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Tání
Ještě nás ledová pole svírají. Nápis chůze na vlastní nebezpečí
visí na každém rohu. Střechy chrání, ale také zabíjejí. A přece
smíme čekat tání. Tání bez podmínek, bez hledání přichází každým
krokem. Možná volnějším a delším. A přece odhalí věci nečekané.
Jaro nás objeví a my se můžeme vydat na procházku k pasekám,
k babuším a k říkám. Napít se z dlaní lesa, jarního probuzení, ze
všeho, co nás čeká. Co nás změní. V tom je kouzlo tání, nese vodu
k pramenům, zeleň zvěři a nám lidem svěří novou úrodu a další
díkuvzdání. O tom všem, přátelé, je tání.
Miloš Vavrečka

ČÍSLO 1-2

CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME
- Podrobněji o dislokaci úřadu
- Půjčky na rozvoj bydlení
- Otevření tělocvičny
- Kronika Vizovic před 50 lety
- Úspěchy vizovických škol
- Počasí v roce 2005

Ze sklepů, hůr a chlévů

(M.B.)

Bilance na Hromnice
U zimy polovice:
Ze pět beden zemáků
Řepy ale pů metráku
Ze dvacet bedniček jablíček.
Myší squadra u truhlice jádra.
Šustí listí v listníku
Vóní seno v picníku
Do zeleného vydržím
Než poženu při Júřím
Deset starých, to bude, že,
Ale dvacet kusů mládeže....
Hromnice 2006
Foto:
Foto: Jana
Jana Odstrčilíková
Odstrčilíková

VIZOVSKÉ NOVINY  1

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 31. 1. 2006 následující usnesení:
Změny územního plánu
- souhlasilo se zahájením pořizování změny územního plánu dle žádosti č.j. MUVIZ 002555/2006 ze dne 17. 1. 2006 – zařazení pozemků v ul. Říčanské do území pro výrobu a služby
- souhlasilo se změnou územního plánu – zařazení pozemku p.č. 4421/2 a na část pozemku p.č. 4390 v k. ú. Vizovice do
území pro individuální bytovou zástavbu
- odložilo žádosti o změnu územního plánu na pozemcích p.č.2449/1, p.č.3469/3, p.č. 3471 a na část pozemku p.č. PK
3469/4 v k. ú. Vizovice – Dubovského do zpracování nové územní plánovací dokumentace města
- schválilo změnu č. 11 územního plánu sídelního útvaru Vizovice
- trvá na technickém řešení komunikace R 49 v k. ú. Vizovice, které bude v maximální možné míře eliminovat negativní vliv
na životní prostředí a život občanů dotčené lokality
- schválilo návrh zadání zpracování konceptu a návrhu změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Vizovice spočívající
v zapracování plochy pro rychlostní komunikaci R 49 dle ÚPN VÚC Zlínská aglomerace a jeho změn jako závazný podklad pro zpracování konceptu změny č. 12 ÚPN SÚ Vizovice a zároveň
- žádá Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu ve smyslu § 13 stavebního zákona, aby zajistil pořízení konceptu
změny č. 12 ÚPN SÚ Vizovice
Majetkové záležitosti
- schválilo prodej pozemku p.č. 154/4 v k. ú. Vizovice manželům Antonínu a Aleně Tlusťákovým za cenu 600,-- Kč/m2
- souhlasilo se zřízením věcného břemene – právo chůze a jízdy na pozemcích p.č. 662/48 a p.č. PK 665 v k. ú. Vizovice pro
AL-KO Kober spol. s. r. o. Vizovice v rozsahu dne geometrického plánu č. 2090-113/2005
- souhlasilo se zřízením věcného břemene – právo umístění, vedení a údržby dešťové kanalizace, na pozemku p.č. 1036/5
v k.ú. Vizovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 2018-25/2005 ve prospěch Města Vizovice
- schválilo prodej volné bytové jednotky č. 788/3, Vizovice, ul. Komenského, Mudr. Zdislavě Tělupilové za cenu
1.022.000,-Kč
- zamítlo žádost o odkup budovy na pozemku p.č. st. 553/2 v k.ú. Vizovice, ul. Zlínská
- schválilo odstoupení od práva zpětné koupě části pozemků p.č. 1111/1 a 1111/2 s podmínkou, že bude předložena předmětná smlouva a za předpokladu, že pozemky nezasahují do stávající komunikace v ul. J. Haly (provedení geometrického
zaměření)
Finanční záležitosti
- schválilo Statut účelového peněžního fondu města Vizovice „Fond pro rozvoj bydlení“
Různé
- uložilo starostovi města požádat vodovody a kanalizace Zlín, a. s. o písemné stanovisko k realizaci kanalizace od Porážek v
ul. Chrastěšovské
- schválilo změnu názvu Základní školy Vizovice, okres Zlín na Základní školu Vizovice a změnu názvu Školní jídelny MŠ
Vizovice na Školní jídelnu Vizovice
Alena Hanáková
místostarostka

Jak dál s „Hotelem”
S postupujícím časem se zejména u takové historické stavby jako je bývalý hotel
“Lidový dům” zhoršuje i její stavební stav.
Tato skutečnost je viditelná hlavně na stavu
fasády, oken a dveří, říms a střechy.
V poslední době se proto množí dotazy občanů týkající se dokončení stavebních
úprav, které zčásti proběhly již v roce 2002
(vnitřní rekonstrukce patra a dispoziční
změny).

Pokračování stavebních prací bylo proto
také jedním z bodů jednání zastupitelstva
města dne 30.1.2006, které se situací kolem
“Hotelu” zabývalo a předběžně (před definitivním schválením rozpočtu) dokončení jeho
rekonstrukce do investičních akcí na rok 2006
zařadilo.
Souběžně s akcí “Hotel” se zastupitelstvo
zabývalo i návrhem dislokačních změn, zahrnujících všechna pracoviště městského úřadu.
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Tyto změny předpokládají mj. přemístění
odboru dopravy ze staré radnice (č.p. 144) do
patra hasičského domu a reciproční přemístění městské policie, hudebny a objednávkové
kanceláře pro tuhá paliva. Spolu s těmito
změnami jsou navrženy i dílčí dislokační
změny některých odborů MěÚ, o kterých
bude veřejnost s předstihem informována jak
v tisku, tak i na orientačních tabulích.

-EP-

Rada města Vizovice vyhlašuje svým usnesením č. 3/17/06 podle ustanovení čl. 4 Zásad pro použití prostředků účelového
peněžního fondu města Vizovice “Fond pro rozvoj bydlení”

výběrové řízení
na poskytnutí půjček z Fondu pro rozvoj bydlení pro rok 2006
1.
Základní podmínky půjčky

Půjčku lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nemovitosti - obytné budovy nebo její stavby
na území města, tzn. v katastrálním území Chrastěšov a Vizovice, a která písemně potvrdí svůj závazek poskytnutou půjčku
podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel použít výhradně ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb.
Maximální výše půjčky na jeden objekt je 100 000,- Kč. Pro jednotlivý účel může objem úvěru činit maximálně 75 % předpokládaných nákladů. Maximální doba splatnosti je šest let. Půjčky jsou úročeny takto:
- splatnost do 2 let
2% p.a.
- splatnost do 4 let
2,5 % p.a.
- splatnost do 6 let
3 % p.a.

2.
Druhy poskytovaných půjček

Z Fondu rozvoje bydlení lze poskytnout tyto druhy půjček:
- na vestavbu bytu do půdního prostoru
- na nástavbu bytu, rušící plochou střechu
- na obnovu střechy starší 15 let
- na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti u domů starších 10 let
- na zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let
- na obnovu fasády domu včetně klempířských prací
- na zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě v souvislosti s jeho modernizací
- na vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v domě, nebo bytě, kde dosud není.
Půjčky pro jednotlivé účely lze kumulovat. Schválený úvěr pak obsahuje účely a finanční objemy jim přidělené. Půjčku
nelze získat opakovaně u téhož domu, nebo téhož bytu, pro jeden účel.

3.
Lhůta pro podávání žádostí do výběrového řízení

Pro podávání přihlášek se stanoví lhůta do 31.3.2006 poštou nebo osobně v podatelně Městského úřadu.

4.
Náležitosti žádostí
Žádost o poskytnutí půjčky musí obsahovat tyto údaje:
A. Jméno žadatele - fyzické osoby, název žadatele - právnické osoby, jméno jejího statutárního orgánu
B. Adresa bydliště nebo sídla
C. Přesné označení předmětné obytné budovy nebo stavby (číslo popisné, číslo parcely)
D. Druh požadované půjčky
E. Náklady opravy nebo rekonstrukce (podle zpracovaného rozpočtu nebo kvalifikovaný odhad)
F. Termín plánovaného zahájení a dokončení
G. Požadovaná částka půjčky
H. Návrh na zajištění půjčky (dva ručitelé, směnka, nemovitost apod.)
K žádosti musí být přiloženy
A. Doklad o vlastnictví nemovitosti, které se půjčka týká (Výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva apod.)
B. Stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti akce příslušný podle ustanovení stavebního zákona.
Pokud nebyl ještě stavebním úřadem takovýto doklad vydán, kopie žádosti na stavební úřad.
V tomto případě bude schválená půjčka poskytnuta po jeho vydání.
Pro podávání žádostí je v podatelně Městského úřadu k dispozici formulář, který tvoří přílohu těchto Pravidel.
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5.
Ostatní ustanovení

Všechny žádosti, došlé v termínu stanoveném v bodě 3, vyhodnotí správní rada FRB. O poskytnutí půjčky rozhodne
Zastupitelstvo města Vizovice. Poskytnutí půjčky není nárokové. Výběrové řízení probíhá jednorázově. Žádosti nelze doplňovat po uplynutí lhůty pro jejich podání. O všech žádostech musí být rozhodnuto současně.
O výsledku výběrového řízení všechny uchazeče neprodleně vyrozumí Městský úřad. Vybrané uchazeče vyzve k uzavření
smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy o půjčce zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po
vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
Na základě smlouvy o půjčce uzavře Česká spořitelna, a.s., okresní pobočka Zlín, s uchazečem smlouvu o účtu. Čerpání
finačnních prostředků z tohoto účtu se děje na základě předkládaných účetních dokladů (faktur aj.) bezhotovostním převodem
na účet dodavatele.
Vizovice, 6.2.2006

ing. Vít Sušila
starosta

Upozornění stavebního úřadu
Od pádu totality se u některých občanů vyvinul názor, že nyní
“je vše dovoleno”, že když si “na svém” postavím jakoukoliv kůlnu,
skleník, bazén či cokoliv jiného, tak je to moje věc, do které sousedovi či stavebnímu úřadu vlastně ani nic není.
Opak je však pravdou. Každá stavba (a nemusí mít ani pevné
základy) musí projít povolovacím řízením. Ať už se jedná o plot “na
ohlášení”, či větší stavbu na stavební povolení.
Že ohlašovací povinnost staveb na úřadě není nová, dokazují
“uctivé žádosti o stavební povolení např. chlívku pro domácí zvířectvo” adresované před 150 lety tehdy stavební komisi(viz archiv
stavebního úřadu pro jednotlivá čísla popisná).
Každý takovýto “stavebník” by měl proto zvážit, zda urychleně
nepožádat o “obílení” své stavby na stavebním úřadě s relativně
menším postihem, nebo počkat, až stavbu objeví státní stavební
dohled s následně vyšší udělenou pokutou či rozhodnutím o odstranění stavby na vlastní náklady nebo při případném rozhodnutí
pokutu nezaplatit, raději uvítat exekutora na vlastním prahu. (V
současné době je možno vymáhat pohledávky i exekucí na sociální
dávky či důchody - pozn. redakce).
S účinností nového stavebního zákona, který čeká na legislativní

schválení v tomto roce, dojde sice v mnoha směrech k zjednodušení
administrativy při povolování staveb, ale také ke zvýšení postihu za
stavby černé.
Stavební úřad proto vyzývá všechny, kteří k různým objektům nevlastní patřičné podklady, nechť tak co nejdříve učiní, neboť čas se krátí.

