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Předmájové zamyšlení

O ČEM PÍŠEME

Motto: Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas…
Právě jsme oslavili Velikonoce,
svátky vzkříšení - vzkříšení
Beránka, který se obětoval pro
lidstvo za spásu duší, i vzkříšení
Přírody, na které jsme po letošní
dlouhé a kruté zimě tak toužebně
čekali.
Ani se nanadějeme a bude
tady máj. Stromy budou v bílém
jako nevěsty s miliony květů
a v korunách uslyšíme bzukot
včel, které jednomu každému
květu zprostředkují veliký a
slavný okamžik lásky. Omamná

CENA 4 Kč

vůně vyláká lidi pod rozkvetlé
stromy, aby i oni podle starých
tradic mohli prožít krásné chvíle
sblížení. Uslyšíme známý hlas
kukačky a možná i slavíka.
Měsíc máj zůstane Máchovým
měsícem lásky a nic na tom
nezmění ani ledoví muži ani
oslavy lásky, které využívají
jiných termínů. Svěží zeleň
přírody bude nám nadějí pro
celý příští rok, i nadějí, že nic
nezastaví pohyb zvěrokruhu a
po příští zimě zase přijde jaro.
jhr

• Z městského zastupitelstva
• Vyhláška k parlamentním volbám
• 225. výročí založení nemocnice
• K pravidlům o silničním provozu
• Program zámeckých koncertů
• Poplatky za předškolní zařízení

Zborcené harfy tón
Zmrzlí
leží na kopci
dva Máchovi pohrobci.
Nečekali do máje
příliš spěchali do háje
jakýsi Mister jakási Miss
pro Valentýnský kiss.
Mám nejvíc zprávu nemilou
byli to Vilém s Jarmilou
říká se to ztěžka mi
přikrytí jen běžkami…

I roztál sníh
a máj je luzný
v luzném háji pohled hrůzný.
Zborcené harfy tóny zněly
a po mřelých milencích vzlyky
kteří neobrozenecky chtěli
importovat americké zvyky.
Jsme Máchova země - zemský
ráj
Měli počkat na první máj…
Jaro 2006

M. B.
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foto: P. Hruzík

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 27. 3. 2006 následující usnesení:
Podněty občanů:
• vzalo na vědomí podněty občanů č. j. 10892/2006, týkající se kolaudace nových obecních bytů na Tyršově
ulici ve Vizovicích a uložilo starostovi města věnovat maximální pozornost urychlenému dokončení stavby těchto
24 bytových jednotek
• uložilo tajemníkovi města zveřejnit dopis občanů města č. j. MUVIZ 10892/2006 a dopis č. j. MUVIZ
12386/2006 obyvatel domu č. p. 967 na informační desce městského úřadu
• uložilo pracovní skupině pro místní komunikace, zřízené dle usnesení ZM č. VII/113/04, zpracovat plán oprav
místních komunikací
Změny územního plánu:
• schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Vizovice č. 1/2006 o závazných částech změny č. 11 ÚPN SÚ
Vizovice
Majetkové záležitosti:
• schválilo Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek bytového domu č. p. 999 a č. p. 1000 ul. Růžová
• schválilo prodej bytových jednotek v domech č. p. 999 a č. p. 1000 ul. Růžová, Vizovice dle přílohy č. 1, varianta A
• schválilo prodej pozemku p. č. 1117/10 v k. ú. Vizovice (Vinohrádek) manželům MUDr. Antonínu
a Ing. Miriam Jandlovým za cenu 75,00 Kč/m2.
• souhlasilo se zveřejněním záměru směny části pozemků p. č. 5192, 5195, 917, 916 v k. ú. Vizovice za adekvátní
část pozemku p. č. 918/3 v k. ú. Vizovice dle žádosti č. j. MUVIZ 008040/2006
• schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 4528/12 v k. ú. Vizovice (Zlínská)
• zamítá koupi kulturní památky v k. ú. Lutonina dle dopisu č. j. MUVIZ 009133/2006
Finanční záležitosti:
• schválilo návrh rozpočtu města Vizovice a jeho příspěvkových organizací na rok 2006 včetně pozměňovacího
návrhu na jeho doplnění
• uložilo starostovi města zajistit vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru ve výši cca 5 mil. Kč na financování úprav 1. NP Lidového domu Vizovice
• schválilo rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací Města Vizovice za rok 2005 dle
přílohy č. 2 s tím, že kladný výsledek hospodaření Nemovitostí města Vizovice 90 000,- Kč bude převeden do
fondu odměn a 909 565,42 Kč do rezervního fondu. Kladný výsledek hospodaření Technických služeb města
Vizovice ve výši 120 000,- Kč bude převeden do fondu odměn a 378 612,39 Kč do rezervního fondu
• schválilo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou
• schválilo poskytnutí příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích ve výši 100 000,- Kč na rekonstrukci výtahu
Různé:
• uložilo starostovi města připravit návrh na sloučení příspěvkových organizací Nemovitostí města Vizovice a
Technických služeb města Vizovice do jedné organizace
Alena Hanáková, místostarostka
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Vizovice podle §15 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a
o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční:
- dne 2. června 2006 od 14:00 do 22:00 hodin a
- dne 3. června 2006 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb
Ve volebním okrsku č. 1 (pro voliče bydlící v ulici:
Hodišovská, Chrastěšovská, Chrastěšovské paseky, Kamenec, Komenského, Krňovská, Manství,
Masarykovo nám., Nábřežní, Nad stadionem, Nová,
Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní, Poštovní,
Prostřední, Růžová, Sadová, Slunečná, Školní,
U stadionu, Zahradní) je volební místnost Kulturní
dům Vizovice. Ve volebním okrsku č. 2 (pro voliče
bydlící v ulici: Dělnická, Dubovsko, Hrušové, Janova
hora, Kopanická, Lázeňská, Lipová, Luhy, Mlýnská,
Nad výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Příčná,
Razov, Říčanská, Říční, Slatinská, Štěpská ul.,
3. května, U náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská,
Želechov) je volební místnost Kulturní dům Vizovice.
Ve volebním okrsku č. 3 (pro voliče bydlící v ulici:

A. Háby, Čamínka, J. Haly, Koráb, Nádražní, Pod
Habešem, Příkrá, Slušovská, sídl. Štěpská, Těchlov,
Těchlovská, Tyršova, Vinohrádek) je volební místnost
internát Střední školy oděvní a služeb Vizovice.
V okrsku č. 4 (pro voliče bydlící v místní části:
Chrastěšov) je volební místnost Kulturní dům
MČ Chrastěšov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ve Vizovicích 4. 4. 2006 Ing. Vít Sušila, starosta města

Informace o volbách
Volby do Poslanecné sněmovny Parlamentu České
republiky se budou konat ve dnech 2. a 3. června 2006.
V pátek 2. 6. se bude volit od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. 6. se bude volit od 8 do 14 hodin. Právo volit
má každý občan České republiky, který:
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
(zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo zákonem omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu - např. infekční onemocnění).
Každý český státní občan, který má trvalý pobyt
ve Vizovicích, je zapsán automaticky do seznamu
voličů pro volby do Poslanecné sněmovny PČR. Voliči
hlasují ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu.
Ze závažných zdravotních důvodů je možno požádat
o hlasování do přenosné volební schránky.
V jakékoli volební místnosti na celém území České
republiky lze hlasovat na voličský průkaz, který vydá
Městský úřad Vizovice voliči, který je ve Vizovicích
zapsán v seznamu voličů a nebude moci nebo, nehodlá
volit ve svém volebním okrsku. Volič může požádat
Městský úřad Vizovice, odbor správní a životního
prostředí, dv. č. 223 o vydání voličského průkazu ode

dne vyhlášení voleb nejpozději poštou do 26. května
2006 a osobně do 31. května 2006. Žádost musí být
vždy písemná a doručená osobně nebo zaslána poštou
(v tomto případě musí být podpis žadatele úředně
ověřen - na matrice nebo u notáře).
Voličský průkaz se žadateli vydá nebo zašle nejdříve
15 dnů přede dnem voleb. Pokud občan bude přijat do
nemocnice po 26. květnu 2006 a nebude mít voličský
průkaz a uplyne-li také již lhůta pro vydání voličských
průkazů, podle volebního zákona, volič nebude moci
své volební právo vykonat. Průběh hlasování ve volební
místnosti je stejný jako u jiných voleb. Občan ve
volební místnosti prokazuje svou totožnost platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním dokladem. Pokud volič nevlastní pas a má neplatný občanský
průkaz, je možno před volbami požádat o vydání
občanského průkazu s kratší platností. Občanské
průkazy se budou vyhotovovat i během voleb v kanceláři
dv. č. 225 (Kulturní dům) MěÚ Vizovice. O dokladech, potřebných k vyhotovení občanského průkazu,
se můžete informovat na telefonu č. 577 599 173.
Bližší informace o volbách získáte na MěÚ Vizovice,
odbor správní a životního prostředí dv. č. 223.
- JK -
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Přemístění odboru dopravy a silničního hospodaření
na Hasičskou zbrojnici
Odbor dopravy a SH ve Vizovicích oznamuje
občanům, že dne 27. 3. 2006 byl zahájen provoz
v nových prostorách - v prvním patře Hasičské
zbrojnice. Od tohoto dne se agenda řidičských průkazů,
registrace vozidel a agenda silničního hospodářství
vyřizuje na tomto novém pracovišti. Agenda řešení
přestupků pojistných smluv zde bude fungovat
od 10. 4. 2006.
Tímto stěhováním dojde nejen ke zlepšení pracovního prostředí úředníků, ale hlavně ke zkvalitnění

prostředí pro občany. Dalším přínosem je velká parkovací plocha za budovou Hasičské zbrojnice. Chtěl
bych touto formou poděkovat všem, kteří se na tomto
stěhování podíleli, a to zejména vedení Města Vizovice,
vedení Městského úřadu, pracovníkům Technických
služeb, svým spolupracovníkům z ODSH, vedoucímu
OMI za jeho koordinační činnost.
Vážení spoluobčané, doufám, že budete s našimi
službami v novém prostředí spokojení.
Ing. Jaroslav Pavelka, vedoucí odboru dopravy a SH

Vzduch je pro všechny
Vzhledem k dlouhotrvající zimě a zejména několikanásobnému zdražování elektřiny a plynu se lze stále
častěji setkat se situací, kdy některé domácnosti
přecházejí znovu k topení v kotlích na tuhá paliva.
V nich pak spalují, kromě paliv pro tyto kotle určená,
rovněž paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu,
a v neposlední řadě také odpad. Přitom spalování
nekvalitního uhlí a odpadů v domácnostech
je považováno za největší plošný zdroj dioxinů
i polyaromatických uhlovodíků, dále takto mohou
do ovzduší unikat látky jako formaldehyd, kyselina
chlorovodíková, benzen či styreny. Tyto toxické látky
mohou být nejen rakovinotvorné, ale poškozují také
hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu
s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou
dráždí oči a plíce, benzen je látka rakovinotvorná a styren také. Jeho vlivem dochází při vysokých hladinách
k poškození očí a sliznice, dlouhodobá expozice
ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy,
únavy, slabosti a deprese.
Spalování odpadu v domácnostech je legislativně
upraveno zejména v zákoně o ochraně ovzduší (č. 86/
2002 Sb., v platném znění). Podle tohoto zákona musí
fyzická osoba dodržovat zejména tyto povinnosti:
• provozovat zdroje znečištění ovzduší jen v souladu
s podmínkami pro provoz těchto zdrojů
• spalovat pouze paliva určená výrobcem
• v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen
dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná
paliva určená výrobcem. Uvedená paliva nebo materiály
pak nesmějí být kontaminovány chemickými látkami
• dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou
mítu obtěžování zápachem, a neobtěžovat zápachem
osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.
Sankce za porušení některých výše uvedených po-

vinností mohou dosáhnout až výše 150 000 Kč,
nedodržení povinností uvedených v posledním bodě
fyzickou osobou je potom přestupkem podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Další povinnosti pro fyzické osoby jsou stanoveny
v zákoně o odpadech (č. 185/2001 Sb., v platném
znění), podle kterého jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí.
Tento systém je stanoven obecně závaznou vyhláškou
města Vizovice č. 5/2001. Porušováním ustanovení
této obecně závazné vyhlášky se fyzická osoba vystavuje možnosti postihu podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění.
Přestože byl tento článek napsaný zejména v souvislosti s letošní dlouhotrvající zimou, je potřeba
si uvědomit, že uvedené povinnosti platí celoročně.
Městský úřad Vizovice v přenesené působnosti kontroluje dodržování povinností provozovateli malých
stacionárních zdrojů stanovených zákonem o ochraně
ovzduší a za nedodržení povinností ukládá opatření
k nápravě a sankce. S problematikou související
s ochranou ovzduší se mohou občané obracet na odbor
správní a životního prostředí Mětského úřadu Vizovice,
referenta ochrany ovzduší.
-JK-
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ŠKOLY
Zápis žáků do 1. tříd
10. února 2006 proběhl na naší Základní škole
ve Vizovicích zápis do 1. tříd, ke kterému přišlo více
jak 70 dětí. Tak jako každý rok jsme se snažily, aby
první setkání dětí se školou bylo zajímavé a zábavné.
Doufáme, že se nám to podařilo.
Letos totiž na děti čekalo velké putování pohádkou.
Vybraly jsme tu O perníkové chaloupce. Cestu jim
ukazovaly perníčky, kterými byla pohádková trasa
vyznačena. Svoji šikovnost mohly děti ukázat při
plnění nejrůznějších pohádkových úkolů, které na ně
nastražila hodná ježibaba ve čtyřech chaloupkách.
V jedné si vystřihly perníkovou chaloupku a pomohly navléct ježibabě čarovné korále, ve druhé putovaly pohádkovým lesem. Nebály se ani využít kouzelných předmětů a nakonec vysvobodily Mařenku
s Jeníčkem tím, že si je namalovaly do své perníkové
chaloupky. Na památku si budoucí prvňáčci odnesli
nejenom pocit důležitosti, ale také dárečky, které pro ně

vyrobili jejich budoucí spolužáci ze 3. a 4. tříd.
Zatímco děti putovaly pohádkou, rodiče si mohli
prohlédnout prostory školy a dozvědět se další podrobnosti o výuce a organizaci školního vyučování.
O tom, že děti byly opravdu šikovné, svědčí i to,
že ze 73 zapisovaných, jsme jich do 1. tříd přijaly
68. Budou se v příštím školním roce učit ve třech
1. třídách.
Všechny, které zápis připravovaly, věří, že si děti
z tohoto dne odnesly nejen příjemné zážitky, ale také
velkou chuť do školní práce. Úsměvy a veselé tváře dětí,
které ze zápisu odcházely, ale i spokojenost rodičů, nám
to jenom potvrzují.
Nezbývá nám tedy, než všem budoucím prvňáčkům
popřát radostný začátek školní docházky a vzkázat jim,
že se na ně moc těšíme.
Za kolektiv učitelek Jitka Sochorová
a Veronika Ulrichová

