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SLAVNOSTNÍ OâEKÁVÁNÍ
âím více se krátí den a pﬁib˘vá tmy, tím více hledáme pﬁízeÀ
domova plného svûtla, tepla
a vÛní. A v ãase adventním jsme
plni slavnostního oãekávání pﬁíchodu Vánoc. Peãeme, uklízíme, a je
náhle obtíÏné odolat shonu, kter˘
tento ãas velkého tû‰ení pﬁiná‰í.
Stihneme to vÛbec? Dokonãit
v‰echno, co jsme v poãátcích roku
zaãali a co jsme si pﬁedsevzali?
Fini‰ujeme s prací a cítíme, Ïe teì
je to ten nejdÛleÏitûj‰í okamÏik
k úklidu v‰eho kolem. ·uplíkÛ,
skﬁíní, vztahÛ a také srdcí. Srdcí,
která se otevírají a stejnû jako uklizená skﬁíÀ sk˘tají nov˘ prostor
k ukládání nûãeho nového, lep‰ího, ãist‰ího. A to je dobﬁe.
Zkusme se tedy na chvíli
zastavit. RozsviÈme svût˘lka svíãek a sledujme radostnû poskaku-

jící plamínky pﬁiná‰ející barvy
v tmavém zimním ãase a pocit
tepla jako u ohnû. Chovejme ty
chvíle klidu a pochopení pﬁi setkání se sv˘mi nejbliÏ‰ími, co nejdéle to pÛjde. Pokusme se zapomenout na v‰echna trápení,
závist, nevraÏivost a ãasto nenávist, které nás mnohdy obklopují
a suÏují.
Stejnû jako den, konãí i rok.
Pﬁinesl mnohé. Svûtlo i stíny, splnûná pﬁání i marné nadûje. Ale
také nová pﬁátelství, toleranci,
pochopení a nová oãekávání, Ïe
ten pﬁí‰tí rok bude je‰tû lep‰í.
AÈ je tedy ãas vánoãní i novoroãní pln˘ pohody, radosti a tolerance stejnû jako cel˘ pﬁí‰tí rok
2007.
Alena Hanáková
starostka

O âEM
PÍ·EME:
- V˘sledky komunálních
voleb
- Z mûstského zastupitelstva
- Zamy‰lení po volbách
- Informace z MûÚ
- Za Franti‰kem
MojÏí‰em
- Stûhování do âamínek
- Z policejního deníku

PF 2007
z chemikova bloku –
Phosphorum a Fluorum do 2007
roku!
TéÏ abychom si na‰li ãas ﬁe‰it
podobné rebusy hravé:
Phosphorus – silné kosti, Fluorum
– zuby zdravé ….

Vo d û n k a
Drahocenná je voda na mûsíãní
splátky…
Ale o Vánocách ‰etﬁit nebudeme.
Kúpávali zme sa dycky a aj sa
kúpávat budeme
pﬁed ·ãedr˘m veãérem. (aj na
Veliké pátky…)
a e‰ãe nûco od Miladky:
„Vítaj, pﬁevítaj
vodiãko studená, ãistá,
vy‰las od pána JeÏí‰e Krista,
om˘vá‰ kaméní, koﬁéní,
umyj aj to moje hﬁí‰né stvoﬁéní.“

CENA 4 Kã

pf – z literárního kútka
je pusa fúkaná od Metúdka…
MB
Foto: Sylva ·talmachová
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mûsta Vizovice pﬁijalo na svém ustavujícím zasedání dne 6. 11. 2006
a prvním ﬁádném zasedání dne 4. 12. 2006 v novém volebním období následující usnesení:
Ustavující zasedání dne 6. 11. 2006:
- ovûﬁilo platnost volby ãlenÛ zastupitelstva mûsta
- stanovilo - poãet dlouhodobû uvolnûn˘ch ãlenÛ zastupitelstva na 2, poãet ãlenÛ rady na 5
- schválilo tajnou volbu starosty, místostarosty a dal‰ích ãlenÛ rady mûsta
- zvolilo starostou mûsta Mgr. Alenu Hanákovou
- zvolilo místostarostou mûsta Ing. Jaroslava Burkarta
- zvolilo za ãleny rady mûsta Ing. Rudolfa Srbu, Jaroslavu Divílkovou a Mgr. Jiﬁího KoÀaﬁíka
Zasedání zastupitelstva dne 4. 12. 2006
- vzalo na vûdomí v návaznosti na usnesení Zastupitelstva mûsta Vizovice ã. VIII/136/06 a ã. VIII/138/06 ze dne 6. 11.
2006 nástup místostarosty Ing. Jaroslava Burkarta jako dlouhodobû uvolnûného ãlena zastupitelstva mûsta od 1. 1. 2007
- schválilo Jednací ﬁád zastupitelstva mûsta Vizovice se zapracováním navrÏen˘ch zmûn
- povûﬁilo Ing. Jaroslava Kulhánka sestavením v˘boru kontrolního, Ing. Rudolfa Srbu sestavením v˘boru finanãního,
Mgr. Jiﬁího Findeise sestavením v˘boru majetkového a Tomá‰e Chudárka sestavením v˘boru osadního
Finanãní záleÏitosti
- schválilo mûsíãní odmûny neuvolnûn˘m ãlenÛm Zastupitelstva mûsta Vizovice dle pﬁílohy ã. 1 a uloÏilo vedoucí finanãního odboru zajistit jejich vyplácení v souladu s ustanovením §77 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znûní. Odmûny se nebudou kumulovat
- schválilo Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 3/2006, kterou se mûní Obecní vyhlá‰ka ã. 4/2003, o místním poplatku
za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. V˘‰e
poplatku zÛstává nezmûnûna
- schválilo zmûnu rozpoãtu mûsta Vizovice na rok 2006 ã. 6 dle pﬁílohy ã. 2
- schválilo rozpoãtové provizorium na rok 2007 pro mûsto Vizovice a jeho organizace takto: ãerpání nekapitálov˘ch v˘dajÛ mûsíãnû do v˘‰e 1/12 skuteãn˘ch nekapitálov˘ch v˘dajÛ za rok 2006, ãerpání kapitálov˘ch v˘dajÛ
u jmenovitû zastupitelstvem schválen˘ch investiãních akcí podle uzavﬁen˘ch smluv o dílo
Majetkové záleÏitosti
- schválilo pouÏití ãásti v˘tûÏku z v˘herních hracích automatÛ za rok 2007na kulturní a sportovní úãely
- schválilo zámûr prodeje bytového objektu ã. p. 26, KleãÛvka
- schválilo zámûr prodeje ãásti pozemku p. ã. 5297/2 v k. ú. Vizovice
- souhlasilo se zveﬁejnûním zámûru prodeje ãásti pozemku p. ã. 235/1 v k. ú.Vizovice
- souhlasilo se zveﬁejnûním zámûru prodeje ãásti pozemku p. ã. st. 79 v k. ú Vizovice
- nesouhlasilo s udûlením v˘jimky dle Ïádosti ã. j. MUVIZ 41936/2006 o vyjmutí bytu ã. 14 z nabídky o odkup
bytÛ v domû ã. p. 992 ul. Po‰tovní, Vizovice
- stanovilo termín k odkoupení bytu ã. 14 v domû ã. p. 992 ul. Po‰tovní, Vizovice za podmínek dle pravidel do 30. 6. 2007
RÛzné
- vzalo na vûdomí Plán Technick˘ch sluÏeb mûsta Vizovice na období do r. 2009
- schválilo pro r. 2006 nákup malého nosiãe kontejneru do ãástky 800.000,- Kã
- schválilo nákup komunálního vozidla pro svoz odpadu v pﬁedpokládané v˘‰i 3,5 mil. Kã formou leasingu a povûﬁuje ﬁeditele technick˘ch sluÏeb mûsta Vizovice v˘bûrov˘m ﬁízením pro nákup
- povûﬁilo starostku mûsta Mgr. Alenu Hanákovou, aby zastupovala mûsto Vizovice na jednání svazku obcí
Regionu Zlínsko
- vzalo na vûdomí informace obãanÛ v oblasti v˘stavby R 49 a informaci místostarosty z jednání Komise pro
v˘stavbu R 49 ze dne 28. 11.2006
- uloÏilo odboru dopravy a silniãního hospodáﬁství zpracovat návrh bezpeãnostních opatﬁení pro zv˘‰ení bezpeãnosti na silnicích v k. ú. Vizovice
- uloÏilo ﬁediteli technick˘ch sluÏeb mûsta Vizovice provûﬁit zpÛsob v˘poãtu korekcí na jednotlivé domy sídli‰tû
RÛÏová, Vizovice
Alena Hanáková
starostka
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LIDOV¯ DÒM OPùT SLOUÎÍ
Dlouhé t˘dny postavené le‰ení u fasády Lidového domu
napovídalo obãanÛm, Ïe po období chátrání a tﬁináctileté devastaci dochází koneãnû k celkové generální opravû objektu, dokonãení úprav pﬁízemí a opravû fasád.
Kolaudace, která probûhla 7.11.2006, zahrnula rekonstrukci pﬁízemních b˘val˘ch restauraãních prostor, zmûny v dispoziãním ﬁe‰ení a novû vybudované skladové a sociální prostory.
Ve vstupní stylovû zachované ãásti najdou nyní obãané
centrální podatelnu (jak pro kanceláﬁe v historickém Lidovém
domû, tak i pro vedlej‰í radnici z roku 1981) spolu s pﬁipravovan˘m informaãním centrem. V navazující kanceláﬁské ãásti je
umístûn, v leto‰ním roce, novû zﬁízen˘ právní odbor (pﬁestupková komise byla od 1.2.2006 zru‰ena), Ïivnostensk˘ úﬁad, skladové, dílenské a sociální prostory pro personál i veﬁejnost. Podstatnû byly roz‰íﬁeny plochy ãekáren. Jako spojnice
s druh˘m nadzemním podlaÏím bylo zachováno dobové kamenné schodi‰tû. V horním patﬁe do‰lo k centralizaci odborn˘ch ãinností v oblasti Ïivotního prostﬁedí v uvolnûn˘ch prostorách pro Ïivnostensk˘ úﬁad a k pﬁesunu
oddûlení majetku a investic. Pro snadnûj‰í orientaci v obou ãástech Mûstského úﬁadu byl zvolen stejn˘ informaãní
a smûrov˘ systém pro náv‰tûvníky úﬁadu. V˘‰e uvedené stavební práce, které probûhly od ãervence do ﬁíjna t.r.,
dosáhly pﬁibliÏnû ãástky 7 mil. Kã.
-ep-

P¤ÍSPùVEK NA PÉâI NAHRADÍ ZV¯·ENÍ DÒCHODÒ PRO BEZMOCNOST
Od ledna 2007 se ru‰í zv˘‰ení dÛchodÛ pro ãásteãnou, pﬁeváÏnou nebo úplnou bezmocnost. Nyní vyplácí bezmocnost spolu s dÛchodem âeská správa sociálního zabezpeãení. Zavádí se nová vy‰‰í dávka – pﬁíspûvek na péãi, kter˘
nahrazuje zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost a pﬁíspûvek pﬁi péãi o osobu blízkou nebo jinou osobu. Vypl˘vá to ze zákona ã. 108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách, kter˘ zaãne platit 1. ledna 2007. O pﬁíspûvku na péãi budou rozhodovat
obecní úﬁady obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností podle místa trvalého bydli‰tû, které budou pﬁíspûvek rovnûÏ vyplácet.
Poslední zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost lidé od âeské správy sociálního zabezpeãení obdrÏí v prosinci 2006 ve sv˘ch
bûÏn˘ch v˘platních termínech dÛchodu. Od ledna 2007 pak budou od obce dostávat pﬁíspûvek na péãi, aniÏ by museli o nûj
Ïádat. Odnûtí v˘platy zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost od ledna 2007 provede âeská správa sociálního zabezpeãení automaticky. Oznámení o zastavení v˘platy zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost za‰le dÛchodcÛm bûhem listopadu leto‰ního roku.
Osobû, která pobírala pﬁíspûvek pﬁi péãi o osobu blízkou nebo jinou, zaniká pﬁiznáním pﬁíspûvku na péãi nárok na
tuto dávku, proto bude sociálním odborem rozhodnuto o odejmutí této dávky k 31.12.2006.
Podle zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách se osoby, kter˘m ke dni nabytí úãinnosti tohoto zákona náleÏelo
zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost podle dosavadních právních pﬁedpisÛ, povaÏují za osoby závislé na péãi jiné fyzické osoby:
a/ ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby ãásteãnû bezmocné, náleÏí ãástka
b/ ve stupni II (stﬁednû tûÏká závislost), jde-li o osoby pﬁeváÏnû nemocné
c/ ve stupni III (tûÏká závislost), jde-li o osoby úplnû bezmocné
stupeÀ IV (úplná závislost), novû se zavádí tento stupeÀ, náleÏí v˘‰e pﬁíspûvku

2 000
4 000
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11000

K 1.1.2007 rovnûÏ vstupují v platnost zákon ã. 110/2006 Sb., o Ïivotním a existenãním minimu a zákon ã.
111/2006 o pomoci v hmotné nouzi, podle uveden˘ch zákonÛ budou vypláceny sociální dávky. Ministerstvo práce
a sociálních vûcí zavádí jednotn˘ aplikaãní program, jednotné tiskopisy (obdobné státní sociální podpoﬁe), je správcem
informaãního systému pomoci v hmotné nouzi.
Novû je Ïivotní minimum pouze jednosloÏkové a ãástky Ïivotního minima jsou u dospûl˘ch osob s pﬁib˘vajícím
poãtem spoleãnû posuzovan˘ch sniÏovány. Náklady na bydlení ﬁe‰í nov˘ doplatek na bydlení za stejn˘ch podmínek jako
pﬁíspûvek na bydlení (vyplácen˘ státní sociální podporou).
Novû jsou pro úãely dávek spoleãnû posuzováni rodiãe se zletil˘mi dûtmi, pokud spoleãnû bydlí. Pﬁi zkoumání pﬁíjmÛ
je uplatnûn motivaãní princip, napﬁ. za pﬁíjem ze závislé ãinnosti se povaÏuje 70% tûchto pﬁíjmÛ. Rozhodn˘m obdobím
pro zji‰Èování pﬁíjmÛ je období tﬁí kalendáﬁních mûsícÛ. Nov˘ pojem – Ïivobytí osoby, tj. v˘‰e finanãních prostﬁedkÛ, které
osoba potﬁebuje k zabezpeãení základních Ïivotních podmínek.
Existenãní minimum je v˘‰e prostﬁedkÛ, které umoÏÀují tzv. „pﬁeÏití". Zv˘‰ení pﬁíjmÛ vlastním pﬁiãinûním se poÏaduje prodejem nemovitého majetku po tﬁech mûsících a movitého po ‰esti mûsících pobírání dávky. Po ‰esti mûsících se
rovnûÏ vyÏaduje zv˘‰ení pﬁíjmÛ zru‰ením stavebního spoﬁení, pokud by v‰ak získaná ãástka byla vy‰‰í neÏ desetinásobek
ãástky Ïivotního minima, k této moÏnosti se pﬁihlíÏí ihned pﬁi podání Ïádosti.
O nov˘ch zákonech Vás budeme prÛbûÏnû informovat i v dal‰ích vydáních novin, protoÏe tyto zákony zásadnû mûní
dosavadní praxi v oblasti sociálních sluÏeb a sociální péãe.
sociální odbor
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URâENO MOTORISTÒM
Od úãinnosti novelizace zákona ã. 200/1990 Sb. o
pﬁestupcích od 1.7.2006 uplynula jiÏ skoro doba 5
mûsícÛ a právní odbor MÚ ve Vizovicích tak mÛÏe
pﬁedbûÏnû vyhodnotit jeho úãinnost v souvislosti
s dopadem na motoristy v na‰em správním obvodu.
Zku‰enosti ukazují, Ïe bezprostﬁednû po 1.7.2006
se v˘razná vût‰ina ﬁidiãÛ zalekla daleko pﬁísnûj‰ích
sankcí aÈ uÏ formou pokut, nebo zákazem ﬁízení. Byl
zaznamenán v˘raznûj‰í pokles ﬁízení motorového
vozidla pod vlivem alkoholu, v˘znamnû se sníÏil poãet
pﬁestupkÛ pﬁekroãením povolené rychlosti a i ostatní
pﬁestupky zaznamenaly tu vût‰í, nebo men‰í pokles.
Postupnû v‰ak zaãala opadávat vlna obav a strachu, a to
hlavnû pﬁi dodrÏování rychlosti, zákazu pﬁedjíÏdûní,
pozornosti a opatrnosti pﬁi jízdû. Pﬁi projednávání
dopravních pﬁestupkÛ je zji‰Èováno, Ïe obecné povûdomí

o zákazu ﬁízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu je celkem dostateãnû roz‰íﬁené, av‰ak fakt, Ïe
pokud budete pﬁedjíÏdût jiné vozidlo v místech, kde je
to zakázáno, vám hrozí mimo penûÏní pokutu i zákaz
ﬁízení motorového vozidla na dobu 6 a 12 mûsícÛ,
vyvolává pﬁi jednání na stranû obvinûn˘ch bouﬁlivé
reakce. I pﬁes nûkterá sporná ustanovení zákona o pﬁestupcích, by mûlo b˘t zájmem kaÏdého ﬁidiãe, aby se
dÛkladnû seznámil se skutkov˘mi podstatami pﬁestupkÛ proti bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu na
pozemních komunikacích, jak jsou uvedena v § 22
zákona o pﬁestupcích a zvlá‰tû pak s tûmi ustanoveními,
kde se hovoﬁí o sankcích, které hrozí za vymezená protiprávní jednání úãastníkÛm silniãního provozu.
právní odbor