Stavebnní Úřad

Důležitá telefonní čísla
Česká republika se bohudík neřadí k oblastem ohroženým ničivým zemětřesením, či přílivovou vlnou tsunami. I přesto se v posledních
letech setkáváme prostřednictvím medií, někteří z nás i osobní zkušeností, s následky, které vznikají jednak stále častějšími rozmary počasí,
jako povodně, sněhové kalamity, ale i haváriemi spočívajícími v požárech, výbuchu plynu, ale i závažných dopravních nehodách. Mnohé
z nastíněných situací nejsme schopni zvládnout vlastními silami a je potřeba požádat o pomoc odborníky. Málokdo z nás si však v panice
dokáže vybavit základní tel. kontakty. Připomeňme si tedy ty nejdůležitější s přáním, abychom je ve svém životě potřebovali co nejméně.
-JK-

Název

Tísňová linka

Hasičský záchranný sbor ČR (Zlín)
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Jednotka dobrovolných hasičů Vizovice
Zdravotnická záchranná služba (Zlín)
Policie ČR (Zlín
Policie ČR obvodní oddělení Vizovice
Rajónní dispečink Otrokovice (řídí
převážnou část vysokého a nízkého napětí
JME ve Zlínském kraji)
Elektrický proud - poruchy
Plyn - poruchy
Voda - poruchy
Český červený kříž (Zlín)
ADRA (Zlín)
Charita (Zlín)

150
112
155
158

VIZOVSKÉ NOVINY  4

Linka

577 656 111
577 452 222
577 056 931
974 666 111
577 453 333
577 163 213
577 163 206
602 748 872
840 111 222
1239
577 124 240
577 210 607
577 222 005
577 224 050

Sníh ničil i ve Vizovicích
O letošní zimě by se mohlo
říci, že je: bílá, dlouhá, nekonečná, extrémní, ale také tuhá, krutá
a ničivá! Takovou zimu, jako je ta
letošní, si již lidé dlouho nepamatují. Před Vánocemi jsme si přáli,
aby bylo alespoň trochu bílo a to se
nám splnilo. Po Vánocích ta „pravá
zima“ teprve začala. Kam se podíváte, všude je jen sníh a sníh a zase
ten hrozný sníh! Dětem a těm, co
jezdí na hory, se letošní zima určitě
líbí. Větší skupinu lidí však tvoří
ti, kteří nemají kde zaparkovat a ti,
jejichž majetek byl zničen váhou
sněhu.
V sobotu 11. 2. 2006 odpoledne nevydržela tíhu těžkého sněhu
střecha na čističce u koupaliště.
Zůstaly jen nosné zdi a ruiny,
kam jen oko dohlédne! Čistička se
sesypala jako „domeček z karet“.
Naskýtá se otázka: „Co bude letos
s koupalištěm?“ Dořeší se konečně
jednání TJ Sokol Vizovice o svém
majetku (koupališti) s Městem?
Nebo to dopadne nakonec tak, tě
čistička není nikoho, a tak se letos
nebude už vůbec koupat? Do léta
sice zbývá ještě pár měsíců, ale už
nyní je jasné, že Vizovice mají zas o
jeden problém více!
-ZŠ-

Finanční odbor MěÚ Vizovice
Finanční odbor MěÚ Vizovice žádá občany
dle obecně závazné vyhlášky Města Vizovice
č. 3/2003 a 4/2003 v platném znění o úhradu
místních poplatků, které mají být uhrazeny do
konce měsíce března na rok 2006. Jedná se o
poplatek ze psů a poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-

žívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatky zůstávají stejné jako v minulém roce.
Poplatek ze psů činí 180,- Kč za psa chovaného
v rodinném domě a 540,- Kč za psa chovaného v bytovém domě. Poplatek za odpad činí
450,- Kč za osobu s trvalým pobytem ve městě
Vizovice.
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ŠKOLY
Tělocvična v provozu
11. ledna nastal po 5 měsících námi
všemi dlouho a toužebně očekáváný
den – otevření zrekonstruované tělocvičny naší školy. Problémy, se kterými
jsme se potýkali, byly rázem zapomenuty a v nás převládl pocit spokojenosti a
radosti. Naše díky patří vedení města a
zastupitelstvu, protože pochopili nutnost investice a dále firmám Largo,
Tennis Zlín, KDZ Vizovice, Oškera
sklenářství, PKN nábytek – Kamenčák,
Dorsport, Vyhnánek Zádveřice,
Miroslav Hanaček, Nemovitosti
Vizovice a TS Vizovice. Mnohdy jsme
je tlačili do neuvěřitelných termínů a
prací.
Děkujeme sponzorům:
PharmDr. Bohumilu Hanákovi
(Lékárna Milosrdných bratří), Pavlu
Kamenčákovi (PKN nábytek), Milanu
Dvořáčkovi (KDZ s.r.o.), Ing. Petru
Mikulčíkovi (ROSTRA s.r.o.), Milanu

Křupalovi a AŠSK. Jejich dary umožnily realizovat lezeckou stěnu, která
zvýšila přitažlivost tělocvičny.
Děkuji rodičům, kolegům a zaměstnancům školy, kteří nemálo přiložili
ruce k dílu.
Děkuji žákům a vyučujícím tělesné
výchovy za trpělivost a přizpůsobivost
výuky – ne vždy jsme jim náhradní
pobyt venku záviděli. Od okamžiku
přestřižení stuhy je tělocvična plná dětí
a základní školou využita každý den do
17.00 hodin. Rozhodnutím Rady města
Vizovice, na základě naléhání a žádostí
organizovaných i soukromých složek,
je tělocvična v provozu denně (zatím
kromě víkendů) do 22.00 hodin.
Přejme si tedy, aby modernizace naší
tělocvičny nastartovala další rozšiřování
sportovních aktivit ve Vizovicích.
Mgr. Radmila Koncernová

Zvláště sportovně zdatní jedinci si dokáží
poradit i s převisem lezeccké stěny.

Zápis dětí do Mateřské školy Vizovice
Vedení školy oznamuje, že zápis nových dětí pro školní rok 2006/2007 bude probíhat od 27.února
do 3.března 2006 na horní budově mateřské školy od 9,30 – 15,30 hodin. Je nutné zapsat i děti, které
by nastoupily v průběhu školního roku.
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Vánoční vzpomínání
My, děti z mateřské školy, máme
nejraději období vánočního těšení. I
loni byl tento adventní čas pro nás
strašně dlouhý. A tak se nám jej paní
učitelky snažily zkrátit. Ptáte se jak? No
přece plnily nám všechna naše přání.
Shlédly jsme představení „Vánoční
pohádka“, ve které všechno dobře
dopadlo.
Do mateřské školy za námi přišli kamarádi z Lidové školy umění
Vizovice. Zahráli nám své skladbičky
a na závěr jsme si společně zazpívaly
koledy a písně. Za tuto návštěvu svým
kamarádům i paním učitelkám moc
děkujeme.
Myslíme si, že na vánoční svátky
se těšíme nejen my, ale všichni lidé.
Každý z jiného pohledu. S námi, dětmi
ze třídy Housenka, se těšili i dědečci a
babičky z Domu pečovatelské služby.
Pro ně jsme připravily krátký program
„Valašské těšení“. Krásná předvánoční

nálada se vytvořila společným zpěvem
koled.
Ve třídách naší školy se zpívalo,
hrálo a probíhaly i jiné, nám milé zábavy. Tak utekl čas a přiblížil se očekávaný
den. Rozsvítily se vánoční stromečky a
pod nimi jsme nacházely mnohá překvapení. Každý zde našel po čem toužil
– auta, letadla, vlaky, skládačky, letiště,
nádraží, panenky a mnoho jiného.
Svátky pominuly a my jsme se vrátily zase do svých tříd. A vánoční čas
jsme zakončily návštěvou římskokatolického kostela. Zpívaly jsme si koledy za doprovodu kytary pana faráře.
Nedovedete si ani představit, jak se náš
zpěv rozléhal v tom velkém vizovském
kostelíčku, to vám byla nádhera!
Nyní se asi ptáte, co bude?
Chystáme se na masopustní karneval.
Všichni, ale nejvíce maminky a babičky, mají mnoho práce s vymýšlením
masek. Děvčata chtějí být princeznami

a vílami, chlapci se zase změní na kovboje a vojáky.
Naši kamarádi, předškoláci, si opakují své znalosti, protože 10.února
2006 půjdou k zápisu do první třídy.
Místo nich se k nám přijdou podívat
nové děti – na ty se už těšíme! Přivítá
je naše velká a teď zasněžená zahrada
a oranžové sluníčko, které se usmívá
ze zdi na horní budově. Za to, že se
tu máme moc dobře, chceme poděkovat celému pracovnímu kolektivu
naší školy, Městu Vizovice i našim
sponzorům:
Bronislavě Černé
Tomáši Pekařovi
Jitce Kneifelové
Karlu Sýkorovi
Karlu Lutonskému
Fotografii Vizovice
děti z Mateřské školy Vizovice

