pokoj a spravedlnost. - Pokoj
označuje také to, co je dobré, v
protikladu ke zlému. Pokoj je
tedy souhrnem všeho dobra
plynoucího ze spravedlnosti: vlastnictví země, dostatek
potravy, bezpečnost v zemi,
nerušený spánek, vítězství
nad nepřáteli, potomstvo, a to
všechno jako důsledek pokoje a lásky na zemi. Pokoj tedy
není jen stav bez války, ale
znamená plnost všeho dobra a
štěstí zde na zemi.

1. Pokoj a blahobyt - Hebrejský
výraz š a l o m znamená původně - podle použití - neporušenost,
úplnost, nebo čin, kterým se znovu nastoluje původní stav věcí.
Pokoj, mír v dějinách spásy není
jen nějaký pozdrav, nějaká dohoda umožňující pokojný život, ani
období míru na rozdíl od období
války, ale každodenní spokojený
život, stav souladu mezi člověkem
a okolím, tj. přírodou, lidmi, ale
také Bohem a sebou samým. Konkrétní výrazy, které tuto situaci,
tento stav popisují, jsou požehnání, odpočinek, sláva, bohatství,
spása a život.

4. Pokoj a země. - Lidský život
závisí zcela na bohatství, které
je skryto v zemi a na úrodnosti půdy na jejím povrchu. Takový
je prozřetelností rámec lidského
života. Země je dokonce více než
jen vnější rámec lidského života,
protože mezi člověkem existuje
hluboké a přímé pouto. Všechny starověké civilizace pochopily toto spojení mezi člověkem
a zemí a vyjádřily je velmi konkrétními obrazy, kde vystupuje
země jako matka, nebo žena. Pro
člověka je země domovem, který
nás k sobě váže. Každá zeměpisná i duchovně vyhraněná krajina
na zemi je svým způsobem ojedinělá. S osobitými znaky svého
přírodního utváření, svou vlastVIZOVSKÉ NOVINY  8

ní minulostí a stopami díla lidí,
kteří tu po mnoho generací žili a
pracovali. Každý úsek naší země
má své osobní kouzlo, které působí zvláště na toho, kdo se kde
narodil, kde prožil dětství a mládí
- to je domov. Naše příchylnost k
zemi, zvláště pak k určitému jejímu koutu, je prosycena nevyslovitelným steskem po něčem, co
nám stále uniká a co se nachází v
každé chvíli jinde, nežli jsme právě my. Nad místem, které nazýváme domovinou, se vznáší přelud
fatamorgány pravého domova,
tak jako je teskná vzpomínka na
krajinu, kterou jsme zahlédli ve
svém snu a po které marně touží
naše mysl několik dní, než ji shon
dní setře z naší mysli. Každý z nás
je tedy uprostřed země, která byla
ze všech hvězd vybrána lidskému
pokolení. Každý z nás je postaven
na místo, které pak nazýváme domovem. Náš domov, jako náš život, je proto z těch věcí, které si
nevolíme sami, ale do kterých se
rodíme. Náš domov je tedy jakýsi
dar, jakési věno, jakýsi úkol, který
nám byl svěřen. Stojíme a žijeme
na místě, kterého jsme se o své
újmě nezmocnili. Cit příchylnosti k místu, cit, který nás k němu
poutá, je zákonitý a přirozený.
Tato příchylnost k vlastnímu domovu představuje cit zakořeněný
do podstaty lidské bytosti, cit,
který nás neopustí nikdy a který v
některých okamžicích, za jistých
okolností,, nabývá teskného přídechu a složitější struktury. Tento obraz rodného kraje je jakoby
kompozicí rozdvojených motivů:
rozloučení a vzpomínky. Tedy v
tyto dny přeji a vyprošuji: ... na
zemi pokoj lidem dobré vůle.
ThDr. Stanislav Glűck
emeritní katolický duchovní

Sokolovna
Vizovická Sokolovna bývala dřív
střediskem tělovýchovného a kulturního života. Byla to doba, kdy ještě
nestála Nová škola s velkým sálem
a později Kulturní dům. Proto také
sloužila víceúčelově jako tělocvična,
kinosál pro divadelní představení, zábavy a plesy. Tady začínali gymnasté
pan Pšenčík, Kůstka, Valíček a spolužák K.Chudárek. Jmenovaní patřili v
té době k československé špičce a to
si nevymýšlím. Tady také začínal bezesporu nejznámnější Vizovjan Bolek Polívka pod dohledem svého otce
a pana Sulíčka. Bolek také při každé
příležitosti Vizovice vzpomene, ale
ne všichni domácí ho mají rádi, ale
tak už to chodí.
Připomeňme si také přeplněné
plesy a překrásné maškarní karnevaly s výpravou pana Diviny. Vzpomínám, jak jsme chodili daleko před začátkem, jak se říká, „chytit stůl”. Když
jsme poctivě vystáli řadu, stejně už
byly nejlepší stoly pořadateli obsazené. Na stůl byla potom povinnost

poručit “baňu” vína, která také, než
se dostavily naše naﬁntěné polovičky, obyčejně “padla”.
Vzpomínám také na hojně navštěvovaná ﬁlmová představení a
na ﬁnty, které jsme používali, když
jsme se chtěli dostat na nepřístupný
ﬁlm. V té době vidět kus odhaleného
ženského těla znamenalo pro mládež
stop, no ale jak to bylo vzácné! Třeba taková Divá Bára, ﬁlm s Vlastou
Fialovou, nic jsme skoro neviděli,
však se koupala v noci a nepřístupno! Pamětníci si jistě vzpomenou,
že na Sokolce bývalo také vinobraní,
které pořádal oddíl kopané, však to
ale cosi nejde k sobě na Valachoch
a víno a tady možná přišel nápad a
vznik slavného Trnkobraní, kolem
kterého je teď takový humbuk. Součástí objektu byla také kuželna, kde
jsme jako děcka chodili stavět hráčům kuželky, samozřejmě za úplatu.
Znali jsme také jednoduchý trik, aby
to hráčům lépe padalo, ti byli nadšení a my brali za shozené devítky pré-

mie. Později byla kuželna zbourána a
provedena přístavba a kapacita sálu
se zvětšila asi o třetinu.
Nezapomenutelnou postavou byl
pan učitel Hala, předseda Sokola a
správce Sokolovny, který této činnosti věnoval převážnou část života.
Pro někoho včetně mě až příliš velký
patriot, ale jeho zásluhy jsou nezpochybnitelné. Vzpomenout musím
také pana Mojžíše, tajemníka Sokola
a pečlivého úředníka.
A proč to vlastně všechno vzpomínám? Když tak chodím kolem Sokolovny a vidím, jak nám chuderka
chátrá, je mi smutno. Ona se sice jaksi
udržuje, ale jsou to jenom zásahy nezbytně nutné. Kde se seženou peníze
na novou střechu, což je asi nejdůležitější a fasádu, to asi neví nikdo.
A tak budu asi zase chodit kolem
naší Sokolovny, vzpomínat na její
slavné časy, naštěstí jsem nenapravitelný optimista!
FK