C E N T R Á L N Í R E G I S T R Aâ N Í M Í S TO
Dnem 1.8.2006, vstoupil v úãinnost zákon ã. 214/2006 Sb., kter˘ v˘razn˘m zpÛsobem novelizoval zejména zákon
o Ïivnostensk˘ch úﬁadech a zákon o Ïivnostenském podnikání (Ïivnostensk˘ zákon). NejdÛleÏitûj‰í zmûnou této novely
je roz‰íﬁení pravomocí Ïivnostensk˘ch úﬁadÛ jako centrálních registraãních míst – CRM, kde mÛÏe podnikatel zároveÀ
pﬁi ohlá‰ení Ïivnosti, podání Ïádosti o koncesi, nebo oznámení zmûn v údajích, uveden˘ch v Ïivnostenském rejstﬁíku,
rovnûÏ uãinit oznámení vÛãi dal‰ím státním orgánÛm a institucím, resp. vÛãi pﬁíslu‰nému finanãnímu úﬁadu, správû
sociálního zabezpeãení, úﬁadu práce a zdravotní poji‰Èovnû.
V praxi to tedy znamená, Ïe podnikatel mÛÏe na Ïivnostenském úﬁadû – CRM souãasnû s ohlá‰ením Ïivnosti, podáním Ïádosti o koncesi, nebo pﬁi oznámení zmûn v údajích, uveden˘ch v Ïivnostenském rejstﬁíku souãasnû:
1. pﬁíslu‰enému finanãnímu úﬁadu:
- podat pﬁihlá‰ku k registraci k dani z pﬁíjmu
- podat pﬁihlá‰ku k registraci k dani z pﬁidané hodnoty
- podat pﬁihlá‰ku k dani z nemovitosti (jen ve vztahu k podnikatelské ãinnosti)
- podat pﬁihlá‰ku k dani silniãní
- podat pﬁihlá‰ku k registraci pro plátcovy pokladny
- podat pﬁihlá‰ku k registraci – od‰tûpného závodu a provozovny
- podat pﬁihlá‰ku k dani z pﬁíjmÛ jako plátci (danû z pﬁíjmÛ ze závislé ãinnosti a funkãních poÏitkÛ, danû z pﬁíjmÛ
vybírané zvlá‰tní sazbou danû, zaji‰Èující daÀ)
2. pﬁíslu‰né správû sociálního zabezpeãní:
- podat oznámení o zahájení samostatné v˘dûleãné ãinnosti OSVâ (osoba samostatnû v˘dûleãnû ãinná)
- podat pﬁihlá‰ku k dÛchodovému a nemocenskému poji‰tûní OSVâ
3. pﬁíslu‰né zdravotní poji‰Èovnû:
- podat oznámení poji‰tûnce o zahájení, nebo ukonãení samostatné v˘dûleãné ãinnosti
4. pﬁíslu‰nému úﬁadu práce:
- podat hlá‰ení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení
Zákon v‰ak zároveÀ stanovuje, Ïe uvedená podání se pﬁedkládají na tiskopisech vydan˘ch Ministerstvem prÛmyslu
a obchodu. Tyto tiskopisy pak lze získat:
- na Ïivnostenském úﬁadû
- prostﬁednictvím oficiálních internetov˘ch stránek Mûsta Vizovice http://www.vizovice.eu
- prostﬁednictvím oficiálních internetov˘ch stránek Ministerstva prÛmyslu a obchodu http://www.mpo.cz
Dal‰í v˘znamnou zmûnou, kterou nová právní úprava pﬁinesla, je zavedení systému, kdy Ïivnostenské úﬁady nebudou vyÏadovat od podnikatelÛ, pokud je podnikatelé sami nedoloÏí, nûkteré informace, které jiÏ existují v databázi jiného orgánu státní správy nebo instituce. V souãasné dobû je to moÏné u v˘pisu z rejstﬁíku trestÛ, u dokladu o daÀové
bezdluÏnosti z podnikání, nebo o bezdluÏnosti vÛãi orgánÛm sociálního zabezpeãní.
Smysl v˘‰e uveden˘ch zmûn spoãívá zejména v pﬁenesení nûkter˘ch povinností z podnikatele na jednotlivé orgány
státní správy, pﬁiãemÏ umoÏÀuje podnikateli uãinit na jednom místû více krokÛ, spojen˘ch se vstupem do podnikání
a tím zv˘‰it komfort pﬁi jednání s úﬁady.
Ïivnostensk˘ úﬁad
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J A K B U D E M E S TAV ù T
P O D L E N OV É H O S TAV E B N Í H O Z Á KO N A
Dne 1.1.2007 nab˘vá úãinnosti nov˘ stavební
zákon ã. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ﬁádu. Jedná se o úplnû novou právní normu, která
zmûní jiÏ zabûhnuté postupy pﬁíslu‰n˘ch úﬁadÛ. Byl
dlouho pﬁipravovan˘ a projednávan˘ a bude v nûm
mnoho zmûn, na které se budou muset stavební úﬁady
pﬁipravit a stavebníci zvyknout. Provádûcí vyhlá‰ky
zpracovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Jejich znûní
je k dispozici na webov˘ch stránkách ministerstva
www.mmr.cz. Nov˘ stavební zákon by se mûl projevit
liberalizací, tj. zjednodu‰ením a zrychlením stavebnû
správních procesÛ, snahou co nejménû zatûÏovat stavebníka a na druhé stranû posílením kontrolních
mechanismÛ a zpﬁísnûním sankãních opatﬁení k prosazení stavební káznû.
Na stavebníky bude pﬁeneseno více povinností
a zodpovûdnosti, napﬁ. souãástí stavebního povolení
bude plán kontrolních prohlídek a stavebník bez jejich
provedení na základû jeho Ïádosti nemÛÏe pokraãovat.
Novû vzniká Úﬁad územního plánování, kter˘ bude
dotãen˘m orgánem a mimo poﬁizování územních
plánÛ, regulaãních plánÛ a jejich zmûn, bude poﬁizovat
územnû analytické podklady a vydávat územnû plánovací informace.
Pro jednotnost pﬁístupu stavebních úﬁadÛ v celé
republice budou formuláﬁe jednotné pro v‰echny úﬁady
s moÏností pﬁístupu na internetu. Novû je zavedeno tzv.
koordinované stanovisko, kdy k zámûru jeden úﬁad
vydává vÏdy stanovisko, zahrnující poÏadavky na ochranu v‰ech veﬁejn˘ch zájmÛ, které hájí. Tedy stanoviska
dle v‰ech pﬁedpisÛ, ke kter˘m je tento úﬁad pﬁíslu‰n˘,
pokud nejsou protichÛdná.
Dále stavební zákon zmírÀuje poÏadavky na stavebníka ve vûci dokladÛ, prokazujících jeho vlastnické ãi
obdobné právo, umoÏÀující provést svÛj zámûr, a to
tak, Ïe musí doloÏit jen tenkrát, pokud stavební úﬁad
existenci práva nemÛÏe ovûﬁit v katastru nemovitostí.
Novû je sjednocena v˘‰e pokut pro fyzické osoby
a fyzické a právnické osoby podnikající. Jejich rozsah je
vymezen tak, aby byla pouze trestem a ne likvidací.
Okruh staveb, které nepodléhají stavebnímu povolení, ani ohlá‰ení, je taxativnû uveden v § 103 tohoto
zákona. Pro stavebníka to v‰ak neznamená zbavení se
v‰ech povinností, neboÈ dle § 152 tohoto zákona je
povinen dbát na ﬁádnou pﬁípravu a provádûní stavby,
pﬁitom v‰ak musí mít na zﬁeteli zejména ochranu Ïivota a zdraví osob nebo zvíﬁat, ochranu Ïivotního prostﬁedí a majetku i ‰etrnost k sousedství. ZároveÀ je povinen
si k zámûru vyÏádat závazné stanovisko dle zvlá‰tních
pﬁedpisÛ, tj. ve Vizovicích napﬁ. stanovisko dle zákona

o památkové péãi v památkové zónû. Stavby dle § 103
i § 104 (napﬁ. oplocení, pergoly, kÛlny, skleníky do
40m2, pﬁípojky vodovodní, kanalizaãní a energetické
v délce do 50 m, bazény do 40m2) budou ãasto podléhat kdyÏ ne územnímu rozhodnutí, alespoÀ územnímu
souhlasu.
Stavby, podléhající ohlá‰ení, jsou uvedeny v § 104
tohoto zákona. Jsou to jednoduché stavby, jejichÏ návrh
je v souladu s obecnû technick˘mi poÏadavky na v˘stavbu, s územnû plánovací informací, které jsou umísÈovány v zastavûném území nebo v zastavitelné plo‰e, pomûry v území se jimi podstatnû nemûní a které nevyÏadují
nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.
Spolu s ohlá‰ením stavebník stavebnímu úﬁadu doloÏí, Ïe
o svém zámûru prokazatelnû informoval vlastníky sousedních pozemkÛ a staveb na nich. Ti mohou oznámit
stavebnímu úﬁadu své pﬁípadné námitky proti stavbû do
15 dnÛ ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.
Souãástí takového ohlá‰ení je i projektová dokumentace a dal‰ím zákonem a vyhlá‰kou stanovení náleÏitostí
(závazná stanoviska dotãen˘ch orgánÛ). Souhlas platí
po dobu 12 mûsícÛ, nepozb˘vá platnosti, pokud v této
lhÛtû bylo se stavbou zapoãato.
Takovému ohlá‰ení bez územního rozhodnutí
a územního souhlasu za splnûní v˘‰e uveden˘ch podmínek podléhají dle § 104 i stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavûné plochy s 1 podzemním podlaÏím
do hloubky 3m a 2 nadzemními podlaÏími a podkrovím.
Podání, které nemá náleÏitosti, se odloÏí a stavba,
která je v rozporu s v˘‰e uveden˘mi poÏadavky, bude
zakázána. V ostatních pﬁípadech je nutno vést klasické
stavební ﬁízení. Pﬁi stavebním ﬁízení je moÏno vyuÏít
tzv. zkrácené stavební ﬁízení, na základû smlouvy s autorizovan˘m inspektorem. Nahradit stavební povolení
mÛÏe za zákonem stanoven˘ch podmínek i veﬁejnoprávní smlouva, uzavﬁená mezi stavebním úﬁadem a stavebníkem. V pﬁípadû potﬁeby zﬁízení nové v˘stavby
a úprav stávající veﬁejné dopravní a technické infrastruktury pro zámûr stavebníka je nezbytné uzavﬁení
plánovací smlouvy mezi obcí a stavebníkem o tom, jak
se bude podílet na jejím vybudování (nov˘ povinn˘
doklad).
Ze v‰ech v˘‰e uveden˘ch skuteãností vypl˘vá, Ïe se
v pﬁípadû nového stavebního zákona jedná skuteãnû
o zásadní zmûnu a urãitû chvíli potrvá, neÏ si na ni
v‰ichni zvyknou. AÏ praxe ukáÏe, zda se stavební zákon
povedl a splnil oãekávání sv˘ch tvÛrcÛ a pﬁinesl skuteãnû zjednodu‰ení pro obãany.

stavební úﬁad

INFORMACE FINANâNÍHO ODBORU MûÚ
Finanãní odbor Mûstského úﬁadu Vizovice upozorÀuje, Ïe ve ãtvrtek 28. prosince 2006 bude pokladna
otevﬁena od 8.00 hod do 14.00 hodin. Provoz hlavní pokladny a v‰ech pﬁíruãních pokladen Mûstského
úﬁadu bude pro rok 2006 ukonãen v pátek 29.prosince 2006 v 10.00 hodin. Provoz pﬁíjmové pokladny
bude opût zahájen v úter˘ 2.ledna 2007 v 8.00 hod. a provoz v˘dajové pokladny bude zahájen v úter˘
2.ledna 2007 v 10.00 hodin.

ek
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OCENùNÍ PRÁCE MûÚ
Krizová pﬁipravenost mûst ve Zlínském kraji za rok
2006 byla v úter˘ 21.11.2006 vyhodnocena v Expozici
21 BaÈova mrakodrapu. Cenu pro nejlep‰í mûsto
Zlínského kraje v oblasti krizové pﬁipravenosti v letech
2004-2006 pﬁedal hejtman Libor Luká‰ místostarostovi Vala‰ského Meziﬁíãí Jiﬁímu Pernickému. Na druhé
pozici se umístil: Hole‰ov, Uherské Hradi‰tû a Vala‰ské
Klobouky.
Za mûsto Vizovice, které se umístilo na 3.místû, pﬁevzala od hejtmana Zlínského kraje ãestné uznání a podûkování za dosaÏené v˘sledky starostka Mgr. Alena
Hanáková a vedoucí odboru Jana Kováﬁová, která tuto
agendu zaji‰Èuje spoleãnû s Petrou Kováﬁovou.
„SoutûÏ od doby svého vzniku jednoznaãnû pﬁispûla k propagaci krizového ﬁízení ve Zlínském kraji a prokázala zvy‰ující se úroveÀ krizové pﬁipravenosti na‰ich
mûst a obcí," ﬁekl hejtman Libor Luká‰ a dodal, Ïe od

pﬁí‰tího roku bude mít tato akce ráz spoleãenského setkání pracovníkÛ krizového ﬁízení mûst Zlínského kraje,
v nûmÏ si úãastníci mohou vymûÀovat zku‰enosti.
-ap-

V¯SLEDKY VOLEB
D O Z A S T U PI T E L S T VA M ù S TA V I ZOV I C E
A/ jména a pﬁíjmení zvolen˘ch ãlenÛ zastupitelstva:
Poﬁadí zvolení

Jméno a pﬁíjmení

Volební strana ã. 1 – Obãanská demokratická strana
1.
Jaroslava Divílková
2.
Jiﬁí KoÀaﬁík
3.
Milan Dvoﬁáãek
4.
Jan ·paÀhel
5.
Tomá‰ Chudárek
Volební strana ã. 3 – SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ – Pro Vizovice
1.
Alena Hanáková
2.
Rudolf Srba
3.
Leo‰ Hába
4.
Jaroslav Kulhánek
5.
Petr Fusek
Volební strana ã. 4 – Strana zelen˘ch
1.
Miroslav ·imoník
2.
Jiﬁí Ludvíãek
Volební strana ã. 5 – KﬁesÈanská a demokratická unie – âeskoslovenská strana lidová
1.
Zdislava Tûlupilová
2.
Miriam Jandlová
3.
Pavel PeãeÀa
Volební strana ã. 6 – âeská strana sociálnû demokratická a nezávislí kandidáti
1.
Zuzana ·talmachová
2.
Jiﬁí Findeis
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B/ jména a pﬁíjmení náhradníkÛ
Poﬁadí náhr.