Naši žáci na lyžích

Ve dnech 22.-27.ledna se 72 žáků
naší školy zúčastnilo lyžařského kurzu
ve známém středisku Javorový vrch u
Třince.
Vyrazili jsme do ledového počasí,
cesta autobusem i lanovkou proběhly bez
závad. Nedělní mráz nám ale nedovolil
ani rozřazení do družstev. V pondělí nás
čekal první výcvik na modré sjezdovce

1. Miklíková Iveta
2. Kryšková Monika
3. Smýkalová Lenka

a 4 družstva jezdila na vleku. V úterý
tato sjezdovka patřila jen začátečníkům a
naši zkušenější lyžaři pokořili červenou
sjezdovku v délce 750 m, která se blíží
kvalitě alpských sjezdovek. Tento den nás
čekalo i večerní lyžování nad rozsvíceným
Třincem a pod hvězdnou oblohou.
Ve středu ráno byl vítr tak silný, že
výcvik byl nemožný a my jsme absolvo-

1.kolo
33,1
33,8
35,5

Na počest všech závodníků byl
večer ukončen ohňostrojem. Poslední
den nás čekalo rozloučení se svahem
a cesta domů. Díky ukázněnému přístupu žáků jsme neměli vážnější úraz a

2.kolo
34,9
35,6
36,5

celkem
68,0
69,4
72,0

vali besedu s náčelníkem Horské služby. Odpoledne jsme se opět vydali na
sjezdovky a 10 odvážných na běžeckou
výpravu pod vedením instruktorů Žáčka
a Staška.
Večer po přednášce patřil soutěžícím
na nácvik slalomu. Odpoledne na start se
dostavilo 58 závodníků, jela se dvě kola a
nejlepšími byli:

1.kolo
1.Štach Jan
31,2
2.Gerža Petr
31,3
3.Václavík Leoš 31,9

ty, které se staly byly spíše kuriozitami:
naražená kolena při střetu s turniketem, zhmožděné zápěstí po pádu při
čekání v řadě na vlek, zaklíněný palec
mezi postelemi. Neradi jsme opouštěli
VIZOVSKÉ NOVINY  7

2.kolo
30,3
30,9
31,9

celkem
61,5
62,2
63,8

toto zimní království v Beskydech. Už
nyní máme pro naše budoucí sedmáky
zamluvený pobyt, rádi se sem vrátíme.
Mgr. Hana Bakalíková
vedoucí LVK ZŠ Vizovice

Ohlédnutí za prací dětí z Dětského domova z ulice Chrastěšovské
a jejich kamarádů z Vizovic na projektech tvořených
v rámci programu Make a Connection – Připoj se.
V roce 2002 vyzvala Nadace
Terezy Maxové děti žijící v dětských domovech ČR aby se zapojily
do projektu Make a Connection
– Připoj se. Tento projekt zajišťovala Nadace rozvoje pro občanské
záležitosti a Nokia Czech Republik.
Jejich cílem je podporovat projekty
mladých lidí, které jsou prospěšné
ostatním lidem a přináší svému okolí
pozitivní změny při řešení místních
problémů. Nadace Terezy Maxové se
stala jejich lokálním partnerem pro
dětské domovy v České republice.
Sk u p i n a s t a r š í c h d ě t í
„Dolňáků“ spolu se svými kamarády z Vizovic zpracovala projekt
týkající se vánočních zvyků na
Vizovicku. Pod vedením Kamily
Poláchové, tenkrát ještě studentky
VŠ pedagogické, pracovali v tomto
složení: Veronika Kojetínská, Edita
Kojetínská, Ruda Karička, Bedřich
Hána, Marie Stiborová, Bohumila
Schönbaumová, Ladislav Tomko a
Michal Voráček.
Projekt byl přijat a finančně
zabezpečen. Jeho realizace byla zajímavá, děti na něm pracovaly pilně a
s chutí, uspořádaly řadu výtvarných
dílen a besed vázajících se k místním vánočním tradicím. Hodnotící
komise byla nadšena a pracovní tým
byl vyzván, aby na celostátním semináři v Praze, pořádaném k problematice projektů „Připoj se“, na ukázku
zorganizoval výtvarnou dílnu zaměřenou na malování na sklo. Závěrem
byly děti pracovnicemi Nadace
Terezy Maxové vyzvány, aby v práci
pokračovaly a pokusily se v dalším
roce o přijetí nového projektu.
K naší velké radosti se
komisi nový projekt líbil, přijali jej,
finančně dotovali, a tak v roce 2002
vznikla Vizovická kuchařka. Má tři
kapitoly. První je věnovaná místním
historickým jídlům, na které si děti
vyhledaly recepty v různých knižních publikacích v Městské knihovně. Druhá kapitola obsahuje recepty

jídel významných občanů Vizovic a
blízkého okolí. Ve třetí kapitole jsou
recepty oblíbených jídel dětí a našich
malých i velkých kamarádů.
Pedagogický dohled nad
oběma projekty měla Svatava
Poláchová.
Tato práce se nám všem
líbila. Děti se setkaly se spoustou
zajímavých lidí a naučily se mnoho
nového. Zdálo se nám, že by byla
škoda v této aktivitě nepokračovat,
a proto pod vedením tety Lidky
Halové jsme sestavili nový pracovní tým, jehož základ tvořili pro
změnu naši „Horňáci“ opět spolu
s kamarády z města. Začali pracovat ve složení: Barbora Kovářová,
Renata Kalivodová, Tereza Kovářová,
Josef Havel, Michal Puškár, Lenka
Vykydalová, Alena Vybíralová a
vedoucím týmu se stal Josef Pšenčík,
který byl v té době v našem dětském
domově, jako student VŠ pedagogické, na praxi.
Projekt se jim povedl.
Nazvali ho „Děti dětem“. Jeho cílem
bylo naučit se vhodně a tvořivě využívat volný čas a v rámci daných
možností kontaktovat se s dětmi
z různých států Evropské unie. K
velké radosti nás všech byl projekt
přijat a v plné výši finančně zajištěn.
Stejně jako v předešlých projektech
byla zorganizována řada výtvarných
dílen, kterých se zúčastnily naše děti
spolu se svými kamarády z města a ze
školy. Naučily se zvládnout ubrouskovou techniku, vyráběly figurky z
ovčí vlny, ze zbytků látek a vlny dělaly panenky, naučily se šít na šicím
stroji, zvládly techniku patchworku
tak dobře, že si dokázaly ušít nejen
dečky, ale i přehozy na válendy.
Dříve než zabalily zhotovené dárky
pro děti do různých DD, popovídaly
si s tetou Lidkou Halovou o tom, co
to je Evropská unie a jak se nám v ní
žije.
Odměnou pro všechny
potom brzy po odeslání balíčků byly
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dopisy a e-maily, které dětem začaly
chodit.
A když už pracovní skupina „Dolňáků“ zvládla dva projekty,
nechtěli „Horňáci“ zůstat pozadu a
pustili se loni znovu do práce. Složení
pracovního týmu trochu pozměnili. Vedoucím zůstal Pepa Pšenčík a
vybral si do pracovního týmu opět
Barboru a Terezu Kovářovy a Lenku
Vykydalovou. Novými členy se stali
Roman Krejsa, Jana Hermanová
a Martina Vykydalová. Zpracovali
projekt s názvem FOTOPOKUS,
který byl opět k naší velké radosti
přijat.
Práci na něm se věnovali
téměř celý rok. Učili se fotografovat
s různými typy fotoaparátů a zvládli
proces výroby černobílé fotografie.
Se svými zkušenostmi s fotografováním se s nimi podělilo i několik
profesionálů, mimo jiné také pan
Doc. Mgr. Jindřich Štreit.
Závěrem roku z vybraných
fotografií sestavili kalendář na letošní rok, na počítači si dle potřeby
vytiskli jednolistové kalendáříky. V
prostorách fary Českobratrské církve
evangelické u nás ve Vizovicích připravili výstavu svých fotografií. Tato
výstava byla slavnostně zahájena 3.
února tohoto roku a předpokládáme,
že zde bude možnost ji zhlédnout do
konce měsíce března.
Vernisáže se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit Doc. Mgr.
Jindřich Štreit. Na svou omluvu
zaslal dopis ze kterého cituji:
„...jsem vašim kalendářem nadšen. Vaše fotografie jsou mimořádně
citlivé. Výborně pracujete s barvou.
Oceňuji, že se vám podařilo projekt
dotáhnout do konce. Pokračujte tak
i dále. Gratuluji.“
A proto, že „dělání, všechny smutky zahání“, je nám už dnes
jasné, že obdobným způsobem musíme v práci pokračovat i letos.
Svatava Poláchová

Vítězství vylovená z bazénu
Fotografií se vracíme k Mikulášskému plavání,
které se konalo 6.12.2005 v Zimních lázních ve Zlíně.
Již po několikáté se uskutečnilo přátelské setkání žáků
Základní školy praktické Vizovice se žáky Základní
školy praktické Zlín – Letná. Tohoto sportovního klání
ve 4 plaveckých disciplinách se zúčastnilo kolem 30
děvčat a chlapců z obou jmenovaných škol. Přestože
pořádající škola měla domácí výhodu, žáci naší školy
„vylovili“ z bazénu hned několik vítězství. Nejlépe se
dařilo Martinu Kettnerovi, o kterém by se dalo říci, že
se cítil „jako ryba ve vodě“. Zvítězil ve znaku a v kraulu vybojoval 2.místo. K dalším výborným výkonům
můžeme gratulovat: Pavle Tomšů – za 2.místo (styl
– prsa), Radku Michalíkovi – za 3.místo (styl –prsa),
Denise Horvátové – za 3.místo (styl – prsa), Kamile
Pačajové – za 3.místo (styl – znak). Také ostatní reprezentanti školy si zaslouží naši pochvalu. Základní školu
praktickou Vizovice dále reprezentovali tito žáci: Jana
Gregorová, Marie Hánová, Petr Dunaj, Lukáš Zugárek,
Eduard Makula a Adam Smilek. Již nyní se naši žáci těší
na další sportovní setkání, aby dokázali, že nezáleží na
velikosti školy, ale na sportovním nadšení a zápalu, se Školu reprezentovali:
kterým se dají překonávat překážky, které jsou na první Zleva dolní řada: K.Pačajová, J.Gregorová, D-Horvátová a M.Hánová.
pohled nepřekonatelné.
Zleva horní řada: P.Tomšů, R.Michalík, A.Smilek, P.Dunaj, L.Zugárek,
Zuzana Štalmachová