Netradiční vyučování dějepisu, literatury a dalších vzdělávacích předmětů.
Pokud v těchto dnech navštívíte Základní školu ve
Vizovicích, uvidíte na jedné z chodeb mapy Řecka,
nástěnné tabule s časovými údaji antiky, řecké nápisy, obrázky charakterizující starověké Řecko i dětské
kresby dokumentující nejstarší období evropské kultury. V týdnu od 27. 2. - 3. 3. 06 probíhalo na škole
projektové vyučování a integrovaná tematická výuka
na téma - Řecko, počátky řeckých dějin, doba homérská. Žáci všech čtyř 6. ročníků se v hodinách
dějepisu, zeměpisu, jazyka českého - hlavně literatury
- seznamovali s počátky řecké civilizace, s antickou
kulturou, historií i vším, co dodnes tvoří základy
nejen evropské, ale i světové kultury, umění, filozofie.
Nebyly to ale jen hlavní předměty, ve kterých žáci
probírali Řecko, ale např. i v hudební výchově (řecká
hudba, staré řecké hudební nástroje), ve výtvarné
výchově (pokusy o malby amfor a starých chrámů), ale
i ilustrace k řeckým bájím a pověstem, které probírali
v literatuře. V informatice vyhledávali na internetu
referáty o řeckých památkách, cestovním ruchu, historických městech a místech, ale také o řecké kuchyni,
sportu, o řeckých bozích, divadle, oblečení a jídle ve
starověkém i současném Řecku.
Celý tento „řecký týden“ vyvrcholil, v pátek celkovým netradičním shrnutím učiva. Všichni žáci se
hned ráno přizpůsobili práci tím, že se svým oblečením
snažili napodobit antické oblečení starých Řeků. A
potom již následovalo opakování a shrnutí učiva
formou skupinových prací, soutěží, přípravou jednoduchých řeckých jídel a dramatickým vystoupením

jednotlivých tříd, které s nimi učitelé připravili.
A kdo z učitelů se na tomto všem podílel a komu
tedy patří poděkování za úspěšné provedení projektu?
Jsou to následující učitelé: za dějepis I. Černochové, za
zeměpis L. Bambuchové, za jazyk český M. Hruzíkové,
J. Kalendové, J. Ludvíčkovi, za výtvarnou výchovu
S. Mikulčíkové a p. Ťoukálkovi, za hudební výchovu
D. Bambuchovi, za rodinnou a občanskou výchovu
A. Hálové, za tělesnou výchovu M. Žáčkovi,
za informatiku V. Hanáčkové a jídla s dětmi pomáhal
připravovat L. Motl.
Celá akce byla součástí experimentu, který ověřoval
budoucí školní vzdělávací program pro příští roky.
Mgr. Ilona Černochová, učitelka dějepisu
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Naše děti na horách

Ocenění naší „tety“ Jany

O jarních prázdninách (a jak jsme se mylně domnívali
i koncem zimy) jsme se zúčastnili ozdravně rekreačního
pobytu v rekreačním středisku Dolní Lomná. Jedná se
o krásné a moderní zařízení sevřené okolními lesy a kopci.
I naše chata byla až pod vrcholkem hory, na jejímž kopci si
děti vytvořily závodní dráhu. Časem si vyjezdily cestičku
lesem a na vrcholku u chaty vždy počkaly na tetu a strýce.
Společně s dětmi jsme prožili týden nabitý různými akcemi, dobrou pohodou a vynikající kuchyní. Samozřejmě
přednost mělo lyžování a hlavně snowboarding. Postupně
jsme přešli z menší sjezdovky na velkou a zdokonalili se
i v různých tricích na snowboardovém prkně. Nechyběly
závody na běžkách, bobování, vycházky do pohádkově
zasněžené přírody, koupání ve vířivce, desítky soutěží na
sněhu i v místnosti. A jak jinak, i tradiční cesta za pokladem. Hoši se vydováděli ve skocích do sněhu, děvčata
protančila střevíčky na diskotéce. Prostě to byl báječný
týden plný nevšedních zážitků a vzájemného dávání.
Celý tento pobyt nám byl umožněn díky našim strýčkům
z Třineckých železáren. Podporují náš domov již 30 let.
A tak jsme jim alespoň jako poděkování předvedli pohádku
O Sněhurce a třech trpaslících. Víme, že všechno jednou
musí skončit. Ale něco by mohlo být trochu delší. Třeba
zrovna tento týden na horách.
Děkujeme všem, kteří nám umožnili prožít to, co
bychom si bez jejich pomoci a ochoty nemohli dovolit.
Pohodu, sportovní vyžití a radost z čisté přírody i jinde,
než jen ve zdech našeho vizovického domova na ulici
3. května.
Bc. Jiří Hrubý, vychovatel DD

Slavnostní ocenění učitelů a vychovatelů Zlínského
kraje za jejich přínos pro výchovu a vzdělávání mladé
generace se dne 3. dubna 2006 uskutečnilo za účasti
hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, náměstka pro
oblast školství Josefa Slováka a dalších představitelů
kraje v Kongresovém sále zlínského Interhotelu Moskva.
Tato slavnostní událost navazuje na tradici oceňování
práce pedagogů regionálního školství při příležitosti
Dne učitelů.
Z dětského domova na ulici 3. května ve Vizovicích
bylo toto významné ocenění uděleno pí. Janě Sušilové,
za dlouholeté a obětavé působení v našem zařízení,
kde pracovala nejprve jako vychovatelka, později jako
vedoucí vychovatelka. V posledních letech zastává funkci
zástupkyně ředitelky.
Svým pedagogickým mistrovstvím ovlivnila životní
osudy mnoha a mnoha dětí, které nemohly vyrůstat
ve vlastních rodinách. Svým laskavým a citlivým
přístupem dodnes vytváří dětem rodinné zázemí,
nahrazuje jim mámu, sourozence i kamarády. Je jim rádcem a oporou nejen v době jejich pobytu u nás, ale zajímá
se i o jejich další život.
Důkazem toho je, že se k nám často naše bývalé děti
vrací, a to i se svými dětmi a partnery.
„Tetě“ Janě srdečně blahopřejeme a přejeme ještě hodně
pedagogických úspěchů.
Děti a kolektiv spolupracovníků,
DD, 3. května, 528 Vizovice

Hlavní náplní pobytu bylo lyžování a snowbording s novou
výbavou, kterou sponzorsky poskytl PharmDr. Bohumil
Hanák, Lékárna Milosrdných bratří

foto: Petr Zákutný

Předání ceny na Pražském hradě
Pod záštitou manželky prezidenta ČR paní Livie
Klausové, primátora hl. města Prahy MUDr. Pavla Béma
a poslance PS PČR Petra Bratského se každoročně v Praze
na Žofíně koná akce pro děti nazvaná DĚTI DĚTEM.
V rámci této akce byla vyhlášena výtvarná soutěž, které se
děti našeho domova rády zúčastnily. Dávno již zapomněly, že
poslaly svá výtvarná díla na HRAD. V březnu jsme byli mile
překvapeni dopisem z Prahy, určeným pro naši kamarádku

Kamilu Pačajovou. V dopise ji oznamují, že její výtvarná práce
byla jedna z nejlepších a byla vybrána k ocenění. Předání věcné
ceny se uskutečnilo v bývalé rezidenci prezidentů republiky,
kde je v současné době sídlo Nadačního fondu manželů Livie
a Václava Klausových. Kamile všichni blahopřejeme a přejeme
jí do budoucna hodně krásných a zdařilých děl.
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Děti DD na ul. 3. května 528

Přehlídka již pětatřicátá

Rok utekl jako voda a Dům kultury ve Vizovicích byl opět
nabit k prasknutí. Konala se zde již tradiční „Přehlídka
odborné a zájmové činnosti“ žáků Střední školy oděvní a
služeb Vizovice.
Navštěvuji tuto akci pravidelně již několik let, a tak jsem
byla zvědavá, s čím se letos tato škola předvede. Jako obvykle
jsem nebyla zklamaná.
Na jevišti, či předváděcím molu, se během dvouhodinového programu vystřídalo více než 200 účinkujících. Těmi
byli zejména žáci Střední školy oděvní a služeb Vizovice, ale
také pozvaní hosté, kteří program obohatili svým vystoupením
(děti z MŠ Vizovice a „borci“ ze Střední školy hotelové Zlín
- s.r.o.). Manekýnky ve svatebních šatech přehlídku zahájily,
a pak následoval jeden výstup za druhým. Karneval v Riu,
španělské tanečnice, znamení zvěrokruhu, cigánský tanec,
aerobic, recitace, zpěv, bigbeat v podání všestranných učitelů,
módní přehlídy: Černá a bílá, Myší móda, Móda evropských
měst, večerní šaty… a ještě mnoho dalších vystoupení.
Všechny obory: oděvnictví, kosmetičky, kadeřnice, krejčové
i fotografové, které se na škole studují, předvedly to nejlepší,

co umí! A že opravdu UMÍ, o tom nebylo pochyb. Mě
osobně se nejvíc líbil žák 3. roč. , obor fotograf, který velmi
netradičně, s nadsázkou a humorně, přítomné seznámil
s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy.
Myslím, že svým výkonem nadchl i ostatní v publiku!
Jak v úvodu řekla ředitelka školy Mgr. Eva Šťastná, se
na organizaci a přípravě přehlídky podíleli nejen všichni
pedagogičtí pracovníci školy, ale také mnoho dalších, jejichž
jména nám, divákům, zůstala utajena.
Také přítomní hosté: zástupce Zlínského kraje
zodpovědného za školství, ředitelka zlínského inspektorátu ČŠI, starosta města Vizovic, zástupci družebních
a spřátelených středních škol z ČR, ale také ze Slovenska,
Polska a Litvy, zástupci firem Wella, Ryor, Dermacol,
Calendulla aj. odcházeli po přehlídce spokojeni, stejně jako
široká veřejnost, která každoročně dává svou návštěvností
najevo, že si takovou podívanou nenechá ujít, stejně jako já.
(Žáci totiž touto přehlídkou reprezentovali nejenom svoji
školu, ale také naše město Vizovice.)
Sylva Štalmachová

Blahopřejeme!
Srdce ze škatulky
Jednoduchý je recept na učitelské poslání:
Přines z domu menší srdce půlku,
Přidej k větší, ve škole, srdce půlce.
Nenechávej hotové srdce odpočívat ve škatulce Měj ho pro žáky svoje na dlani…
M. B. , 6. dubna 2006

Tyto krásné verše věnoval naší učitelce Mgr. Ludmile
Šrámkové její kolega ze školy. Paní Mgr. Ludmila Šrámková,
zástupkyně ředitelky Střední školy oděvní a služeb Vizovice,
byla jednou z dvaceti vyznamenaných pedagogů Zlínského
kraje oceněných 3. 4. 2006 za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělání mladé generace. K tomuto významnému ocenění byla navržena nejen ředitelkou
školy, ale i celým sborem 64 pedagogů.

Zásluhy paní Mgr. Ludmily Šrámkové jsou opravdu nemalé.
Posuďte sami: Ve školství pracuje již 37 let. Ve své práci je
odpovědná, svědomitá, důsledná a vstřícná. Systematickou
a koncepční prací, zejména v oboru kadeřník a dlouholetou
spoluprací s NUOV Praha, se podílela na tvorbě učebních
osnov i tvorbě učebnic „Materiály“ a „Technologie“ pro obor
kadeřník. Podílí se na projektu „Kvalita 1“ - při zpracovávání
jednotných celostátních závěrečných zkoušek, pro obory
vzdělání s výučním listem kadeřník a krejčí.
Od roku 1995 je členkou skupiny pro pořádání celostátních matematických soutěží pro žáky středních škol.
V posledních letech pracuje ve výboru Asociace kadeřníků
a kosmetiček ČR, podílí se na tvorbě rámcově vzdělávacích
programů, na celostátních soutěžích a mezinárodní spolupráci škol stejného zaměření.
Paní Mgr. Ludmila Šrámková je uznávaným a váženým
pedagogem nejen u svých kolegů, ale také žáků a rodičů.
Velmi si jí všichni vážíme a k tomuto významnému pedagogickému ocenění jí srdečně blahopřejeme!
Mgr. Eva Šťastná
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Březen - na Astru vlezem
aneb akce pořádané v měsíci březnu 2006:
• batikování
• pečení Honzových buchet
• návštěva hasičské zbrojnice ve Vizovicích
• návštěva výstavy hadů a pavouků ve Zlíně
• rekreační plavání v lázních ve Zlíně
• seriál závodů RC aut O pohár Valašského království

Z akcí, které připravujeme:
• prezentace činnosti zájmových kroužků DDM Astra
Vizovice se uskuteční v rámci oslav Dne matek
v neděli 14. května v sále Domu kultury ve
Vizovicích

Ve spolupráci s TOM Čižici Vizovice DDM Astra Vizovice připravuje:
• zahájení vodácké sezony - akce „Prvomájová Bečva“, počet účastníků je limitován
• autobusový zájezd na 38. ročník klasického turistického pochodu 36 000 valašských kroků, který se letos koná
v sobotu 13. května, bližší informace budou na nástěnce včas zveřejněny
• již tradiční valašské ORIZARO - ORIentační ZÁvod ROdinných družstev se uskuteční v sobotu 3. června
v pohádkovém světě Pod hájem ve Vizovicích, start prvního rodinného družstva bude v 9:30 hod. v prostoru
za fotbalovým hřištěm
• vrcholí přípravy na zajištění letního pobytového tábora dětí. Místo pobytu není ještě definitivně potvrzeno.
Bližší informace - tel. 577 452 589, nebo 604 242 785 pí. Šimoníková a sl. Matyáštíková
Z. Šimoníková

Pět dní na konci světa
Dlouho a pečlivě připravovaná turisticky ojedinělá
akce pořádaná ve dnech 20. - 24. února 2006, byla
určena zejména pro starší a zdatnější členy oddílu.
Cílem pobytu byla také příprava těchto členů na letní
pobytový tábor, kde mnozí budou pracovat ve funkci
oddílových vedoucích.