Jméno a pﬁíjmení

Poﬁadí náhr.

Volební strana ã. 1
– Obãanská demokratická strana
1.
Jaroslav Burkart
2.
Jiﬁí Ol‰ar
3.
Darina Uhﬁíková
4.
Jiﬁí Svûtlík
5.
Petr Koneãn˘
6.
Dagmar Dévová
7.
Pavel Sousedík
8.
Josef Sláãík
9.
Petr Surovec
10.
Martin Kmínek
11.
Franti‰ek Kladniãek
12.
Martin Jaronûk
Volební strana ã. 3
– SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
– Pro Vizovice
1.
Stanislav Kubíãek
2.
Daniel ·míd
3.
Jaroslav Fi‰er
4.
Ivo Jurygáãek
5.
Bronislav Kalenda
6.
Josef Kalenda
7.
Zbynûk Pluhaﬁ
8.
Miroslav Dolansk˘
9.
Karel ·olc
10.
Richard Pospí‰il
11.
Vladimír Hol˘
12.
Dana Halová
Volební strana ã. 4
– Strana zelen˘ch
1.
Stanislav Holík
2.
Petra Brodinová
3.
Jakub Marvan
4.
Karel Vondráãek
5.
Jaroslava Pilátová
6.
Bohdana Prokopová
7.
Miroslav Janãík
8.
Vûra Kulí‰ková
9.
Jana Kulí‰ková
10.
Jakub GerÏa
11.
Krist˘na Pavelková
12.
Martin ·ustek
13.
Zdenka Kulí‰ková
14.
Lenka Babáãková
15.
Kateﬁina Vondráãková

Jméno a pﬁíjmení

Volební strana ã. 5
– KﬁesÈanská a demokratická unie
– âeskoslovenská strana lidová
1.
Jiﬁina Trlicová
2.
Miroslav Hromádka
3.
Stanislava Mikulãíková
4.
Jaromír Slezák
5.
Hana RadoÀová
6.
Jana Kovaﬁíková
7.
Marie Hrubá
8.
Petr âervenka
9.
Libor Va‰ek
10.
Jan Mikulá‰tík
11.
Ale‰ Táborsk˘
12.
Vlasta Baná
13.
Zdenûk Adamu‰ka
14.
Jan Koﬁenek
Volební strana ã. 6
– âeská strana sociálnû demokratická
a nezávislí kandidáti
1.
Jan ·talmach
2.
Petr Hejda
3.
Libor Krajãa
4.
Michal Malík
5.
Jana P‰enãíková
6.
ZdeÀka Malíková
7.
Jaroslav Novosad
8.
Zdenûk Jungman
9.
NadûÏda Mar‰álková
10.
Radovan Hrabina
11.
Libor ¤epa
12.
Vûra Hame‰ová
13.
Tomá‰ Lutonsk˘
14.
Petra Ivanovská
15.
Alexandra Mazalová

Poznámka:
Pﬁed ustavujícím zasedáním odstoupil
Milan Dvoﬁáãek, kandidát za ODS, a na
jeho místo nastoupil první náhradník této
strany Ing. Jaroslav Burkart.

Odbor správní a Ïivotního prostﬁedí MûÚ Vizovice informuje:
Mûstsk˘ úﬁad Vizovice pﬁipravuje v prvních mûsících roku 2007 zprovoznûní dal‰í sluÏby pro obãany,
a to vydávání ovûﬁen˘ch V˘pisÛ z Katastru nemovitostí, které doposud vydával pouze Katastrální úﬁad ve
Zlínû. V˘pisy se budou vydávat na poãkání.
O termínu zavedení této nové sluÏby budeme obãany informovat na úﬁední desce a stránkách
mûsta.www.mestovizovice.eu.
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ŠKOLY

Zamykání studánky Gajdo‰ka v Jasenné
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Str˘c Miro
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Z N OV U
P RO J E K TOV É
V Y U â OVÁ N Í

VEâER
PLN¯
HVùZD

·iroká veﬁejnost jiÏ ví, Ïe v na‰em ‰kolství se chystají zmûny, kdy ‰koly budou pracovat podle vlastních ‰kolsk˘ch vzdûlávacích programÛ. Souãástí
tûchto programÛ je i projektové vyuãování.
V loÀském ‰kolním roce si vyzkou‰eli Ïáci 6. tﬁíd
dûjepisn˘ projekt, letos byl pro tytéÏ Ïáky pﬁipraven
projekt zemûpisn˘. Téma „Amerika vãera a dnes" je
dosti ‰iroké a sk˘tá hodnû moÏností. A tak se
v t˘dnu od 16. do 20. ﬁíjna dozvídali sedmáci o historii Ameriky od jejího objevení, pﬁes osídlování
Evropany aÏ po teroristick˘ útok na newyorské mrakodrapy. V hodinách literární v˘chovy se dozvûdûli
o tûÏk˘ch osudech lovcÛ zvûﬁe a zlatokopÛ na
Alja‰ce, v dûjepise o star˘ch indiánsk˘ch civilizacích. Do projektu se kromû zmínûn˘ch pﬁedmûtÛ
zapojil i pﬁírodopis s informacemi o flóﬁe a faunû
Ameriky. V hudební v˘chovû se nauãili dvû americké písniãky, poslechli si ukázky dÏezové hudby
a symfonii „Z Nového svûta", kterou sloÏil za svého
pÛsobení v Americe Antonín Dvoﬁák. V hodinách
informatiky se Ïáci pokusili vyhledat informace na
internetu a sestavit referát na rÛzná témata napﬁ.
o indiánsk˘ch kmenech, o amazonském pralese
nebo o národních parcích v USA. V anglickém jazyce napsali dopis kamarádovi do USA. Ve v˘tvarné
v˘chovû ztvárnili své nabyté vûdomosti na papír
a nejzdaﬁilej‰í v˘tvory teì zdobí zemûpisnou uãebnu. Téma Ameriky se bûhem t˘dne prolínalo témûﬁ
v‰emi pﬁedmûty, ve kter˘ch to bylo jen trochu
moÏné a Ïáci si tak mohli vytvoﬁit komplexní pohled
na tento svûtadíl. Pochopili také v˘znam a postavení USA jako svûtové a hospodáﬁské mocnosti.

V Mûstském divadle Zlín se uskuteãnila ojedinûlá kulturnû charitativní akce pod názvem Veãer pln˘
hvûzd. Za podpory Zlínského kraje poﬁádala
Nadace Terezy Maxové benefiãní koncert velk˘ch
hvûzd i mal˘ch hvûzdiãek. Byl pﬁedstaven speciální
fond Nadace Terezy Maxové urãen˘ pro Zlínsk˘
kraj. Cílem této akce, zamûﬁené na dobroãinnou
aktivitu, je, aby se dary mecená‰Û dostaly pﬁímo
dûtem Ïijícím v dûtsk˘ch domovech ve Zlínském
kraji. Na podiu Mûstského divadla za doprovodu
Filharmonie Bohuslava MartinÛ vystoupila napﬁ.
Radka Fi‰arová, TAM TAM Orchestra, Triny a ﬁada
dal‰ích.

Závûr projektu patﬁil shrnutí a provûﬁení znalostí získan˘ch v hodinû zemûpisu. Îáci soutûÏili ve
skupinách ve sv˘ch znalostech, ﬁe‰ili kvízy, kﬁíÏovky
apod. Vítûzná skupina byla odmûnûna drobn˘mi
cenami. Na pﬁípravû projektu se podílely paní uãitelky Kalendová, P‰enãíková, ·imková, Stﬁítecká,
Drábková, âernochová a páni uãitelé ·evãík,
Bambuch, Graclík, Ludvíãek a Friedl.

Veãer pln˘ hvûzd poskytl pﬁíleÏitost také interpretÛm z dûtsk˘ch domovÛ. Z na‰eho dûtského
domova mûla pﬁíleÏitost vychutnat si záﬁ reflektorÛ
a potlesk divákÛ Denisa Horvátová. Zazpívala
dobﬁe, i kdyÏ na ni byla znát tréma, pﬁece jenom
tolik lidí! Byl to pro ni obrovsk˘ záÏitek, kter˘ korunoval i pﬁátelsk˘ rozhovor s hejtmanem Zlínského
kraje a Terezou Maxovou.

Za kolektiv uãitelÛ Z·
Mgr. Lenka Bambuchová, uãitelka zemûpisu
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Mgr. Eva âapková
ﬁeditelka Z· pﬁi Dûtském domovû Vizovice

Stﬁední ‰kola odûvní a sluÏeb Vizovice
Ani o letních prázdninách nezÛstala ‰kola
prázdná. Prostory ‰koly tentokrát zaplnili ﬁemeslníci, kteﬁí se podíleli na v˘mûnû oken v nové
‰kole a ve ‰kolní jídelnû, v˘mûnû rozvodÛ kanalizace a rekonstrukci vodovodních rozvodÛ.
V mûsíci listopadu byla dokonãena instalace
zabezpeãovacího systému ‰koly a domova mládeÏe vãetnû nepﬁetrÏitého monitorování nûkolika
vchodÛ do objektÛ ‰koly. U odûvních oborÛ se
nám podaﬁilo zmodernizovat uãebny praktického
vyuãování strojovou technikou v celkové hodnotû
cca jednoho milionu korun. Inovace probûhla
také v kadeﬁnické provozovnû ve Zlínû na
JiÏních Svazích vybudováním nového sociálního
zaﬁízení pro Ïáky a zákazníky s bezbariérov˘m
pﬁístupem.
Co pﬁipravujeme?
- rekonstrukci ‰kolní jídelny
- rekonstrukci plynové kotelny
- pÛdní vestavbu nad ‰icími dílnami
- rekonstrukci domova mládeÏe
-vybudování víceúãelového sportovi‰tû
v areálu staré ‰koly
Na‰e ‰kola je ãlenem Asociace textilního,
odûvního a koÏedûlného prÛmyslu âeské republiky (ATOK), ãlenem rady Asociace stﬁedních ‰kol
âR pro obory kadeﬁník a kosmetiãka, ãlenem
Unie kosmetiãek âR. Hospodáﬁské komory aj.

Úzce spolupracuje s Národním ústavem odborného vzdûlávání v Praze a podílí se tak na reformû ãeského ‰kolství.
Ve spolupráci s Univerzitou Tomá‰e Bati ve
Zlínû se nám podaﬁilo vytvoﬁit a úspû‰nû akreditovat bakaláﬁsk˘ studijní program Kosmetologie.
V˘uka by mûla zaãít v pﬁí‰tím akademickém
roce.
Do prvních roãníkÛ ve ‰kolním roce 20062007 bylo pﬁijato 207 nov˘ch ÏákÛ, a to jak na
obory vzdûlání s maturitní zkou‰kou – odûvnictví, kosmetiãka a podnikání, tak na obory vzdûlání s v˘uãním listem kadeﬁník, fotograf a krejãí.
V listopadu vstoupilo do stavu „maturantského"
slavnostním „stuÏkováním" pﬁes sto studentÛ.
A na co se s námi mÛÏete tû‰it?
- Dny otevﬁen˘ch dveﬁí – 10.1. a 25.1.2007
12:30 – 17:00 h
-Reprezentaãní ples ‰koly – 16.3.2007
v Sokolovnû 20:00 h
-pﬁehlídka odborné a zájmové ãinnosti ÏákÛ
- 19.4.2007 v Domû kultury
od 16:00 hod. poradenská sluÏba a prodej
vlasové a pleÈové kosmetiky, 17:30 hod
hlavní program
Mgr. Eva ·Èastná, ﬁeditelka ‰koly

Vá n o ã n í k o n c e r t v k a p l i B e t l é m s k é
Zástupci obãansk˘ch sdruÏení „JARY"
a „Pomoc pro budoucnost na‰im dûtem" pozvali ãtyﬁi dûti a tﬁi pedagogické pracovníky
Dûtského domova z Chrastû‰ovské ulice na
Vánoãní koncert, kter˘ se konal v Praze, v úter˘
5.prosince 2006 v krásném ,historickém sále
kaple Betlémské.
Byl poﬁádán u pﬁíleÏitosti 25. v˘roãí zaloÏení
ãeského chlapeckého sboru Boni Pueri a na
pomoc dûtem z nûkter˘ch kojeneck˘ch ústavÛ
a dûtsk˘ch domovÛ z âeské republiky.
Zúãastnila se ho ﬁada v˘znamn˘ch politick˘ch
osobností a ãlenÛ diplomatick˘ch sborÛ sídlících v Praze.
Svûtovû znám˘ chlapeck˘ sbor Boni Pueri zde
vystoupil pod vedením sbormistrÛ Pavla Horáka
a Jakuba Martince. Hostem veãera byl také mlá-

deÏnick˘ flétnov˘ soubor Sarabanda. Bûhem veãera zaznûly nejen ãeské, moravské, ale i staré evropské vánoãní koledy. Koncert moderoval Jiﬁí
Vejvoda.
Bûhem koncertu byl pﬁedán pﬁítomn˘m dûtsk˘m domovÛ vánoãní dar. Ke krásnému ply‰ovému medvûdovi , kter˘ za ná‰ dûtsk˘ domov
pﬁevzala Kateﬁina Kojetínská, dostali zástupci
pﬁítomn˘ch zaﬁízení poukaz na t˘denní zimní
pobyt v Peci pod SnûÏkou. Závûrem za v‰echny
obdarované dárcÛm a organizátorÛm podûkovala
Svatava Poláchová, zástupkynû ﬁeditele DD ve
Vizovicích za nádhern˘ pﬁedvánoãní kulturní
záÏitek a krásn˘ vánoãní dar pro na‰e dûti.
Svatava Poláchová, Miroslav Zme‰kal
Dûtsk˘ domov ve Vizovicích , Chrastû‰ovská ulice 65
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SPORT
Z a Fr a n t i ‰ k e m Mo j Ï í ‰ e m
V pondûlí 14. srpna 2006 zemﬁel po tûÏké dlouhé nemoci ve
vûku 94 let pan Franti‰ek MojÏí‰, kter˘ nám byl rádcem nejen ve
sportovním, ale taktéÏ v osobním Ïivotû.
Franti‰ek MojÏí‰ to byla Ïivá legenda a jedna z nejv˘znamnûj‰ích osobností Sokola Vizovice, kter˘ se stal souãástí jeho Ïivota.
V na‰í jednotû mu patﬁilo ojedinûlé postavení. Stal se ãlenem Sokola
Vizovice jiÏ 4.února 1931. Od roku 1937 vykonával funkci jednatele a tajemníka ve v‰ech sloÏit˘ch politick˘ch a ekonomick˘ch
podmínkách. Staral se o Ïivot a ãinnost Sokola do v˘roãní schÛze
15.bﬁezna 1996. Pracoval ve prospûch vizovické tûlov˘chovy dobrovolnû a nezi‰tnû neuvûﬁiteln˘ch 59 let, zaÏil v‰e dobré a zlé v na‰í
jednotû. Za ta léta musel jako funkcionáﬁ pﬁekonat hodnû pﬁekáÏek, aby se vizovická sokolovna a Sokol doÏily dne‰ních dnÛ.
Byla to velká osobnost.
ZÛstalo po nûm 17 svázan˘ch knih zápisÛ z porad a v˘roãních
schÛzí. Ve svém aktivním sportovním Ïivotû pracoval v oddílech
turistiky a dále jako funkcionáﬁ v oddíle orientaãního bûhu.
Na sklonku Ïivota se zaslouÏil o neodtrÏení majetku Sokola Vizovice
u soudního sporu mezi TJ Sokol Vizovice a âeskou obcí sokolskou.
Franti‰ek MojÏí‰, to byla Ïivá kronika Vizovic a vizovického
Sokola.
Vizovick˘ Sokol v nûm ztratil obûtavého a ãinorodého funkcionáﬁe.
Ing. Jiﬁí Kalenda