O hejkalovi z Háje
Přebýval kdysi v Háji nad Vizovicemi hejkal. Jektal tak strašlivě, že každému, kdo ho uslyšel, vstávaly hrůzou vlasy na hlavě. Lidé se báli lesem
chodit. Našel se však jeden - Janek
mu říkali - co měl pro strach uděláno. “Jaképak copak, za moji rozmilou
Marjánkou budu přes Háj chodit, ať
si ten lesní hýkavec dělá, co umí”, říkal. Našel si totiž Janek za lesem dívčinu a často k ní chodil na návštěvu.
Jednou tak, právě se setmělo, vydal
se zase Janek cestou přes Háj. Stromy všude kolem něj divně ševelily,
měsíční paprsky kreslily do mechu
prazvláštní obrázky. Ale Janek se nedíval nalevo, napravo, jakoby se ho
to vše pranic netýkalo. Tu se odněkud z šera lesa ozvalo táhlé: “Úhú”, a
znělo to tak ponuře, až z toho tuhla
krev v žilách. Janek nic. Tak zase nanovo a trochu jinak: “Uááá”, činil se
hejkal zpoza dubu, o kousek blíž k
mládenci. Janek opět nic. “Ššššúúú”,
šumělo strašidlo strašlivě - už bylo
Jankovi tak blízko, že mu dýcha-

lo na záda. Jiní lidé by se strachem
rozječeli a dali se na bezhlavý úprk
Hájem (na což hejkal vždycky čekal - to mu totiž dělalo přenáramně
dobře), ale Janek jako by snad ani
obyčejný člověk nebyl. Hejkal, nehejkal, klidně si dál vykračoval po
lešní pěšince, dokonce si písničku
pískal. To tedy hejkala rozzlobilo. Jen
na jediný krůček byl od mládence a
hučel mu táhle do ucha: “Húhúhú”,
jako meluzína. “Tak, a už toho mám
právě tak akorát dost”, otočil se náhle Janek, jako na obrtlíku. Než se
stačil hejkal vzpamatovat, popadl ho
mládenec za límec jeho potrhaného
hábitu a šup - strčil ho nosem rovnou do pořádné kaluže, plné vody
a bláta, co tu zůstala po posledním
dešti. “Teď dáš snad konečně pokoj,
příšero,” doložil Janek. Dál se o strašidlo nestaral a svižně pokračoval v
cestě, už už aby byl u své milované
Marjánky. Tam jí, celé překvapené a
udivené, ale zároveň tuze pyšné na
to, jak statečného má mládence, se
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smíchem vypravoval, jak zatočil s
hejkalem. Ba, s lesním mužem bylo
zle - něco takového vážně nečekal.
Jako zmoklý, spráskaný pes vyhrabal
se z vody: “Hepčí, hepčí”, chytil takovou rýmu, chrapot a kašel, že to svět
neviděl. Odploužil se hejkal na vratkých nohách kamsi do lesa, aby si
léčil nachlazení. Od těch časů se hejkal v Háji neukázal, ba, ani jeho hlas
už nebylo slyšet. Lidé se přestali bát
a zase začali chodit sem a tam lesní pěšinou. Byli rádi, že je po všem.
Nebýt toho, že Marjánka vyprávěla o
Jankově hrdinském činu sousedům,
a ti zase dalším a dalším, jen stěží bychom věděli, jak se to tenkrát událo.
Ale dobře tak, že tu historii známe připomeňte si ji třeba i vy, co půjdete
do Háje na houby. Jen pozor, abyste
nějakou neopatrností či nešťastnou
náhodou, neprobudili k životu hejkala. Spí tam totiž někde, schovaný
pod vrstvou starého listí, a čeká,
čeká na svoji novou příležitost.
Marie Šlahařová

Kronika 1955 VI.
V letošním ročníku se budeme opět setkávat nad úryvky historie staré padesát let. Pokračujeme v
citaci městské kroniky Vizovic, která je dílem pane učitele Gustava Imrýška. Styl i pravopis kroniky je
zachován, redakce pouze postupně vybírá z četných jejích stránek údaje, fakta, postřehy, které by mohly
občany zajímat i dnes.
Redakce
Mezinárodní motocyklové závody
13.září započaly v Gottwaldově 30. mezinárodní motocyklové závody, jichž se zúčastnili závodníci Belgie, Vel.Británie, Bulharska, Československa, Dánska, Finska, Holandska,
Irska, Itálie, Lucemburska, Západního Německá (Německé
spolkové republiky), Norska, Polska, Rakouska, Rumunska,
Švédska a Švýcarska. První a druhý den vedla trasa závodu
přes Vizovice.
Celkem se závodů účastnilo 248 jezdců na motocyklech.
První den projížděly závodníci Vizovicemi od 6.10 hod. do
8.30 hod. Na náměstí Palackého přihlíželo závodu četné
obecenstvo a zástupy školní mládeže, jimiž byly obě strany
vozovky hustě lemovány. Ráno v den zahájení závodu bylo
pěkné a slunné. Trať z Gottwaldova vedla po dobré, asfaltové
silnici. Avšak z Vizovic vedla trať po špatné, po léta neopravované silnici, někde i lesními cestami nebo prostě terénem.
Sotva závodníci projeli Vizovicemi, spustil se déšť a pršelo
po celý den, Závěr prvního dne byl tragický. V Gottwaldově
při dojíždění do cíle se zabil při srážce s osobním automobilem italský závodník Seraﬁni. Italské národní družstvo pak
na znamení smutku se dalšího závodu vzdalo. Také druhý
den závodu pršelo. Závodníci projížděli Vizovicemi tentokrát směrem od Loučky mezi 16.15 hod až do 18.40 hod.
Na náměstí Palckého je opět očekávaly zástupy obecenstva.
Závodníci projížděli notně zastříkáni a zabláceni. V dalších
dnech závodu trať již nevedla přes Vizovice. V neděli 18.9.
byly závody zakončeny rychlostními závody v Gottwaldově.... První místo v závodě získala Německá spolková republika, druhé místo obsadilo Československo, 3.místo Velká
Británie, 4.místo Rakousko, 5.místo Švédsko.
Měsíc československo - sovětského přátelství
Jako jiná léta, tak i letos je v době od 7.11. do 12.11. pořádán Měsíc československo - sovětského přátelství. Zvláštní
výbor vypracoval program letošních oslav. Měsíc čes.-sov.
přátelství byl zahájen v neděli 6.11. v 10 hod. položením
věnců k místním památníkům odboje, u nichž plály řecké
ohně. Věnce položili pionýři a svazáci v doprovodu členů
MNV a učitelů. Odpoledne o 17.hodině byla ve školním sále
pořádána oslava Velké říjnové socialistické revoluce. Jeviště
sálu i celá škola byla slavnostně vyzdobena. Ve školním sále
byla uspořádána též výstava sovětské literatury. Účast občanstva byla celkem malá a je podivné, že se slavnosti neúčastnili - kromě několika jednotlivců - zdejší dělníci a rolníci
vůbec ne. Obecenstvo tvořili většinou učitelé, úředníci apod.
Oslavu zahájil předseda závodní rady jedenáctileté střední
školy učitel Leopold Gajzur. Následovala československá a
sovětská státní hymna a potom předvedl velmi pěkné pásmo
recitací a zpěvu učitel Vladimír Javorek se svým žákovským
pěveckým kroužkem. Potom následoval projev poslance NS
Vincence Červinky z Gottwaldova. Po jeho projevu přečetl
předseda MNV Ladisl.Košař pracovní závazky pracujících z