Jesle
Na svém zasedání dne 20. 3. 2006 rada města
schválila změnu sazeb poplatků v městských jeslích
s účinností od 1. 5. 2006. Z dosavadního jednotného
poplatku 350 Kč měsíčně se mění takto: 700 Kč za
měsíc pro místní děti, 1000 Kč/měsíc pro děti z jiných
obcí. Za dítě, jehož rodiče pobírají sociální příplatek
podle pravidel pro poskytování státní sociální podpory,
činí poplatek 400 Kč za měsíc. K tomu je třeba přičíst
stravné.
Co město vedlo ke zvýšení poplatků? Záměr částečně
srovnat krok s ostatními městy - provozovateli jeslí.
Naše poplatky byly doposud nejnižší, podle provedeného průzkumu se pohybují v jednotlivých městech
od 450 Kč do 4,5 tis. Kč. I po zvýšení tedy jsou
poplatky ve vizovických jeslích na spodní hranici tohoto rozpětí.

Pochopitelná je snaha města zvýšit podíl těch, kdo
služby jeslí využívají, na nákladech s provozem jeslí
spojených. Roční náklady této organizační složky
města jsou asi milion korun, kapacita jeslí je dvanáct
dětí - jednoduchým výpočtem zjistíme, že měsíční
náklad na jedno dítě přesahuje sedm tisíc Kč. Město
tak touto formou nemalou měrou nepřímo dotuje
malou skupinu rodin (i když ta se rok co rok mění,
jak děti odrůstají jeslovému věku). Stojíme tedy před
otázkou, jak dál v době, kdy v rozpočtu města bojujeme o úsporu obrazně řečeno každé koruny. Snižování
nákladů není reálné - provoz je řízen velmi úsporně,
další snižování počtu pracovníků již není provozně
možné - mzdy a pojistné přitom tvoří 82 % výdajů.
Zda je výše uvedené zvýšení plateb adekvátní,
posuďte sami.
Ing. Vít Sušila, starosta města
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KULTURA
Měsíc internetu
V březnu - Měsíci internetu, uspořádala Městská
knihovna Josefa Čižmáře několik zajímavých akcí. Pod
touto hlavičkou se ve středu 15. 3. konala „Dámská
jízda u internetu“. O týden později 22. 3. jsme pozvaly
žáky páté třídy na „Malou knihovnickou dílničku“.
Děti malovaly na květináče, vyzkoušely si ubrouskovou techniku a vyráběly různé ozdoby z papírů
podle návodů, které našly v knihách. Účelem akce bylo
upoutat pozornost dětí na naučnou literaturu.
Odpoledne akce pokračovala. Dveře měli otevřené
všichni zájemci. Navštívili nás i ti nejmenší a ukázali
nám, jak moc jsou šikovní. Vystřihovali z papíru a
vyráběli ozdoby a velikonoční pohlednice.

Poslední středu v měsíci jsme připravily burzu
starších časopisů a něco málo vyřazených knih. Blíží
se Velikonoce a pozvání do knihovny přijala paní
Krocová, která bude s žáky pátých tříd malovat
velikonoční vajíčka. Tato akce se konala 12. 4. a kromě
zdobení kraslic si děti vyrobily i další velikonoční
ozdoby. Těšíme se na další setkání nejen s našimi
nynějšími čtenáři, ale i se všemi ostatními.
Na závěr chceme poděkovat za hmotné dary ve
formě monitoru a scaneru panu PharmDr. Bohumilu
Hanákovi z Lékárny Milosrdných bratří a firmě ALKO
Kober Ing. J. Tichému za finanční příspěvek na nákup
naučné literatury.
Knihovnice

Zámecké koncerty - 39. sezona
Dnem 26. 5. 2006 zahájí Kruh přátel hudby ve
Vizovicích svou 39. sezonu Vizovického zámeckého
kulturního léta Aloise Háby. Považujeme za potřebné
uvést základní informace o této, dnes již tradiční kulturní události Vizovic. Na co se můžeme letos těšit?
Cyklus zahájí 26. 5. 2006 v 19:30 hod. ve slavnostním
sále vizovického zámku komorní sdružení hudebníků
- sólistů LYRA da CAMERA, kteří se zaměřují na
přednes hudby z období baroka a klasicismu.
Další koncert 9. 6. 2006 obstarají mladí, nadaní
umělci, ověnčení cenami z řady mezinárodních soutěží
a zahrají skladby J. S. Bacha, L. van Beethovena, Leoše
Janáčka a A. Dvořáka.
Brněnské instrumentální trio vystoupí 23. 6. 2006
v netradičním obsazení - housle, kytara, akordeon
a přednesou skladby A. Vivaldiho, J. Brahmse, ale
i současných autorů.
Hudebně literární večer bude 7. 7. 2006 a vystoupí
na něm klavírní trio ESTER složené ze tří mladých
umělkyň. V jejich podání uslyšíme skladby B. Smetany
a A. Dvořáka. M. Kovářík v pořadu „Neruda nejen
malostranský“ bude recitovat výběr z básní z díla
Jana Nerudy.
Žesťová harmonie je komorní sexteto členů
Filharmonie Bohuslava Martinů. Vystoupí 4. 8. 2006 a
přednese skladby pro dechové nástroje.
THURI ENSEMBLE je kvarteto ve složení hoboj,
housle, viola a violoncello a má mezinárodní složení.
Jejich vystoupení bude 8. 9. 2006 a uslyšíme skladby
W. A. Mozarta, C. Stamitze a jejich současníků.
Koncertní cyklus uzavře smíšený pěvecký sbor
SMETANA z Hulína, který sklízí úspěchy nejen doma,

ale i na zahraničních podiích. Koncert se koná 22. 9.
tentokrát v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. Na programu budou skladby od chrámové hudby přes spirituály a lidové písně až po současnou vokální tvorbu.
Jako v minulých letech i letos budou koncerty
zahajovat žáci hudebních škol a to žáci Konzervatoře
J. P. Vejvanovského z Kroměříže a žáci ZUŠ ze Zlína.
Zájemci si mohou obstarat předplatenky v Domě
Kultury ve Vizovicích, nebo v Papírnictví Pavelka
Vizovice. Cena předplatenky je 500 Kč na celý cyklus, vstupenka na jednotlivé koncerty činí 90 Kč
(děti 50 Kč).
Hudební festival finančně podpořili:
- Nadace Český hudební fond Praha
- Nadace Leoše Janáčka Brno
- Nadace Bohuslava Martinů Praha
- RUDOLF JELÍNEK a. s. Vizovice
- MUDr. Dagmar Zavřelová Vizovice
- Lékárna Milosrdných bratří - PharmDr. B. Hanák
Vizovice
- Lékárna Jižní svahy - PharmDr. Oreská Zlín
- Valendin spol. s r. o.
- Rostra spol. s r. o.
- SYKORA spol. s r. o.
- Zahradnictví p. Jurečka Vizovice
Kruh přátel hudby ve Vizovicích se těší na hojnou účast
všech svých příznivců. Doufáme, že i letošní program Vás
uspokojí a přejeme Vám hezké umělecké zážitky ze všech
koncertů.
jhr
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Výstavy v galerii Celebra
Galerie v zámeckém areálu zahájila v únoru svou
druhou sezonu. V roce 2005 připravila pro milovníky
umění pět výstav, z toho tři autorské - Tomáše Vincence,
Taťány Havlíčkové a Otilie Šuterové - a dvě kolektivní
dvou umělců. Stálí návštěvníci si jistě vzpomenou
na působivou symbiózu grafik Naděždy Čančíkové a
keramických plastik Hany Exnarové, nebo barevného
skla Jiřího Vosmíka a černobílých fotografií Lubomíra
Ančince.
Ke Dni dětí byla v celém prostoru výstavní síně,
na stěnách, stropu i podlaze nainstalována půvabná
výstava dětských prací pod názvem „Mořský svět“,
s odměnou vítězům podle dětské ankety. Rok uzavírala
Velká vánoční výstava, která předvedla velkou zručnost
výrobců českých ozdob a dekorací ze skla, pečiva,
šustí, včelího vosku a jiných tradičních vánočních
výrobků, které sebou nesou i vzpomínky na dětství a
vůni vánočního domova. Bylo by škoda nechat je zaniknout pod návalem levného zboží ze supermarketů.
Letošní rok otevřely v únoru kresby Hany Grinové,
které vtahovaly diváka do svého barevného světa jemné
fantazie a emocí. Před časem se konala výstava tapisérií a skleněných plastik Renaty Švecové pod názvem
Krajiny mé duše. Tapisérie technikou art-protis je
československým patentem z roku 1965 a používá ji
v současnosti asi deset výtvarníků v republice. Výstava
skončila 18. dubna.
Od 20. dubna se stala galerie Celebra a tím
i Vizovice součástí X. ročníku festivalu cestování a

sbližování a poznávání kultur „Neznámá země 2006“
výstavou barevných velkoplošných fotografií krajin
vynikajícího fotografa a horolezce Ladislava Kamaráda,
držitele Ceny evropských profesionálních fotografů
roku 2005, Zlatého objektivu z Interkamery 2005
a jiných význačných ocenění. Jeho fotografie, často
pořizované v extrémních podmínkách velehor, nebo
pouští se vyznačují vysokým standardem uměleckým
i technickým. Fotografie můžete vidět do 2. května.
Zcela jiná bude následující prezentace černobílých
ateliérových fotografií Josefa Honzíka, člena Svazu
českých fotografů. Vedle reklamní fotografie šperku
a bižuterie jsou portrét a akt jeho stěžejními náměty
ve volné tvorbě. Uvidíte je na výstavě od 4. května
do 23. května.
Na přelomu května a června se stane galerie opět
prostorem pro tvorbu dětí základních škol z Vizovic a
okolí, tentokrát na téma „Strašidla a bubáci“. Výstava
bude uspořádána ke Dni dětí. Určitě se máme na
co těšit, dětská fantazie je bez hranic. Vernisáž bude
24. května, ukončení 12. června.
Od dubna připravila galerie Celebra také sběr rámování obrazů. Obyvatelé Vizovic tak mohou využít
této nové služby a donést svoje díla či fotografie k
zarámování a vybrat si z široké nabídky paspart a rámů.
Jako všechny galerie i galerie Celebra může žít, pokud
bude mít návštěvníky a zájemce o umělecká díla.
Přejme si, aby jich bylo co nejvíce.
Jitka Kovandová

O Vizovském Juráši
Dokaváď nebyla na světě televiza, chodilo sa spávať
se slépkama, enem občas, gdyž byla nálada a chuť,
a třeba troška téj chutnéj slivovičky, sešli sa ogaři aj
cérky u jedneho stola, aby si vyprávjali, aj o tom, jak to
bývalo za starých časů. Negdy přišél mezi ně aj stařeček
Lednických, a to sa hneď naňho sesypali fšeci tajak
vosy: „Stařečku, povídajte nám o zbojníkoch“.
Stařeček sa chvílu ošívali, ale potem si přeci dali řéct.
Zabafali z fajky a začali: „Tož to bylo tak. Za starých
časů, a už je to moc roků, snáď sto a eště víc, žila ve
Vizovicách tetka Hábová se svým jediným synem Jurú.
Ogara to byl tajak cumel, jak jedla urostlý, aj práce
zastál za dva, gdejaká cérečka po něm tůžebno házala
očkem, že si mohl mezi něma vybírať. Ale keréhosi
černého pátku došli pro něj verbíři, prý vojenští páni
poručili,aby sa stal Jura vojákem a v tej tureckej vojně
za císařapána chrabře bojovál. Tetce Hábovej nastaly
kruté časy, oči si mohla vyplakať, nic nepomohlo. I
s Jurů sa naráz fšecko otočilo, vojáček sa z něho stál
pěkný,přepěkný, ale srdca ho těžko bolelo a táhlo ho to
domů, do Vizovic. Porád špekuloval, jak to zaonačit,
aby z císařskej vojny utékl, až jednúc sa smluvil s nekolika kamarády, a za temnéj noci, gdy ve vojenském
ležení fšeci tvrdo spali, utékli spolem za hory, za doly,