TURNAJ âT Y¤HER – BURâÁK CUP 2006
Proslunûná sobota v mûsíci záﬁí, co víc si pﬁát pro závûreãn˘ turnaj sezóny poﬁádan˘ tenisov˘m oddílem. Nese‰el se nás
rekordní poãet, neboÈ babí léto pﬁikovalo mnohé k pracovním povinnostem. Zato 6 muÏsk˘ch a 5 Ïensk˘ch pﬁihlá‰en˘ch
párÛ umoÏnilo hrát systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m a zaruãilo objektivitu v závûreãném úãtování. Tento turnaj není tak prestiÏní
jako letní ve dvouhrách a kromû tenisu byly dveﬁe otevﬁené pro tradiãní hecování, takÏe o zábavu nebyla nouze. Potvrdilo se
také, Ïe dokud jeden ze soupeﬁÛ nezahraje poslední míãek, mÛÏe dojít k obratu v utkání prakticky jiÏ rozhodnutém. K této
raritû do‰lo v závûreãném zápase Pechal David – Repík proti dvojici Zátopek – Novák, kdy prvnû jmenovaní vedli 6:1 (hrálo
se na 1 set do 7 gamÛ) a úãastníci turnaje zaãali pomalu balit tenisové „nádobíãko" k závûreãnému vyhlá‰ení v˘sledkÛ.
V tomto okamÏiku bitá dvojice zaãala zvedat hlavu a díky neutuchající bojovnosti vyrovnala na 6:6. V rozhodující zkrácené
hﬁe ‰li Pechal s Repíkem znovu do vedení o 3 míãky a mûli stejn˘ poãet meãbolÛ. Po prvním odvráceném pﬁi‰el na ﬁadu rozhodující míãek zápasu, kter˘ vzal do sv˘ch rukou Jerry Zátopek. Dokázal odvrátit z neuvûﬁitelnû tûÏké pozice míãek na stranu soupeﬁe tak, Ïe brnkl o pásku a pﬁekulil se do pole soupeﬁÛ. Sklidil obrovsk˘ aplaus a protivníky dostal do kolen.
Závûreãné 3 míãky se tak staly pouhou formalitou. Tenisové pouãení – za Ïádného stavu zápas nevzdávej!!!
Velmi pûkné zápasy jsme vidûli nejen v muÏské kategorii, ale i v Ïenách. Ty byly jednak dramatické a také dlouhé, jak uÏ
se stalo tradicí. Poﬁadí v kategorii Ïen i muÏÛ je shodné s vyjmenováním zúãastnûn˘ch párÛ.
Kategorie Ïen:
1. Slováãková – G.Vrbová
2. Zátopková – Valová
3. Hálová B. – Macháãková
4. Kupecká – Pilãíková
5. M.Vrbová – Repíková

Kategorie muÏi/ profi Ïeny
1. Zátopek – Novák
2. Vrba – Hálová A.
3. Pechal - Repík
4. Stibora - Dintera
5. Jandl R. - Mace‰ka
6. Kristl – Kupeck˘

Po tomto turnaji jsme se se sezónou rozlouãili na krátkém soustﬁedûní na Sidonii. Miniturnaje v tenisu a stolním tenisu
jsme proloÏili v˘‰lapem na Vr‰atec. V pﬁekrásném podzimním dnu jsme si bájeãnû odpoãinuli, uÏili sluneãních paprskÛ s pﬁíslibem návratu do tûchto malebn˘ch pohraniãních konãin.
Mgr. Milo‰ Novák
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O R I E N TA â N Í B ù H :

S TÁ L E S T O U PÁ M E
Ná‰ oddíl orientaãního bûhu, kter˘ je souãástí TJ
Sokol Vizovice, proÏívá v posledních letech velmi
úspû‰né období a nejinak tomu bylo i v tomto roce.
A jaká tedy byla ta konãící leto‰ní sezóna? Zaãátek
nebyl zrovna ideální, v˘raznû se nás dotkla rekonstrukce tûlocviãny na nové ‰kole. Byli jsme nuceni dojíÏdût
do Zádveﬁic, coÏ pﬁi pracovní vytíÏenosti trenérÛ bylo
dost komplikované. KaÏdoroãní zv˘‰ení na‰ich ﬁad
v prÛbûhu tohoto období se tak letos nekonalo.

kém mûstû ·kofja Loka. Zde v evropské konkurenci
vybojoval pro âeskou republiku v jednotlivcích 8. a 9.
místo a dal‰í 8. místo pﬁidal se sv˘mi kolegy z Brna ve
‰tafetách. K dal‰ím jarním úspûchÛm patﬁí i 2. místo
Základní ‰koly Vizovice v krajském finále pﬁeboru ‰kol
v orientaãním bûhu a postup na celostátní finále pﬁeboru
‰kol, které se letos konalo v Hradci Králové. Zde obsadila na‰e základní ‰kola 11. místo v kategorii základních
‰kol a vícelet˘ch gymnázií z celé âeské republiky.

Pûtidenní závody Silesia (Jeseník). Ondra Mal˘ - 2. místo, Antonín Bednaﬁík - 3. místo

Leto‰ní zimu jsme zaãali i s pravideln˘mi bûÏeck˘mi
tréninky pro dorostence. ¤ada z vás nás urãitû vidûla,
jak vybíháme kaÏdé pondûlí a ãtvrtek veãer ze sokolovny. Tyto témûﬁ „noãní" tréninky si získaly velkou oblibu a urãitû na nû naváÏeme i letos. Bûhání se svûtlem
v zasnûÏeném okolí na‰eho mûsta má své kouzlo.
Závodní sezóna pro nás mûla letos zaãít poﬁádáním
závodÛ oblastního Ïebﬁíãku na Chrastû‰ovû, vzhledem
k tomu, Ïe zaãátkem dubna bylo je‰tû na Chrastû‰ovû
víc jak pÛl metru snûhu museli jsme závody odvolat.
Zaãátek tedy nebyl zrovna ideální, ale tak, jak skonãila
zima, skonãily i na‰e „problémy". O Velikonocích jsme
uspoﬁádali na Vysoãinû u Lipnice nad Sázavou oddílové soustﬁedûní, akce se opravdu vydaﬁila, nastartovala
nás do sezóny. Od Velikonoc aÏ do konce ãervna jsme
byli kaÏd˘ víkend na závodech od krajské úrovnû aÏ po
mistrovství âeské republiky. Leto‰ní jarní mistrovství
vy‰la pﬁedev‰ím Tondovi Bednaﬁíkovi. Na mistrovství
âR ve sprintu nejprve získal v Luhaãovicích stﬁíbrnou
medaili v mlad‰ím dorostu a na ãervnovém mistrovství
âR na krátké trati pak získal svÛj druh˘ titul „Mistra
âR". Sv˘mi suverénními jarními v˘kony si rovnûÏ ﬁekl
o pozvánku do reprezentace na mistrovství Evropy
dorostu, které se letos konalo ve Slovinsku v historic-

Ná‰ krásn˘ sport ale nabízí i ﬁadu prázdninov˘ch
aktivit. Letos se nám podaﬁilo uspoﬁádat oddílové soustﬁedûní ve ·védsku. Bûhem 16 dní jsme stihli nejen
trénovat v nádhern˘ch ‰védsk˘ch terénech, koupat se
v nespoãtu jezer, potkat tﬁeba Ïivého losa, ale zúãastnili
jsme se i dvou vícedenních závodÛ, kde se na‰e malá
v˘prava rozhodnû neztratila a získala i nûkolik umístûní
na stupních vítûzÛ. V zemi, kde orientaãní bûh a klasické lyÏování patﬁí ke dvûma nejroz‰íﬁenûj‰ím sportÛm,
jsme tak získali ﬁadu cenn˘ch zku‰eností, které urãitû
zúroãíme v dal‰ích sezónách. Mimo to jsme se zúãastnili i dal‰ích vícedenních závodÛ v âesku a na
Slovensku. BohuÏel se nám letos nepodaﬁilo pﬁedev‰ím
z ãasov˘ch dÛvodÛ uspoﬁádat oblíben˘ oddílov˘ tábor
pro Ïáky, ale vûﬁíme, Ïe na tuto tradici znova naváÏeme.
Od podzimní ãásti sezóny jsme si zﬁejmû v‰ichni slibovali více, ale bohuÏel nedopadla úplnû podle na‰ich
pﬁedstav. Nemoci si nás na‰ly v nejménû vhodnou
dobu, a tak jsme oslabeni jeli uÏ na mistrovství na klasické trati a poslední víkend v záﬁí, kdy se konalo
mistrovství âR ‰tafet a klubÛ, jsme museli vynechat
úplnû. V prÛbûhu ﬁíjna pak budou je‰tû následovat
oblastní závody pro Ïáky. V nedûli 8.ﬁíjna poﬁádáme
jeden ze závodÛ i pﬁímo ve Vizovicích od sokolovny.
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Sezónu tradiãnû uzavﬁeme oddílov˘m zakonãením
sezóny na Plo‰tinû. I tak ale leto‰ní sezonu musíme
hodnotit jako velmi úspû‰nou. Dvû medaile z mistrovství âeské republiky, postup Z· Vizovice do celostátního finále pﬁeboru ‰kol, druhé místo Tondy
Bednaﬁíka v celoroãním hodnocení mlad‰ích dorostencÛ a jeho úãast na mistrovství Evropy dorostu, myslím
svûdãí o na‰í dlouhodobé kvalitní práci s mládeÏí.

Luhaãovice - mistrovství republiky ve sprintu. A. Bednaﬁík - 1. místo

Co nás ãeká v nejbliÏ‰ím období a pﬁí‰tím roce?
V souãasné dobû se snaÏíme pﬁedev‰ím zv˘‰it poãet
na‰ich nejmen‰ích ãlenÛ. Vûﬁíme, Ïe získáme nové
tváﬁe, proto pokud máte zájem najít pro své dítû vhodn˘ sport, tak neváhejte a pﬁiveìte ho mezi nás.

Tréninky pro nejmen‰í zamûﬁujeme na rozvoj v‰eobecn˘ch sportovních dovedností. Tréninky jsou vhodné
pro holky i kluky od 8 let vûku. Tréninky pﬁes zimu
máme v tûlocviãnû nové ‰koly kaÏd˘ ãtvrtek od 17 do
19 hod. Na jaﬁe a na podzim pondûlí a ãtvrtek od 17
hod. sraz vÏdy na areálu mládeÏe za novou ‰kolou.
V pﬁí‰tím roce pﬁed námi ale stojí dal‰í velk˘ úkol,
ve dnech 22. a 23. záﬁí 2007 pﬁivítáme ve Vizovicích
úãastníky mistrovství âeské republiky a mistrovství
Slovenska na klasické trati. Oãekáváme, Ïe závodÛ se
zúãastní více neÏ 1300 závodníkÛ z celé âeské republiky, Slovenska, ale i ﬁada zahraniãních závodníkÛ,
kteﬁí se pﬁipravují na mistrovství svûta v orientaãním
bûhu, které se v roce 2008 uskuteãní v âeské republice. V souãasné dobû jiÏ intenzivnû probíhají pﬁípravné
práce. Poﬁádání této v˘znamné sportovní akce se
samozﬁejmû neobejde bez podpory a tolerance v‰ech
obãanÛ Vizovic. Vûﬁíme, Ïe podporu najdeme nejen od
Mûsta Vizovice, ale i podnikatelsk˘ch subjektÛ pÛsobících ve Vizovicích. Myslíme si, Ïe tato akce mÛÏe b˘t
velk˘m pﬁínosem pro v‰echny „Vizovjany". O v‰ech
na‰ich krocích vás budeme informovat nejen ve
Vizovsk˘ch novinách. BliÏ‰í informace nejen o této
akci, ale i o celém dûní v oddíle orientaãního bûhu TJ
Sokol Vizovice, naleznete rovnûÏ na na‰ich internetov˘ch stránkách: http://www.obvizovice.cz. Neváhejte
nás kontaktovat a drÏte nám palce do pﬁí‰tí nároãné
sezóny.
Orientaãní bûÏci TJ Sokol Vizovice

TURISTICK¯ ROK 2006
Nevím jak komu, ale nám – turistÛm letos
mimoﬁádnû pﬁálo poãasí a toho jsme ﬁádnû vyuÏili.
Nemohu zde popisovat dojmy z desítek sobotních
vycházek urãen˘ch nejen pro seniory, neboÈ je nûkdy
zvládají i mlad‰í úãastníci. V na‰í turistické ãinnosti dominují zájezdové i nûkolikadenní akce.
KaÏdého z úãastníkÛ potû‰í vzpomínka na jarní
zájezd do Podyjí, na pohledy do divokého skalnatého údolí ﬁeky Dyje s pa‰erácké stezky. Na hrad
Bítov ãi technickou památku Vodní ml˘n ve Slupi.
V ãervenci to byl ãtyﬁdenní zájezd na ·umavu, kde
pr‰elo, jen kdyÏ jsme se pﬁesunovali autobusem, aby
byla pﬁíroda stále svûÏí. Troufli jsme si i na nûmeck˘ Javor, ale vám, co máte obavy, Ïe byste to
nezvládli, musíme pﬁedeslat, Ïe kaÏd˘ mûl program
podle své v˘konnosti. Více neÏ na sportovní v˘kony
dáváme dÛraz na poznání a turistickou rekreaci,
smûﬁující k upevnûní fyzick˘ch sil a du‰evní svûÏesti.
Hned poté jsme mûli ve Vizovicích celostátní
v˘stup na Klá‰Èov a na vrcholu jsme uãinili objev, Ïe
archeologové zde koneãnû odhalují dÛkazy slavné
minulosti tohoto vrcholu, o které nám vyprávûl pan
Paulus na pﬁedchozích turistick˘ch v˘pravách a pan
profesor MakoÀ na ‰kolních v˘letech.
V záﬁí jsme si zajeli na jeden den do Velk˘ch
Losin s náv‰tûvou papírny, zemûdûlského skanzenu
a po túﬁe údolím Desné se hodila koupel v termálním
bazénu. Letos poprvé jsme uspoﬁádali ryze tématic-

kou geologickou v˘pravu do Sobotína a okolí. Pokus
se zdaﬁil a jiÏ se rodí plány na dal‰í akce tohoto
druhu. Jednodenní zájezd na otvírání rozhledny na
Královci jsme doplnili náv‰tûvou HloÏecké kaple.
Mezinárodní akci oblastního v˘boru KâT „setkání
âechÛ a SlovákÛ na Koprníku" jsme podpoﬁili vysokou úãastí 28 ãlenÛ na‰eho odboru.