M.Kettner a E.Makula

Štědrý den s hejtmanem
a náměstkem pro školství Zlínského kraje
„Co to cinká,
co to zvoní,
kouzlo Vánoc jako vloni“.
tak začínal Štědrý večer v Dětském domově
na ulici 3.května ve Vizovicích, kterým děti
přivítaly vzácnou návštěvu. Nevěřili byste, komu
říkaly „strýcu“. Jak titulek napovídá, přivítali
jsme pana Libora Lukáše, hejtmana Zlínského
kraje a jeho náměstka pana Josefa Slováka.
Dětem přivezli krásné a hodnotné dárečky.
Pod stromečkem se objevily dárky pro nejhodnější, ale ani na ty zlobivé se nezapomnělo.
Dětem zářily oči, byly přešťastné. Naši hosté
se vrátili do svých dětských let, s dětmi seděli
u stromečku, pomáhali jim rozbalovat dárky a
hráli si s nimi. Byl to nádherný pocit souznění
dětských dušiček s politiky, kteří nám ukázali, že
mají své srdce na správném místě.
Mgr Eva Čapková
ředitelka
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V soutěžích se naše škola neztratila
I když se zima předvádí v plné síle, život na Střední
škole oděvní a služeb Vizovice nezamrzl. Zatímco žáci
prvních ročníků se teprve se svým oborem seznamují a
pronikají do jeho základů, vyšší ročníky už dokáží zúročit
své znalosti a ukazují dovednost, fantazii, originalitu.
Jedinečnou příležitostí, jak prokázat své schopnosti,
jsou školní kola soutěží, které se na naší škole konaly
během měsíce ledna a února.
Kadeřnice, kosmetičky, fotografové, krejčové i žákyně
oboru oděvnictví – ti všichni se soutěží zúčastnili a nutno
uznat, že žádný obor nezůstal pozadu.
Sérii soutěžení
zahájily kadeřnice a
kosmetičky, pro něž
byly vyhlášeny dvě
tematické soutěže. V
té první zhotovovaly
kadeřnice Účes ulice
a kosmetičky líčily
ve stylu Hippie současné doby. Další
soutěž nás přenesla
na Karneval v Riu.
Originální líčení i
účesy vyrazily dech
nejen porotě, ale i
divákům. Vítězové

budou školu reprezentovat na mistrovství republiky
v Brně a na mezinárodní soutěži v
Lanškrouně.
Ob o r f o t o g r a f
objevoval krásy
kolem nás. Soutěž s
názvem Kouzlo přírody nabídla spoustu
nádherných pohledů
a bylo velmi těžké
vybrat ty nejlepší.
Ja k o p o s l e d n í
do soutěžního klání
zasáhly obory krejčová a oděvnictví. Předvedly kabáty
a halenky podle poslední módy a musím uznat, bylo
na co se dívat. Nutno uznat, že se všichni soutěžící pod
vedením učitelů odborného výcviku pečlivě připravovali. Všechny modely měly vysokou úroveň. Některé
z nich budete moci posoudit i vy na tradičním plese
školy, který se koná 3.března 2006 v Sokolovně ve
Vizovicích. Všichni jste srdečně zváni.
Naděžda Kašíková
ZŘ pro OV a PV

Tradiční mikulášská diskotéka v domě kultury se líbila hlavně těm nejmenším dětem
– soutěže, vystoupení Vizovjánku, nadílka i tanec s Mikulášem.
Také předvánoční týden výtvarných činností v domě dětí přilákal mnoho návštěvníků.
Děti pekly perníky, vyráběly vánoční svícny a byl pro ně připraven i doprovodný kulturní
program.
Lednového karnevalu na ledě za Sokolovnou se i letos zúčastnila široká veřejnost. Na programu byla diskotéka, bruslařské
soutěže o ceny a spousta dobré zábavy pro děti i dospělé.
Děti z kroužku „Pomáháme Zemi“ a „Školáček“ se vypravily za zvířátky do Háje. V krmítku zvířátka opravdu nic neměla
a tak jim návštěva děti přišla určitě vhod.
V pondělí 30.ledna se uskutečnil v Zádveřicích turnaj mladších žáků ve floorballu. Pro velký zájem se bude turnaj v
jarních měsících opakovat.
Děkujeme touto cestou prodejně Albert
za spolupráci při zabezpečování některých akcí.
Připravujeme:
březen
- sobotní plavání v lázních ve Zlíně
- návštěva hasičské zbrojnice
- turistická akce „Hledáme studánky“
- turistická akce „Přišlo jaro na kopeček“
duben
- turistická akce „Hledání velikonočního vajíčka“
- malování a zdobení kraslic
- turistická akce „Uklízíme les“
- víkendový velikonoční pobyt v přírodě
- výukový program „Práce s hlínou – určeno pro MŠ
- neděle 30.dubna – tradiční „Slet čarodějnic“
VIZOVSKÉ NOVINY  10

Zdeňka Šimoníková

TOM Čižici Vizovice

Na žádost veřejnosti dnes uvádíme alespoň základní informace o našem oddíle a jeho činnosti
Asociace TOM je dobrovolným, zájmovým sdružením dětí, mladých lidí a vedoucích. Sdružuje mládež v Klubu českých
turistů (KČT), organizovanou v oddílech TOM. V celé ČR má Asociace TOM téměř 10.000 členů a je čtvrtou největší dětskou a mládežnickou organizací v ČR.
Oddíl ve Vizovicích vznikl neformálně již v roce 2002 na základě zájmu dětí o turistiku, sport a všestranné společenské vyžití, za podpory rodičů a ostatní veřejnosti. Oficiálně byl pak oddíl TOM Čižici Vizovice založen v říjnu 2003 a od
listopadu je registrován Asociací turistických oddílů mládeže pod názvem Čižici a evidenčním číslem 19 178. Oddíl má k
dnešnímu dni celkem 32 členů – 30 dětí a 2 dospělé vedoucí. Všichni jsou současně platnými členy Klubu českých turistů.
Každoroční doregistrace dalších nových zájemců se letos uskuteční až v měsíci dubnu. Oddíl při své činnosti využívá dobré a
oboustranně výhodné spolupráce s DM Astra ve Vizovicích. Organizačně pomáhá zabezpečovat větší akce DDM (akademie
a besídky v KD, turistické a společenské akce většího rozsahu apod.). Díky této spolupráci je pak možno větší část oddílové
činnosti zaměřit na pořádání akcí určených zejména pro neorganizovanou mládež. Po finanční stránce je členství v asociaci pro
registrované oddíly výhodné, protože jim umožňuje čerpat předem limitované finanční dotace na jednotlivé akce, které se tak
stávají pro jejich členy finančně dostupné. Vedoucí oddílů TOM musí splňovat určité kvalifikační požadavky dané Asociací
TOM – absolvovat vícedenní odborná školení se zaměřením na budoucí oddílovou činnost. V případě našeho oddílu bylo
potřeba získat osvědčení hlavního vedoucího dětských táborů, zdravotníka zotavovacích akcí, osvědčení instruktorů vodní
turistiky a instruktorů školního lyžování. Po ekonomické stránce jsou oddíly TOM centrálně řízeny a kontrolovány. Většina z
nich má kromě pokladny i svůj bankovní účet a oddíly vedou veškerou účetní a ostatní písemnou evidenci. Členové oddílu si
velmi cení a váží podpory a pomoci rodičů, sponzorů a ostatní veřejnosti. Bez jejich přispění by některé akce nebylo možno
prakticky vůbec uskutečnit. Další podrobné informace nejrůznějšího charakteru o Asociaci TOM je možno najít na www.
a-tom.cz

Ve stručnosti z oddílové činnosti za rok 2005
Leden – únor
-zvyšování tělesné zdatnosti (5 akcí – sobotní rekreační plavání, výcvik na lezecké stěně ve Zlíně, floorball, stolní tenis,
určeno zejména pro neorganizovanou mládež)
-týdenní lyžařský zájezd na Tesák (Dětský domov Vizovice)
-jednodenní turistická akce (Sirákov – Vizovice)
Březen – duben
-třídenní velikonoční pobyt na Lukově (horolezecký výcvik na cvičných skalách)
-turistická akce „Hledání jara“
Květen – červen
-účast na tradiční turistické akci 36 000 valašských kroků (určeno pro nejmenší, přeprava – rodiče)
-2x vodácký sjezd řeky Bečvy (náborová akce a vodácká příprava na letní tábor)
-víkendová akce Medvědi 2006 (tábornická příprava – určeno pro nejmenší)
Červenec – srpen
-14 denní letní putovní tábor Vltava – Jižní Čechy (po celou dobu přepravu vodáckého a táborového materiálu zajišťovali
manželé Čižmářovi)
Září – říjen
-jednodenní turistická akce
-brigáda na oddílovém srubu „Anička“ (bezplatně zapůjčeno na 5 let)
-vícedenní akce Koprník 2005 (spolupráce DDM Astra – určeno pro nejmenší, oddíl. praktikanti)
Listopad – prosinec
-jednodenní turistické akce
-zahájení pravidelného kondičního plavání
-Mikulášská besídka
-oddílová výroční schůze s diskotékou
-silvestrovská turistická akce „Čuchy muchy“ (oddílový srub)
Oddíl připravuje:
-tábor Polana 2006 (jarní prázdniny)
-letní tábor Janov – Česká Kanada (určeno především pro neorganizovanou mládež, oddíl. praktikanti)
-podzimní tábor (pravděpodobně Slovensko)
-a další tradiční i nové akce
S přáním hodně zdravu všem TOMÍKŮM
Šimoník Miroslav
vedoucí oddílu
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KULTURA
LITERÁRNÍ VEČER
Prezentace nové knihy o Vizovicích

„VIZOVICE V PÍSNI, TANCI, MUZICE A VYPRÁVĚNÍ“
Závěr loňského roku byl pro mnohé občany města
Vizovice i okolí poznamenán radostnou událostí. Po
téměř 70 letech od vydání Dějin pamětí města Vizovice
(r 1933) a Národopisných a životopisných pamětí (r.
1938) Josefem Čižmářem spatřila světlo světa nová
kniha „Vizovice v písni, tanci, muzice a vyprávění“
autorů Miroslava Zahořáka a Jana Zeťka, která mapuje
historii Valašského krúžku ve Vizovicích a udržování
lidových tradic na vizovsku. Na 235 stranách ožive-

lová muzika seniorů z Vizovic. Slovem provázeli Alena
Hanáková, Miroslav Zahořák i Jan Zetěk. O čtení
veselých i smutných úryvků z knihy se postarali Zuzana
Štalmachová a Petr Stloukal. Všechny vystupující
odměňovalo publikum spontánním potleskem, smíchem a dobrou náladou. Ta byla zřejmá i po ukončení
oficiální části, kdy se otevřel prostor pro autogramiádu
a společné povídání a vzpomínání všech, kteří se právě
nové knize o národopisu ve Vizovicích zase (mnohdy
po letech) setkali... A setkání bylo příjemné!!!
Nezbývá, než si přát, aby kniha potěšila a rozveselila
všechny čtenáře stejně, jako setkání při její prezentaci.
Alena Hanáková