enem pryč a pryč, celú tú dobu sa otáčali, esli za nima
negdo neběží, aby je tajak králíky pochytál a nazpátky
vrátil.
Gdyž měli za sebú notný kus cesty, zastavili sa kamarádi, aby trošku spočinúli, a jeden z nich praví: „Tož
včiléj už sú z nás hotoví vyvrhéli, vojenští zběhové,
mosíme si dávať pozor, abysme sa zaséj chytit nedali, ej,
to by sa nám zle vedlo. Slyšel jsem, že takové utečence,
na tom místě, co je chytnú, rovnú na najbližší větvi za
krk pověsijú, až do smrti“. „Mosíme sa schovať, ogaři,“
přidal sa druhý. A Jura na to hneď:„Poďme k nám, do
Vizovic, dobře to tam znám v lesi, tam nás jaktěživo
nigdo nenajde. “
Tož, slovo dalo slovo, vydali sa tí zběhové cestú k
Vizovicám. Ale nedošli na samý rynek, ani nebúchali na
vrata u tetky Hábovej, to dá zdravý rozum. Védl je Jura
do temného lesa nad město, gde stála pobořená stará
barabizňa.
„Tu sa usadíme,“ pravíl Jura, „a na zboj sa dáme, lebo
nic inačího nám stejně nezbývá“.
Kamarádi s tým súhlasili, jedným slovem Juru Hábu
svým vůdcem ustanovili.
Od tej doby si začal Jura říkat Vizovský Juráš a stal
sa věru takým zbojníkom, že mu v kraji rovno nebylo.
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Na jedinéj cestě, co skrze ten les vedla do súsedných
dědín, za bučkem se svými „dobrými chlapci“ číhával,
a pocestné přepadával, bohatí a nepraví ludé sa ho báli,
chudí zas naňho křivého slovíčka nepověděli, lebo bohatým vždy brál a chudým zase dával.
O tom jeho novém řemesle donesla sa zpráva až
do císařskej kancelárie do Zlína, páni pak poručili,
aby odbojného zbojníka žandári chytili a podla teho
najpřísnějšího práva na najbližší větvi stromové za krk
pověsili, dokaváď svoju hříšnú dušu nevypustí, ale
fšecko bylo marno. Vizovský Juráš unikál tajak králík,
ani jeho „zbojný hrad“, jak pravíl svému sídlu v lesi (to
z téj škaredéj barabizně udělál pořádnú chalupu), jakživ
ho žádná žandárská patrola nenašla, tak dobře ho měl
ukrytý v křoví a za stromama. Tak si tam žil tajak pán,
eště aj psa Bundáša si pořídil, aby mu nebylo smutno.
Dlúho ale Juráš přemýšlál, jak to zaonačit, aby sa mohl
dať poznať mamě. Zatím sa bál, že gdyby za ňú došél,
snáď by ho gdosi mohl udať, pak by ho najisto chytili
a třeba by ho aj zabili. „Ale co po ledačem“, mávl nakonec rukú, „na mňa nezáleží, svojéj zlatéj maměnce
nesmí nigdo jediného stříbrného vlasu na hlavě zlomiť.
“ Esli by ve zlínskéj kancelári viděli, že tetka Hábová je
matka teho slavného a obávaného zbojníka, Vizovského
Juráša, najisto by ju do černéj vězeňskéj díry strčili, až
do smrti smrťúcí by ju tam nechali. A teho sa bál Jura
najvjac.
Joj, gdeže by tetku Hábovú napadlo, že ten čiperný
panáček, vizovský zbojníček, je její jediný syn. Co jej
Jura ve vojenském mundúru za kopcem z očí slézl, tajak
gdyby pro ňu slunéčko dočista přestalo svítiť, tajak
tělo bez duše chodila těžko, přetěžko si svoje živobytí
zháňala.
Každý večer sa u obrázku s panenkú Mariú v
sedničce vrúcno modlila, aby sa jí její Jura domů vrátil.
Nevěděla, chudera, že ho má henkaj v lesi samotným
pánem zbojnickým.
Jednúc sa tetka Hábová vypravila as nošú na zádoch
do lesa, do hory, aby si klátky na podpal posbírala. Už
jich měla nošu skoro plnú, gdyž v tom zaslechla také
naříkání a volání, až z teho u srdca bolélo. Šla za tým
hlasom podívať, a hle, viděla, že to vyje a volá veliký
bílý pes, co sa chytil do železnéj liščí pasti a nemože tam
ani sem.
„Nále, chúďatko malé,“ zželelo sa dobréj tetce psa.
„To ťa mosí bolet. Kerý nedobřisko to tu nachystál?,“
krútila hlavú. Opatrno vytáhla psa ze želez, hneď vysypala fšecky kláty z noše a namísto nich v ní uložila
zraněného psa.
„Poď semnú, co možu, pomožu, však já dobře vím,
že aj tá němá tvář može měť trápení, tajak člověk. A
gdyž budeš chvílu se mnú, tož na to svoje nebudu tak
sama. “
Donésla zvířa dom, položila ho do setnice na lavicu,
tlapu mu ovázala, heřmánkový obklad přiložila. Pes
za celú tú dobu ani nezablafal a tajak hodná ovečka
po tetce oči otáčal, i když jináče by z něj najisto šel
převeliký strach, lebo byl veliký a silný, že vyhlížel tajak
bílý medveď.

Tu sa ho tetka optala: „A gde ses, pro pána Boha, v
tem lesi vlastně vzál? Neco takového, tajak ty si, také
zvířa, sem tu jakživ neviděla. “ Ale neodpověděl ji na
tú otázku samotný pes, nýbrž v tu chvílu kerási pádná
ruka zabušila na vrata, a mohutný hlas zavolál: „Holaj,
duša, či je negdo uvnitř?“ A do setnice vstúpil chlap
jak hora veliký, fúsama obrostený. V tetce Hábovéj
byla rázem malá dušička, snáď myslela, že včíl uhodila
její poslední hodinka. Krčila sa v kútku tajak ptáček
spěváček. Zato veliký bílý pes sa rozštěkál na celé kolo,
teho cizího návštěvníka radostno vítal. „Kuš, Bundášu,“
okřikl ho chlap. Došél až k telelící sa tetce, chytíl ju
docela jemno za rameno a pravíl: „Děkuju za záchranu
mého věrného Bundáša. Můj je to pes a já su Vizovský
Juráš, zbojník,“ přiznál sa. „Ale báť sa mňa věru nemosíte. Dobře sa na mňaa račéj podívajte. “ Tetka Hábová
teda oči pozvedla, ale poznat neuměla. „Šak já su váš
Jura, jediný syn,“ pravíl zbojník, div mu do očí slzy
nestúpily. Překvapenú tetku pak do náručí popadl,
tajakgdyby věchýtek byla, v kole sa s ňú zatočíl, tajak
s pěknú cérečku u muzigy. „Už jsem to nemohl mezi
vojákama vydržať, vrátil sem sa proto domů,“ řekl Juráš,
„ale dost bylo zboja, dál vám, maměnko, nebudu dělať
ostudu. Však mám ve „zbojném hradu“ dost, abysme
spolem fšecko zlé ve zdraví přečkali. Jednúc i ta turecká
vojna mosí skončiť a pak snáď sa fšecko k dobrému
obrátí. “
„Juro můj zlatučký, tak mňa Panenka Mária přeca
jen vyslyšela, vrátil sas ně,“ radovala sa tetka Hábová,
celá uplakaná.
Vzal potem Jura s sebú svoju starú matku, i ovázaného psa Bundáša, do temného lesa, do „zbojného
hradu“, aby tu spolém v dobréj vúli žili.
Od téj doby už o Vizovském Jurášovi, o tem slavném
zbojníkovi, jaktěživ nigdo neslyšel. Tajak by sa snáď
do země propadl. Eště po nejaký čas brúsili panští
žandári po lesi a vyhlíželi, esli na nekoho nebo na neco
nenarazí, ale štěstí něměli žádné. A když turecká vojna
skončila a císařpán ve Frankrajchu oslavovál vítězství,
dočista sa na Juráša a jeho „dobré chlapce“ zapomnělo.
Gdo ví, gde kerý vzal svůj konec. Jeden po druhém od
Juráša odcházali, aby sa snáď domů, ke svým zase vrátili
a počestný život vedli, tajak jejich vůdce a velitel.
Ten si včil se svú matkú, tetkú Hábovú, dobře védl.
Však živobytí měli dost, na starú chalupu ve Vizovicách
už si ani nevzpomněli. Enem súsedom bylo tuze divné,
že sa tetka kerýsi deň z chalupy vypařila, tajak pára nad
hrncom. Ba, ba, dějú sa mezi nebm a zemí kolikrát
divné věci.
Tož tak to bylo s Vizovským Jurášem, se zbojníkem,
kerý bohatým brál a chudým dával,“ dovyprávjali
stařeček Lednických.
Ba, jináč to chodilo za starých časů na světě, dokaváď
nebyla žádná televiza. O takých zbojníkoch, jako býl
Juráš, sa dneskaj snáď ani nedočtete. Leda tak v pohádkách pro malé ogary a cérky, anebo ve starých kronikách. Tož esli nevěříte, přečtite si tu vizovskú.

(Článek bez korektur red. rady)
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Marie Šlahařová

Kronika 1956 III.
V tomto čísle se opět setkáváme nad úryvky historie staré padesát let. Pokračujeme v citaci městské kroniky
Vizovic, která je dílem pana učitele Gustava Imrýška. Styl i pravopis kroniky je zachován, redakce pouze
vybírá z jejích četných stránek údaje, fakta a postřehy, které by mohly občany zajímat i dnes.
Redakce
Počasí
Tuhé mrazy trvaly až do konce února. Teprve
29. 2. nastala obleva a za dne vystoupila teplota na
0 °C. V první polovině března bylo počasí proměnlivé
se sněhovými přeháňkami. 15/3 bylo sněhu stále ještě
jako v zimě, avšak 16/3 dostavilo se silné tání při
+7 °C. Sněžilo sice ještě 26/3, ale 31/3 vystoupila
teplota na +17 °C. Proměnlivé a drsné počasí se
sněhovými přeháňkami bylo i v dubnu. Sněžilo sice
ještě 20. dubna, 22/4 a 26/4 byly ranní mrazy.
Začátkem dubna bylo jarní setí v plném proudu,
někteří měli již zaseto. Do poloviny dubna však tráva
nerostla. Teprve v 2. polovině dubna se počaly trávníky
zelenat. 17. dubna zuřil velmi prudký jižní vichr, který
na Růžové ulici zlomil silný smrk v polovině kmene.
Na ovocném stromoví nevzniklo škod, neboť stromy
byly ještě zcela holé. Duben byl celkem velmi chladný.
Přes den většinou zamračeno, na noc se pak vyjasnilo a
proto byly časté ranní mrazy.
Začátek května byl také velmi chladný, ale od
5. května se začalo oteplovat a stromy pučely. Od
6. května rozkvétají třešně. Denní teplota vystoupila
na 20 °C. 7/5 dokonce na +22 °C! Avšak v polovině
května se ochladilo a ještě 21/5 byl ráno mráz. Do
konce května vystoupily teploty v kolísavém průběhu
od +18 °C až do 20 °C. Květen byl suchý, pršelo jen
10/5 a 19/5, většinou bylo jasno a slunečno, avšak
větrno. Po 20/5 byly jabloně v plném květu. Jaro bylo
letos velmi studené.
Hospodaření obce. Současný stav zemědělství
Celková výměra zemědělské půdy ve Vizovicích je
1 307 ha a z toho orné půdy je 699 ha. Je tu celkem 300
zemědělských závodů, v nichž trvale pracuje 474 osob.
Některá hospodářství soukromých zemědělců jsou
velmi dobře vedena i potřebnými zemědělskými stroji
vybavena a docilují i dobrých výnosů, avšak celkově
zemědělství v soukromém sektoru zůstává opožděno ve
vývoji mechanizace za sektorem socialistickým, v němž
stále větší měrou se používá strojů při všech pracích

a dociluje se i větších výnosů. Kromě toho soukromá
zemědělská hospodářství zůstávají většinou bez pracovního dorostu, neboť mladí lidé ze zemědělských
rodin nezůstávají doma při zemědělství, ale odcházejí
do jiných povolání, do továren a na studia. Jsou zde
mnohá hospodářství, na nichž pracují staří rodiče
sami. Nestačí pak už řádně zvládnout všechnu práci,
nestačí plnit předepsané povinné dodávky z vlastní
produkce zásobování a jejich hospodářství upadá. Jsou
to tak zvaná „úpadková hospodářství“. Ve Vizovicích
je celkem 16 úpadkových hospodářství o celkové
výměře 80 ha půdy, která neplní plán státních dodávek.
Vyvstává tu stále naléhavěji nutnost vyřešit úplně
všechny problémy dnešního zemědělství.
…
Socialistický zemědělský sektor zde představuje
jednak jednotné zemědělské družstvo, pak školní
statek při rolnicko-ovocnářské škole a státní statek na
Těchlovách.
…
V katastru obce mají býti vytvořeny tři velké celistvé
oblasti zemědělské půdy, a to pro státní statek, pro
školní statek a pro JZD.
…
Rolníci jsou stále přesvědčování o výhodách kolektivizace i o nových metodách pěstitelských a pracovních v zemědělství. 28. května konala se v sále
kina hotelu na náměstí veřejná schůze MNV, na níž
kromě běžných záležitostí byly projednávány zejména
otázky týkající se zemědělství. V září byla opět oživena
kampaň pro agitaci mezi rolníky, aby vstupovali do
JZD. Situace je stále stejná. Někteří rolníci uznávají
určité výhody společného hospodaření, výhody, které
mají členové družstva (rodinné přídavky na děti, sociální zabezpečení), tíží je zlá situace, v níž se nacházejí,
jsouce na obdělávání svých polí sami, bez zemědělského
dorostu. Do zemědělského družstva však nechtějí
vstoupit a namítají, že nechtějí být první, kteří do JZD
vstoupí. I když někteří rolníci jsou náchylni ke vstupu
do JZD, vyvíjejí na ně zase jiní rolníci nátlak, aby do
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JZD nevstupovali a zastrašují je hrozbami. V agitaci
mezi rolníky bylo pokračováno i v září a začátkem října.
Nesnadnou agitační a přesvědčovací práci mezi rolníky
obětavě vykonávali po večerech členové místní komunistické strany a aktivisté ze závodů, úřadů, škol aj.
Průmysl
Průmyslové podniky jsou zde tyto. Slovácká cihelna n. p., Valašskoslovácké lihovary závod 04,
Fruta n. p., Svedrup, kožedělné svépomocné družstvo,
Hamiro (dřevař. závod na Razově), Komunální podniky a Lesní závod. Od 1. října byla pracujícím v závodech zkrácena pracovní doba ze 48 hodin na 46 hodin
týdně. Od 2. ledna byla zahájena druhá pětiletka. Také
ve vizovských závodech byla zahájena slavnostně, podniky byly vyzdobeny prapory. Městský rozhlas ráno 2.
ledna vítal nástup do 2. pětiletky veselou hudbou, která
se rozléhala ze všech reproduktorů po celém městě
rozmístněných.
Od 1. ledna byla zrušena pila Zavrtálkova na konci
Říčanské ulice. Byla to poslední pila ve Vizovicích. Její
strojní zařízení bylo demontováno. Ostatní pily byly
zrušeny již dříve. Nejbližší pila je teď v Malenovicích.
Obchod
Od 13. 2. bylo některé textilní zboží zlevněno. Od
1. dubna bylo vyhlášeno další snížení cen, které je