Otvírání rozhledny na Lopeníku

S podporou mûsta Vizovice se nám podaﬁilo vydat
leporelo nauãné stezky Vizovické prameny. Pro turisty rok je‰tû nekonãí a touto cestou Vás zveme na tradiãní svato‰tûpánsk˘ pochod na Chladnou studnu
dne 26. prosince, kter˘m vÏdy uzavíráme oficiálnû
turistick˘ rok ve Vizovicích.
Ing. Vítek
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Fotbal jako elixír Ïivota
Ten, kdo tak bûhem sezóny zavítá na ná‰ stadion a uvidí tam pobíhat uÏ trochu postar‰ího, ale vitálního borce,
obklopeného nad‰enou drobotinou, zjistí, Ïe se jedná o na‰eho trenéra, spoluhráãe a pﬁedev‰ím v˘borného kamaráda pana ZdeÀka Mazocha. Nic by na tom nebylo tak zvlá‰tního, ale tento fotbalov˘ nezmar oslavil letos 80 let!
KdyÏ jsem tak jednou pﬁi zápase I. muÏstva s ním hovoﬁil a zval ho na „decku", odmítl, pr˘ je tu na kole. ToÏ ale
uvaÏte, ze Zlína na kole! A zﬁejmû tady vznikl nápad ho vyzpovídat a je to tu.
- ZdeÀku, mÛÏe‰ nám pﬁipomenout svoji hráãskou kariéru?
Moje hráãská kariéra zaãala uÏ v dûtsk˘ch letech v mém rodném mûstû Fren‰tátû pod Radho‰tûm. Talent na
fotbal jsem mûl, a tak uÏ v 16-ti letech jsem nastoupil v SK Beskyd Fren‰tát. Tato soutûÏ byla druhou nejvy‰‰í
v âSR. V roce 1945 jsem se stal hráãem divizního klubu Letná Zlín. Na vojnû jsem kopal opût divizi za VSJ
Olomouc. V roce 1950 po skonãení voj.sluÏby jsem se vrátil do Letné Zlín. V roce 1953 hrálo muÏstvo II.ligu.
Potom v roce 1957 do‰lo k reorganizaci a Letná byla pﬁejmenována
na Spartak Gottwaldov. V následujícím roce do‰lo k slouãení v‰ech
jednot Svit, Spartak, Fatran. Do
novû utvoﬁené jednoty uÏ jsem
nevstoupil a stal jsem se hrajícím
trenérem Malenovic.
- Tady zaãala tvá trenérská
dráha, mÛÏe‰ nám prozradit, kde
v‰ude jsi pÛsobil?
Jako trenér jsem pÛsobil (na
pﬁeskáãku) 15 let v Malenovicích,
10 let ve Vítkovicích, 9 let
v Mysloãovicích, no a ve Vizovicích
uÏ to bude také 10 let. Na Vizovice
vzpomínám rád, kdyÏ jsem zde
pÛsobil poprvé v roce 1967-68 jako
hrající trenér. Byla tu nenároãná
Zdenûk Mazoch pﬁi náboru ÏákÛ v r. 1974
parta dobr˘ch fotbalistÛ: Divílek,
Hába Mil., Jandík, Kladníãek, Kolínek, Ostravsk˘, Zuzaník, Zicha, Kutûj Jos. A dal‰í.
- Jak˘ byl tvÛj fotbalov˘ vzor v mlad˘ch letech?
M˘m fotbalov˘m idolem bylo muÏstvo Slavie Praha. Obdivoval jsem její hráãe Plániãku, Îení‰ka,
Kopeckého, Bicana, Puãe. Byli to prostû „Páni fotbalisté".
- Co ﬁíká‰ leto‰nímu MS a sleduje‰ na‰i ligu?
Leto‰ní MS mû niãím nepﬁekvapilo. Moji favorité na finále Brazilci a Argentinci mû zklamali. Naopak mû
pﬁekvapila muÏstva ãerné pleti, jejich slabinou je ale stﬁelba. Po pravdû musím ﬁíct, Ïe na na‰i ligu nechodím.
Snad jsem nároãn˘ kritik, ale úroveÀ ligy nedosahuje úrovnû západních státÛ. Slabé v˘kony potvrzují také slabé
náv‰tûvy.
- Prozraì nám tajemství své fyzické kondice!
Îádné tajemství neexistuje. SnaÏím se dodrÏovat Ïivotosprávu (nekouﬁím, vínka jen málo). A co povaÏuji za
nejlep‰í pro své zdraví, je pravideln˘ pohyb, ranní 30 min. cviãení, jízda na kole, ale hlavnû pohyb mezi mlad˘mi hráãi na hﬁi‰ti. Také mám asi dobré geny po rodiãích, kteﬁí se doÏili vysokého vûku. Cel˘ svÛj Ïivot aÏ do sv˘ch
80 let jsem Ïil a Ïiji fotbalem. Pokud mi bude slouÏit mé staré tûlo se stále mlad˘m duchem, chci se pohybovat
mezi mlad˘mi fotbalisty .
A to ti v‰ichni ze srdce pﬁejeme!
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI
OSTATNÍ INFORMACE
První Ïena v ãele vizovické radnice….
Novû zvolen˘m pﬁedstavitelem mûsta Vizovice je
také starostka Mgr. Alena Hanáková. I kdyÏ ji vût‰ina
obyvatel Vizovic zná, chtûli bychom ji na‰im ãtenáﬁÛm
blíÏe pﬁedstavit. Setkali jsme se v její nové pracovnû na
Mûstském úﬁadû Vizovice a probrali jsme rÛzná témata.
Urãitû Vás velká vût‰ina lidí z Vizovic zná jako
paní uãitelku, místostarostku a dneska uÏ starostku
Vizovic. ¤eknûte mi v‰ak nûco o sobû, kde jste se
narodila, kde jste vyrostla, kde jste chodila do
‰koly, kde je Vám dobﬁe…
Je spousta míst, kde ãlovûk mÛÏe Ïít, ale jen málo,
kam se vÏdycky rád vrací a mnohdy i neplánovanû.
âasto ﬁíkáme, Ïe je to vûcí osudu, nebo shody náhod.
A pak tomuto místu, kde nakonec zÛstaneme, ﬁíkáme
domov. Pro mû jsou Vizovice domovem s velk˘m D.
Vryly se mi do du‰e a patﬁím k nim stejnû jako ony ke
mnû. Nejenom proto, Ïe jsem se v tomto pÛvabném
kraji v roce 1958 narodila a od narození ve Vizovicích
Ïiji. Ale jsou to pﬁedev‰ím lidé, kteﬁí sem patﬁí, moje
rodina, ale také pﬁátelé. Pro to v‰echno mi vÏdycky
stálo za to se do Vizovic vrátit a tady také zÛstat.
Tro‰ku jsme zapomnûli na vzdûlání, kde v‰ude
jste studovala?
Ve Vizovicích jsem absolvovala základní ‰kolu. Po
studiu na Stﬁední pedagogické ‰kole v Boskovicích
a pracovních zaãátcích v základní ‰kole ve Zlínû a krátce nato na Kudlovû, kde jsem byla vedoucí vychovatelkou, jsem dostala umístûní do Z· ve Vizovicích jako
vychovatelka a tady jsem nakonec zÛstala. Dálkovû
jsem vystudovala vysokou ‰kolu na Univerzitû
Palackého v Olomouci a souãasnû se studiem jsem
zaãala uãit ve vizovické základní ‰kole 1. stupeÀ Z·.
Co prvního vás napadlo, kdyÏ jste byla zvolena
starostkou mûsta Vizovice?
Co mû napadlo? Myslím si, Ïe jsem pﬁedev‰ím cítila obrovsk˘ pocit zodpovûdnosti z toho velkého dílu

práce, kter˘ ãlovûka na této pozici ãeká, ale také jsem
vítala moÏnost pokraãovat v zapoãaté práci a ‰anci dále
pomáhat posouvat vûci ve mûstû dopﬁedu. AlespoÀ
malou v˘hodu pro práci vidím v získan˘ch zku‰enostech v minulém volebním období. Napﬁ. lep‰í orientace a znalost problematiky nejen v oblastech, kter˘mi
jsem se zab˘vala.
Máte nûjak˘ hlavní úkol, kter˘ by jste chtûla
prosadit v dal‰ích ãtyﬁech letech?
Hlavní úkol …. Vzhledem k tomu, co v‰echno
Vizovice potﬁebují a co si pﬁejí obãané (nové osvûtlení,
chodníky, opravy cest, nová okna v budovách základní
‰koly, dlouho touÏebnû oãekávané hﬁi‰tû, rekonstrukce
koupali‰tû, kanalizace, posílení bytového fondu,
atd…) bych si pﬁála, abychom dokázali najít dostatek
síly a finanãních prostﬁedkÛ k postupnému splÀování
tûchto potﬁeb a pﬁání. Aby se nám v‰em tady dobﬁe
a klidnû Ïilo.
Jakou knihu jste naposledy pﬁeãetla?
Îivotopis Madeleine Albrightové.
Nejoblíbenûj‰í jídlo?
Peãené brambory.
Nejoblíbenûj‰í pití?
âistá voda.
Nejoblíbenûj‰í zpûvák nebo kapela?
Je jich víc, ale nejvíc asi Zuzana Navarová a Iva
Bitová.
Nejoblíbenûj‰í zvíﬁe?
Pes.
Máte nûjaké Ïivotní krédo nebo motto?
Bude líp….
Dûkuji za rozhovor a pﬁeji hodnû sil do dal‰ího
pÛsobení ve sluÏbách Vizovic.

J. KoÀaﬁík

Po d û k o v á n í
Farní sbor âCE ve Vizovicích dûkuje bratru Milo‰i Vavreãkovi za sluÏbu, kterou pro na‰i farnost
v letech 1999 – 2006 vykonal.
Uvûdomujeme si, Ïe doba, kdy sbor hledá svého nového duchovního past˘ﬁe je nelehká, ale na‰e
spoleãná víra nás sjednocuje a posiluje. ZároveÀ se tû‰íme na setkání s Vámi o vánoãních svátcích
a dûkujeme za Va‰i ‰tûdrost, která se obzvlá‰tû v tyto sváteãní dny tolik projevuje.

Star‰ovstvo sboru
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TA J E M N É K O U Z LO VÁ N O C
Vánoce jsou a budou vÏdy nejkrásnûj‰í svátky v roce ,a to jak pro lidi vûﬁící, tak i pro nevûﬁící. To, Ïe se
stávají ãím dál tím víc komerãní záleÏitostí, tomu také nikdo nezabrání. Obchody a supermarkety uÏ od
listopadu vyvíjejí na nás psychick˘ tlak a na‰e penûÏenky a úspory neodolávají.
Jedno ale mají Vánoce spoleãné, lidé mají k sobû blíÏ. V tento sváteãní ãas utichají rodinné spory a malé
dûti v oãekávání bohat˘ch dárkÛ naráz pﬁestávají zlobit. Znesváﬁení politici se na sebe usmívají a zapomínají na v˘roky, kter˘mi se pﬁed volbami ãastovali. Pro seniory je najednou v pﬁeplnûn˘ch hromadn˘ch
prostﬁedcích dostatek místa k sezení. Pro bezdomovce jsou pﬁipraveny vytápûné ubytovny a sváteãní jídla.
V televizi je daleko ménû krutosti a násilí a na obrazovce bûÏí jedna pohádka, kde samozﬁejmû vítûzí dobro
nad zlem, za druhou. Kostely a modlitebny v tûchto sváteãních dnech praskají ve ‰vech, aÏ se faráﬁi diví,
kdeÏe jejich „oveãky" byly po cel˘ rok. Nelze snad ani jinak, neÏ si pﬁát, aby to tajemné kouzlo Vánoc
trvalo co nejdéle, nejlépe napoﬁád.
F.K.

Nová tváﬁ na radnici
Po volbách do zastupitelstva byli zvoleni noví pﬁedstavitelé mûsta Vizovice, jedním z nich je také místostarosta Ing. Jaroslav Burkart, kterého bychom na‰im
ãtenáﬁÛm rádi tro‰ku pﬁiblíÏili. Domluvili jsme se na
schÛzce v jeho souãasném pracovi‰ti a strávili jsme
v druÏném hovoru skoro celou hodinku.
Pro mnohé obãany jste zatím neznám˘ obyvatel
Vizovic, mohl byste tro‰ku pﬁiblíÏit, odkud pocházíte, kde jste studoval, pracoval a jak dlouho uÏ ve
Vizovicích bydlíte?
Narodil jsem se 2.10.1973 v Opavû, kde jsem také
ukonãil gymnázium s maturitou. Dále mé kroky vedly
na Vala‰sko kde jsem úspû‰nû vystudoval fakultu
managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati. Ve
Vizovicích Ïiji jiÏ pût let se svojí Ïenou a tﬁemi dûtmi.
Pracoval jsem postupnû jako ekonomick˘ ﬁeditel spoleãnosti STIVAL V˘roba, Lagris (Podravka) a dnes ve
spoleãnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Pût let jsem byl
OSVâ a zab˘val se manaÏerskou ãinností ve smyslu
ﬁízení speciálních projektÛ firem v krizi. Vlastním certifikaci správce konkursních podstat.
Jak˘ máte vztah k Vizovicím?
Jedním slovem patriotsk˘. UÏ pﬁi prvním pﬁíjezdu
do Vizovic a pﬁi pohledu na Vizovické vrchy jsem si
ﬁekl: „tady je krásnû – tady chci b˘t doma". Dnes si
nedovedu pﬁedstavit, Ïe by mÛj domov a domov m˘ch
dûtí a rodiny byl nûkde jinde neÏ ve Vizovicích.
Co Vás prvního napadlo, kdyÏ jste byl zvolen na
pozici místostarosty?
Obrovská zodpovûdnost k obãanÛm, kteﬁí mi dali
svÛj hlas a které nesmím zklamat. Dále pak chuÈ
k práci, která bude smûﬁovat k rozvoji Vizovic a blízkého okolí.
Máte nûjak˘ nejdÛleÏitûj‰í úkol, kter˘ byste
chtûl bûhem 4 let splnit?
Maximálnû vyuÏít poslední a jedineãné ‰ance ve
smyslu ãerpání dotací z evropsk˘ch fondÛ ve prospûch
obãanÛ Vizovic. Tato ‰ance by mohla utéct a nikdy se
nevrátit.