Portáš z Jasenné

ných více než 130 černobílými i barevnými fotografiemi se setkáte s celou řadou osobností a jmen nejen
Vizovjanů. Poprvé byla kniha představena veřejnosti v
pátek 16. prosince na posledním literárním večeru v
roce 2005. Mnozí cítili toto setkání jako událost.
Přípravy byly velké, stejně jako napětí organizátorů
i autorů knih, jak to všechno dopadne. S jakým ohlasem bude především kniha, ale také tento večer přijat.
Kromě autorů knihy přišli také pozvaní hosté a velká
spousta občanů. Všechny příchozí již při vstupu zaujala
prodejní výstava vizovického pečiva a ve velkém sále
několik panelů plných dobových plakátů, pozvánek a
spousty fotografií, které se do knihy nevešly. K chuti
přišlo také stylové valašské občerstvení. Atmosféru
valašského večera dotvářely hořící svíčky. K dobré náladě přispěli zpěvem, tancem i hudbou všichni účinkující - cimbálová muzika Dalibora Bambucha, členové
souboru PORTÁŠ z Jasenné, členové VIZOVJÁNKU,
zpěvačky Milada Hátlová a Milada Rychlíková a cimbáVIZOVSKÉ NOVINY  12

J. Zetěk, A. Hanáková, M. Hálová, M. Rychlíková

Panely zaujaly...

Drotár
Starší lidé pamatují, že dříve
chodili po dědinách a menších
městech dráteníci a pamatuji si
ještě jako děcko ten jejich typický
pokřik „Hrnce drááátováááát“.
V domácnostech se v té době
používaly křehké nádoby, ať už
kameninové nebo z pálené hlíny a

sloužily téměř na všechno, samozřejmě kromě vaření. Tyto nádoby ale často praskly, nebo se i
rozbily. Nic se ale nevyhodilo a
čekalo se na dráteníka, který je
dal znovu dohromady.
Málokdo ale ví, že u nás ve
Vizovicích žije už řadu let dráteník a protože pochází ze Slovenska
tedy drotár. Jedná se ale o umělce, který z drátu dokáže vytvořit
překrásná díla. Zcela náhodou s
ním sedím ve fonotéce „U lávky“,

popíjíme Martini, tak mi to nedá
a pokládám mu pár otázek:
Pavle, jak ses vlastně k tomuto vzácnému řemeslu dostal?
„No keď za dlhých zimných
večerov moja žena malovala kraslice, tak som neveděl, čo so sebou
a v hospodě sa furt nedá, tak raz
večer přišiel sused
Hlusták
a stavili
sme sa, že
sa naučím
drátovat.
Uč i l s e m
sa u majstra pana
P. Musila
v Zadní
Třebáni a
začalo ma
to baviť.
Počas učenia ma moj učitel zaujal svojim
záujmom o historii drotu, a tak aj
ja sbieram všetko o tomto drotenom remesle. Cestujem po výstavách (keď mám za čo) a všetko
si fotím. Doma zakládám (teda
moja žena) akýsi archiv a z něho
čerpám inšpiráciju. To je, čo!
Máš smysl pro humor, což se
také projevuje v některých tvých
dílech, že je to tak?
„Možno je to pravda, taký
som sa narodil a eště keď nájdem

Základní téze oštrléze
(M.B.)

První téze: Sadař leze podle meze
oklepává oštrléze.
Druhá téze oštrléze:
Ke kvasu přidat co sa vleze.
Třetí téze oštrléze:
Do pálenice sa nemosíš hnat
Nechaj kvas dokysat.
Výsledek tézí oštrlézí:
Oštrléza slaďučká
Slivovica hlaďučká.
říjen

TJ Sokol
Vizovice
zve všechny děti a jejich
rodiče na Dětský Karneval,
kt er ý se bu de k on at
5.3.2006 na Sokolovně
ve Vizovicích. Zároveň
Vás zveme na tradiční
Běh zámeckým parkem,
konající se 26.3.2006 v
areálu Viziviského zámku.
Srdečně se těšíme na Vaši
účast.
TJ Sokol Vizovice
VIZOVSKÉ NOVINY  13

takých kamarátov, jako u „Lafki“,
tak to sa potom sranduje. A pri
téj srande napadajú človeka také
veci, ktoré sa dajú zobraziť aj
drotom“.
Při této práci musí hrozně
bolet prsty, jak se s tím vyrovnáváš?
„Je pravda, že prsty bolia, čo
mojej reume pomáhá tým, že
klby namáham a sú pružnějšie a
keď vás ta práca baví, kašlete na
to, že vás niečo bolí. A eště je tu
indulona a ibuprofen“.
Jak dlouho už bydlíš ve
Vizovicích a jak se ti tu a celé
rodině žije?
„ Pro t o že m o j a m a n že l k a
pochádza z Vizovic, tak sme sa
po rozdělení republiky vrátili
domov. Žije sa nám tu lepšie, ako
na Slovensku. Aj napriek tomu,
že nám tam zostal eště jeden syn,
už bysme sa tam nevrátili. Na
cintoríně sme si kupili hrob, tak
už tu asi zostaneme na furt“.
Dopíjíme vynikající „Šardoné“
a končím výslech. Ale řeknu vám,
je potěšení zpovídat takové lidi,
jako je dráteník Pavel Adamec.
Ujistil mě, že se slavným slovenským fotbalistou nemá nic společného . Je to jasné, Jožka to měl
v nohou, on zas v prstech.
Tož tak.
F.K.

Kronika 1956 I.
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

Rok 1956
Rozvoj a úprava obce
V tomto roce byl postaven činžovní dům o šesti
bytových jednotkách. Mimo to dalších 6 bytových
jednotek zbudovaly Slovácké cihelny ve Vizovicích
z vlastního rozpočtu. Oba domy spojené v jednu
budovu o 12 bytových jednotkách vyžádaly si celkového nákladu 1 200 000 Kč. Dále byla zbudována
kanalizace na jižní straně Palackého náměstí a v Říčanské ulici až k první zatáčce u Sláčíkova domu
č.340. Kanalizace byla provedena též na Garažijce
a vKopanické ulici. Letos byla věnována zejména
pozornost úpravě chodníků v ulicích a kanalizace.
V dubnu byl zbudován chodník na pravé straně
Krňovské ulice od domku Kalendových č. 115.
V bývalé panské zelinářské zahradě bylo přes zimu
vybudováno zdivo nového činžovního domu, na
jaře pokryta střecha, přes léto provedeny vnější i
vnitřní omítky a ostatní vnitřní práce a na podzim
byl již obydlen nájemníky.
Naše město se zúčastnilo na jaře okresní a krajské
soutěže obcí v čistotě a úpravnosti a získalo 1.cenu,
diplom okresní a krajské komise a odměnu 25 000
Kč i putovní vlajku pro rok 1956. Ke konci října
bylo započato s opravou starých betonových chodníků na náměstích a v některých ulicích. Chodníky
byly totiž už značně poškozeny nejen časem, neboť
trvaly už 40let, ale na mnoha místech musely
být prokopány při kladení vodovodního potrubí
v roce 1950. Nejdříve se začalo s obnovou chodníků u staré školy na náměstí Rudé armády. Zbytky
betonového chodníku byly vytrhány a pak chodník
vydlážděn cementovými dlaždicemi. Podobně byl
chodník obnoven i na jižní straně náměstí Rudé
armády, chodník na severovýchodní straně náměstí
Palackého a v Klášterní ulici podél nemocnice.
V první polovině prosince bylo postaveno lešení
podél průčelí zámku. Fasáda zámku bude péčí státní památkové správy a krajského národního výboru

renovována, neboť byla již značně omšelá a zvětralá.
Renovační práce bylo však nutno odložit na jaro
příštího roku. Opravu provádí Okresní stavební
podnik z Valašských Klobouk.
Letos vzrostl počet domovních čísel na 804.
Některé novostavby dostaly však stará čísla místo
dosud dříve zbořených.
Během roku narodilo se zde 11 dětí, a to
5 chlapců a 6 děvčat. Zemřelo celkem 31 lidí,
z toho 17 mužů a 14 žen. Sňatků bylo uzavřeno
celkem 30. Od 1.ledna vrátila se opět do Vizovic
Správa státních lesů, jíž byla poskytnuta budova bývalé městské spořitelny. Ostatní úřady ve
Vizovicích jsou tyto: úřad MNV, pobočka lidového
soudu, státní notářství, poštovní úřad, spořitelna,
staniční železniční úřad, farní úřad římskokatol. a
farní úřad evangelický. Dopravní spojení s okolím
bylo dále rozšířeno oproti minulému roku a to
tak, žedo Chrastěšova jezdí autobus ve všední dny
3x denně a do Ubla 4x denně. Hrubé obecní příjmy dosáhly výše 1 876 606,21 Kč. Ztéto částky
jsou 749 215,23 Kč příjmy vlastní, které tvoří daň
domovní, daň zezábav, poplatky ze psů, poplatky zhospodářských zvířat, poplatky za užívání
veřejných prostranství, poplatky hřbitovní, stravné
ze školní jídelny, poplatky za užívání městského
rozhlasu, nájmy z budov a pozemků aprodeje
stavebních míst. Ze státního rozpočtu dostalo se
Vizovicím 1 127 390,98 Kč.