vizovských závodů, družstva, školy, spolků a organizací Národní fronty. Slavnost byla ukončena Internacionálou. Závazky pracujících z vizovských závodů, škol a organizací byly
vepsány do zvláštních desek a se štafetou poslány do SSSR.
Poměry zdravotní
Koncem minulého roku a začátkem tohoto roku vyskytlo se ve zdejší mateřské škole několik případů infekční žloutenky, takže bylo nutno mateřskou školu uzavřít. Celkem se
vyskytlo 12 případů infekč. žloutenky. Pro zaměstnané matky vznikla potíž a starost, kde umístí své malé děti, když odejdou do práce. Na školách byla učiněna nutná opatřená, aby
se nemoc dále nešířila, zavedeno povinné umývání rukou v
desinfekčním roztoku a žactvo poučeno o infekční žloutence. Zdravotnické přednášky byly během roku pořádány i pro
občanstvo. 7. a 8. března byli očkováni učitelé a kuchařky ve
školní kuchyni proti chřipce. V době od 21.3. až do 15.4. měl
zdejší lékař MUDr. Viktor Lýčka dovolenou a po tu dobu
ordinoval zde jediný lékař MUDr. Josef Bambuch. Bylo to
velmi svízelné, neboť čekárna byla stále přeplněna pacienty,
kteří museli velmi dlouho čekat, než na ně přijde řada. Dnes
lidé v daleko větší míře využívají lékařské pomoci, než tomu
bývalo dříve za mého mládí. Je to především tím, že dnes
všichni pracující lidé mají možnost využít výhod nemocenského pojištění, jež poskytuje lékařské ošetření i léky zdarma
a také tím, že lidé dnes v důsledku lepšího vzdělání věnují i větší péči svému zdraví. Dne 20.4. byli učitelé zdejších
škol u rentgenologické prohlídky ve zdejší nemocnici, kde
je prohlížel MUDr. Fr. Lapeš. Tuberkulosa byla zjištěna u 1
učitele, u některých různé choroby srdce a závady u orgánů dýchacích. V tomto roce byly zřízeny ve staré škole jesle
pro děti zaměstnaných matek. Ve školce mateřské, která po
utišení epidemie žloutenky byla desinﬁkována a znovu otevřena, je ošetřováno přes 60 dětí. Děti jsou zde pod dozorem
pěstounek a vychovatelek i pod dozorem lékařským. Během
roku zemřelo zde 26 lidí, z toho 10 na kornatění tepen, 3 na
rakovinu, 5 na choroby srdeční, 3 na rozedmu plic, 1 na tuberkulosu, 1 na zánět plic, 1 na sešlost stářím ve věku 80 let,
1 na mozkovou mrtvici (krvácení do mozku), 1 sebevraždou
oběšením. O zdraví občanů pečují též sportovní organizace, z nichž nejpopulárnější je fotbalový odbor DSO Sokol. V
okresní fotbalové soutěži je na 3.místě za Dynamem Příluky
s 20 body, a Jiskrou Domovy z Gottwaldova s 19 body. DSO
Sokol Vizovice má 16 bodů.
Tímto tématem zápis roku 1955 končí.
Redakce Vizovských novin vítá možnost připomínat současníkům padesátiletou skutečnost města. Pokud bude zájem
občanů trvat i nadále, možnost čerpání ze skvěle vedené městské kroniky, psané rukou pana učitele Gustava Imrýška, toho
času městského kronikáře, zůstává i v roce 2006.
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Mgr. Jiří Ludvíček

Poezie z velké dálky

Redakce Vizovských novin chce v tomto posledním čísle letošního roku svým čtenářům nabídnout něco jako stránku, provedenou v řeči vázané, nebo polovázané. K básni první je zapotřebí trochu vysvětlení.
Autorka, Sylva Kalendová, je dcerou Karla Kalendy, který emigroval a žil v Kanadě. Byl synem řezníka Kalendy zvaného Krňák, a pocházel z domku naproti lékárny na Masarykově náměstí. K emigraci měl dost důvodů. Po propuštění
z kriminálu (kde mimo jiné pobýval s bývalým vizovickým farářem P. Dubinou i s bývalým prezidentem Husákem)
pracoval nějakou dobu u Státních lesů jako závozník při odvozu dříví. Tady jsem měl možnost poznat ho jako člověka
slušného a čestného. Je jasné, že po příjezdu sovětských tanků v roce 1968 nečekal na další vývoj událostí a emigroval.
Mimo vlastní zkušenosti měl možnost poučit se i ze zkušeností svého otce, který měl rovněž možnost poznat slasti tehdejších kriminálů. Důvodem k jednomu jeho zatčení byla příhoda, kterou jsem slyšel, nevím, kolik je na ní pravdy, ale
podělím se o ni s vámi.
Po návratu z jednoho výkonu trestu si pan Kalenda (starší) zašel do hospody, aby poseděl se známými. V té době byl
ministrem národní obrany generál Čepička, zeť prezidenta Gottwalda. Kalenda vstoupil do místnosti, slušně pozdravil,
sundal čepici a se slovy: “tak, čepičko a teď tady budeš pěkně viset” určil pokrývce hlavy její místo na věšáku. Nějaký dobrák považoval jeho vyjádření za dvojsmyslné, a tak se stalo, že si domova opět mnoho neužil. Karel Kalenda syn proto
nečekal na vývoj situace a raději odešel. Je ale jisté, že jako všichni emigranti na svůj původní domov nezapomněl, jeho
vzpomínky a líčení domova poznamenalo jeho dceru - autorku veršů. Redakční rada váhala s jejich zveřejněním. Myslím
ale, že by bylo škoda vám je nenabídnout. Nevím totiž, kolik by se našlo dnešních Vizovjanů, kteří by svůj vztah a cit k
našemu městu a jeho okolí dovedli vyjádřit jako autorka, žijící tisíce kilometrů daleko a “své město” znala donedávna
jen z vyprávění tatínka. Podotýkám, že autorka nestudovala na českých školách a její “čeština” je zřejmě taková, jak se jí
v daleké cizině stačila naučit.
jhr

Vizovice
Sylva Kalendová z Toronta, říjen 05

Počasí slouží
páprdové kouří
a já chodím na procházky
do Slušovic
Když neobtúlám láhvy Slivovic.
Proč jsem přijela až sem
Když jsem mohla jet tam?
Spekulovat nad tím nemá význam.
Jsou tady lidi lepší než voda
Která pluje z mích kohoutků doma.
Kotáry kotrmelcují
ve ﬁalové obloze
sluníčko krvácí do jejich dělohy
a já ležím skrčená
v mojí zelené kukli
nemyslím na to co bylo nebo bude.
Jen dýchám jantarový vzduch
A pozdravuji stromy.
Aj si už zvykám na ti sakramencké kostelní zvony.
A když poletím dom
ponesu v sobě
pach člověčiny posypán
po Vizovicích.
Škoda že Buddha nikdy
nenavštívil toto město.
Místo pod bodhi stromem
by seděl pod trnkovým
a místo Moudrostí
by se naplnil slivovicí
a putoval by ožralý
po celém světe,
šířil by zprávu
že ve Vizovicích
najdete chlast a lásku
pro stromy i kotáry
a ty lidičky tady kteří
se radují že se mohou radovat.
Místo Buddhy mohou zbožňovat Radegast.

A já poletím dom ke kraválu
a mrakodrapům.
Skácím je a postavím si kotár
kde budu chodit a sedět
jak ožralý Buddha
a hledět na horizont
kde obloha hladí moře
a vzdechnu si Bože, Ach Bože,
každé velké město by mělo mít
skvrnku Vizovic posypanou po jeho ulicích
aby lidi zpomalili a podívali se ven
na svět kolem nich.
A třeba aj do očí cizích.
Ve Vizovicích hledím na mraky
doma na mrakodrapy.
Ale je to můj domov.
Co Vám mám říct?
Jeďte, ach jeďte do Vizovic!
Najdete tam Buddhu
na každém rohu,
který Vás přivítá se zářivými očima
protože poslouchá mraky jak mrmlají.
Kamkoli jdete, něco kouzelného najdete.
Noc puká hvězdami, hutná jak víno.
Nalejte mi tisíc šálků
ať spolknu Vaši zvláštní náladu.
Houpej mne Valašská kolébko,
dech tisíců stromů vane dolů
z lesů, šušotá mně na čelo
Dobrou Noc.
Natrhejte si trnky
A bude břuch mít brnky
Už musím jít spat
nedá se nic dělat.
Vizovice tady budou
Když otevřu oči
A uvidím je po tisícáté
poprvé.
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Stromečku, vstávej,
ovoce dávej,
umyj se, ustroj se,
je Štědrý den!