výsledkem pracovního úsilí našeho lidu, dobrého
hospodaření a péče naší vlády o stále lepší životní
úroveň pracujících. Snížení týkalo se potravinářského
zboží i zboží průmyslového. Od 3. prosince vstoupilo v
platnost šesté snížení maloobchodních cen. Tentokrát
byly sníženy především ceny potravin, a to zejména
masa a různých výrobků z masa, dále máslo, mléko,
sýry, vejce, čočka a některé průmyslové výrobky.
Snížení cen bylo přijato obyvatelstvem s povděkem…
Zásobování našeho města zbožím a potravinami je
plynulé, nenastaly žádné poruchy.
V zásobování města pitnou vodou z městského
vodovodu nastaly v měsíci září poruchy. V prvním
týdnu září klesla kapcita vodovodu na 2 l za vteřinu,
později dokonce na 1,5 l/sec. V odpoledních hodinách
voda v domácnostech, které jsou výše položeny, vůbec
neteče. Koncem listopadu pak stoupla už kapacita
průtoku na 3,6 l/sec.
O osoby přestárlé je též postaráno tím, že dostávají
pravidelný měsíční důchod. Jak trpký býval v minulých
dobách, i za 1. republiky, osud starých lidí, kteří
častokrát bez prostředků a hmotného zajištění byli odkázáni na milosrdenství cizích lidí a jít dům od domu
žebrotou. To dnes není možné, o každého člověka je
postaráno. V r. 1956 bylo ve Vizovicích vypláceno
135 000 Kč důchodů měsíčně.

Jarem

Byla

Lze vnímat a jít. Zimou, létem a nebo mezidobím jarem. Když slunce stoupá na obloze a příroda obléká
nové šaty. Tehdy si říkám, dlouze vdechni vůni luk
a přání. Od svítání do svítání. Stojí to za to. Nové
kolem i uvnitř, síla lidského zrání. Jdu k pasekám,
místům, kde čas svůj věk hostí, kde jaro pamatuje
a lidé s ním. Kde se někdo postí slovy, protože nejsou
nutná. Jaro chutná jako tráva, je svěží, čisté. Je místem
na zemi, co nezná přízemí, kde je dostatek místa. Pro
všechny, bohaté i chudé, hříšníky i svaté. Jaro je tu, už
pokolikáté. Jdu v něm svým poznáním i přáním.

Byla nám zima,
sedřela kůru stromům.
Zvěři přinesla smrt,
však lékem na bolest,
je slůvko byla.
Čas ji odnáší,
slunce přináší květ.
Ve svátcích božích
se mění svět,
a zimu střídá včela
a její med.

Miloš Vavrečka

Miloš Vavrečka

Důležitá informace pro občany!
V sobotu 13. května 2006 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Akce proběhne stejným způsobem jako
každý rok. O podrobnostech budou občané včas vyrozuměni v letáčcích rozesílaných poštou do každé domácnosti
i jejich umístěním ve vyvěsních skříňkách MÚ a plakátovacích plochách.
TSmV
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SPORT
Dáváme sportu smysl
Toto heslo můžete najít na internetových stránkách
celostátní křesťanské sportovní organizace Orel, která
má svou jednotu i ve Vizovicích. Možná, že se bude
někomu zdát toto heslo málo pochopitelné zejména
v dnešní době, kdy se sport stal velkým byznysem, kdy
příjmy špičkových sportovců nekolikanásobně převyšují
příjmy nejlépe placených politiků či manažerů velkých
firem. Snem každého kluka (a někdy i jeho rodičů) je stát
se „Nedvědem“ nebo „Jágrem“, tedy stát se špičkovým
sportovcem, který prodá své umění na zahraničním
trhu. Špičkoví sportovci se mění v moderní gladiátory, ze sportovních stadionů se staly novodobé arény,
které nabízejí tu druhou polovinu starého římského
hesla „Chléb a hry!“ Těmto požadavkům se bohužel
podřizují dnes mnohá sportovní centra a snaží se najít
talenty a vychovat nové „gladiátory“ a tyto pak nabízet
na trhu a je z toho skutečně velmi dobrý obchod.
Orel rozhodně není takovou organizací, jeho cílem
není hledat a zdokonalovat talenty a vytvářet jim co
nejlepší podmínky k jejich rozvoji. Sportovní činnost
je pro nás jen jedním z nástrojů pro výchovu a celkový
rozvoj osobnosti, zejména mladé generace.
Jak tedy naplňujeme tento záměr u nás ve Vizovicích?
Prvním předpokladem pro tuto činnost je možnost
pravidelného kontaktu s mladými a pak možnost
pravidelných sportovních aktivit všeho druhu. Mít
určité zázemí, ke kterému získají členové takového
sdružení osobní vztah. A tím je naše Orlovna, kterou
jsme si vybudovali převážně svépomocí. Její velikost a
provedení však neumožňuje realizaci všech sportovních
aktivit - je vhodná pro stolní tenis, aerobik, posilování.
S ostatními sporty musíme do přírody nebo v zimě
do tělocvičny. Velice kladně jsme přivítali možnost
využívat pravidelně 2 hodiny v týdnu zrekonstruovanou tělocvičnu naší Základní školy, i když nás zaskočila
výše poplatku za její pronájem 350 Kč za hodinu. Ale
doufáme, že s přispěním města budeme schopni tento
nájem platit. Naše cvičení pravidelně navštěvuje kolem

třiceti mladých ve věku 4 až 25 let, tomuto věkovému
spektru musíme přizpůsobit i obsah. Naší snahou je,
aby mladí si v těchto dvou hodinách řádně protáhli
tělo a seznamovali se se základy různých sportů a sportovních her, zahráli si, naučili se mít radost z pohybu,
mít radost z vítězství, ale umět i prohrávat - vše v duchu
„fair play“. Naše zařazení do celostátní struktury Orla
pak dává příležitost porovnávat nabyté dovednosti jak
v rámci Velehradské župy, do které organizačně patříme,
tak i v ústředních turnajích či soutěžích. A tento program je velmi pestrý a mladí se do něj rádi zapojují. Za
první čtvrtletí tohoto roku jsme se zúčastnili následujících soutěží:
• sjezdové lyžování Huslenky (ústřední akce) - 3. místo
Pavel Táborský (dorost)
běžecké lyžování Ploština - 2. místo Ing. Kořenková
(ženy)
• sálová kopaná Vnorovy (kvalif. turnaj) - 2. místo
st. žáci (L. Radoň nejlepší střelec)
• florbal Kunovice - 2. místo st. žáci
• florbal Vnorovy (kvalif. turnaj) - 4. místo ml. žáci
• plavání Uh. Hradiště - dvakrát 1. místo B. Šonová
(st. žákyně), 2krát 3. místo D. Radoň (žáci), 3. místo
V. Dobeš (ml. žáci)
• plavání „Kuřimský delfín“ (ústřední akce) - 1. a 2.
místo B. Šonová (st. žákyně).
V následujcím období se hodláme zúčastnit turistické akce „Pitěnský škrpál“ v Pitíně, florbalového
turnaje mužů v Uh. Brodě, atletických závodů ve Zlíně,
kvalif. turnaje v malé kopané ve Veselí n. M. a dalších.
Z tohoto výčtu akcí je patrná různorodost naší sportovní
činnosti. Všech soutěží se může zúčastnit každý, kdo
má zájem. Platí tu „olympijské“ heslo: „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“. Je to také určitá příležitost
k reprezentaci našeho města. Jsme přesvědčeni, že touto
činnosti dáváme sportu smysl.
Ing. Václav Lednický, starosta jednoty Orel

Dětský karneval 2006
5. března 2006 se na Sokolovně ve Vizovicích jako
již tradičně konal dětský karneval. V toto nedělní
odpoledne se zde sešlo opravdu požehnaně nejrůznějších
princezen, berušek, kovbojů a domácích zvířátek. Pod
vedením dvou krásných víl (a ochotných rodičů) se
masky předvedly, a hrály klasické hry za sladké odmě-

ny, vyprávěla se pohádka. Největší úspěch zaznamenalo
přetahování na laně. Přivolávalo se jaro a nakonec si
děti zaskotačily na opičí dráze. Všechny masky se dobře
bavily a mnohým se nechtělo jít domů ani po ukončení.
Doufáme, že se karneval dětem líbil a že se příští rok
sejde stejný, ne-li větší počet krásných masek.
B. N.
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Střecha v souvislostech
Letošní podezřele dlouhá a sněhová zima a nedávné
i čerstvé povodně už prověřily ledacos. Od připravenosti
různých nezaběhaných systémů po schopnosti každého,
koho se to bytostně nebo materiálně dotýkalo. Ve
Vizovicích i okolních vesnicích sem tam člověk zavadí
pohledem o propadlé střechy domků, starých kůlen,
garáží, většinou takových objektů, které majitel příliš
nepotřeboval, o které se příliš nestaral, a tak vlastně
příroda pomohla dávno nepotřebnou stavbu zlikvidovat sama a majiteli zbyl jen úklid, ke kterému se pro
jiné nutné práce vlastně dlouho nedostal. Ale propadlá střecha, o které chci psát, je charakteru jiného.
Není příliš na očích. Je to propadlá střecha v areálu
sokolovny, střecha čističky vody, patřící do systému
koupaliště. Toho koupaliště, o jehož fungování se
každoročně svádějí diskuse s hygieniky, každoročně
se jeho existence komíhá na vlásku. Nebyla to střecha
rozměrná. Dva chlapi a půl litru slivovice by tam
s odhazováním sněhu dlouho neměli co dělat. Ale stalo
se a příznivci vizovického koupání mají zase o jednu
starost víc a provozovatelé areálu sokolovny zřejmě opět
nastaví dlaň.
Ve stejných dnech na náměstí vystavili skauti
fotografii, jak kdesi v lese odstraňují vrstvu sněhu
z nějakého přístěnku a u svého prázdninového tábořiště.
Protože mě zajímá, kdo a komu vystaví účet, našel jsem
si rozhovor s předsedou TJ Sokol Vizovice ing. Jiřím
Kalendou, který byl otištěn ve Vizovských novinách
z roku 2003. Je věnován problematice údržby a financování nejen koupaliště, ale i celého areálu u sokolovny
a dovolte, abych ho použil, případně z něho některé
části citoval: „Organizace se nechce zbavovat majetku
(s majetkem zle, ale bez majetku ještě hůře). Jsme
ochotni jít do různých forem spolupráce, ale zároveň
chci, aby tento majetek neustále zůstal pro sportovní vizovickou veřejnost, aby mládež mohla toto
zařízení využívat i do budoucnosti“, říká zde v článku.
Pan předseda má pěknou představu, ale zároveň věří
v nějaké perpetum mobile. Otevřený areál je volně
přístupný, chátrá nejen díky času, ale bez ochrany i zásluhou vandalů a různé náplasti, byť dobře míněné, jej
dlouho bez problémů neudrží. Takže i doba funkčnosti
bude za této situace omezená. Pravda, jednání proběhla.
„Já jsem svého času navrhoval komisi pro školství,
tělovýchovu a mládež svolat zástupce Sokola, Orla,
Dětského domu a fotbalového klubu, aby se začala
situace sportovního vyžití řešit společně, ale bohužel,
prozatím jsem zůstal nevyslyšen.“ Nebo „…někteří
zastupitelé města prezentovali své názory o zbavení se
a dalšího neprovozování toho majetku co nevydělává.
Proto dnes trvám na názoru, že je nutné udržet
koupaliště v majetku TJ Sokol, aby v budoucnosti
zůstalo koupalištěm a nezměnilo se v nějakou skládku

či něco jiného, jak bylo řečeno na Radě města, při mé
osobní účasti“.
Není divu, že je pan předseda rozdurděn a jednání
stojí na mrtvém bodě, když slyší na oficiálním jednání
takové názory. Nabízí spolupráci s městem formou
dlouhodobých pronájmů. Systémem: vy nám budete
hradit nejnutnější výdaje a přispívat penězi a my vám
to dlouhodobě pronajmeme. To se zase nelíbí městu,
které se brání investovat velké částky do majetku, který
by mu nikdy nepatřil. A o velké částky nepochybně jít
může. Úprava koupaliště se odhaduje na 8 milionů. Ale
nejen o tu. Osud toho areálu je jedna věc. Důvodem
k tomuto zamyšlení nebyla střecha čističky. Důvodem
tohoto zamyšlení je postupné chátrání celé budovy
sokolovny. Budovy postavené s nadšením v roce 1920
za pouhých údajně osm měsíců. Nový plášť dostala
nedávno, ale tak chabý, že málem nevydržel do fotografování… Jak dlouho ještě potrvá, než bude aktuální
řešit tuto další velikou střechu? A to by bylo nejen pro
Sokol, ale i pro celé město pořádná ostuda. Tedy určitě
morální. Sokol peníze nemá. Město dát peníze nemůže,
nebo za daného stavu věci nechce. A tak zůstávají
obě organizace (ostatní zmíněné zřejmě můžeme
z finančního uvažování vypustit) zakopány ve svých
pozicích.
Situace něčeho, co by se dalo nazvat integrovaným
systémem řešení sportovní situace ve Vizovicích, je
neradostná. Město před časem zadalo projekt vybudování sportovního areálu u školy. Nikým nebrždění
projektanti napsali částku kolem dvanácti milionů.
O její redukci se neuvažuje. O postupné etapové
realizaci také ne. A tak žáci, kteří zvítězili v republikovém lehkoatletickém finále, museli a jejich nástupci
stále musí jezdit zkoušet své tretry do Zlína, protože
odpovídající dvojdráha alespoň v délce šedesáti metrů
do této koncepce nezapadá. A tak jsme ve fázi, kdy
všichni zúčastnění mají pohromadě důvody, proč něco
nejde. A to i v čase projektů EU, které v současné době
preferují sport, turistiku, rozvoj regionálních projektů
jak městských, tak společenských aktivit.
Ale to už je zase jiná kapitola. Třeba v ní někdo objeví
i klíč k řešení vizovických problémů.
Mgr. Jiří Ludvíček