Poměry politické
Světové poměry politické, které na jedné straně
utváří Sovětský svaz se státy lidově demokratickými
a na druhé straně kapitalistické státy západní (USA,
Anglie, Francie) obrážejí se i v nazírání našich občanů. Někteří lidé u nás se dosud nesmířili s proměnami, které u nás nastaly od roku 1948 a vedeni svými
zájmy soukromokapitalistickými, mnohdy i náboženskými, setrvávají v pasivním odporu ke všemu
novému, zatímco mnozí z nich se dovedli novým
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poměrům přizpůsobit a dobře se do současného hospodářského systému začlenili. Někteří lidé dovedou
od našeho zřízení získat co nejvíce různých sociálních výhod a vymožeností, jako důchod, lázeňské
léčení, nemocenské, rodinné přídavky, studijní podpory a jiné, ale sami společnosti nic nedají a nepomohou. Západní státy rozhlasem živí v lidech tento
odpor. Svými útoky proti naší republice a ostatním
lidově demokratickým státům je proslulá zejména
rozhlasová stanice tzv. „Svobodná Evropa“, která
je na území záp.Německa spravovaného Američany.
V poslední době provádí svoje útoky proti ČSR i
letáky, které posílá nad naše území pomocí balonů.
Tak 19.ledna se objevil opět nad Vizovicemi v okolí
cihelny jeden z množství balonů posílaných k nám
ze západního Německa.
Klid a pořádek u nás nebyl narušen, i když se
u nás, jak nutno po pravdě říci, objevovaly někdy
i nezdravé zjevy. Bylo to zejména potlačování kritiky zdola. Stávalo se, že odlišný, kritický názor
byl mnohdy odmítán, potlačen a označen třeba za
reakční. Tím se však někdy pěstovalo neobmezené autoritářství jednotlivců, které se pak ukázalo
mnohdy i škodlivým.
Dne 28.března 1956 byl v našem státním rozhlase první projev o kultu osobnosti jako o škodlivém zjevu našeho politického života. Samozřejmě,
že vzbudil mezi občany velký zájem a hodně se pak
o této otázce diskutovalo. Celkem přijímali občané
tuto otázku příznivě, s porozuměním. Jiní občané
zase projevovali obavy, zda to vše nepovede k uvolnění kázně a pořádku.
Dne 24. října vypuklo kontrarevoluční povstání
v Maďarsku. Události v Maďarsku zaujaly pozornost našich lidí, kteří o tom hojně rozmlouvali a
mnozí byli tímto neočekávaným výbuchem nespokojenosti v Maďarsku zmateni. Bylo třeba pevného
a jasného pohledu na vývoj věcí, bylo třeba vysvětlování situace i povahy dějů v Maďarsku, aby to vše
bylo váženo ze zdravého hlediska rozumu.
Ještě se úplně neuklidnily mysli vzrušené události v Maďarsku, kde povstání nebylo ještě úplně
zlikvidováno, ještě byly boje v Budapešti a již
31.10.1956 vznikla další zlá mezinárodní zápletka,
Izrael napadl Egypt pro znárodnění Suezského průplavu a o 2 dny později napadla Egypt také vojska
anglická a francouzská.. Světový mír byl nebezpečně ohrožen.
Přes všechny tyto vzrušující události šli všichni
naši občané klidně za svou prací. V podnicích, úřa-

dech i ve škole byly konány schůze, na nichž byla
situace vysvětlována členy Okresního výboru KSČ.
Za tím účelem byly pořádány i veřejné schůze pořádané národním výborem. Agitační práce mezi rolníky pro vstup do JZD ovšem v této rozrušené době
ustala, neboť by se nesetkala s úspěchem. Vždyť
někteří lidé poblouznění událostmi spojovali s tím
i své naděje na návrat kapitalismu u nás – a tak už
se mezi sebou dohadovali, kdo z nich zabere který
obchod, pálenici nebo jiný podnik ve Vizovicích.

Poměry hospodářské Zemědělství
Počasí
V lednu bylo počasí proměnlivé, s občasnými
slabými mrazíky. Sněhu nebylo a od 13.1 do 24.1
vystoupily denní teploty až na +7 °C a +8 °C.
25.1 dostavila se odpoledne při západním větru
velmi hustá sněhová vánice. Pak nastalo ochlazení,
a31.1 bylo ráno -24 °C, v poledne -14 °C, avšak
ve20hodin bylo již -20 °C. Ráno 1.2. bylo -25 °C,
v ovocnářské škole při zemi byl dokonce naměřen
mráz -31 °C. Severní vítr sílil, přes den vystoupila
teplota jen na -18 °C. Krutá zima přišla náhle, když
se před tím zdálo, že zima už ani nebude. Lidé na
ulicích chodí zabalení i přes obličej před nepříjemnými účinky krutě palčivého silného severního větru. Sněhu je však málo, napadlo jej asi jen
10cm, trochu se pak slehl, takže hroudy na polích
vyčnívají na povrch. Rolníci vyslovují obavy, že
kruté mrazy způsobí škody na ovocných stromech.
2.února byl ráno mráz -22 °C při částečně zatažené
obloze, avšak prudký severní vichr krutost zimy
značně zesiluje. Pak se mrazy trochu zmírnily azačalo sněžit. Napadlo 18 cm sněhu ve dnech 7.2 a
8.2. Ráno 9.2 byl opět krutý mráz. V ovocnářské
škole bylo -32°C, v Klášterní ulici -33 °C při stálém
severním vichru, který přímo pálil a řezal do obličeje. Někteří žáci cestou do školy omrzli amuseli být
ošetřeni lékařem. Autobusy i vlaky jezdí nepravidelně, se zpožděním. 9.února ani pošta do Vizovic
nepřijela, takže listonoši nemajíce co roznášet, měli
volno. V ovocnářské škole zaznamenali na půdních teploměrech v hloubce 5 cm teplotu -1,8°C,
vhloubce 10cm -0,8 °C, v hloubce 20cm rovněž
-0,8°C a další teploměry ve větších hloubkách nelze
kontrolovat, ježto nahoře v půdě zamrzly.
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Divadelní jaro v Domě kultury Vizovice
16.3.2006

9:00

O Růžence – klasická pohádka pro děti
hraje Karlovarské hudební divadlo Karlovy Vary

24.3.2006

19:00

Dívčí válka aneb co se stalo v Řehovém hájku
hraje Ubelský zatímní spolek všehoschopných občanů s divadelními sklony. Ochodnické divadlo
se v Uble hrávalo už za časů našich dědů a babiček a bylo velice úspěšné a proslulé. Současníci by
rádi navázali na tuto tradici a přispěli tak k oživení kulturního dění jak v Uble tak i v okolí.

4.4.2006

9:00

Ježibaby a ženichové – pohádka pro děti hraje Divadlo MALÉ HRY Daniely Zbytovské Brno

21.4.2006

19:00

Klášterní tajemství aneb David a Dominika
hraje DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV. Bláznivá hra plná agentů a neposedných schovanek
kláštera sv. Cecila. Podle hry Pavla Dostála upravila V.Hartlová a hudbou obohatil Dr. V.Čech.

5.5.2006

19:00

Mamselle Nitouche aneb pravda pana Celesténa
Hra vznikla před více než sto lety a dodnes si zachovala svůj půvab. Je to vlastně veseloherní
záznam dvojího života skladatele, zvláště toho období kdy se rozhodoval mezi kostelem a divadlem. Z originálu přeložil a upravil Oldřich Nový. V hlavní dvojroli Celesténa – Floridora můžete
vidět Otakara Brouska ml., který také představení režíroval.
-JT-

Dům kultury Vizovice
Seznam kulturních akcí na měsíc únor - březen 2006
23.2.2006
2.3.2006
7.3.2006
9.3.2006
9.3.2006
16.3.2006
21.3.2006
23.3.2006
28.3.2006
30.3.2006
4.4.2006
6.4.2006
10.4.2006
11.4.2006
21.4.2006
27.4.2006

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
9:00
16:00
16:00
16:00
9:00
14:00
19:00

kurz paličkování - pokročilí
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
setkání důchodců
Ježibaby a ženichové (divadlo MALÉ HRY Brno)
Akademie Střední školy oděvní a služeb Vizovice
vernisáž výstavy manželů Adamcových
kurz - nová decoupáge
Klášterní tajemství aneb David a Dominika (DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV)
setkání důchodců

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.) byla z rozhodnutí Města Vizovic od ledna 2006 zmenšena (zřízena pasová kancelář).
V těchto dnech probíhá jednání o možnosti výstavy Mgr. J.Ročáka.

Těšíme se na Vaši návštěvu

J.Trlicová
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Dotek o.p.s.
Milí čtenáři. Dovolte mi abych využila tohoto prostoru pro informování Vás o naší společnosti a
práci. O tom co už se nám za víc než půl roku povedlo a o co bychom se do budoucna rádi pokusili.
Pečovatelská služba byla převedena od ledna pod název “Obecně prospěšná společnost “DOTEK” o.p.s.”
Jsme nestátní nezisková organizace (NNO). Spojili jsme tak dvě oblasti sociální (pečovatelská služba) a
zdravotní (domácí zdravotní péče) do jedné. Tímto názvem a logem budou označena i auta, která pro
naši práci využíváme. Naší pomocí - dotekem se snažíme usnadnit život těm, kteří na to sami nestačí. V
tomto sdělení bych Vás ráda informovala o sekci č. 2 Sociální péče

Sociální péče

Péči poskytují zkušené pečovatelky s kvalifikací nižšího zdravotnického pracovníka.
Pečovatelská služba
rozvoz obědů do domácností
služba v domácnosti dle přání klienta a nabídky služeb
Respitní péče (úlevová péče pro pečující osoby)
připravuje se ( v současné chvíli probíhá rekonstrukce prostor)
Denní stacionář v jídelně DPS (Dům s pečovatelskou službou)
každou středu dopoledne
Cítíte se sám/a?
Chcete být užitečný/á a nevíte jak?
Chcete si popovídat a nevíte s kým?
Chcete si zacvičit a nevíte kde?
Chcete si sám/a vyrobit milý dárek a nevíte z čeho?
Chcete se naučit něco nového a nevíte co?
Chcete si číst a nevidíte dobře?
Chcete si zazpívat?
Můžete s námi v DPS. Zajistíme dovoz i odvoz. Nejen pro seniory. Pro všechny, kteří pro svůj zdravotní problém tráví svůj čas doma bez činnosti. Nebojte se, nestyďte se, odložte všechny zábrany. Zavolejte,
přijďte. Dobrovolníci, kteří by nám rádi pomohli, jsou srdečně zváni.
Jiné aktivity
cvičení pro seniory v pondělí a ve čtvrtek v 8:00 hodin. Všichni jsou zváni, možnost použít rotoped
Půjčovna kompenzačních pomůcek
kolečkové židle, el. polohovací postel, antidekubitní pomůcky (prevence bolestivých proleženin)
nástavec na WC, hydraulický zvedák do vany. Na tomto místě opět prosím, jestli vlastní někdo
některou z těchto pomůcek a nepotřebuje ji, poskytněte ji do nabídky potřebným.

Navázali jsme

spolupráci s o.s. Naděje v Otrokovicích - proběhla prodejní výstava výrobků z dílny jejich klientů.
Na příštích výstavách rádi uvítáme širokou veřejnost.
spolupráci se ZŠ
děti z Vizovjánku u nás vystoupily se svým programem na téma “Vizovické pověsti”
děti z prvního stupně nám svými výrobky zútulnily prostory v předvánočním čase
spolupráce s MŠ - návštěva dětí
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spolupráci s Okrašlovacím spolkem ve Vizovicích. Budeme se dělit také o místo v jejich vývěsce
(u Tržnice), kde Vás budeme informovat o tom, co se děje.