Ježíšek z Jankovic u Holešova

Do Vánoc schází již pouze jen pár dnů a my všichni je každoročně očekáváme s láskou a nadějí v něco kouzelného a neopakovatelného.
Těšíme se na dárky a také dárky sami vyrábíme a připravujeme pro své
nejmilejší a nejbližší. Jeden dárek, který nám udělal velkou radost, jsme
již dostali předem. A proč máme takovou radost? Na naší školní zahradě
jsme totiž v neděli 4.12.2005 vysadili krásný smrček, který našemu domovu daroval pan Vojtěch Vavruša z Jankovic u Holešova. Ti nejstarší z
nás pomáhali vykopat jámu, ve které bude stromek “bydlet”. Má totiž kořenový bal a my se o něj budeme starat nejen letos, ale pořád. Aby se mu
u nás líbilo, tak si jej pěkně ozdobíme ozdobami, které sami vyrobíme.
Životnímu prostředí, o kterém se ve škole učíme, tak dáme k Vánocům
také malý dárek. Až půjdete kolem naší školní zahrady na ulici 3.května,
určitě jej poznáte.
Děti z DD Základní školy praktické Vizovice

Dům kultury Vizovice
Seznam kulturních akcí na měsíc leden - březen 2006
5.1.2006
10.1.2006
11.1.2006

16:00
9:00
8:15 10:00

kurz paličkování - začátečníci
pohádka - Jabloňová princezna (divadlo Přerov)
Negativní vliv drog na kriminalitu mládeže
Komponovaný pořad - Medea kultur s.r.o. Praha
kurz paličkování - pokročilí
kurz drátkování
kurz paličkování - začátečníci
kurz paličkování - pokročilí

12.1.2006
17.1.2006
19.1.2006
16.1.2006

16:00
16:00
16:00
16:00

2.2.2006
2.2.2006
8.2.2006
9.2.2006
11.2.2006
16.2.2006
23.2.2006

10:00
16:00
9:00
16:00
16:00
16:00

pohádka - U nás v Nesvárově aneb Kdo přemůže draka
kurz paličkování - začátečníci
pohádka - Čert a Káča (Genus Brno)
kurz paličkování - pokročilí
ples důchodců
kurz paličkování - začátečníci
kurz paličkování - pokročilí

2.3.2006
7.3.2006
9.3.2006
9.3.2006
16.3.2006
21.3.2006
23.3.2006
28.3.2006

16:00
16:00
16:00
16:00
9:00
16:00
16:00
16:00

kurz paličkování - začátečníci
kurz - mozaika
Akademie DDM Astra
kurz paličkování - pokročilí
pohádka - O Růžence (Karlovarské hudební divadlo)
kurz - malování na hedvábí - dekor
kurz paličkování - pokročilí
kurz - batika do rámu

Kromě již uvedených kurzů pokračuje výuka hudebních a jazykových kurzů.
Dále v sále DK budou zasedání Hasičského sboru a Singulárních lesů.
Ve vestibulu se konají pravidelná setkání důchodců, výuka autoškoly, prodeje různých druhů zboží, předváděcí
akce.
Upozorňujeme, že společenská místnost (je využívána kromě výuky kurzů k příležitostným rodinným oslavám,
různým setkáním, apod.) bude z rozhodnutí Města Vizovic od ledna 2006 zmenšena.
V těchto dnech probíhá jednání o možnosti výstavy Mgr. J.Ročáka.

Těšíme se na Vaši návštěvu

J.Trlicová
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SPORT
Ze života Klubu českých turistů

V poslední době každým rokem
se kromě běžného turistického života odehraje něco, co lze považovat za
krůček dopředu. Tak v roce 2003 byla
uvedena do provozu rozhledna na
Doubravě. V roce 2004 byl u rekreačního středistka Revika vybudován
za ﬁnanční podpory Severomoravské
energetiky Turistický pramen. V le-

tošním roce Klub českých turistů za
ﬁnanční podpory Města Vizovice instaloval naučnou stezku, která informuje o zajímavostech Vizovic a okolí.
Kdo projde touto stezkou a přečte si
pozorně informace na sedmi zastaveních, uvidí na trase 14-ti kilometrů jen
část toho, o čem naučná stezka hovoří.
Účelem je nabídnout náměty k dalším
výpravám za poznáním Vizovic, jejich
okolí a života lidí na Valašsku. Progra-

mem Klubu českých tutistů, který má
ve Vizovicích 150 členů včetně Turistického oddílu mládeže, nejsou jenom
četné pochody a zájezdy, ale i práce pro
rozvoj turistiky a cestovního ruchu. To
je vyznačení zelené turistické stezky
Lázeňskou ulicí do hor, údržba veškerého turistického a cykloturistického
značení a výše vyjmenované “krůčky
dopředu”. Rozvoj turistiky a cestovního
ruchu nelze realizovat bez spolupráce s
podnikateli, kteří na jedné straně přispějí k realizaci tvořivé činnosti Klubu a na druhé straně mohou očekávat
přínos v přílivu turistů a rekreantů.
Dlužno poznamenat, že na vybudování naučné stezky přispěl R.Jelínek a. s.
a rekreační středisko Revika. V tomto
roce se uskutečnilo pět autobusových
zájezdů. Zájezd na Slovensko do předměstí Bratislavy do chráněné oblasti
hory Kobyla a k soutoku řeky Dunaje
a Moravy na Děvín. Další zájezd do
Moravského krasu na dva dny umožnil účastníkům nahlédnutí do podzemí
krasu i poznání přírodních a historických zajímavostí v okolí Jedovnice
a zbyl i čas navštívit slavného rodáka
Bolka Polívku na jeho ranči. Fyzicky
náročný byl zájezd do Strážovských
hor, kde se uskutečnil pochod od Trenčanských Teplic po Homolku - Vápeč,
po vrcholech hor s krásnými výhledy
do dalekého okolí. Velký byl zájem o
dva zájezdy do termálních lázní v maďarském Gyéru, kde se vyřádily hlavně
děti, ale i senioři. Kromě zájezdů Klub

pořádá pravidelné kondiční vycházky
do okolí Vizovic. Ne nadarmo se rozhodla Oborová pojišťovna podporovat
turistiku, jako účinnou prevenci proti
civilizačním chorobám. Již deset členů
KČT odboru Vizovice se stalo členy
Klubu zdraví, který pojišťovna podporuje ﬁnančně i věcně. Do činnosti
vizovického odboru Klubu českých turistů lze zahrnout i zásluhu na tom, že
každoročně vychází na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu v Brně atlas
na aktuální turistické téma. V lednu r.
2006 vyjde trojjazyčný atlas naučných
stezek ČR, kde se Vizovice prezentují
na celou stranu formátu A4. Tato prezentace je význačná a účinná nejen na
území naší republiky, ale i v zahraničí.
Určitě významně přispěje k věhlasu Vizovic. Můžete ji nalézt i na stránkách
www.eurobeds.cz.