Pracoval jste hlavnû v soukrom˘ch firmách,
které ze sv˘ch zku‰eností pﬁedev‰ím vyuÏijete
v práci pro mûsto?
¤ízení lidí, zdrojÛ a procesÛ v daleko vût‰ích organizacích neÏ je mûsto Vizovice a zku‰enosti s tímto
ﬁízením. Nové pohledy na zpÛsob práce vãetnû kontrolních mechanizmÛ.
Co Vám ve Vizovicích nejvíc chybí?
Odpovím otázkou. Znají Vizovice obãané âR
a SR? Dle mého názoru drtivá vût‰ina obãanÛ zná
Vizovice jako jedno z hlavních mûst Vala‰ska a místo,
kde se vyrábí nejvíce ovocn˘ch destilátÛ v Evropû
v ãele se slivovicí. Dnes mÛÏeme ﬁíct, Ïe Vizovice jsou
víc, neÏ název mûsta, „Vizovice" jsou obchodní znaãkou známou v Evropû. Vizovicím, jako takov˘m, chybí
vyuÏití tohoto jména a k tomu je potﬁeba vybudovat
zaﬁízení potﬁebná k podpoﬁe cestovního ruchu, tzn.
zaﬁízení, která pﬁilákají turisty, kteﬁí jsou ochotní nejen
pﬁijet do Vizovic, ale zÛstat tu po del‰í dobu a peníze,
které si pﬁivezou, aby utratili ve Vizovicích.
Jakou knihu jste naposledy pﬁeãetl?
·ifru mistra Leonarda od Dana Browna.
Nejoblíbenûj‰í jídlo?
Nemám speciálnû vyhranûné, ale mám rád polévky
a ãeskou klasiku, v podstatû cokoliv ze zabíjaãky.
Neoblíbenûj‰í pití?
Slivovice.
Nejoblíbenûj‰í zpûvák nebo kapela?
Zahraniãní Metallica a domácí Lucie.
Nejoblíbenûj‰í zvíﬁe?
Rybiãky.
Máte nûjaké Ïivotní krédo nebo motto?
Carpe diem.
Dûkuji za rozhovor a pﬁeji pevné nervy a optimismus na celé volební období.
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J. KoÀaﬁík

S LOVO · É F R E D A K TO R A
S kaÏd˘m uplynul˘m volebním obdobím se obvykle mûní nejen
vedení mûsta, a jeho volené orgány, ale také pomocné odborné komise
a v˘bory. Mezi jin˘mi je to také redakãní rada Vizovsk˘ch novin.
ProtoÏe tato skupina lidí pro vás pﬁipravovala noviny nejen v posledních ãtyﬁech letech, ale pÛsobení vût‰iny ãlenÛ rady spadá nûkde aÏ do
poloviny let devadesát˘ch, dovolím si pﬁed ukonãením „aktivní sluÏby"
vût‰iny ãlenÛ rady malé ohlédnutí.
V prvních „porevoluãních" letech nemûly noviny pod vedením ‰éfredaktorÛ ing. Zigala, ing. Hradila a ing. Kováﬁové vyhranûn˘ charakter a pevnû dané schéma. Byla to léta zkou‰ení a hledání, která dala
ãasopisu tváﬁ v následujících letech. SloÏení redakce se postupnû zformovalo ve skupinu, kde byli zastoupeni jak zástupci humanitárních
oborÛ, Ïivotního prostﬁedí, tak i hlavní technické smûry.
Nebyli jsme a ani nejsme profesionálové. Nepochybnû Vy, na‰i ãtenáﬁi, najdete proti zaveden˘m ãasopisÛm jak obsahové, tak i grafické
nedokonalosti. Víme o tom, Ïe by novinám prospûla vût‰í informovanost z okruhu zájmov˘ch organizací, velk˘ch podnikÛ a institucí, i volen˘ch orgánÛ mûsta ãi kraje, majících vliv na chod Va‰ich domácností.
Na‰e snaha o spolupráci zde v‰ak ãasto nacházela men‰í odezvu, neÏ
jsme si pﬁáli.
Ankety a rÛzné prÛzkumy názorÛ obãanÛ by také mûly mít v novinách své trvalej‰í místo. SnaÏili jsme nepﬁipustit na stránkách novin osobní polemiku a nereagovat na útoky jin˘ch tiskovin. Vût‰inou ‰lo o vûci
zcela nepodloÏené, nepravdivé, ãasto zavádûjící a vÏdy lehce vyvratitelné.
Proto, podle mého názoru, nebylo moÏno napﬁ. uveﬁejnit dopis
obãana, kter˘ nazve jinou tiskovinu slovy ‰tvav˘ plátek, byÈ uvede
moÏná pravdivé argumenty. Cestu konfrontace jsme proto nevolili.
¤ekl bych, Ïe této úrovnû jsme nikdy nechtûli dosáhnout.
Noviny jsme dûlali ve svém volném ãase a po pracovní dobû. Ke kaÏdému dvojãíslu se se‰la redakãní rada aÏ ‰estkrát.
Zdá se nám, Ïe toto na‰e amatérské úsilí pﬁineslo a dále pﬁiná‰í své
v˘sledky v tom, Ïe noviny jsou trvale vyprodány a nová redakãní rada
by mohla uváÏit i zv˘‰ení nákladu.
Za tento zájem Vám, ãtenáﬁÛm i dopisovatelÛm z ﬁad ãtenáﬁské
obce, jménem celé redakãní rady dûkuji a do nového roku 2007 pﬁeji
co nejvíc spokojenosti s Vizovsk˘mi novinami a hodnû úspûchÛ
v osobním Ïivotû.
Ing. E. Pechal
za redakãní radu

Noviny pro Vás pﬁipravovali: zleva J.Hradil, V.Lednick˘, J.KoÀaﬁík,
Z.·talmachová, J.Ludvíãek, E.Pechal, S.Úlehla.
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St û h ová n í
d o âa m í n e k
Tak je to tady. Stûhujeme se.
âekali jsme dlouho, ale uÏ je to
tady. Pﬁedávání klíãÛ a rychlé
balení. Budou Vánoce, a tak to
chceme stihnout. Tû‰íme se.
Opravdu moc…. MoÏná, Ïe
i vy jste sly‰eli podobná slova od
nûkter˘ch spoluobãanÛ.
Ano, nastal ten dlouho oãekávan˘ okamÏik dokonãení
v˘stavby dvou bytov˘ch domÛ
s 24 byty na ulici Tyr‰ovû
a jejich následná kolaudace. Po
nûkolika letech pﬁíprav a soustavné práce minul˘ch dvou
zastupitelstev a ﬁady pracovníkÛ
MûÚ se povedlo po více neÏ
dvaceti letech opût postavit
v na‰em mûstû nové obecní byty.
Rozzáﬁily se v tomto koutû mûsta
a doslova zvou k náv‰tûvû.
Stejnû jako velká ãást jin˘ch staveb nebyla ani tato bez komplikací, které radostnou událost
dokonãení, zvanou kolaudace,
o nûjak˘ ãas zdrÏely a pﬁípadné
zmûny stavbu prodraÏily.
ProÏívali jsme spoleãnû okamÏiky napûtí, zklamání, oãekávání
i radosti. Sledovali jsme, jak
stavba roste a z mnoÏství probûhl˘ch diskusí by vznikla obsáhlá kniha. A v této pomyslné
knize, která se zaãala psát
v poãátku roku 2002 jsme se
nyní ocitli v jejím závûru.
Stejnû jako v mnoha pﬁíbûzích
má i ten ná‰ ‰Èastn˘ konec, kter˘
dá zapomenout na mnohá úskalí a pﬁipomene v‰em, jak˘ kus
práce se udûlalo, a Ïe nastal ãas
podûkovat. Podûkovat v‰em,
kteﬁí pomáhali vzniku tûchto
domÛ, a také v‰em, kteﬁí mûli
dostatek víry a trpûlivû ãekali na
jejich dokonãení.
V‰em souãasn˘m i budoucím
nájemníkÛm pﬁejeme hezké
a pﬁíjemné bydlení v místû,
které brzy budou jistû naz˘vat
domovem.
Mgr. Alena Hanáková

Spoleãenská kronika
záﬁí – listopad 2006
Narození:

P L E S OVÁ S E ZÓ N A
a dal‰í akce v Sokolovnû
1. Oddíl volejbalu zve na ·tûpánskou zábavu, která
bude 26.prosince, zaãátek v 19 hod.

Sabina Burkartová
Rodiãe: Jaroslav a Marcela roz. Jaro‰ová
Rozálie Provalilová
Rodiãe: Marek a Markéta roz. ·ãotková
Lucie Grebeníãková
Rodiãe: Martin a Bronislava roz. KﬁíÏová
Jan âadan
Matka: Miriam âadanová roz. Slezáková
Terezie âíÏková
Rodiãe: Jaroslav a Alena roz. Hasmandová
Klára PeãeÀová
Rodiãe: EvÏen a Radomíra roz. Lednická
Jakub Krompolc
Rodiãe: Jakub a Lena roz. Navrátilová
Petr ·paÀhel
Rodiãe: Zdenûk a Lenka roz. Kováﬁová
Alena FojtÛ
Rodiãe: Tomá‰ a Pavla roz. Moravcová

2. Tato sezóna zaãíná netradiãnû Dûtsk˘m karnevalem, kter˘ bude v sobotu 13.ledna , zaãátek ve
14 hod.
3. V sobotu 20.ledna poﬁádá Portá‰ Jasenná
Vala‰sk˘ bál.
4. Motoristická soutûÏ „Ve stopû vala‰ské zimy" se
startem a cílem v Sokolovnû probûhne 27.ledna
5. Myslivecké sdruÏení Vizovice bude mít ples
v sobotu 10.února
6. V sobotu 17.února má ples Rudolf Jelínek, a.s.
7. 10.bﬁezna v sobotu poﬁádá ples SRPD· pﬁi
Základní ‰kole ve Vizovicích
8. V pátek 16.bﬁezna poﬁádá svÛj tradiãní ples
Stﬁední ‰kola odûvní a sluÏeb Vizovice

Roj

Úmrtí:
Stanislav Brdu‰ík, Palackého, 75 let
Jindﬁich Fojtík, Lípová, 81 let
Josef Kalinec, ¤íãanská, 53 let
Jan Kozubík, ·tûpská, 52 let
Jarmila Svaãinová, Komenského, 78 let
Eva Zahoﬁáková, 3.kvûtna, 71 let
Antonín JeÏ, Sluneãná, 72 let
Bohumil Bukovjan, LázeÀská, 81 let
Zdenka Rychlíková, ·tûpská ul., 85 let
Rudolf ·lezingr, ãtvrÈ A.Háby, 55 let
Jarmila Bolfová, Pardubská, 80 let
Franti‰ka Luká‰ová, Chrastû‰ov, 76 let
Pavel Va‰ík, Po‰tovní, 61 let

Za volantem mosí‰ byt furt stra‰nû bdûl˘.
Policajti sa po silnicách rójíja tajak fãely.
V dûdinû mosí‰, pásem u‰krcen˘ a jak potentovan˘
jet,
ináã ti strãíja sosáãek tenk˘
do tlustéj penûÏenky
a nasávajú med.
A dyby sas oháÀál pﬁehnanû,
hneì by stali sa ze fãeliãek sr‰áÀé…
MB

SÀatky:
Petr Chmelaﬁ - SoÀa Trlicová, Vizovice
Zdenûk Hlaviãka - Radka Hanáãková, Vizovice
Libor ÎÛrek - Edita Blinková, Vizovice
Ladislav Zbranek,Vizovice - Lenka Kroupová
Roman Berka - Jana Tureãková, Vizovice
Petr Va‰ík, Vizovice - Hana Kulí‰ková, Vizovice
Milan ÎÛrek,Vizovice - Jitka Svobodová
Jiﬁí Kopeãn˘, Vizovice - Jana Glogarová
Robert Novák, Vizovice - Erika Sklenáﬁová,
Vizovice
Ernest KmeÈo - Jolana ·ándorová,Vizovice
Franciscus Johannes Maria Rozenstraten Kateﬁina Fitzová, Vizovice

Po d û k o v á n í
Touto cestou bych chtûla podûkovat v‰em
lidem, kteﬁí mû podpoﬁili a dali svou dÛvûru ve
volbách 2006.
Velice si toho váÏím.
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Jaroslava Divílková

ZAMY·LENÍ PO VOLBÁCH
Jsou za námi…A co po nich
zÛstalo? Nad‰ení z v˘sledkÛ?
Zklamání? Rozpaky? Asi jak pro
koho. Z v˘sledku v‰ak vypl˘vá, Ïe si
voliãi pﬁáli zmûnu – svûdãí o tom
pﬁeváÏná vût‰ina nov˘ch ãlenÛ
zastupitelstva. AlespoÀ ti, co pﬁi‰li
k volbám, i kdyÏ v na‰em mûstû
jejich mnoÏství vysoce pﬁekraãuje
celostátní prÛmûr. Ale co ta polovina voliãÛ, která k volbám nepﬁi‰la?
Je jim jedno, kdo rozhoduje o tom,
jak se bude na‰e mûsto rozvíjet
v dal‰ích ãtyﬁech letech?
V kaÏdém pﬁípadû v‰ak musím
konstatovat, Ïe kandidáti, nebo
volební strany, udûlali velmi málo
pro to, aby voliãe zaujali sv˘mi programy, nebo snad i vlastním v˘bûrem kandidátÛ. Zamyslela se nûkterá z volebních stran nad tím, co
na‰e obyvatele nejvíce trápí a stanovila nûjaké priority, které by chtûla
v na‰em mûstû ﬁe‰it, nebo jimi
pﬁedloÏené programy (které se
v zásadû vÛbec neli‰ily) byly jen
obecné proklamace bez konkrétních ﬁe‰ení?
Byli na‰i obãané dostateãnû
seznámeni se zpÛsobem volby?
Z povolebních diskuzí jsem ãasto
sly‰el názor, Ïe „…. volil jsem
osobnosti…" a vÛbec si dotyãní
neuvûdomovali, Ïe kaÏd˘m kﬁíÏkem
dávali hlas pﬁedev‰ím volební stranû, kﬁíÏkem u kandidáta jej jen
posouvali v poﬁadí v pﬁíslu‰né
volební stranû. Naprosto naivní

bylo dávat hlas volební stranû s jedním kandidátem, protoÏe ten
v tomto volebním systému má
nepatrnou ‰anci b˘t zvolen, i kdyby
dostal nejvíce hlasÛ ze v‰ech (na
jeden mandát v zastupitelstvu bylo
tﬁeba získat pro stranu pﬁibliÏnû
1500 hlasÛ)! Nûkteﬁí se velmi divili, Ïe ãlenové zastupitelstva nejsou
seﬁazení podle poãtu hlasÛ pro jednotlivé kandidáty (bez ohledu na
volební stranu).
Naopak, uvûdomili si kandidáti,
jakou na sebe berou odpovûdnost,
nebo ti na posledních místech dûlali tûm na prvních místech jen
„kﬁoví" a vÛbec nepoãítali s tím, Ïe
mohou b˘t zvoleni a pak nastaly
rozpaky, zda do zastupitelstva jít ãi
nejít? Proã bylo tak málo kandidátÛ
na starostu (jen z jedné strany)
a strana, která v podstatû ve volbách uspûla nejlíp (coÏ je urãitû
ODS, která ovládla radu mûsta
sv˘mi tﬁemi ãleny), na‰la kandidáta
na místostarostu aÏ v osobû, která
do zastupitelstva postoupila jen
díky tomu, Ïe jeden ze zvolen˘ch se
postu v zastupitelstvu vzdal?
Ostatnû akt volby starosty, místostarosty a radních byl jen v˘sledek
jak˘chsi mezistranick˘ch dohod, já
osobnû jsem rád, Ïe starostou ani
místostarostou není b˘val˘ poslední pﬁedlistopadov˘ pﬁedseda KSâ
ve Vizovicích.
KaÏdá z volebních stran by se
mûla váÏnû zamyslet nad tûmito

otázkami, pﬁedev‰ím nad tím, proã
jejich v˘sledek byl v tûchto volbách
takov˘. V ãele mûsta by mûli b˘t ti
nejlep‰í a nejschopnûj‰í a ne ti nejznámûj‰í a nejochotnûj‰í kandidovat.
A voliãi by mûli vybírat pﬁedev‰ím
volební stranu, která má nejlep‰í
program – takto je nastaven stávající
volební systém komunálních voleb.
Nebo by to chtûlo zmûnu volebního systému tak, aby na radnici byli
ti, kteﬁí dostanou nejvíce hlasÛ bez
ohledu na stranu, za kterou kandidovali.
V˘sledek voleb odráÏí kvalitu
práce jednotliv˘ch stran pﬁed volbami i angaÏovanost obãanÛ ve
volbách (obecnû platí, Ïe volební
kampaÀ zaãíná druh˘ den po volbách - a jaká byla u nás?). Máme to,
co si zasluhujeme.
Pﬁesto vûﬁím, Ïe nové zastupitelstvo napraví, co jednotlivé volební
strany zanedbaly a pﬁedstaví na‰im
obãanÛm program své práce na celé
volební období se stanovením priorit konkrétních ﬁe‰ení tak, aby
kaÏd˘ obãan si na konci volebního
období mohl zkontrolovat, co
z povolebních slibÛ bylo, ãi nebylo
splnûno.
Novému zastupitelstvu pﬁeji do
jejich nelehké práce hodnû úspûchÛ, abychom za ãtyﬁi roky mohli
konstatovat, Ïe jsme dobﬁe zvolili
a oni si tak získali dobrou pozici
v následujících volbách.
Václav Lednick˘

Po ﬁ a d v á n o ã n í c h b o h o s l u Ï e b
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rok 1956 - listopad
1.listopadu byl ráno mráz – 1°C, 9/11 dokonce – 15°C.
Je‰tû hodnû ﬁepy i ovoce zÛstalo na poli, neboÈ lidé
nestaãili v‰echnu práci zvládnout. Nedostatek pracovních sil v zemûdûlství je velik˘ a poãasí bylo nepﬁíznivé. Nastaly plískanice a v druhé polovinû mûsíce opût
ranní mrazy a pak snûÏení. Konec mûsíce byl v‰ak de‰tiv˘. V prosinci byly z poãátku slab‰í mrazy a snûÏení,
naãeÏ se aÏ do poloviny mûsíce oteplilo. V t˘dnu od
17/12 do 23/12 byly opût ranní mrazíky aÏ -4°C.
22/12 a 23/12 snûÏilo, i v následujících dnech.
O vánocích bylo zimní poãasí, vánoce byly bílé, denní
teploty pod 0°C.