Pokračuje

mše svatá každý druhý a poslední pátek v měsíci. Je otevřena pro všechny, nejen pro obyvatele
DPS. Pro imobilní zajistíme odvoz. Do DPS je bezbariérovy přístup.

Hydromasážní vana

v DPS pro všechny občany i imobilní (máme k dispozici hydraulický zvedák)

Termojídlonosiče

podle vyhlášky 107/2001 Sb., která upravuje hygienické požadavky na stravovací služby je nutné
používat pro přepravu stravy termonádoby. Bylo by proto vhodné, aby každý odběratel obědů tyto
nádoby vlastnil. I v našem městě se budeme muset tomuto požadavku také přizpůsobit. Několik
kusů máme k dispozici v DPS za velmi výhodnou cenu. Do budoucna nebude možné v jiných
nádobách obědy poskytovat (vhodný dárek).

Dobrovolnictví

rádi bychom uvedli v život dobrovolnickou činnost. Přestože veřejnost je často skeptická vůči této
aktivitě a velká část populace prohlašuje, že by se nikdy ničeho podobného nedopustila, lze v posledních letech vysledovat i pozitivní tendence, které přibližují Českou republiku civilizovanému světu i
na tomto poli. Proto vítáme a velice si vážíme všech, kdo by chtěli obětovat část svého volného času
pro vyplnění času druhých. Jedinou odměnou je jim hřejivý pocit z vykonaného dobra.

Připravujeme

jednou týdně - přesný den bude ustanoven
každé pondělí
každou středu
každý čtvrtek
1. a 3. pátek v měsíci

13:00
8:00
8:30
8:00
8:00

TAIJI

TAIJI pro seniory v DPS
cvičení
denní stacionář
cvičení
mše svatá

ve spolupráci s SK TAIJI Zlín nabízíme od dubna 2006 TAIJI pro seniory. Jako jediný klub v České
republice nabízí možnost cvičit podle anglického projektu “Rovnováha pro život”. Cvičení vychází
z východních zdravotních cvičení. Toto cvičení nemá omezení věkem ani zdravotním stavem. Každý
si najde, co mu vyhovuje. Mohou cvičit lidé po cévní mozkové příhodě, lidé používající k chůzi
oporu (francouzské hole), lidé po úrazech. Cvičení povede paní Dana Vítková, cvičitelka, která získala certifikát Čínské mezinárodní asociace umění a byla speciálně proškolena pro cvičení seniorů.
Cvičení zlepšuje pohyblivost, koordinaci pohybů, bolesti páteře, stabilitu při chůzi, náladu, poruchy spánku, krevní tlak, oddaluje osteoporózu. Umožňuje poznat nové přátele a kamarády a prožít
hodinu příjemného pohybu.

Pedikúra

od února bude v provozu pedikúta v DPS i pro veřejnost
všechny, kteří nemohou sami přijít, rádi navštívíme doma

Internetové stránky

www.dotek.org jsou ve zrodu
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Děkujeme

městskému úřadu, sociálnímu odboru a zastupitelstvu města za pomoc
všem obvodním lékařům za spolupráci
paní MUDr. Dagmar Zavřelové za obrovskou podporu
otci Robertovi za mše svaté
paní Bolfové za květiny
paní Čalounové za vedení cvičení a pomoc
rodině Jurčákové za darovaná jablka pro obyvatele DPS
panu Vajdákovi za drobné opravy a pomoc
rodině Vyoralové za darované kolečkové křeslo
paní Žabkové, že se nám stará o knihovnu
panu Mgr. Žabkovi, že svou harmonikou rozdává radost při setkání obyvatel DPS
obyvatelům DPS za pochopení a trpělivost při realizaci některých změn
všem, kteří nám drží palce a pomáhají radou, úsměvem, dobrým slovem a drobným praktickým
darem

Chceme být nápomocni svým hlasem pro

zlepšení podmínek ve městě pro imobilní spoluobčany
označení parkovacích míst
bezbariérový přístup do budov
bezbariérové nájezdy a vjezdy

Cíl

vybudovat v DPS centrum pro pomoc a setkávání všech, kteří to z nějakých důvodů potřebují nebo
chtějí.

Spolupráce

máme zájem a nabízíme spolupráci všem, jednotlivcům i organizacím, kterým se naše činnost líbí.
Kterým není osud lidí kolem sebe lhostejný a chtějí jakkoliv pomoci. Radou, pomocnou rukou,
svým volným časem, finančním příspěvkem, či dlouhodobým partnerstvím.

Informace

telefon: 577 453 396, mob.: 604 85 15 44, r.dotek@seznam.cz
Budeme se snažit abyste měli důvod nám i dál držet palce.
P.S. Velice si vážím svých spolupracovníků a děkuji jim za jejich profesionální práci. Po dobu rekonstrukce jsou všechny aktivity zrušeny. Děkujeme za pochopení.
Radomíra Pečeňová

Výsledek Tříkrálové sbírky
Určitě jste zaregistrovali v sobotu 8.ledna v našem městě skupinky tříkrálových koledníků. Možná, že zazvonili
i u vašich dveří a potěšili vás svým kolednickým zpěvem. Takových skupinek chodilo po našem městě 14, tedy celkem koledovalo 42 koledníků, převážně dětí (v každé skupince musel vždy být jeden nad 15 let). V zapečetěných
pokladničkách pak přinesli a odevzdali do Charity Zlín včetně Lhotska a Chrastěšova celkem 87 280,50 Kč.
Charita Zlín, která uspořádala letos tuto Tříkrálovou sbírku ve 44 obcích (provádělo ji 165 skupinek koledníků), takto získala celkem 828 041,- Kč. Přibližně polovina vybrané sumy bude použita přímo pro potřeby Charity
Zlín, největší část bude použita pro pomoc seniorům, rodinám v nouzi a rodinám s postiženými dětmi.
Je pro nás milou povinností tlumočit touto cestou poděkování ředitele Charity Zlín Vlastimila Vajďáka a asistenta Tříkrálové sbírky Kristýny Grulichové všem organizátorům, koledníkům a hlavně dárcům.
Pastorační rada farnosti Vizovice
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Píp šou
(M.B.)

Na ovci seděla straka
Nohy ve vlně
Zobák vystrkuje ze strakatého saka.
Do jabloně káně
Snesla se z oblaku
Pokukuje na straku.
Ač Lucie bílá je mrazivá
Nezvyklá píp šou mě prohřívá
Kochám se mrazivé Lucie krásou
Zatím co ptáčci mi skopové pasou.
Hodišova na Lucii 2005

Společenská kronika
prosinec 2005 - leden 2006
Narození:

Jan Jemelka (listopad)
rodiče: Jan a Jitka roz. Němcová
Julie Čechová
rodiče: Filip a Jana roz. Šaratová
Aneta Slováčková
matka: Eva Slováčková

foto:
foto: Radka
Radka Štalmachová
Štalmachová

Magdaléna a Kryštof Grácovi
rodiče: David a Marcela roz. Píšová
Adam Antolák
rodiče: David Antolák a Jana Duroňová roz. Miková
Tomáš Kmínek
rodiče: Miroslav a Olga roz. Bravencová
Nela Šerá
matka: Miroslava Šerá

Úmrtí:

Vlastimil Tureček, Říčanská, 83 let
Milan Peloušek, Zlínská, 78 let
Břetislav Jaroňek, Růžová, 68 let
Anna Haitová, Lázeňská, 82 let
Zdeněk Surovec, Růžová, 76 let
Ludmila Koníčková, Zlínská, 62 let
František Pečeňa, Dubovsko, 83 let
Anna Ratajská, Razov, 87 let
František Lukša, Příkrá, 82 let
Anežka Rychlíková, Říční, 76 let
Soňa Hradilová, Růžová, 68 let
Milada Opatrná, Říčanská, 82 let
Stanislav Pekárek, čtvrť A. Háby, 66 let
Marie Zádrapová, Slušovská, 61 let

Sňatky:

Tomáš Korčák - Marta Kneifelová, Vizovice

Moudrá slova (O poezii)
Všechny opravdu velké básně jsou variacemi na píseň
osudu „ať už je to maestoso, allegro, nebo scherzo.
foto: Radka Štalmachová
MORGENSTERN
„Carmina morte carent“ – „Verše nepodléhají smrti“
OVIDIUS
Jsou-li básně jen krásné, to nestačí: dojímat musí – „malíři
a básníci měli vždy stejné právo odvážit se čehokoliv“.
HORATIUS
Skutečná poezie musí vždy alespoň o hodinu předběhnout život.
MAJAKOVSKIJ
Každá dokonalá báseň je jedno velké vítězství, každá sladká sloka je celé království míru.
K.ČAPEK
Básník opravdu velký, jenž nemá průměrné vlohy, neskládá všedního nic a netvoří líbivé verše se znakem obecné ražby
– ten básník, jak chápu ho v srdci, musí mít volnost ducha a
nesmí naň doléhat tíseň, stejně jak trampoty všední.
IUVENALIS
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Počasí v roce 2005
Máme-li posoudit, jaké počasí nám přinesl rok
2005, musíme se podívat, co nám o něm říkají
údaje z meteorologických záznamníků stanice,
kterou ve Vizovicích spravuje Mgr. Baný. Za použití statistických metod (sečítání a malá násobilka)
jsme dospěli k následujícím závěrům.
Za minulý rok nám spadlo 807,6 mm vody.
Dlouhodobý průměr (od r. 1968) činí 713,6 mm
a napršelo či nasněžilo nám loni o 94 mm vody
více. Podle Mgr. Baného je ale vodní bilance uplynulých let ještě v mírném deficitu. Nejvíc vody
spadlo 6.12. a to 35,5 mm. Porovnáme-li na grafu
Průběhu srážek v roce, zjistíme, že prosinec byl
relativně nejdeštivějším měsícem.
Teplota se oproti minulým letům snížila.
Zatímco dlouhodobý průměr činí 8,13 °C skutečně dosažený průměr za rok 2005 je 7,98 °C.