Technická památka - Haladayova turbina v Moravském krasu

Ing. Miloslav Vítek

Přepište dějiny, aneb titul pro Sokol VIZOVICE
Když se mě někdo zeptá, co nového se letos událo
mezi vizovickými orientačními běžci, přiznám se, že
nevím, co říct první. Mám zmínit to, že se nám stále
daří rozšiřovat členskou základnu mezi dětmi, nebo
že naše uspořádané závody byly hodnoceny jako jedny z nejlepších v sezóně? Má větší váhu to, že se naši
dorostenci ve složení Ondřej Malý, Jiří Hladík a Antonín Bednařík umístili na skvělém pátém místě na Mistrovství České republiky ve štafetách nebo to, že jsme
letos postavili historicky první dorostenecké družstvo
na Mistrovství České republiky? Je hodnotnější to, že
byl Antonín Bednařík nominován do reprezentace a
zúčastnil se dorosteneckého Mistrovství Evropy nebo
to, že získal pro Sokol Vizovice historicky první titul
Mistra České republiky? Anebo mám zmínit to, že náš
pořadatelský tým byl vybrán, aby uspořádal v roce 2007

Mistrovství České republiky na klasické trati tady ve
Vizovicích? Těžko říct, který z uvedených úspěchů je
cennější. Všichni dobře víme, že každý, byť dílčí úspěch
zavazuje, a proto bych aspoň tímto způsobem rád poděkoval všem zodpovědným ve ﬁrmách ELLUX, GLASS
ATELIER, NEREZ, PROPHER, ROSTRA, RUDOLF
JELÍNEK, SHOCART, SYKORA, a v neposlední řadě
také zastupitelstvu města Vizovice za partnerství a spolupráci v letošním roce.
Jak je vidět, plány do budoucna máme velké a
vidět nás rozhodně bude. A pokud chcete vědět
něco víc o dění v našem oddíle, neváhejte a vstupte
na www.obvizovice.cz
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za oddíl OB při TJ Sokol Vizovice
Martin Marek

Za fotbalovým podzimem
Představovat Petra Fuska a Jana
Hábu zvláště těm, co se zajímají o fotbal, je, jak se říká, nošením dříví do
lesa. Oba bývalí hráči Vizovic, dnes
jedni ze zakladatelů nového oddílu
SK, zkrátka ti, co chtějí vizovský fotbal dostat tam, kam patří. Náhodou s
nimi sedím u jednoho stolu a využívám toho k položení několika otázek.

kolem dvaceti hráčů, to je pro trenéra
paráda. Samozřejmě chceme do mužstva zařazovat co nejvíce mladých
hráčů.
Jak probíhá spolupráce s MÚ, když
ještě v nedávné minulosti nebyla téměř žádná?
Velmi dobře, však myslíme, že to
ani jinak nejde, zájmy jsou stejné a
nestydíme se za to, že začínáme od
základní třídy.

Pánové, jak hodnotíte fotbalový
podzim?
Velmi dobře. První mužstvo neztratilo ani bod, mužstvo žáků vede
bez porážky, tabulka a výsledky B
mužstva jsou příjemným překvapením. Velice nás také těší zájem o
fotbal u našich nejmenších v tzv. přípravce, kde se někdy schází i čtyřicet
špuntů. Uvítali bychom proto, kdyby
se počet trenérů z řad bývalých hráčů
rozšířil.

Otázka pro J.H.: Je zřetelné, že
mužstvo nemá ve třídě konkurenci a
někdy se zdá, jakoby ztrácelo motivaci. Co s tím?
Je to přirozené a zkusíme s tím
něco udělat. Třeba takové známkování, nebo vyhlašování nejlepšího hráče utkání by mohlo pomoci, ale musí
se to dělat citlivě.

Dosti často je slyšet otázku: proč v
této třídě druhé mužstvo?
Vizovský fanoušek si zaslouží vidět více utkání na domácím hřišti a
nakonec i návštěvy na těchto utkáních to potvrzují. Navíc obě mužstva
trénují společně a účast na tréninku

Přes všechny problémy máme jedno z nejlepších hřišť v širokém okolí,
souhlasíte?
Samozřejmě a je to především
zásluha správce hřiště Honzy Kunovského. Je ale také jasné, že Vizovice
potřebují druhou náhradní plochu,

než tam třeba bude stát nový supermarket!
Řeč je o sponzorech, co bys k tomu,
Petře, řekl?
Oddíl kopané SK Vizovice děkuje
všem , kteří nás ﬁnančně nebo i jinak
podporují, nebudu je ale teď z hlavy
jmenovat, abych náhodou na někoho
nezapomněl. Mohu je ale ubezpečit,
že tyto prostředky půjdou tam, kam
patří, především pro mládež a ne do
kapes rozhodčích.
Je až neuvěřitelné, kolik diváků
chodí ve Vizovicích na fotbal a to se,
prosím, hraje základní třída. A jak si
toho oddíl cení?
V těchto nižších třídách se hraje
trochu bezstarostněji, padá hodně
branek, takže si diváci přijdou na
své. Velmi si vážíme přízně diváků a
chceme na stadionu vytvořit takové
prostředí, aby byli všichni spokojeni.
Za všechny příznivci kopané vám
k tomu přeji hodně zdaru a děkuji za
rozhovor.
F.Kladníček

Vedení SK - Vizovice
děkuje všem přátelům, fanouškům, rodinným příslušníkům, kteří přispěli svoji prací, důvěrou a podporou novému oddílu kopané. Děkujeme všem sponzorům, kteří ﬁnančně pomohli a podpořili chod oddílu:

AL-KO Vizovice
AG-Vizovice
Autodoprava - Křupala
Bota - servis
Coufalík Jiří
Čeček Vašek - zámečnictví
EZOP - reklamní studio s.r.o.
ELEKTROINSTALACE Hába Jan STADION
EJK - Kutěj
H+M
HP-servis
ing. F. Kmínek
ing. J. Kulhánek, LESKO
Lednický - stavebniny
PharmDr. Bohumil Hanák, Lékárna Milosrdných bratří
Likérka - Bajgar
Kamenčák Pavel - PKN
Kovář Martin - rybářství

Kubíček Stanislav
Kubíček - Řeznictví
Malíři - „Monyn“ Rychlík, Bělíček, Macalík, Elšík
Město - Vizovice
Pilčík Karel
Restaurace - SKLÍPEK Vizovice
Restaurace - Zám.Vrátnice Vizovice
REVIKA - Vizovice
ROSTRA - Vizovice
RNDr. Šternberský Petr
Řepa Alois
Sbor dobrovolných hasičů-Vizovice
SSŽ - závod Zlín
Singer - Řeznictví
Ševčík Karel
Moravské Teplárny a. s. Zlín
TONERCOPY - Jaroněk Martin
p. Valla - záchr. služba

Všem ještě jednou moc děkujeme a přejeme hezké prožití vánočních svátků, do nového roku 2006 hodně zdraví,
pracovních úspěchů a pohody.
Honza Hába
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE

Diamantová svatba
Svatba patří v životě člověka k jednomu z nejvýznamnějších a nejkrásnějších dnů.
Svatební den je dnem, na který vzpomínáme celý život.
Svatbou žije nejenom celá rodina, příbuzní, ale i přátelé a
kamarádi. A což teprve, když
se jedná o svatbu diamantovou! Diamantová svatba se
slaví po 60 letech společného
manželského života. A věřte
mi, takových svatebních oslav
mnoho není.
Manželé Anna a Alois
Mojžíšovi z Dělnické ulice
ve Vizovicích se však o tento
významný den přišli podělit
5.11.2005 za námi na Měst-

ský úřad. Poblahopřát jim k tomuto
významnému životnímu jubileu přišli
nejenom jejich nejbližší, ale také děti z
mateřské školy i Vizovjánku. Nechyběla srdečná gratulace
starosty města pana
ing. Víta Sušily a zástupců komise pro občanské záležitosti.
Slova lásky, poděkování a úcty
provázely slzy vděčnosti a dojetí.
A co napsat závěrem? Manželům Mojžíšovým ještě jednou upřímně poblahopřát k
jejich diamantové svatbě hodně pevného zdraví,
štěstí
a
v z áj e m n é
lásky, která je kořením života. Života,
o
němž