TJ Sokol Vizovice zve
TJ Sokol Vizovice zve všechny vizovské občany malé
i velké na tradiční přechod Vizovických hor dne 2. 6.
2006 (v pátek) Sraz účastníků na hřišti u Sokolovny
v 17:30 hod.
-AK-
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Po stopách naučné stezky VIZOVICKÉ PRAMENY

Naučná stezka „Vizovické prameny“ doporučuje
turistické cíle v okolí Vizovic, které stojí za pozornost
nejen přijíždějících turistů, ale i rodáků. Na okraji
Vizovic, u odbočky na Chrastěšov je malá chaloupka
s vysokým - továrním komínem. Hned na první
pohled vzbuzuje podezření, že se zde dříve muselo něco
vyrábět. Na zdi je řemenice, která tam nebyla umístěna
pro ozdobu, ale za nějakým účelem. Zeptal jsem se na
to pamětnice, paní Minářové, kterou jsem při jedné
z častých procházek pozval domů na terasu, abychom
si při jednom letním podvečeru popovídali u šálku
kávy o tom, jak se zde dříve žilo a k čemu sloužila tato
zajímavá stavba.
Dozvěděl jsem se, že tato stavba, které se říkalo
„Vařenica“, sloužila jejímu tchánovi, panu Josefu
Minářovi, k vaření povidel z trnek. Povidla již vařil
dříve ve svém domku, ale šlo to na odbyt, a tak postavil v třicátých létech Vařenicu a povidla vyráběl ve
velkém. Odbyt si zajišťoval sám tak, že jezdil na kole po
Slovensku a sbíral objednávky. Surovinu - trnky - bral
ze svých sadů i od sousedů z Vizovic a Jasenné. Dovážel
je i z Bosny, ale zdejší byly podle slov paní Minářové
nejlepší. Ovoce na prodej a povidla rozvážel automobilem - „Alfou“ - dřevěný nadkrytý valník.
Uvnitř Vařenice byly vykopány dvě studny na vodu,

která byla potřebná k výrobě a čištění zařízení. Uvnitř
byla technologie, která spočívala ve dvou kotlích.
Jeden byl měděný o obsahu 5 q a druhý, který zřejmě
sloužil k přípravě ovoce, měl obsah 2 q. Mechanické
zařízení na míchání povidel bylo poháněno elektromotorem, umístěným před budovou. Mechanická síla se
převáděla koženými řemeny až k míchacímu zařízení.
K tomu také sloužila řemenice na zdi budovy. Topilo
se dřevem, kterého bylo ve zdejších lesích dost. Ovoce
se vykládalo před budovou a po schůdkách se dopravovalo na balkon, který je ještě dnes patrný na průčelí
stavby.
Pan Minář byl podnikavý. Měl tři sady. Jeden na
Hodišově u Duboviny, měl tam 60 trnů a jabloně.
Druhý sad měl na Chrastěšovce z části na pozemku
nynější Mediky. V protektorátu mu byla výroba zastavena a zůstal mu jen velkoobchod s ovocem.
Po válce chtěl pokračovat, ale brzy mu byly
vyvlastněny sady. Byl velice podnikavý a pracovitý.
Když mu část sadu zabrali pro stavbu Mediky, tak
přesazoval vzrostlé stromy na zbytek sadu. Sám ovoce
štěpoval na tehdy používané druhy. Za jeden ze sadů
mu dali pozemek na Těchlově, tam vysadil meruňky,
ale všechno bylo marné. Tento pozemek mu také
později sebrali.
Na konec mu zůstala jen ta dřina. Šetřil, ani chalupu
si „neométl“ a nakonec přišel i o peníze. Měděný kotel
odvezli do sběrny do Brna, „že tam dávajů více, aby se
to oplatilo“ jak řekla paní Minářová, a za železný kotel
získal alespoň prostředky na novou střechu.
Paní Minářová říká: „Nebyl to lehký život, ale na
dětství vzpomínám ráda“.
Za každým turistickým cílem naučné stezky
Vizovické prameny stojí kus historie a turisté si na
svých výpravách všímají nejen toho, co nového, ať
již dobrého, nebo zlého, kolem sebe vidí, ale rádi při
pohybu na čerstvém vzduchu probírají třeba i vážná
filosofická témata.
Ing. Miloslav Vítek

Májový dialog po letech
„Babo vzteklá
boj se pekla“
dědek babě klne
„tolik hříšnic už čert sebral
ještě není plné!“

„Svatý dědku, tebe
čeká jistě nebe
budeš jim tam vzácný host
tolik svatých si už Pán Bůh povolal k sobě
ještě je tam místa dost. “
M. B. únor 2006
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PŘÍRODA
Vizovičtí myslivci a zima 2005/2006.
Myslivecký spolek Vizovice provozuje myslivost na zhruba
2 700 ha honební plochy v katastrálních územích Vizovic,
Chrastěšova a Lhotska. Počet členů MS se pohybuje kolem
50-ti a průměrný věk členské základny je asi 54 let.
Z druhů zvěře, která podléhá přísnému mysliveckému
plánování chovu a lovu, je to zejména zvěř bažantí, zaječí,
srnčí, mufloní a černá, v menší míře se objevuje zvěř dančí a
vysoká (jelení).
Stavy jednotlivých druhů se stanovují na základě bonitace
úživnosti honitby a tudíž i ochrana, péče, chov i lov vycházejí
z těchto stanovených čísel.
V plánu péče o zvěř se v našich klimatických podmínkách předpokládá tabulkově výše 150-ti krmných dnů v
kalendářním roce. V praxi to znamená počátek přikrmování
u zvěře drobné od poloviny měsíce září a u ostatní zvěře
spárkaté v průběhu měsíce října, až do doby přijímání zelené
potravy na počátku následujícího jara.
Na základě propočtu normovaných stavů jednotlivých
druhů zvěře a výše zmíněné délky doby pro přikrmování
členové našeho spolku zajišťují jak z vlastních zdrojů, tak
nákupem od zemědělců pro zimní období nutné množství
různého krmiva i s určitou výší rezervy. Pro zimní přikrmování
jsme v zimě 2005/2006 mimo sena, které si členové zajišťovali
každý sám, nakoupili a do revíru vyvezli a vynesli:
13,00 q ječmene; 3,00 q pšenice; 97,40 q kukuřice;
133,16 q ovsa; 12,00 q granulovaného krmiva; 3,11 q kusové
soli; 115,00 q řízků cukrové řepy.
K tomu je ještě nutno připočíst 1,5 q medikovaných granulí - krmiva, jehož úkolem je přeléčení zejména srnčí a mufloní zvěře proti oblým červům. Jedná se o parazity přenášené
na zvěř především z domácích chovů ovcí - stád, jež se často
pohybují volně po loukách bez sebemenší snahy majitele o
jejich řádné pasení na vlastním pozemku a parazitují tak na
úkor ostatních majitelů, nebo uživatelů luk a pastvin.
Za účelem dalšího zvýšení úživnosti honitby, která je ve
velké míře snižována likvidací rostlinné výroby a zaváděním
chovu dobytka a ovcí pod širým nebem ve velkém, zakládáme zvěřní políčka v okrajových tratích luk bezprostředně
sousedících s lesem.
Za vše toto pořízené krmivo bylo v roce 2005 z pokladny
MS zaplaceno dle dodaných podkladů finančního hospodáře
77 695 Kč. V této částce nejsou ovšem zahrnuty náklady spojené se založením těchto políček pro zvěř. Musím ještě jednou
připomenout nemalou část krmiva zajišťovanou samotnými
členy individuálně dle vlastních možností.
Nemusím doufám dodávat, že krmivo je nutno někde
řádně uskladnit a potom následně zvěři průběžně předkládat.
Skladování máme částečně centrální, ale určitá část je
uskladněna i u některých našich členů.
V měsíci září 2005 jsme provedli inventuru krmných
zařízení za účelem množství a provozního stavu a za účelem
rozdělení obsluhy mezi členy.

Tady jsou čísla: 23 zásypů pro pernatou zvěř, 58 krmelců,
4 krmeliště pro černou, 12 samokrmítek a 45 slanisk.
Samotný průběh zimního přikrmování se potom odvíjí
na základě umístění jednotlivých krmných zařízení. Ta jsou
myslivci budována tak, aby zvěř, která tato zařízení navštěvuje,
byla co nejméně rušena predátory, či návštěvníky. To znamená,
že určitá část těchto zařízení je před ostatními lidmi skryta. Je
nutno si ale uvědomit, že zimní přikrmování neprovádějí
myslivci pro oči lidí, nebo kvůli medializaci! Důvod této
činnosti je prozaičtější. Jde o snazší dostupnost části potravy
zvěře v tomto, pro ni těžkém období. O to smutnější je, a
nejedná se o ojedinělý případ, kdy si běžkař „odskočí“ ze své
stopy a vykoná svou velkou potřebu právě v místě, kde se zvěři
předkládá krmivo.
Musím se ale zmínit o problému volně pobíhajících psů,
kteří částečně pudově, částečně z rozmaru v blízkém okolí
města vyhledávají a následně, zejména v tuto dobu vysokého
sněhu, štvou srnčí zvěř. Ta, pokud se jí s vypětím všech sil
podaří uniknout, v mnoha případech dostává zápal plic, na
který stejně následně uhyne. Ukázkovým případem byl krutý
osud srny stržené psy v rohu jedné zahrady na Těchlovské
ulici. Viz článek ve Zlínských novinách ze dne 22. 2. 2006.
Je opravdu skutečností, že počet padlé srnčí zvěře v letošní
zimě je mnohem vyšší než minulá léta. Z podkladů, které
mám k dispozici, se jeví skutečnost taková, že příčinou úhynu
není strádání hladem z nedostatku potravy, ale možnost velmi
omezeného pohybu srnčí zvěře z důvodu velmi vysoké vrstvy
sněhu. Zvěř místo přirozeného pohybu během svých pastevních cyklů po příjmu potravy pouze zaléhá a tím dochází k
nachlazení, zápalu plic či zánětu ledvin s následným úhynem.
Obětí se z 90 % stávají loňská srnčata z důvodu malé hmotnosti a nevyspělosti organismu.
Na druhé straně se musím s obdivem zmínit o tom, že
mnozí z vizovických občanů se sami o své vůli rozhodli
pomoci strádající zvěři a bez nároku na popularitu za svými
domy nebo zahradami podle svých možností zakládali zvěři
krmení. Za to jim patří náš velký obdiv a poděkování.
Za MS Vizovice Bronislav Kalenda
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
K problematice výstavby na Tyršově ulici ve Vizovicích!
Redakční rada VN obdržela k problematice výstavby 24 bj. Tyršova následující vyjádření občanů a Města
Vizovice jako investora:
Vážení zastupitelé města Vizovic,
píšeme Vám v souvislosti s novými obecními byty na Tyršově ulici ve Vizovicích.
V loňském roce nám byly tyto byty přiděleny s vyjádřením, že nastěhování bude možné po kolaudaci, která se
předpokládá na konci roku 2005, nejpozději v I. čtvrtletí roku 2006. Mnozí z nás se dostali do svízelné bytové situace
tím, že končí nájemní smlouvy v současných nájmech a nevíme, jak nastalou situaci řešit, než se obrátit na Vás. Spousta
z nás má děti a máme obavy, že skončíme na ulici.
K dnešnímu dni se kolaudační řízení neuzavřelo vzhledem k opakovanému odvolávání se některých účastníků tohoto
řízení. Bohužel zde není ani předpoklad, že by k ukončení řízení v nejbližších dnech došlo.
Myslíme si, že tato odvolání jsou neopodstatněná a účelová a slouží pouze k oddálení užívání nových bytů. Navíc
každým dnem, kdy tyto byty nejsou obývány, město přichází o zisky z nájemného, a dále musí hradit z rozpočtu města
vytápění domů.
Tímto Vás žádáme o projednání na jednání zastupitelstva města Vizovic a prošetření celé záležitosti.
Předem děkujeme za radu a Vaše vyjádření.