Osvûtová ãinnost, Spolky.
(Dokonãení)
Îivou ãinnost vyvíjel téÏ Vala‰sk˘ krouÏek ZK
Slováck˘ch lihovarÛ ve Vizovicích. Nejdﬁíve v‰ak
vysvûtlení k názvu krouÏku. Národopisné soubory
nemohou existovat jako samostatné spolky, ale vÏdy
jen jako souãást veﬁejn˘ch osvûtov˘ch zaﬁízení, napﬁ.
pﬁi osvûtové besedû v obci nebo jako souãást nûkterého
závodního klubu. Vizovsk˘ Vala‰sk˘ krúÏek byl tedy
souãástí osvûtové besedy ve Vizovicích. Av‰ak závodní
klub Slováck˘ch lihovarÛ ve Vizovicích projevil zájem
o to, aby se Vala‰sk˘ krúÏek vãlenil do závodního
klubu Slováck˘ch lihovarÛ ve Vizovicích a slíbil materielní podporu na rozvoj krúÏku, a tak se Vala‰sk˘ krúÏek letos v létû vãlenil do ZK Slováck˘ch lihovarÛ.
KrúÏek se scházel pravidelnû jednou t˘dnû, vÏdy
v úter˘, ke spoleãn˘m besedám, kde pﬁi zpûvu, tanci
a cimbálové muzice trávili ãlenové pﬁíjemné veãery.
Obûtav˘mi a neúnavn˘mi pracovníky krúÏku jsou
zejména primá‰ muziky Jan Klesla, vedoucí tance
a zpûvu ZdeÀka Halová, cimbalista Rud. Jordán, fojt
krúÏku Jan Soviãka aj. Letos krúÏek uspoﬁádal pro své
ãleny téÏ kurs malování vala‰sk˘ch kraslic. Tak jako
byly vala‰sk˘m krúÏkem obnoveny starobylé vala‰ské
kroje, písnû, tance, cimbálová muzika, pokou‰í se krúÏek i o obnovu projevÛ lidového umûní. Malování
kraslic bylo ve velkém úpadku, neboÈ se k v˘robû velikonoãních kraslic uÏívalo i v‰elijak˘ch nevkusn˘ch tis-

kátek, jeÏ se otiskovalo na bílá vajíãka. Kam se podûlo
to staré umûní Ïen a dûvãat, které dovedly s takovou
dovedností tvoﬁit na vajíãku krásné vzory. Vajíãka se
malují k velikonocÛm doposud, ale proã by se to
muselo dûlat s takov˘m nevkusem, jako jsou tiskátka.
Star˘ zpÛsob byl ãlenÛm krúÏku vysvûtlen, byli obeznámeni s prvky vala‰sk˘ch ornamentÛ i technikou
práce. Malování kraslic ãleny krúÏku tak zaujalo, Ïe brzy
dovedli staré vzory nejen napodobit, ale zdaﬁile vytváﬁet
i vzory vlastní v duchu staré lidové ornamentality.
23. a 24. ãervna zúãastnil se krúÏek ústﬁedního kola
Lidové umûlecké tvoﬁivosti ve Strakonicích v âechách.
V soutûÏi mal˘ch souborÛ obsadili 3.místo. Tû‰ili se
velké pozornosti obecenstva, které dovedli muzikou
rozehﬁát a velmi dobﬁe pobavit. Tû‰ili se v‰ak i pozornosti cizích delegací, které tam byly pﬁítomny.
Také pro kanadsk˘ rozhlas natoãili i krátké pásmo pro
na‰e krajany v Kanadû Ïijící. Také pro ná‰ státní rozhlas
pﬁipravil a natoãil ná‰ krúÏek a jeho ãlenové nûkolik
poﬁadÛ. Veﬁejnou a kulturní ãinnost vyvíjel zde i Svaz
âeskoslovensko-sovûtského pﬁátelství, âs. âerven˘
kﬁíÏ, Mysliveck˘ spolek, poÏárníci, vãelaﬁsk˘ spolek,
SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel ‰koly, âs. Svaz mládeÏe,
V˘bor Ïen, Svaz protifa‰istick˘ch bojovníkÛ.
Vizovské noviny otiskovaly po dva roky v˘Àatky
z kroniky mûsta, kterou sepisoval pan uãitel Gustav
Imr˘‰ek. Pohled na padesátiletou minulost Vizovic
nejsou jen vzpomínky. Je to pohled nejen pouãn˘,
ale i inspirativní. Rok 1955 a 1956, ohlasy mezinárodních událostí, ãerstvá totalita a její obraz
v malém vala‰ském mûsteãku, situace v zemûdûlství,
kde se bojovalo proti soukromníkÛm a organizovala JZD, ‰kolství a jeho témata i bohatá spolková
ãinnost, nebo sport a jeho úspûchy.
Jen pﬁipomínám, pﬁepis respektoval gramatické
i stylistické zvlá‰tnosti padesátileté kroniky.
Jak˘ asi bude obraz na‰ich dnÛ v oãích dal‰ích
generací?

Za redakci VN Jiﬁí Ludvíãek

KastrÛlky
Do ãtyﬁiceti jsme vybíraví jak koza v horce.
Padesátka je poﬁád je‰tû chuÈovû pestrá porce.
Ani nev˘raznou ‰edesátku bychom nemûli vzdávat,
spí‰e v‰e, co na talíﬁi, vychutnávat.
V sedmdesáti ber obûd jako pietu
a dodrÏuj dietu.
V osmdesáti odloÏ hÛlku,
vdûãen za v‰e, co ti plpnou do kastrÛlku.

V devadesáti je jedno, jsou-li brambory, r˘Ïe,
knedlíky,
ale máme i takové jedlíky.
Stovkou konãí piplání se v jídle tvorÛ lidsk˘ch
v chudé Indii i ve vyspûl˘ch Státech americk˘ch.
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MB

Tﬁ í k r á l ová
s b í rk a
Stejnû jako v minul˘ch letech se v sobotu 6. 1. 2007 objeví u va‰ich dveﬁí tﬁíkráloví koledníci, kteﬁí budou vybaveni zapeãetûnou pokladniãkou se znakem âeské katolické charity.
Tﬁíkrálová sbírka vychází z usnesení âeské biskupské konference a Sekretariát âeské katolické charity byl organizací této sbírky povûﬁen. Tﬁíkrálová sbírka je veﬁejnou sbírkou, poﬁádanou podle zákona ã. 117/2001 Sb.
o veﬁejn˘ch sbírkách.
SdruÏení âeská katolická charita se touto sbírkou snaÏí cílevûdomû formovat veﬁejné mínûní ve prospûch sociálnû slab˘ch a trpících. SnaÏí se o obnovení zájmu o charitu a angaÏovanost lidí v díle sluÏby bliÏnímu v nouzi.
Cíle sbírky: 1. Formovat veﬁejnost k sociálnímu cítûní, k pomoci bliÏnímu.
2. UmoÏnit obãanÛm âR podílet se na charitní práci.
3. Získávat finanãní prostﬁedky pro ãinnost v‰ech sloÏek SâKCH.
Sbírka svou ‰íﬁí a zamûﬁením je dÛkazem solidarity ve spoleãnosti, prostﬁedkem pro sdílení odpovûdnosti, nezávisle a pruÏnû reagovat na potﬁeby lidí potﬁebn˘ch a lidí v nouzi.
Rozdûlení sbírky:
80 % získan˘ch prostﬁedkÛ bude rozdûleno prostﬁednictvím farních a diecézních charit do stﬁedisek pomoci a na
aktivity diecézních (arcidiecézních) charit.
Zbylá ãást bude rozdûlena pro humanitární pomoc do zahraniãí a v souladu se zákonem na pokrytí nákladÛ na
pﬁípravu a realizaci sbírky.
Vyz˘váme v‰echny obãany na‰eho mûsta, aby byli velkorysí a stejnû jako v minul˘ch letech pﬁispûli do pokladniãek mal˘ch koledníkÛ, kteﬁí své ‰lechetné poslání vykonávají dobrovolnû bez nárokÛ na odmûnu. Kdo by
koledníky nestihl, mÛÏe pﬁispût do pokladniãky v kostele sv. Vavﬁince následující nedûli, pﬁípadnû donést svÛj
pﬁíspûvek na ﬁímskokatolickou faru.
- vl -

KNIHOVNA INFORMUJE
Se zaãátkem nového ‰kolního roku knihovna
prodlouÏila otvírací dobu pro veﬁejnost o 3 a pÛl
hodiny t˘dnû. Podstatná zmûna se t˘ká pﬁedev‰ím
páteãní pÛjãovní doby, kdy máme nyní otevﬁeno od 9
do 14 hodin.
V záﬁí do knihovny pﬁicházeli noví studenti
Stﬁední ‰koly odûvní a sluÏeb na krátké exkurze, aby
se seznámili se sluÏbami a provozem knihovny.

Od 2. do 6. ﬁíjna probûhl v celé republice jiÏ 10.
roãník akce T˘den knihoven, tentokrát na téma
„Cesty". Od tohoto tématu se odvíjely akce i v na‰í
knihovnû. Pro Ïáky druhého stupnû byla pﬁipravena
beseda s názvem „Cesta z knihovny do Mongolska

a âíny". O své záÏitky z cest se s dûtmi podûlila paní
Pakostová (knihovnice z Otrokovic). Pro první stupeÀ bylo urãeno ãtení z knihy G.Durella Mluvící
balík, jejíÏ hrdinové zaÏívají velká dobrodruÏství na
cestách. Nejmen‰ím ‰kolákÛm byla urãena akce
nazvaná „Po veselém chodníku, vesele do knihovny".
Dûti si prohlédly dûtské oddûlení a potom kﬁídami
malovaly chodník pﬁed knihovnou. Bûhem celého
t˘dne byla v prostorách knihovny nainstalována
v˘stavka na téma „Jak knihovna cestovala po
Vizovicích".
V polovinû mûsíce ﬁíjna zaãaly dûti pﬁiná‰et do
knihovny ka‰tany a Ïaludy pro zvíﬁátka na zimu.
Tímto v‰em dûkujeme.
Do konce roku má knihovna pﬁed sebou je‰tû tyto akce:
Na ‰kolním vánoãním jarmarku dne
13.12.2006 probûhne „Burza knih", kde budeme
v odpoledních hodinách prodávat vyﬁazené knihy
z fondu knihovny. âekání na pﬁíchod Vánoc dûtem
zkrátíme besedami u stromeãku pod názvem
„Pohádky od na‰ich babiãek". Dûtem z prvních
a druh˘ch tﬁíd budou v knihovnû ãíst jejich babiãky,
a to ve ãtvrtek 14. a v pondûlí 18.12.2006. Akce se
mohou zúãastnit i maminky s dûtmi pﬁed‰kolního
vûku.
O pﬁesn˘ch termínech budeme vãas informovat
prostﬁednictvím plakátÛ.
Knihovnice
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KULTURA
Mo u d r á s l ova

·TùDROVEâERNÍ STÒL
Za zvuku tiché vánoãní hudby a vyzvánûní kostelních zvonÛ se line vÛnû purpury, vanilkov˘ch rohlíãkÛ,
lineck˘ch koláãkÛ, rumov˘ch kuliãek, smaÏeného kapra
a jin˘ch vánoãních dobrot.
Dﬁíve neÏ usedneme ke sváteãní ‰tûdroveãerní veãeﬁi,
pﬁipomeÀme si, jak dÛleÏitou tradici v dobû vánoãní má
‰tûdroveãerní stÛl.
Spoleãná setkání rodiny b˘vají vût‰inou u stolu.
Patﬁí-li k nim je‰tû v˘jimeãn˘ ãas, kter˘m Vánoce jsou,
je stolem také slavnostním.
StÛl v minulosti b˘val témûﬁ posvátn˘. UtuÏoval
rodinné pouto a spoleãnou chvíli setkání. UÏ proto, Ïe se
na nûho kladl chléb, nesmûl b˘t znesvûcen poloÏením
klobouku nebo snad sednutím. Do‰lo-li k poÏáru, b˘val
stÛl vyná‰en z ohnû první. O ·tûdrém veãeru nemûl nikdo
z rodiny u stolu chybût. Atmosféru v˘jimeãného ãasu
dotváﬁela pryskyﬁice a voÀavé bylinky na okraji plotny.
Na stole uprostﬁed stávala místa nebo slamûná o‰atka se symboly dostatku úrodnosti v pﬁí‰tím roce. Obilí,
rozloÏené po okraji „do slunce", pﬁipomínalo slunovrat
s návratem nového hospodáﬁského roku: brambory –
dostatek obÏivy, ãesnek, cibule nebo petrÏel – zdraví. To
mûlo utuÏit také spoleãné obﬁadní pojídání oplatku
s medem pﬁed samotnou veãeﬁí. Jídla b˘vala prostá, ale
mûl jich b˘t magick˘ poãet – sedm, devût nebo dvanáct.
Vût‰inou i tﬁi polévky. Ka‰e a peãivo naz˘vané podle
místních zvyklostí rÛznû. Tvarovû bylo obdobné, vût‰inou váleãky peãené na okraji chlebové pece, spaﬁované
vodou nebo mlékem. Tyto pupáky, pukance, bobály
nebo vrány se zhusta sypaly pomlet˘m mákem s cukrem.
Mák i dekorativní makovice mûl˘ mít ve v˘jimeãn˘ch
obdobích roku svÛj magick˘ plodnostní dosah. Stejn˘m
zpÛsobem mûlo pÛsobit jablko, jediné z ovoce, které se
doãká témûﬁ dal‰í úrody. Také pro svou ãervenou barvu,
v lidové víﬁe pokládanou za barvu Ïivota, krve a Ïivotadárného ohnû, mûlo na ‰tûdroveãerním stole svoje místo.
UmocÀovalo je mnoÏství jadérek plodnostního v˘znamu. Z jablka se pﬁedvídala budoucnost pﬁíãn˘m ﬁezem,
jablko b˘valo koledním dárkem ãerstvé, ale i usu‰ené
v kﬁíÏaly. Z jablek vytváﬁel otec dûtem dárky nazdobením zapíchan˘mi vûtviãkami zimostrázu, oﬁí‰ky a su‰en˘m ovocem. Tyto útvary jsou známé hlavnû ze západních a jiÏních âech, ale jsou také z Horácka. B˘valy
nejenom pochoutkou pro dûti, ale také dekorativním
prvkem vánoãního stolu. Z jablek a ostatního su‰eného
ovoce vaﬁívaly na‰e babiãky ovocné vánoãní omáãky.
Také v dne‰ní dobû mÛÏeme vyuÏít dekorativnosti
a symboliky jablka k na‰í vánoãní v˘zdobû.
AÏ budete letos usedat ke ‰tûdroveãernímu stolu,
nezapomeÀte na jedno staré poﬁekadlo: Jez do polosyta,
pij do polopita. Abyste náhodou ·tûdr˘ veãer místo
s rodinou netrávili v nemocnici. Hezké, klidné a spokojené Vánoce vám v‰em!
Z „âtvera vánoãních stolÛ"
vybrala Zuzana ·talmachová

Îeny bez muÏÛ vadnou, muÏi bez Ïen
hloupnou
âECHOV

„Cornua dui fecit, ne cornua ferre recuset."
– „Kdo nasadil parohy, aÈ se nezdráhá sám
je nosit."
WALTHER

Plození je hlavní zamûstnání pﬁírody
a kaÏd˘ muÏ –aÈ mlad˘ nebo star˘ – odhaduje pﬁi setkání s kaÏdou Ïenou moÏnost
vzájemného sexuálního vztahu.
CHAPLIN

„Îenatí muÏi Ïijí déle – nebo jim to alespoÀ
tak pﬁipadá."
NESTROY

Îena má vÏdy spadeno na nûãí du‰i, aÈ
muÏovu, svého dûcka nebo psa. MuÏi se spokojí tím, Ïe baÏí po tûle.
ORTEGA y GASSET

Nenalhávej si minulost podle potﬁeby
LEONARDO da VINCI

Pﬁemílat minulou dobu, pﬁebírat kosti
v hrobu.