Myslím si ale, že to v žádném případě neznamená
příchod nové doby ledové (alespoň pro příštích
10 tisíc let). Prognózy spíše hovoří o globálním
oteplování. Nejteplejším dnem byl 30. červenec
kdy jsme se opékali při průměrné teplotě 26,1 °C
a nejvíc jsme mrzli 28.ledna při -12,8 °C.
Co z uvedených údajů vyvodit? Nechť proklínáme příděly sněhu, který musíme odklízet, nebo
ať z jiných důvodů od plic nadáváme na nesnesitelná vedra, stejně nám to není nic platné. Příčinu
těchto jevů můžeme hledat u „svatého Petra“, v
„Osudu“, nebo v „Přírodě“. Můžeme si být ale
jisti, že nikdo z nich nepřijme žádný úplatek,
abychom jeho představy o vývoji počasí, a to i za
přispění těch nejschopnějších lobbistů, zvrátili.
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Jhr

Okrašlovací spolek informuje...
Před devíti měsíci se ve Vizovicích znovu obnovil
Okrašlovací spolek, který v roce 2005 oslavil 110.výročí
od svého založení. Rádi bychom vás, milí spoluobčané,
informovali o tom, jak činnost tohoto spolku pokračuje.
Členská základna se rozrostla jen nepatrně. Těch, kterým záleží na vzhledu našeho města, je zatím pouze 15.
Není to mnoho, ale my pevně věříme, že se najdou mezi
občany Vizovic další, kterým není lhostejné, jak Vizovice
vypadají a svým aktivním zapojením do činnosti spolku
se stanou novými členy, kteří budou mít možnost prosazovat své osobní zájmy, které se slučují se zájmy OSV.
A co se nám za uplynulé období podařilo zrealizovat?
- na základě naší žádosti jsme dostali povolení od
MÚ používat v logu OSV znak města. Je to důkaz toho,
že nás MÚ bere vážně a že setkání předsedy spolku pana
Daniela Šmída se starostou města panem Ing. Vítem
Sušilou bylo zdárné a smysluplné.
- jak jste si již jistě mnozí všimli, bylo sídlo spolku
označeno krásnou smaltovou cedulí. Za pomoc při
realizaci děkujeme touto cestou firmě Smalt Zlín, která
poskytla 50% slevu oproti běžným zakázkám a firmě
Štěpský dvůr, která zbývajících 50% spolku věnovala
jako sponzorský dar.
- první cíl, přimět město k označení názvů ulic a
náměstí se zdařil. Věříme, že se tak nejen naši spoluobčané, ale i návštěvníci města Vizovic v něm budou lépe

orientovat. Tímto děkujeme všem členům OSV, kteří se
o toto zasadili.
- pan Daniel Šmíd dále předal na zastupitelstvu
města návrh na rekonstrukci městského veřejného osvětlení, které je v katastrofálním stavu. Jeho návrh rekonstrukce vycházel z historické podoby tohoto osvětlení.
Na vyjádření Města zatím čekáme.
- další z našich cílů: rekonstrukce mostu mezi
náměstími, nabývá na konkrétní podobě. Z dobových
fotografií se snažíme navrhnout rekonstrukci lamp, které
tento most doplňovaly a zadat samotnou rekonstrukci
místní firmě. Věříme, že nás i ostatní firmy a občané v
našem snažení podpoří. Vždyť chceme zkrášlovat město,
které je našim domovem a snažíme se o to, aby tento
domov byl pro nás všechny občany Vizovic ten nejhezčí!
Vážení spoluobčané, pokud se domníváte, že i vy můžete
našemu městu nějak pomoci, rádi vás mezi námi uvítáme jako nové členy. Jste opravdu u nás ve Vizovicích
se vším spokojeni? Toho, co by se dalo zlepšit je přece
kolem plno. Jen se dívat otevřenýma očima a neřídit se
heslem:“Nehas, co tě nepálí!“ Vždyť když nás bude víc,
o to snadněji se nám všem společně podaří realizovat a
uskutečňovat záměry a plány na zkrášlení Vizovic.
O našich dalších aktivitách se můžete dozvědět také
ve vývěsní skříňce (vedle Tržnice).
Zuzana Štalmachová

Sypejte ptáčkům
Letošní mimořádně tuhá a dlouhá zima opravňuje
k výzvě, uvedené v nadpisu: „Sypejte ptáčkům“. Je to
možnost, jak může každý z nás přírodě pomoci. Hladoví
opeřenci vás zato obdaří na jaře zpěvem, při kterém
jim i vám bude srdíčko usedat. Pomoc potřebují nejen
ptáci, ale i zvěř. Ve sněhu po krk se brodící srny marně
hledají obživu pod víc než půlmetrovou sněhovou
peřinou a hladového zajíce můžete snadno potkat i na
náměstí. Přišel dokonce k nám na zahradu, kde naštěstí
našel jabloňové větve, ulámané při listopadové nadílce
těžkého sněhu. V současné době potřebují lepší a výživnější potravu i domácí hlídači, kteří mají tzv. „studený
odchov“. Prostě nesmí domů do tepla. Před časem jsem
psal ve Vizovských novinách o psovi – bezdomovci,
který nakonec zakotvil u p. Hurty (u dolního kravína).
Nezapomněl jsem na něho a tak 2-3 krát týdně mu
přinesu něco k jídlu. Teď, v těch mrazech to potřebuje
dvojnásobně. Tak jsem ho jel navštívit s nějakou dobrotou. Odbočoval jsem k „dolnímu kravínu“ , najel ke
středové čáře a v protisměru jsem pouštěl asi tři auta.
V tom se mé auto otřáslo a přišla rána. V první chvíli
jsem měl pocit, že mám utrženou pravou půlku vozu.

Kolem mne se přehnalo auto, jehož řidiči nedošlo,
že když nemá dost místa, měl by alespoň zpomalit.
Nezpomalil, tak 60 až 70 km/hod. profičel kolem mne.
Odstavil jsem auto mimo silnici a očekával, že řidič,
vida co způsobil, zastaví, vrátí se a domluvíme se, co s
tím. Gentleman ale víc přišlápnul plyn a vyprašoval ke
Zlínu. Vydal jsem se za ním, ale už bylo pozdě. Zmizel.
Moje auto přišlo o pravé zpětné zrcátko, pánovo auto
má zřejmě načaté levé. Inu, jak svého času říkal pan
Horníček: „Kde blb, tam nebezpečno“. A že jich u nás
jezdí. Komplexy méněcennosti si kompenzují šlápnutím
na plyn, čímž dávají najevo, oč mají silnější vůz. Bohužel
tím taky dávají na vědomí, oč mají slabší IQ. Tím jsem
ale trochu uhnul od tématu. Stejně jsem chtěl jenom
dodat, že můj problém s autem se vůbec netýká mého
kamaráda – bezdomovce. On za nic přece nemůže a dál
bude dostávat svoji porci, na kterou si už dávno zvykl.
Jenom já jaksi budu mít větší strach se pohybovat po
silnicích kvůli řidičům – pirátům.
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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.
Kontakty:
Přijďte se i vy podívat na jednu z nejstarších lékáren v Zlínská 467,
České republice.
763 12 Vizovice

Dne 8.4.2006 pořádají
skauti tradiční sběr
papíru a železa.
Další podrobnosti budou
sděleny letáčky před akcí.

tel./fax: 577 452 393,
tel.: 577 011 408,
e-mail: lek-viz@cmail.cz

27,90
27,20

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 777 788 164
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Rok 2006 se v oblasti policejní činnosti
nese ve znamení nové právní úpravy pravidel silničního provozu a problematiky boje
proti alkoholismu a boje proti užívání jiných
návykových látek.
Od 1.1.2006 vešel v účinnost zákon
č. 379/2000 Sb. o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami,
který výrazně mění a koriguje jejich užívání.
Díky novému zákonu by se široká veřejnost
měla dočkat větší ochrany před zhoubnými
účinky těchto látek. Došlo k radikálnímu
omezení kouření, které je vykázáno z veřejných budov a prostor, zastávek, nebo prostředků hromadné dopravy a jiných všem přístupných prostor. Stejného osudu se dočkal i
alkohol. Osoby, které jsou v zjevně podnapilém stavu se nesmí zdržovat v již výše zmíněných místech, protože se jinak vystavují
nebezpečí sankce. Policisté OOP Vizovice od
počátku roku řešili již několik případů zjevně podnapilých osob, které mohly následně
o svém porušení zákona přemýšlet v policejní cele. Další oblastí činnosti Policie České
republiky je i dohled nad podáváním alkoholu osobám mladším osmnácti let. Na území
města Vizovic byly zaznamenány od začátku
roku již tři pohostinské podniky, jejichž personál byl za benevolentní přístup k “alkoholuchtivé” mládeži “oceněn” peněžitou prémií
ve formě blokové pokuty. Policista může za
výše popsané jednání naplňující skutkovou
podstatu přestupku ve smyslu § 30 odst. 1
písm. a) z.č. 200/1990 Sb. na místě uložit
blokovou pokutu ve výši až 1000 Kč. Při
opakovaném porušení zákona konkrétní osobou by se však mohlo již jednat o spáchání
trestného činu podávání alkoholických nápojů mládeži ve smyslu § 218 trestního zákona
a může být soudem ohodnocen až jednoroč-

ním pobytem ve vězení.
V oblasti dopravy přinese od 1.7.2006
výrazné změny nový zákon č. 411/2005
Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích a
další související předpisy. Mimo již po všech
stránkách prodiskutovaný “bodový systém”
přináší zákon řadu dalších zásadních změn
a opatření, přičemž dojde ke zvýšení pravomocí policie. Doporučuji všem řidičům,
aby se v předstihu seznámili s novou právní
úpravou, protože její neznalost by mohla
mít pro přestupku se dopustivšího účastníka silničního provozu nepříjemné důsledky.
Veškeré změny jsou vedeny s cílem změny
myšlení řidičů na našich cestách, které má
zajistit zlepšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Musíme si uvědomit, že i přes
naši oblast vedou dvě významné dopravní
komunikace I/69 a I/47 se silnou hustotou nákladní i osobní dopravy. Hustota a
nepřehlednost provozu vedou k dopravním
kolizím, které si mnohdy mimo materiálních
škod vyžádají zranění či smrt člověka. Pro
ilustraci připomínám případ z ledna letošního roku, kdy byl na frekventované vizovické
křižovatce sražen na přechodu chodec, který
utrpěl vážná zranění.
Obě normy přinášejí nová pravidla, která
by měla být prostředkem ke zvýšení komfortu našeho života. Jejich prvořadým cílem
je vedení k vlastní odpovědnosti za ochranu
života a zdraví. Zvýšení bezpečnosti na silnicích a ochrana před běžnými a lehce dostupnými a zneužitelnými návykovými látkami
je naším základním právem, které bychom si
měli umět zajistit a udržet.
kpt. Bc. Nikolaj Martinák
zástupce vedoucího OOP Vizovice
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