Za budoucí nájemníky Jana Esterková

Výňatek z otevřeného dopisu budoucím nájemníkům v Čamínkách:
Vážení spoluobčané,
bohužel nám nebylo umožněno otisknout celý náš příspěvek, kde jsou popsány všechny důležité skutečnosti a souvislosti vedoucí k našim připomínkám a odvoláním. Ale pozor, nikdy nikdo z nás nestál proti Vašemu bydlení, jak je
Vám předkládáno, ale odvolání se týkala pouze kanalizace na ul. Tyršová. Neodvolává se také jednotlivec, ale všichni
vlastníci bytů a prostřednictvím družstva také většina nájemníků. Zásadní důvody jsou dva:
1. Město vědomě porušilo hlavní a zásadní body dohod, které měly zaručit co největší zabezpečení našeho domu před
vyplavováním z kanalizace a odvedení spodních vod v této lokalitě. Jednalo se zejména o větší zahloubemí splaškové
kanalizace a o přepojení drenážní soustavy do dešťové kanalizace. Dohody podepsal p. starosta a bylo mu uloženo
zastupitelstvem, aby je realizoval.
2. Pracovníci MěÚ Vizovice vydali rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a souhlas s jejím užíváním, i když
stavba byla postavena v rozporu s jejich vydaným stavebním povolením. Navíc v současné době existuje i důvodné
podezření, že některé zápisy ve stavebním deníku neodpovídají skutečnosti. Toto rozhodnutí bylo vydáno až 10. 3.
2006, to je tři čtvrtě roku od posledního řízení. Existovaly tak závažné důvody pro tak dlouhý odklad, nebo se čekalo, až
budou domy již konečně kompletně hotové, aby se mohlo tvrdit, že Vaše nastěhování zdržujeme pouze my? Každý, kdo
zná Správní řád, Vám řekne, že pokud občan nevyužije možnosti odvolání (je jedno z jakých pohnutek), automaticky
souhlasí s daným stavem a ztrácí do budoucna šanci dovolat se nápravy nebo náhrady škody. Je zřejmé, že většina z Vás
toho o našem sporu s Městem, trvajícím už téměř dva roky, kdy Město odmítá jakoukoliv zodpovědnost, neví téměř nic.
Celé původní znění našeho dopisu je vyvěšeno na úřední desce. My také budeme požadovat mimořádné veřejné zasedání
zastupitelstva, kde předložíme veškerou dokumentaci a důkazy o všech nesrovnalostech, které se za tu dobu vyskytly.
Obyvatelé a vlastníci bytů z domu č. p. 967
Pozn. redakce: originály článků v nezkrácené formě jsou uveřejněny na informační desce MěÚ.
Redakční rada Vizovských novin poskytla rovněž Městu Vizovice jako investor staveb na ul. Tyršově prostor pro
jeho vyjádření. Vzhledem k tomu, že dosud probíhají správní řízení v dané věci i další šetření státních orgánů,
považujeme za předčasné se v této fázi k záležitosti, která není uzavřena, vyjadřovat.
Za Radu města Ing. Vít Sušila
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K novým pravidlům o silničním provozu
Policie České republiky okresní ředitelství Zlín informuje:
Tisková zpráva k novým pravidlům o silničním provozu:
Od 1. 7. 2006 nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který novelizuje v současnosti platný
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Tyto reformy jsou
rozsáhlé a velice zásadní, proto považuji za důležité veřejnost na ně upozornit v předstihu.
Novelizace pravidel silničního provozu byla vyvolána třemi faktory:
1. nutností zvýšit bezpečnost na našich silnicích,
2. snahou snižovat počet usmrcených a zraněných v důsledku dopravních nehod,
3. nevyhnutelnou aktualizací české právní úpravy ve vztahu k právu Evropských společenství.
Jsem přesvědčen, že každý motorista má své zkušenosti s neukázněnými řidiči, kteří ohrožují nejen své životy, ale i
životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.
Novelizace pravidel silničního provozu je v zásadě postavena na nových preventivních opatřechích (povinné
používání dětských zádržných systémů na všech druzích pozemních komunikací, povinné používání cyklistických přileb do 18 let, celodenní svícení za dne i za nesnížené viditelnosti po celý rok), doplněných opatřeními v oblasti
represe. Ta je směřována zejména na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků. Neukáznění řidiči
musí od 1. července 2006 počítat nejenom s bodovým systémem hodnocení, ale i s podstatně vyššími peněžitými
sankcemi za dopravní přestupky. Nový zákon dává současně nové pravomoci Policii ČR. Ve vybraných případech
budeme oprávněni například na místě zadržet řidičský průkaz, zabránit řidiči v další jízdě, případně vyžadovat kauci.
Městské a obecní policie budou moci kontrolovat dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. PČR OŘ Zlín začala řidiče
na nové změny preventivně upozorňovat už teď. Při zjištění přestupku policista upozorní řidiče na postup, rozdíl a výši
postihu podle nového zákona. V měsíci březnu 2006 se policisté zaměřili na dodržování stanovené rychlosti v obci a
nepovolené telefonování za jízdy. Od 1. 3. do 30. 3. 2006 jsme zjistili tyto přestupky:

březen 2006

březen 2005

nárůst

Počet překročení rychlosti v obci

1005

519

486

Počet zjištění telefonování za jízdy

148

18

130

Obce s nejvyšším počtem překročení rychlosti + naměřené rychlosti:
Zlín: 113, 107, 90, 80,…km/h
Dolní Lhota: 113,112,102,101,92,…km/h
Napajedla: 108, 96, 90, 88, 86,…km/h
Slušovice: 106, 92, 84, 81,…km/h
Zádveřice: 104, 100, 92,…km/h
Vizovice : 100, 96, 94, 81,…km/h
Lípa: 98, 84, 78,…km/h
Dále jsme rychlost měřili v obcích: Fryšták, Šarovy, Otrokovice, Tlumačov, Štípa, Jasenná, Horní Lhota, Luhačovice,
Slavičín, Březnice. Většinu uvedených přestupků vyřešili policisté udělením blokové pokuty na místě s maximální výši
2000 Kč. Pro ilustraci uvádím výši stanovených sankcí podle nového zákona od 1. 7. 2006
bloková
pokuta / Kč

pokuta ve spr.
řízení / Kč

zákaz
řízení / Kč

odpočet
bodů

v obci o 40km/h, mimo obec o 50 km/h

ne

5000 - 10 000

6 měs. - 1 rok

5

v obci o 20 km/h, mimo obec o 30 km/h

2 500

25 - 50 000

1 - 6 měsíců

3

v obci do 19 km/h, mimo obec do 29 km/h

1 000

1 500 - 2 500

ne

2

Překročení rychlosti

Vybraná témata, kde jsou zásadní změny v nových pravidlech: (tato budou uvedena v dalších vydáních Vizovských novin)
1. telefonování za jízdy
2. povinné dětské autosedačky
3. povinné přilby pro cyklisty
4. celoroční svícení
5. řízení vozidla, které není registrováno, nebo je nezpůsobilé (malotraktorky domácí výroby)
6. jízda pod vlivem alkoholu
7. sankce a bodový systém
Zpracoval: pplk. JUDr. Bronislav Šabršula, velitel služby pořádkové a železniční policie
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Hlavní změny v pravidlech
1. Telefonování za jízdy:
Nebezpečnost telefonování odhalily vzápětí s rozvojem mobilních telefonů všechny státy a postupně zavedly i různé
přísné zákazy telefonování za jízdy. V některých zemích se uvažuje o zákazu telefonování za jízdy i pomocí zařízení
hands free, protože i komunikace tímto způsobem zmenšuje soustředění na jízdu.
Důvod je nasnadě: dělat dvě věci současně nelze stoprocentně, a pokud řidič telefonuje dokonce bez hands free,
omezuje své možnosti i tím, že k ovládání automobilu má jen jednu ruku. Hlavně však rozptyluje svou pozornost,
takže není připraven psychicky ani fyzicky, aby řešil případné nenadálé situace vzniklé vlivem silničního provozu.
Různé průzkumy prokázaly, že telefonování za jízdy zvyšuje riziko nehody obdobně jako například alkohol. Riziko
nehody stoupá na čtyřnásobek (!), přičemž nebezpečnější než samotné držení přístroje je ztráta pozornosti a koncentrace na jízdu. Reakce jsou pomalejší až o jeden a půl vteřiny, což představuje prodloužení brzdné dráhy o desítky
metrů. Při povolené dálniční rychlosti 130 km/hod se takto prodlouží brzdná dráha o 50 metrů! Nesoustředění řidiči
podle zjištění psychologů přehlížejí značky a mnohdy nedají přednost v jízdě.
Kladem této novelizace je nejen zcela jednoznačně a již oddiskutovatelné upřesnění zákazu telefonování – tato
činnost je nyní již nezpochybnitelně zakázána. Ve spojení s velmi citelným postihem v rámci bodového systému a
pokutami by měla novela omezit tento nebezpečný jev. Všichni experti se shodují, že v automobilu existuje jediný
bezpečný způsob použití mobilu. Před jízdou ho včas vypnout.
Zákon o této problematice říká:
Paragraf 7, odst. 1, c)
Řidič nesmí
c) při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové
zařízení.
Novela upřesňuje dosavadní zákaz, který teoreticky mohl být obcházen tím, že řidič vzal mobil mezi rameno a hlavu
a nedržel ho v ruce. Pokud někdo telefonuje za jízdy, porušuje ovšem současně jednu ze základních povinností řidiče
- „věnovat se plně řízení vozidla“ (paragraf 5, odst. 1b).
Sankce - bloková pokuta: 1000 Kč; pokuta ve spr. říz.: 1500 až 2500 Kč + spr. popl.; odpočet bodů: - 3
pplk. JUDr. Bronislav Šabršula

Hasiči mají nové auto
V únoru převzali členové Sboru dobrovolných hasičů Vizovice nové požární auto:
CAS 16IVECO Euro Cargo 4x4 – první
část názvu znamená, že se jedná o cisternovou automobilovou stříkačku vybavenou
požárním čerpadlem s jmenovitým výkonem 1600 l/min, druhá část výrobce a typ
podvozku.
Dodavatelem vozidla se po dvou
výběrových řízeních stala Strojírna Potůček
s.r.o. Slatiňany. Cena vozidla včetně vybavení podle vyhlášky č. 49/2003 Sb. byla
5 910 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč bylo hrazeno ze státní dotace, 240 tis. Kč z dotace
Zlínského kraje, zbytek z rozpočtu města.
Nezbývá než popřát Sboru dobrovolných hasičů k jejich letošnímu jubileu, aby
jim nové vozidlo co nejlépe sloužilo, a to
pokud možno jen k výjezdům se šťastným
koncem.
VS
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Oslavy 225 let Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
V r. 1781, tedy před 225 lety, manželka majitele vizovického panství hraběte Kryštofa z Blümegen, hraběnka Marie
Antonie, nechala vystavět špitál, do kterého povolala čtyři
milosrdné bratry (kněz, lékárník a 2 chirurgové), aby poskytovali útočiště nemocným a chudým a sloužili bohoslužby
v zámecké kapli. Tím založila Konvent Panny Marie, Matky
Dobré rady. Špitál a s ním i milosrdní bratři prožíval vedle
rozkvětu též těžká období, která ho přivedla téměř ke
zrušení, neboť mu vrchnost neprokazovala velkou přízeň.
V r. 1835 hraběnka Františka z Blümegen, manželka
dědice – nevlastního syna hraběnky Marie Antonie, Petra,
zavázala vizovický statek přispívat špitálu částkou 400 zl.
ročně. Nemocnice se v průběhu let a staletí přistavovala a
rozšiřovala. K původní lékárně, refektáři s kuchyní v přízemí
a nemocnici v prvním patře byla přistavěna v r. 1911 secesní
přístavba a nad ní v r. 1940 lůžková část se šesti pokoji.
V nemocnici se v průběhu dob léčili též slabomyslní
chlapci a pacienti s epilepsií. Za 2. světové války a po ní
mnozí zranění. Nemocnice prokázala velkou statečnost
poskytováním ochrany a péče partyzánům. Po znárodnění
v r. 1948 se stala nemocnice součástí Okresní nemocnice Zlín
s plicním oddělením. V r. 1993 řád Milosrdných bratří mohl
v prázdné budově obnovit svoji činnost (plicní oddělení se
v r. 1992 přestěhovalo do Baťovy nemocnice ve Zlíně).
V r. 1996 se podařilo úsilím všech zúčastněných navrátit
budovu zpět řádu, což znamenalo též možnost investic do
větších oprav a rekonstrukcí. Za přispění řádu, sponzorů,
obcí a měst, ministerstva životního prostředí, státního
fondu pro obnovu a rekonstrukci kulturních památek,
ale též drobných dárců se podařilo zřídit interní ambu-

lanci, hematologickou a biochemickou laboratoř, rentgenové
pracoviště, rehabilitaci a ozonoterapii. Zrekonstruovala se
topná soustava s kotelnou na dřevoplyn, provedla se generální oprava kuchyně se stravovacím provozem, prádelny,
vyměnila se okna za trojdílná (protihluková bariera).
V r. 2001 se provedla generální oprava fasády a v minulých
letech sadová úprava zahrady. V současné době se rekonstruuje lůžkový výtah.
Zevní prostředí je základem a nezbytnou podmínkou každé činnosti. Jsme rádi, že pracujeme
v krásné, historicky vzácné budově, která se řadí ke kulturním památkám našeho města. Neméně důležité však je,
že se řád Milosrdných bratří, i když v naší zemi početně
slabý, snaží navázat na svou historicky danou činnost a
vtiskovat nemocnici cíl zakladatele řádu, sv. Jana z Boha:
milosrdnou, obětavou a trpělivou službu všem nemocným,
kteří ji zde vyhledávají.
Proto vítáme každou příležitost setkání s řádovými
bratry. Oslavy 225 let nemocnice se zúčastní generální převor řádu, P. Pascual Pilles, který bude spolu s rakouským provinciálem P. Paulusem Kohlerem a provinciálem českomoravské provincie P. Adalbertem Málkem
sloužit dne 29. 4. 2006 v 11 hod. slavnostní mši sv. na
poděkování Bohu za přijatá dobrodiní a prosbu o další
pomoc. Oslava bude spojena s kolaudací nového výtahu.
Součástí oslav bude v předvečer dne 28. 4. v 19:30 hod. v
kostele sv. Vavřince ve Vizovicích koncert cimbálové muziky
Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Na mši sv. i koncert jste všichni
srdečně zváni.