Jan Werich jednou řekl:
“Všichni se z něčeho radujeme, všechny nás občas něco
zarmoutí. Ale radost i smutek
mají tisíce podob, jako má louka tisíce barev a vůní... To je
život! To je řeka, která se nezastaví a pořád se žene dopředu.
Radost přejde, ale také přejde
žal. A žijeme stále dál... Kdyby
se řeka zastavila, nebyla by řekou. Kdyby se život zastavil i v
té nejkrásnější chvíli, stal by se
mrtvou tůní. Mějme rádi život,
lidi, mějme rádi svět! Buďme
všichni básníky života...”
Zuzana Štalmachová

Při této příležitosti
také připomínáme, že dne 14. července 2005 oslavil náš nejstarší manželský
pár - Ludmila a Blahoslav Pšenčíkovi 60. výročí uzavření manželství.
Vážení manželé, dovolte nám k diamantové svatbě blahopřát a do dalších
let popřát všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a pohody v kruhu svých blízkých.
Komise pro občanské záležitosti
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Brána jazyků otevřená
- lekce nula

Několik vánočních...

Ve Vizovicích
bychom měli umět po anglicku říci “Poslužte si - slivovicí...”

Skotský Mikuláš navštíví rodinu a ptá se:
“Tak, děti, co si ode mne koupíte?”

Řekne se to a sice“Help jóself tu slivovice...”

Jenda píše Ježíškovi: Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a
proto mi přines pod stromeček bubínek, trumpetu a pistolku
na vodu. Tatínek mi dá peníze, abych nebubnoval, maminka,
abych netroubil a sestra, abych na ni nestříkal vodou.

Konec lekce nula.
Naučit! (nebo bude kula.)
M.B.

“To budou zase chudé Vánoce”, vzdychá syn poslance.
“Táta přišel o čtrnáctý plat.”

Společenská kronika
říjen - listopad 2005

“Tak co jsi, Pepo, vybral manželce k Vánocům?” - Zatím
jenom vkladní knížku.

Narození:

Antonín Slovenčík (září)
rodiče: Dušan a Linda roz. Orlíková

Po vánoční nadílce Honzík povídá: “Jak vidím, Ježíšku,
tak jsem Tě letos málo podplatil”.

Vojtěch Papp
rodiče: Miroslav a Petra roz. Valčíková

Hovor ve školce:”Jaký máte stromeček?” - Umělý.- “A byl
u vás Ježíšek?” - Byl, ale také umělý.-

Natálie Maláčová
rodiče: Jiří a Jarmila roz. Cibulková

Manželka: Už vím, co bych chtěla pod stromeček - nový
mobil.
Manžel: A nechtěla bys něco splnitelnějšího?
Manželka: Docela by mi stačilo, kdybys přestal chodit do
hospody.
Manžel: K tomu mobilu chceš i nabíječku?

Tomáš Malý
rodiče:Tomáš a Blanka roz. Kozubíková
Maya Pluhařová
rodiče: Zbyněk a Jana roz. Pšenčíková
Anežka Hoferková
rodiče: Aleš Hoferek a Tereza Bařinková
Barbora Chudárková
rodiče: Tomáš a Martina roz. Řehová

Moudrá slova (O dobru a zlu, o pravě a lži)

Nikola Slováčková
rodiče: Karel a Petra roz. Kovářová

foto:
Radka Štalmachová
„Čím je kdo lepší, tím méně je schopen
podezírat
jiné ze špatnosti.“
M. T. CICERO
„Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení.“
R. W. EMERSON
„Vždycky lze odpustit přečiny, ke kterým má člověk sílu se
přiznat.“
F. ROCHEFOUCAULD

Jan Kmínek
rodiče: Martin a Andrea roz. Hráčková
Ema Vaňková
rodiče: Filip a Alžběta roz. Vencelová

Úmrtí:

Josef Pala, Krňovská, 72 let
Terezie Viktoříková, J.Haly, 80 let
Ludmila Esterková, Prostřední, 59 let
Anežka Fojtíková, Těchlov, 64 let
Olga Hejtmánková, Dubovsko, 43 let
Leopold Stőhr, Štěpská, 80 let

Sňatky:

„Upřímnost je dar právě tak vzácný jako inteligence a krása.“
R. ROLAND
„Nic není tak těžké, aby se toho darebáctvím nedosáhlo.“
A. PETRONIUS

Vlastimil Ulrych, Vizovice - Kamila Čadová, Vizovice
Miroslav Bambuch, Vizovice - Dagmar Boušková
Martin Jurčák - Dana Krieglerová, Vizovice
Wilhelm Claus Danninger - Lucie Galdová, Vizovice
Bohumil Hanák - Alena Marvanová, Vizovice
Martin Jaroňek, Vizovice - Markéta Vaculíková, Vizovice

„Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech
pozoruje“
B. PASCAL
„Nic není nebezpečnějšího než lichocení. Víš, že je to lež a
přece tomu věříš.“
F. RÜCKEN
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60.výročí tragické smrti P. Antonína Vysloužila
- čestného občana našeho města
9.prosince 2005 se uskutečnil na
Orlovně vzpomínkový večer na dlouholetého vizovického faráře P. Antonína Vysloužila při příležitosti 60.výročí
jeho tragické smrti. Po mši sv., kterou
za něj sloužil P. ThDr. Stanislav Glűck,
položili účastníci k jeho hrobu kytici
květů a zavzpomínali na tuto význačnou osobnost našeho města.
Rodák z Tovačova (narozen v r.
1890) přišel do Vizovic jako mladý
kaplan v r. 1918 a po smrti tehdejšího
faráře P. Václava Havelky v r.1923 byl
pro svou oblibu mezi věřícími jmenován farářem. Byl oblíben také u široké
veřejnosti, a proto byl v r. 1925 zvolen
starostou. A důvěru občanů nezklamal
- již v následujícím roce byla ve Vizovicích provedena elektrizace města, jeho
přičiněním byl založen peněžní ústav,
obchodní jednota Zádruha a Lidový
konsum. Jako obětavý farář vzorně
pečoval o kostel sv. Vavřince. V r. 1926
byla provedena výměna starodávné
šindelové krytiny kostela - kněžiště
bylo pokryto mědí a nadlodí pálenou
taškou - “bobrovkou” (pro nedostatek

peněz). Zasloužil se také o obnovu
zvonů na kostelní věži - r. 1932 byly
na věži upevněny celkem 4 zvony: “Sv.
Vavřinec” o váze 1260 kg a “Sv. Maria”
o váze 630 kg (nově pořízeny), “Sv.
Barbora” o váze 460 kg a nejmenší “Rudolf ” o váze 110 kg (sloužící jako “umíráček”). V následujícím roce byl pořízen další zvon “Václav” o váze 260 kg.
V r. 1932 byly zabudovány na kostelní
věži světelné hodiny. P.Vysloužil byl
také dlouholetým starostou křesťanské tělovýchovné jednoty “Orel” a jeho
vzdělavatelem.
Jak došlo k jeho tragické smrti a co
bylo její příčinou popisuje velmi podrobně Jaroslav Pospíšil ve své knize
“Hyeny” (vydána v r. 1996 nakladatelstvím Lípa Vizovice). Podle této knihy
P. Vysloužil získal v průběhu 2. světové
války kompromitující dokumenty o
spolupráci s nacisty proti význačným
osobnostem nového poválečného vedení Baťových závodů ve Zlíně i dalším funkcionářům Revolučního národního výboru ve Zlíně. Tito lidé se
snažili získat tyto materiály za každou