VIZOVSKÉ NOVINY ✦ 23

RUSKÉ

D Ò M K U LT U RY I N F O R M U J E
Kurzy leden – bﬁezen 2007
11. 1. 2007
18. 1. 2007
30. 1. 2007

16.00 hod.
16.00 hod.
19.00 hod.

kurz v˘roby loutky (vodník nebo ãert)
kurz pletení z pedigu
hudebnû-taneãní recitál Blues noãní ãekárny (Josef Kainar)

Semináﬁ automatická kresba – zaãáteãníci
Pojem a základy automatické kresby, rozkreslení, práce s kresbou, kresba energetick˘ch léãiv˘ch obrázkÛ, práce
s intuicí a energiemi….
Cena 760,- Kã âas. 9-17 hod
Semináﬁ Práce s kyvadlem a psychokineze (pÛsobení na okolí silou své mysli)
Cena 6600,- Kã . V cenû kurzu je jednoduché kyvadélko, písemn˘ materiál pro práci s kyvadlema a 3 ks pﬁíboru pro PK praxi.
Zaãátek 16.00 hod. (3,5 - 4 hod.)
Kurz numerologie je rozdûlen do 3 stupÀÛ (tﬁi 8 hod. v˘ukové bloky)
1.stupeÀ – principy NRL a dûjiny, NRL mﬁíÏka a její souvislosti, Ïivotní ãísla – v˘poãet a charakteristika (dle
tarotu, planet, afirmace), v˘poãet a v˘klad vnitﬁní a vnûj‰í psychiky jednotlivce, v˘znam písmen…..
2.stupeÀ – primární ãísla dní, izolovaná a spojovací ãísla, ãíselné roviny, rozdûlení energie jednotlivce bûhem
roku, osobní roãní vibrace a podporované ãinnosti, v˘poãet tarotu dne ….
3.stupeÀ – dûtská numerologie (Ïivotní ãísla, ãíselné roviny, osobní roãní vibrace), toky energií, v˘poãet vûku
dospûlosti, definice období dûtství a období dospûlosti, karmické trojúhelníky…..
Absolvování 2.a 3. stupnû je podmínûno absolvování stupÀÛ pﬁedchozích (vzhledem k nutnosti osvojení tûchto
znalostí).
Cena 1 900,- Kã . V cenû kurzu jsou skripta. Souãástí je i praktické procviãování a kolektivní konzultace. Na
závûr úãastníci obdrÏí Osvûdãení o absolvování numerologického semináﬁe.
Vzhledem k tomu, Ïe kurz je ãasovû nároãn˘ (tﬁi soboty od 9-17 hod.) a také obsah kurzu je nutné dostateãnû
vstﬁebat, neÏ nastoupíte na dal‰í stupeÀ, je nutné mezi sobotami udûlat ãasovou prodlevu.
Z toho dÛvodu není pﬁesnû stanoven termín v‰ech sobot. První setkání by se uskuteãnilo v lednu 2007 a na
dal‰ích termínech bychom se domluvili na místû.
Do v‰ech kurzÛ je nutné se pﬁihlásit pﬁedem – je potﬁeba znát poãet úãastníkÛ, aby bylo zaji‰tûno dostateãné
mnoÏství materiálu.
MÛÏete se pﬁihlásit v DK Vizovice osobnû nebo na tel. 577 599 191 (i záznamník – nahlaste jméno, adresu,
telefon, jak˘ kurz).
Kurzy budou probíhat v prvních mûsících roku 2007
Tû‰íme se na náv‰tûvu
J.Trlicová, DK Vizovice

INZERCE
ALITRON CZ, s.r.o. Zlín

27,00
27,60
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
V dne‰ním pﬁíspûvku pro
Vizovické noviny zhodnotím období od konce mûsíce záﬁí do konce
mûsíce listopadu 2006.
Pokud se t˘ká nápadu trestné
ãinnosti na obvodním oddûlení
PâR Vizovice, musím konstatovat,
Ïe v porovnání se stejn˘m obdobím
v roce 2005 do‰lo ke sníÏení trestn˘ch ãinÛ a to o 17 skutkÛ. Od
zaãátku roku 2006 do‰lo ke spáchání 210 trestn˘ch ãinÛ v loÀském
roce to bylo 227. Celková objasnûnost trestn˘ch ãinÛ je k 1. prosinci
2006 - 54,3 %.
Jak jiÏ tradiãnû nejvût‰í podíl na
uvedeném ãísle mají majetkové
trestné ãiny a z nich krádeÏe. Za
v˘‰e uvedené období se jednalo
hlavnû o krádeÏe vûcí ze zaparkovan˘ch motorov˘ch vozidle a to hlavnû v dobû „Památky zesnul˘ch" na
zaãátku mûsíce listopadu. Obãané
vÏdy zaparkovali v blízkosti hﬁbitovÛ a nechali volnû odloÏené vûci ve
vozidle. Tyto byly uloÏeny na viditelném místû a tudíÏ dostupné pro

pachatele krádeÏí. V souãasné dobû
provádíme ‰etﬁení ke zji‰tûní uveden˘ch pachatelÛ, které se nám jeví
jako velmi slibné.
Nyní zdej‰í OOP realizuje
nûkolik pﬁípadÛ sprejerství na teritoriu mûsta Vizovic a Slu‰ovic.
Provádí se ‰etﬁení ke zji‰tûní pachatelÛ s tím, Ïe podstatná ãást tûchto
skutkÛ je jiÏ objasnûna. Je zaráÏející, Ïe toto provádí Ïáci místních
‰kol.
V pﬁestupkovém ﬁízení máme
o 222 pﬁestupkÛ více oproti loÀskému roku. V leto‰ním roce bylo
v dopravû uloÏeno 1085 blokov˘ch pokut za poru‰ení zákona
ã 361/2000 Sb. v celkové ãástce
458.000,-Kã. Do tohoto nejsou
zahrnuty blokové pokuty za
dopravní nehody. Bylo ﬁe‰eno 41
pﬁípadÛ poru‰ení zákona 379/2005
Sb. - podávání alkoholu mladistv˘m a dále bylo zji‰tûno 123 podnapil˘ch ﬁidiãÛ.
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Nyní Vás pﬁenesu trochu do historie a seznámím Vás z historií ãetnictva ve Vizovicích :

Historie ãetnické stanice
ve Vizovicích
díl tﬁetí
V roce 1920 byl pﬁijat zákon ã.
299 Sb. zákonÛ a naﬁízení o ãetnictvu, kter˘ vycházel z osvûdãeného
rakouského vzoru. âetnictvo je
v nûm oznaãeno jako „vojensky
organisovan˘ sbor stráÏn˘,jenÏ jest
urãen k tomu, aby podle stávajících
zákonn˘ch pﬁedpisÛ a podle naﬁízení pﬁíslu‰n˘ch úﬁadÛ udrÏoval
v celém území âeskoslovenské
republiky veﬁejn˘ poﬁádek a veﬁejnou bezpeãnost."
âetnictvo na ãetnick˘ch stanicích vykonávalo dvojí druh sluÏby –
ãetnickou sluÏbu obyãejnou, která
zahrnovala úkoly, které patﬁily
k bûÏn˘m ãinnostem ãetnictva,
k nimÏ nepotﬁebovalo zvlá‰tní
pokyny od úﬁadÛ. Jednalo se o pre-

ventivní pÛsobení pﬁítomností ãetnické hlídky nebo ãetníka; oznamování nebo ﬁe‰ení pﬁestupkÛ uloÏením
blokové pokuty; zatãení pachatele
trestn˘ch ãinÛ a jeho odevzdání pﬁíslu‰nému úﬁadu; udrÏování veﬁejného poﬁádku, klidu a bezpeãnosti;
ochranu osob a majetku v‰ech státních obãanÛ a zakroãení proti tomu,
kdo je ohroÏoval; konání vy‰etﬁování
o v‰ech nálezech mrtvol, o poÏárech,
vloupáních, loupeÏn˘ch pﬁepadeních
a jin˘ch trestn˘ch ãinech; udrÏování
a sjednávání poﬁádku, klidu a bezpeãnosti; dohlíÏení na dodrÏování
pﬁedpisÛ vydávan˘ch k zabránûní
po‰kození osob nebo majetku státních obãanÛ a oznamování zpozorovan˘ch pﬁestupkÛ, zanedbání a vad
na pﬁíslu‰ném místû; dohlíÏení na
dodrÏování zákazu podomního
obchodu s tiskovinami, nestrpût
jejich vyvû‰ování na veﬁejn˘ch místech, dohlíÏení na podomní obchodníky a Ïivnostníky; zadrÏování a pﬁedávání vojensk˘ch zbûhÛ pﬁíslu‰n˘m
vojensk˘m úﬁadÛm, rovnûÏ pﬁedávání
vojákÛ, kteﬁí se nemohli prokázat platnou legitimací; zadrÏení osob, které se
odvodní povinnosti vyhnuly nebo se
nedostavily k odvodu bez dostateãné
omluvy; zat˘kání osob, na nûÏ je
vydán zatykaã, bedlivû si v‰ímat tulákÛ, osob stojících pod policejním
dohledem a propu‰tûn˘ch trestancÛ;
dohlíÏení na veﬁejná zaﬁízení; péãi

âetník v uniformû z roku 1919

o volné spojení na pozemních a vodních cestách a dohlíÏení na dodrÏování pravidel silniãních a ﬁíãních policejních pﬁedpisÛ.
âetnická sluÏba zvlá‰tní zahrnovala vykonávání zvlá‰tních vrchnostensk˘ch naﬁízení, vãetnû sluÏeb
asistenãních a dále eskorty vûzÀÛ.
Mezi tato naﬁízení patﬁily i rozkazy
od okresního ãetnického velitelství,
na jejichÏ základû ãetnictvo vystupovalo pod jednotn˘m velením
(tﬁeba pﬁi potlaãování demonstrací
a nepovolen˘ch shromáÏdûní ãi srocení lidu).
A co se dûlo ve Vizovicích?
1/1. 1919 „Sesílení stanice.
Denním rozkazem ãís. 23 ze dne
28./11. 1918 byl stav ãetn. stanice ve
Vizovicích s 6 na 7 muÏÛ rozmnoÏen."
Duben 1919 „V obcích Vizovice,
Lhotsko,
Jasená,
Lutonina,
Chrastû‰ová, Ublo vypukla epidemie
ne‰tovic, kteréÏto nemoci 8 osob podlehlo."
9./5.1919 „LoupeÏ. V noci na
9./5. 1919 vnikla ozbrojená tlupa do
ãeskobratrské fary v Jasenné a oloupila faráﬁe Otomara Krejsu a jeho ãleny
rodiny o peníze a skvosty v cenû 6.000
K"
âerven 1919 „Vpád MaìarÛ na
Slovensko. Koncem kvûtna 1919
vtrhli Maìaﬁi na Slovensko a ohroÏovali samostatnost Slovenska sv˘m vojskem. Ze stanice Vizovice byli 3 ãetníci k polní sluÏbû na Slovensko povoláni, odtudÏ se teprve po roce zpût
navrátili. Vojenské sluÏby povinní
obãané z obvodu zdráhali se povolání
k vojsku uposlechnouti, proãeÏ zbylí
tﬁi muÏi ãetn. stanice s pomocí vyÏádané voj. asistentem vzdorující vojíny
poãtem asi 100 pozat˘kali a k nastoupení vojenské sluÏby posádkovému
velitelství v KromûﬁíÏi pﬁedvedli.
ZároveÀ bylo pátráno po zbraních
vojensk˘ch, kter˘ch se mezi obyvatelstvem velké mnoÏství nacházelo
a které byly téÏ posádkovému velit.
v KromûﬁíÏi odevzdány."
8./7. 1919 „PovodeÀ. PrÛtrÏí
mraãen bylo zpÛsobeno rozvodnûní
Lutoninky a Bratﬁejovky, voda
vystoupila aÏ na námûstí ve
Vizovicích a strhala v‰echny mosty od
Bratﬁejova aÏ po Zádveﬁice.
11./2.1920 „VraÏda. 10 mladíkÛ

z obce LuÏné pﬁepadlo v noci se zbranûmi cikánsk˘ tábor v Prlovû, pﬁiãemÏ
cikánku Rozinu Murkovou zavraÏdili
a cikánku Annu I‰tvánovou tûÏce zranili. Cyril ZrÛnek a Josef Filgas
z LuÏné byli co vrazi zatãení a 8 jin˘ch
mladíkÛ pro spoluúãast udáni, první
byli pak u kr. soudu v Uh. Hradi‰ti pro
zloãin vraÏdy ku 3 rokÛm Ïaláﬁe
odsouzení."
VáÏení ãtenáﬁi, tímto tﬁetím
dílem jsme pﬁedbûÏnû ukonãili
cyklus z historie ãetnické stanice ve
Vizovicích, kter˘m chceme pﬁiblíÏit práci tohoto uniformovaného
sboru, kter˘ v dne‰ní dobû nese
jméno Policie. JelikoÏ materiálÛ
není mnoho (jak písemn˘ch, fotografick˘ch, trojrozmûrn˘ch nebo
vzpomínek), prosíme Vás o spolupráci v této oblasti. Pﬁivítáme
jakoukoli zmínku, vzpomínku,
fotografii nebo cokoli, co by
mohlo vést k rozpletení tohoto
historického klubka. Své moÏné
podnûty pﬁedejte prosím v redakci
Vizovick˘ch novin nebo na telefonním ãísle 577453333, kpt. Bc.
Karel Jurãák nebo pprap. Tomá‰
KubÛ. Dûkujeme Vám. Na rok
2007 pﬁipravujeme pokraãování
tohoto cyklu.
kpt. Bc. Karel Jurãák
zástupce vedoucího OOP

âetníci ve sluÏebních uniformách,
30. léta 20. století
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