MUDr. Zdislava Tělupilová, ředitelka nemocnice

Generální sponzor koncertu: PharmDr. Bohumil Hanák
Výtěžek koncertu bude použit pro financování rekonstrukce výtahu v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích.
Při příležitosti oslav 225. let založení Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích bude

v sobotu 29. 4. 2006 v 11:00 hodin

slavnostní koncelebrovaná mše svatá na poděkování Bohu v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.
Celebrovat bude Fr. Pascual Piles, generální převor Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří.
Srdečně zve MUDr. Zdislava Tělupilová, ředitelka Nemocnice Milosrdných bratří
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Jáhenské svěcení
Každým rokem probíhá v olomoucké katedrále
sv. Václava slavnostní jáhenské svěcení. Za posledních 100 let přijali tuto svátost občané našeho města
P. PhDr. Ostravský, P. František Zigal, P. ThDr. Stanislav
Glück a P. ThDr. Petr Žůrek. Pátým naším občanem,
který přijme tuto svátost prostřednictvím olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, bude
v sobotu 17. června 2006 Ing. Radek Maláč.
Ing. Radek Maláč, narozený r. 1973, ukončil
v r. 1996 studium na strojní fakultě VUT Brno a až
do r. 2001 pracoval v ZPS Zlín a Vsetín. V r. 1998
byl zvolen do zastupitelstva města Vizovice, pracoval v
komisi pro mládež (což mu bylo jako členu organizace
JUNÁK od r. 1990 nejbližší). Po zralé úvaze se rozhodl
ke vstupu do Arcibiskupského kněžského semináře v
Olomouci, v roce 2001 – 2002 absolvoval Teologický

konvikt v Litoměřicích a od r. 2002 je studentem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
V katolické církvi rozlišujeme tři svěcení: jáhenské, kněžské a biskupské. Jáhnové jsou svěceni pro
službu v církvi. Mají přisluhovat biskupům a kněžím
při bohoslužbách, asistovat při uzavírání manželství,
při udělování křtu, hlásat evangelium, předsedat
pohřebním obřadům. Je to nezrušitelné duchovní znamení. Tato svátost nemůže být opakována ani udělena
na omezený čas.
Pro naše farní společenství je to velmi významná
událost a těšíme se, že Ing. Radka Maláče uvidíme
poprvé v této službě již následující den v neděli
18. června při bohoslužbách a průvodu Božího Těla.
- vl -

Úterý 4. 4. 2006 12:00 hod.: pivo k obědu
Pravděpodobně rychlá jízda a uvolněný náklad
byly příčinou pádu množství přepravek s Radegastem
v zatáčce na hlavním náměstí.
Z rozpačitých postojů a tváří prvních přiběhnuvších
pracovníků radnice je zřejmé, že s dodávkou piva až na
pracoviště nepočítali.

Po iniciativním zapojení množství dobrovolníků do
odklízení zničeného zboží a po příjezdu policie a hasičů
se nejmenovaná pracovnice úřadu před televizmími
kamerami chopila vedení operace se slovy: „Já jsem
z úřadu, já to tady diriguju“. Proto také mohla býti
hlavní cesta uvolněna poměrně rychle - za necelé půl
druhé hodiny.
-ep-
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Společenská kronika – březen 2006
Narození:
• Amálie Hořáková
Matka: Radana Hořáková
• Klára Březovská
Rodiče: Vilém Březovský a Romana Pavlíková roz. Čižmářová
• Aneta Kovářová
Rodiče: Martin a Anna roz. Hlavová
• Dorotka Černotová
Rodiče: Jaroslav Černota a Edita Procházková
• Kateřina Skálová
Rodiče: Vít Skála a Hana roz. Polášková
• Radka Štefková
Rodiče: Luděk a Eva roz. Hermannová
• Richard Hvozdenský
Rodiče: Richard Hvozdenský a Ivana Bublová roz. Pšenčíková
• Jakub Hala
Rodiče: Jaroslav a Ivana roz. Mikulášková
• Václav Čeček
Rodiče: Václav a Jarmila roz. Lednická

foto: Roman Búřil

Úmrtí:
• Anna Tolarová
Chrastěšovská, 86 let
• Petr Škubal
Polní, 45 let
• Jan Tomanec
Dubovsko, 78 let
• Jaromír Punčochář
Slušovská, 86 let
• Terezie Chmelařová
Chrastěšovská, 86 let
• Cyril Horák
čtvrť A. Háby, 87 let
• Jaromír Vašek
Říčanská, 53 let
• Jaroslava Láčíková
Pod Hájem, 58 let
• Emilie Hertlová
Krňovská, 84 let

Na slavnostním vítání nových občánků
našeho města jsme 1. 3. 2006 přivítali
dvojčátka manželů Davida a Marcely
Grácových z Vizovic. „Dvojnásobná
radost“ Magdaléna a Kryštof se narodila
12. 12. 2005.

Moudrá slova
STARÝ ZÁKON – KNIHA PŘÍSLOVÍ:
„Aniž bráti budeš darů, neboť dar oslepuje
i prozřetelné a převrací slova spravedlivých.“

ŠALOMOUN:
Lepší jest maličko se spravedlností, než množství
důchodův nespravedlivých.

CICERO:
„Těžit z obecných zájmů není pouze hanbené, ale
taky zločinné a bezbožné.“ – „Kdo zradí vlast,
nezaslouží o nic větší hanu než ten, kdo zanedbá
obecný prospěch, nebo blaho kvůli prospěchu a
blahu svému.

JAPONSKÉ:
Když zblejskne zlato, i svatej sejde z cesty.
GNÓMICKÉ VERŠE ČESKÉ:
Bereš-li úplatný dar, jsi slouhou pro úsluh pár.
STAROČESKÉ:
Kolik grošů mnichu dáše – tolik čekej otčenáše.
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INZERCE
Lékárna Milosrdných bratří
Je tomu již více než 200 let, co byla ve Vizovicích spolu
s nemocnicí Milosrdných bratří otevřena také lékárna.
V té době bylo na Moravě jen asi 20 měst, která měla
vlastní lékárnu. Původní jednopatrová budova kláštera
byla postavena stavitelem Frant. Grimmem z Brna.
Mezi klášterem a zámkem pak byla vybudována zahrada za účelem pěstování léčivých rostlin. První
světský lékárník nastoupil do lékárny v r. 1903.
Lékárna Milosrdných bratří měla vždy dobrou pověst
a její lékárníci patřili k váženým občanům města. Po
dvouletém uzavření a rekonstrukci byla v roce 1996
opětně uvedena do provozu. Dnes je však doba jiná a
oblast zdravotní péče mnohem lepší.
Přijďte se i vy podívat na jednu z nejstarších lékáren
v České republice.

Kontakty
Adresa: Zlínská 467, 763 12 Vizovice
tel./fax: 577 452 393
tel.: 577 011 408
e-mail: lek-viz@cmail.cz

DNE 6. 4. 2006
ZAHÁJIL PROVOZ

KERAMICKÉ DÍLNY,
KTERÁ JE OTEVŘENA KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 15 DO 17 HODIN V PROSTORÁCH NZDM VITEK.
ZÁJEMCI O PRÁCI S KERAMIKOU SE MOHOU
INFORMOVAT V KLUBU VITEK NA MASARYKOVĚ
NÁMĚSTÍ (NAD PRÁDELNOU),
NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 577 452 988
J. SURÁ

NATEZA
TEAKOVÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK

• STOLY OVÁLNÉ, KULATÉ, HRANATÉ PEVNÉ A SKLÁDACÍ
• ŽIDLE A KŘESLA PEVNÉ STOHOVACÍ, SKLÁDACÍ S PODRUČKAMI A BEZ
• LAVIČKY ROVNÉ, OBLOUKOVÉ
• PODNOSY, PROSTÍRÁNÍ, OŠATKY, TEAK OLEJ NA PENETRACI
PRODEJNA NA PARTIZÁNSKÉ 842, VIZOVICE
OTVÍRACÍ DOBA: úterý a čtvrtek 16:00 - 19:00
sobota 9:00 - 12:00

NATEZA, s.r.o.
Adresa: Nádražní 426, 763 12 Vizovice
Tel./fax: +420 577 454 049
Mobil: +420 724 257 039, +420 603 178 755
E-mail: knesl.j@centrum.cz
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Prázdniny a dovolená 2006 v Itálii s CK Agenturou TETA
Kde? Itálie - Lido degli Scacchi - kemp Florenz
Kdy? od 14. 7. - 23. 7. 2006
Za kolik? děti do 3 let bez nároku na služby zdarma, do 8 let 5 300 Kč, do 15 let 5 800 Kč,
do 18 let 6 000Kč, dospělí 6 100 Kč.
Cena zahrnuje: ubytování ve stanech s ledničkou a elektrikou, plnou penzi, dopravu, povinné
pojištění proti úpadku CK, delegáta, výchovný dozor k dětem
Odjezd: Masarykovo nám. Vizovice - příjezd tamtéž
Telefon: 577 454 144 (Zuzana Štalmachová - kontakt. informace)
web: www.teta.cz e-mail: agentura@teta.cz

Tyto rekreačně - ozdravné pobyty jsou vhodné nejen pro mládež, ale také pro rodiny s dětmi!
Nabízíme posledních 8 volných míst!

Geodetické práce
Ing. Alena Ševečková

úředně oprávněný zeměměřičský inženýr
• vyhotovení geometrických plánů staveb ke kolaudaci
• vyhotovení geometrických plánů pro prodej a převod pozemků
• vytyčování hranic pozemků
• zaměření ČOV a studní ke kolaudaci
• vyhotovení tématických map
(projektování RD, jiných staveb a dokumentace)
• poradenství související s právními vztahy k nemovitostem
adresa: J. Haly 1045, Vizovice

tel: 577 453 337, 737 965 604

Wüstenrot a. s. oznamuje

, že otevřela novou pobočku ve Vizovicích
na Masarykově náměstí č. p. 22 v prostorách bývalé Kožené galanterie naproti autobusového nádraží.
Provozní doba:

pondělí a středa: 8:30 - 17:00 hodin
Ing. Jiří Matoušek: 777 888 396
Daniel Březák: 724 112 728

Ve zbývajících dnech po dohodě:

Kontakty:

Ing. Eva Slezáková: 777 310 861
telefon do kanceláře: 577 001 781

1. Jsme Vašim partnerem při řešení Vašeho bydlení. 2. Zabezpečíme Vaši rodinu i Váš majetek.
3. Zhodnotíme Vaše finance a zajistíme Vám klidné stáří.
Přijďte se s námi poradit, najdeme pro Vás to nejvýhodnější řešení!

www. wuestenrot. cz

Generali Pojišťovna, a. s., oznamuje občanům Vizovicka, že od 1. března 2006 je
otevřeno kontaktní místo ve Vizovicích, Palackého nám. 358.

Nabízíme:
• osobní pojištění, penzijní připojištění
• pojištění motorových vozidel
• povinné ručení za akční sazby
• pojištění majetku (20% sleva do 06/2006)
• pojištění podnikatelských rizik
• cestovní pojištění za výhodné sazby
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Kontakty: p. Gožďáková
telefon: 577 001 870
mobil: 603 777 153
fax: 577 001 877

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
První tři měsíce roku 2006 přinesly na teritoriu OOP Vizovic příznivý trend v poklesu
spáchané trestné činnosti. Policisté se zabývali
cca o 40% menším počtem trestných činů.
Co se týká přestupků, tak v této oblasti došlo
k mírnému nárůstu. Policisté z obvodního
oddělení Vizovice se v poslední době zaměřují
především na problémy týkající se veřejného
pořádku. Zde oproti roku 2005 došlo k cca
50% zvýšení vyhledaných a objasněných
drobných deliktů (rušení nočního klidu,
znečišťování veřejných prostranství, drobné
výtržnosti, atd.).
Se začínajícím jarem se začala kromě přírody
aktivizovat i činnost osob, které se přiživují a
parazitují na práci ostatních. Proto by policisté
OOP Vizovice chtěli upozornit na některé faktory, které usnadňují páchání trestné činnosti.
Snadnými objekty zájmu nenechavců se
stávají volně odložené věci (peněženky, mobilní
telefony, příruční pokladny, atd. ) v objektech
škol, výrobních podniků či podniků služeb.
Pachatelé této majetkové trestné činnosti se
vyznačují velkou dávkou osobní drzosti, protože
bez skrupulí využívají možnost většinou volného a málo monitorovaného pohybu po již
zmíněných objektech. V mnoha případech
se dostanou do přímého styku s personálem,
kterému tvrdí, že hledají tu či onu osobu,
nebo se vydávají za opraváře či pracovníky
některé ze servisních organizací a bohužel si
s tímto vysvětlením většinou vystačí. Na území
Vizovic byly v poslední době zaznamenány
tři obdobné případy, které nesou podobný
rukopis. Spáchané trestné činy jsou policisty
služby kriminální policie vyšetřovány v souvislosti s obdobnými skutky, které byly v posledních několika měsících spáchány na území
Zlínského kraje. Proto upozorňujeme občany,
aby v případě, že zjistí pohyb podezřelých

osob (většinou mladík ve věku 30 let, výška
cca 175 cm, štíhlá postava, plavé vlasy), ihned
informovaly linku Policie ČR 158. Dále je
vhodné zapamatovat si přesný popis osoby
a registrační značku vozidla, kterým přijela.
Výsledek činnosti Policie ČR při objasňování
zmiňované trestné činnosti je přímo zavislý
na spolupráci a všímavosti občanů. Jedním
z momentů, který zvyšuje riziko pro majetek
poškozených při krádeži peněženek je to, že
obvykle obsahují platební karty, umožňující
výběr hotovosti z účtu či placení služeb. Je
důležité si uvědomit, že jediným ochranným
prvkem proti neoprávněnému použití či výběru
je PIN kód. Policisté se však běžně setkávají
s tím, že majitelé platebních karet mají
přístupový kód vyznačen přímo na kartě nebo
jejím obalu. Zloděj má tak vydlážděnou přímou
cestu k získání větších finančních obnosů
přímo z peněžního účtu okradené osoby.
Dalším dosti obvyklým případem je, že
platební kartu bez oprávnění držitele použije
některá z jeho blízkých osob. Policisté jsou
většinou na počátku vyšetřování informováni
oznamovatelem, že se někdo neoprávněně „naboural“ do systému banky a „vytuneloval“
poškozenému účet, přičemž muselo „zcela
jistě“ dojít k systémovému selhání u peněžního
ústavu. Pravda však bývá prozaičtější. Ve všech
případech se prokáže, že kartu si bez povolení
půjčila osoba blízká či známá, která využila
příležitosti se seznámit s PIN kódem.
Přeji všem občanům města Vizovic, aby výše
uvedené problémy měly v obvodě působnosti
obvodního oddělení Policie České republiky
Vizovice stejně krátké trvání, jako jarní vody,
které osvobodily naše hory od posledních
zbytků zimy.
kpt. Bc. Nikolaj Martinák
pověřen vedením OOP Vizovice
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