cenu. Když se jim to nepodařilo přímou intervencí u P. Vysloužila na faře,
objednali si jeho odstranění. Využili
příležitosti, kdy odjel 9. prosince 1945 s
těmito dokumenty rychlíkem do Prahy
ke služební schůzce s JUDr. Sklenářem
(právním zástupce Olomoucké kapituly) a před Kolínem ho vyhodili z jedoucího rychlíku. Ve vlaku zůstala jeho
zavazadla, ale bez dokumentů, které se
nikdy nenašly. Oﬁciálně byla tato událost uzavřena jako nešťastná náhoda.
Autor knihy opírá uvedenou verzi o
vraždě o zaprotokolovanou výpověď
z r. 1952 zlínského drogisty Vladimíra
Hájka (jeden z kompromitovaných),
v té době však o odhalení skutečných
pachatelů už nebyl zájem komunistické
StB, neboť by se to dotklo význačných
stranických funkcionářů i podivných
praktik některých tzv. “partyzánů”.
Jeho zásluhy o rozvoj našeho města byly alespoň částečně oceněny až
po padesáti letech v r. 1995 udělením
čestného občanství našeho města “in
memoriam”.
-vl-

TJ Sokol Vizovice

Plesová sezóna r. 2006 - Sokolovna
Jenom se přehoupnou vánoce, oslavíme vstup do Nového roku a máme před sebou plesovou sezónu. Každý z pořadatelů se těší, že jejich ples bude hojně navštíven a přeje si, aby se návštěvníci plesu co nejlépe cítili a bavili.
První ples letošní sezóny bude “krojovaný Valašský bál”, na který jste pozváni v sobotu 14. ledna a pořádají jej
Portáši z Jasenné spolu s Vizovjanama.
V sobotu 21.ledna pořádá tradiční ples Myslivecké sdružení Vizovice.
Další ples pořádá SRPŠ při ZŠ Vizovice a to v sobotu 11. února.
Svůj také již tradiční ples pořádá ﬁrma R.Jelínek v sobotu 18.února
V pátek 3.března zve na svůj ples Střední škola oděvní a služeb Vizovice.
V neděli 5.března zve TJ SOKOL všechny děti, rodiče a prarodiče na Dětský karneval.
Rovněž zveme všechny, kdo si rádi zatančí a poslechnou skupinu Kolík na Štěpánskou zábavu a to 26.12.2005
v 19 hod. Srdečně všechny zvou pořadatelé oddílu volejbalu.
Svoji pozvánku na plesy ukončím slovy jedné velmi staré písničky:
Radost zajisté, když v našem městě
k bálu se chystá starý i mladý.
Všechno se třídí, všechno se cídí,
pohoda a štěstí vidět všady.
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A.K.

Tříkrálová sbírka
“A hle, hvězda, kterou viděli na východě,
šla před nimi, až se zastavila nad místem,
kde bylo dítě. Když spatřili hvězdu,
zaradovali se velikou radostí.
Vešli do domu a uviděli dítě s Marií,
jeho matkou, padli na zem,
klaněli se mu obětovali mu přinesené
dary - zlato, kadidlo a myrhu”.
Mt 2,9-11
Tak jako v minulých letech, proběhne na začátku ledna 2006 Tříkrálová sbírka. Organizátorem této sbírky je
Charita (pro naše město Charita Zlín). Termín konání koledování ve Vizovicích je sobota 7. ledna 2006. Kromě toho
od 9.1.2006 do 11.1.2006 budou do všech poštovních schránek domácností v ČR distribuovány Tříkrálové složenky.
Vlastní koledování budou provádět skupinky Tří králů. Každá skupinka má svého vedoucího (osoba starší 15 let), kterého Charita Zlín vybaví průkazkou (je tedy možné ověřit jeho totožnost - musí mít i občanský průkaz). V roce 2005
byla díky koledníkům, složenkami nebo převody z účtů shromážděna částka 62 508 144,- Kč která umožnila pomoci
obrovskému počtu lidí. Účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i zahraničí a podpora charitního
díla. Vybrané peníze byly použity v ČR na: pomoc nemocným s roztroušenou sklerózou, pomoc lidem postiženým
živelními pohromami atd. Pomoc v zahraničí byla zaměřena na Jihovýchodní Asii - pomoc po katastrofě vyvolané
vlnami tsunami; Ukrajinu - pomoc sirotkům a dětem bez domova, Indii - nejnutnější pomoc nejchudším lidem
(oblast Belgaum), Čečensko a Ingušsko - pomoc obětem války - sirotkům, malým dětem, mládeži a uprchlíkům atd.
Podrobnější informace můžete získat na www.charita.cz
V působnosti Charity Zlín byla Tříkrálová sbírka využita např.:
- pomoc Jihovýchodní Asii - pomoc po katastrofě vyvolané tsunami
- podpora projektu Chráněné pracoviště Charity
- podpora Krizového fondu
- Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
- příma sociální pomoc - strádajícím rodinám, matkám s dětmi v tísni, zdravotně postiženým s integrací do společnosti, atd.
Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je tedy upozornit na ty lidi kolem nás, kteří potřebují naši pomoc. Chce nám
přinést zkušenost, že upřímné a otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí uspokojení i dárcům.
Děkujeme všem, kdo pomáhají.
Pastorační rada Římskokatolické farnosti Vizovice

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích r. 2005
So
Ne
Po
So
Ne

24.12.2005
25.12.2005
26.12.2005
31.12.2005
1.1.2006

Štědrý den
Narození Páně
Sv. Štěpána
Sv. Silvestra
Nový rok

Vizovice
kostel sv. Vavřince

Jasenná
kostel sv. Magdaleny

Bratřejov
kostel sv. Cyrila a Metoděje

24:00 (se zpěvem)
8:30 a 11:00
8:30
15:30
8:30 a 11:00

21:00
8:00
8:00

22:00
9:45
9:45
17:00
9:45

8:00

Farní sbor Evangelické církve Vás všechny zve k bohoslužbám vánočního času:
24.12.2005 - v 15 hodin
25.12.2005 - v 8:45 hodin
26.12.2005 - v 8:45 hodin
30.12.2005 - v 18.hodin
1.1.2005 - v 8:45 hodin
Přijměte přání šťastných vánočních svátků a úspěšného vstupu do nového roku 2006.
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Za FS ČCE
Miloš Vavrečka, farář

Poděkování
Děkuji PharmDr. Bohumilu Hanákovi za ﬁnanční dar, který poskytl farnímu sboru Evangelické církve ve Vizovicích v roce 2005.
Za FS ČCE Miloš Vavrečka
Dne 4.11. se konalo sympozium zubních lékařů a chirurgů na Baťově univerzitě. Poučnou a velice zajímavou
přednášku měl MUDr. Jiří Šimek, člen lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc a člen Olomoucké kliniky.
Přednášku měl rozdělenou na dvě části. První se týkala prevence nejdůležitější části lidského těla, to je hlavy. V druhé části se zaměřil na péči o pacienty, aby jejich následky po úrazu byly co nejmenší, protože vybavení jednotlivých
klinik je na vysoké úrovni. V diskusi na otázky posluchačů odpovídal velice vstřícně a přesvědčivě, za což si sklidil
veliký potlesk.
Takových přednášek bychom uvítali více.
Děkují posluchači.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu PharmDr. Bohumilu Hanákovi -Lékárna Milosrdných bratří ve Vizovicích- za sponzorský dar (ﬁnanční příspěvek), který podpoří rozvoj tělovýchovy a sportu našich dětí z Dětského
domova při Základní škole praktické ve Vizovicích. Díky jeho pochopení nám bylo umožněno zakoupit sportovní
vybavení pro zimní sporty, které je ﬁnančně náročné.
Ještě jednou D Ě K U J E M E !
DD a Základní škola praktická Vizovice

Sníh...

Sníh...

Bílý úžas

Ráno raníčko panna vstala
Hrabě si večer nachystala
Půjdu matičko do sadu
Zbavit jej listnatého neřádu
Ha!
Zrada jak podle Erbenových knížek
Na louku napad první snížek...
Vyvalila se náhle myšlenka zdola
A roztáhla se v šírá kola:
Metafora v tom bílém úžasu
As skryta jeJsem hraběnka
Budu hledět na krásu
A pohrabu až roztaje...

Sníh...

Pohled z okna

Padá sníh padá sníh
Stříbrné hvězdy zmrzlé vody
Zašil jsem se do hospody
Přijel jsem sem na saních

Jih proti severu

Když se severem se bije jih
Sněží déšť a pršní sníh...
M.B.

Bělouš

O týden později
Než podle kalendáře měl
O týden dříve než vloni
Přijel Martin na bílém koni
Pohlaď si bělouše
Studí, ale nekouše
Jen červená uši
A za nehty se tlačí
Až přijede Silvestr na medvědu ledním
Seď za pecí radši.
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Termíny svozu tříděného opadu v prvním pololetí 2006
Svoz bude probíhat v následujících kalendářních dnech.

měsíc

Plastový obal (žlutá)
nádoby 1100 l, pytle

Papír (modrá)
nádoby 1100 l, pytle

Leden

3.1., 31.1.

nádoby 1100 l:

Únor

28.2.

nádoby 1100 l: 7.2.
pytle rod.domy: 7.2.

Březen

28.3.

nádoby 1100 l:

Duben

25.4.

nádoby 1100 l: 4.4.
pytle rod.domy: 4.4.

Květen

23.5.

nádoby 1100 l: 2.5., 30.5.
pytle rod.domy: 30.5.

Červen

20.6.

nádoby 1100 l:

10.1.

7.3.

27.6.

INZERCE
DUBOVÉ PODLAHY, SCHODY, STŘEŠNÍ OKNA. 777788164
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INZERCE

Lékárna Milosrdných bratří
Je tomu již více než 200 let, co byla ve Vizovicích spolu s nemocnicí Milosrdných bratří
otevřena také lékárna.
V té době bylo na Moravě jen asi 20 měst,
která měla vlastní lékárnu. Původní jednopatrová budova kláštera byla postavena stavitelem
Frant. Grimmem z Brna. Mezi klášterem a zámkem pak byla vybudována zahrada za účelem
pěstování léčivých rostlin. První světský lékárník nastoupil do lékárny v r. 1903. Lékárna Milosrdných bratří měla vždy dobrou pověst a její
lékárníci patřili k váženým občanům města. Po
dvouletém uzavření a rekonstrukci byla v roce
1996 opětně uvedena do provozu. Dnes je však doba jiná
a oblast zdravotní péče mnohem lepší.
Přijďte se i vy podívat na
jednu z nejstarších lékáren v
České republice.

Firma Fe MARKET - recycling s.r.o.
se sídlem v Ostravě otevřela provozovnu ve
sběrném dvoru TS města Vizovic v ulici Štěpská.
Vykupuje veškerý kovový odpad,
včetně barevných kovů a papíru.

Kontakt:

tel./fax: 577

914 908

www.femarket.cz

Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Zavřeno
8 - 15:30
8 - 17:00
8 - 15:30
8 - 15:30
8 - 11:30

27,40
27,40

Kontakty:
Zlínská 467,
763 12 Vizovice
tel./fax: 577 452 393,
tel.: 577 011 408,
e-mail: lek-viz@cmail.cz
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Každoročně přináší adventní období čas
bilancování uplynulého roku, a proto i Policie
České republiky může zhodnotit svou činnost
na úseku ochrany veřejného pořádku, majetku
či zdraví našich občanů. Na teritoriu obvodního oddělení PČR Vizovice bylo od počátku
roku 2005 spácháno 230 trestných činů a 560
přestupků. Ve srovnání s rokem 2004 došlo k
cca desetiprocentnímu poklesu počtu protiprávních jednání. Největší počet spáchaných
trestných činů, cca 80 procent tvoří, trestná činnost na úseku majetkové kriminality (krádeže
vloupáním do vozidel, krádeže vloupáním do
objektů výrobních ﬁrem, krádeže odložených
věcí, krádeže věcí na osobách, atd.) Násilná
trestná činnost tvoří necelých pět procent trestné činnosti v obvodu působnosti OOP Vizovice a PČR se může ve Vizovicích a Slušovicích
pochlubit téměř stoprocentní úspěšností v odhalování pachatelů těchto společensky nebezpečných jednání.
S koncem roku každoročně dochází ke zvýšené aktivitě asociálních živlů, kteří se chtějí
přiživit na předvánočním shonu. I letos dochází k velkému počtu krádeží v místech hromadné koncentrace osob, jako jsou různá nákupní
centra či místa vánočních jarmarků či trhů.
Nenechavci se specializují na krádeže věcí neopatrně odložených nakupujícími v nákupních
košících (peněženky, kabelky, atd.) nebo na krádeže věcí z kapes či tašek osob, zabraných do
předvánočního nakupování. Snadným terčem
jsou i hodnotné věci odložené v prostoru motorových vozidel, kde se stávají snadným cílem
a vítaným “vánočním úlovkem” protřelých reci-

divistů. Znovu nezbývá než zopakovat, že auto
není trezor a prevence je podstatně levnější, než
náprava následků.
Dále je nutno upozornit, že se i u nás objevily případy okrádání důvěřivých osob. Dosud
neznámí pachatelé se pod různými záminkami
vloudí do domu starších osamělých občanů,
aby jim následně odcizili mnohdy celoživotní
úspory. Klasickým příkladem jsou případy, kdy
neznámé osoby pod ﬁktivní záminkou kontroly
stavu vodoměrů či vrácení přeplatku za vodu
či plyn zjistí místo uložení cenností obyvatel
domu a následně je odcizí. Je nutno upozornit, že všichni pracovníci vodáren, plynáren či
energetického podniku jsou vybaveni služebními průkazy, které jsou platné pouze spolu s
občanským průkazem. Každý takto vybavený
pracovník se samozřejmě na požádání uvedenými doklady prokáže. Dalšími obvyklými léčkami podvodníků je předávání domnělých výher. Zde platí pravidlo, když nic nehraji, tak jen
těžko mohu něco vyhrát. Zvýšenou opatrnost je
nutno věnovat i při kontaktu s osobami, zabývajícími se podomním obchodem.
Vánoce jsou považovány za svátky klidu a
pohody, ale pro příslušníky OOP Vizovice se v
jejich činnosti nic nemění. I v době rozbalování
vánočních dárků a vychutnávání pohody štědrovečerní večeře jsou připraveni poskytnout
svým spoluobčanům pomoc. Přeji Vám všem,
aby této pomoci bylo v závěru letošního roku
potřeba co nejméně.
kpt. Bc. Nikolaj Martinák
zástupce vedoucího OOP Vizovice
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