ROČNÍK 20

KVĚTEN/ČERVEN 2006

Prázdniny

ČÍSLO 5-6

CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME

Slovo, které zní příjemně žákům i studentům všech stupňů
škol. Doba odložených aktovek a školních povinností. Čas,
- výsledky voleb
v němž se zabydlí dovolená, odpočinek, nové zážitky, nové
- úspěchy vizovických škol
poznatky.
A tak mne napadá, je vlastně konec školy? Není. Jen své budo- informace z odborů MěÚ
vy zamění škola za přírodu, za společnou dovolenou, za nové zku- soutěž okrašlovacího spolku
šenosti a nová přátelství. Napadá mne Komenského “škola hrou”.
o výzdobu domů
I to jsou prázdniny. A nám všem, dětem i dospělým, je dopřáno
- školní poradenské pracoviště
vzdělání. Hrou, životem, v němž se ukládají hodiny v lavici, před
- ze sportu
katedrou, u zkoušky. Jako kamínky, vložené do mozaiky, je tvoří
vzdělání našeho života. Vzdělání, které nikdy nekončí. A ničím
přerušeno, dává člověku příležitost vědět, poznat a zkusit. Dnes
i zítra, zaujati současností, minulostí, očekáváme, co nás čeká.
Přání redakční rady
I proto potřebujeme “vědět”. Škola nás neopouští, jen si oblékne
na prázdniny
letní šaty, širokou škálu barev a vůní, a vydá se s námi do světa.
Až ji budeme mít opět před očima, onu dámu budov, katedry či
Předmaturitní svaté týdny jsou minulostí, stejlavic, zkusme si vzpomenout, co k ní nezbytně patří. No přece ně jako více či méně úspěšné maturitní zkoušky.
prázdniny.
Ať už dopadly jakkoli, absolventi budou přemýšMiloš Vavrečka
let, co s dalším životem. Někteří budou pokračovat v studiu na vysokých školách, jiní budou
hledat zaměstnání, ve kterém využijí vědomosti,
které jim škola dala. Prvým, druhým, i třetím,
kteří z dopuštění božího, budou po prádzninách
zkoušku dospělosti opakovat, držíme palce, ať
vše skončí úspěšně. Přejeme, ať jim prázdninové
dny poskytnou odpočinek k načerpání energie
k úspěšnému startu do dalšího života.
Totéž přeje Redakční rada Vizovských novin
i všem ostatním: žactvu školou povinnému krásné prázdniny, těm našim čtenářům, kteří využijí
léta k relaxaci a načerpání nových sil pro zaměstnání, pak dovolenou, včetně počasí, přesně podle
jejich přání.
foto: Sylva Štalmachová
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Redakční rada Vizovských novin.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice na svém zasedání dne 3.5. 2006 přijalo následující usnesení:
Podněty občanů
- vzalo na vědomí žádosti obyvatel bytového domu Tyršova 967 č.j. MUVIZ 13090/2006, 13443/2006, 15288/2006, 15529/2006
a 15566/2006 a zamítlo žádost č.j. MUVIZ 15670/2006 o svolání mimořádného zastupitelstva
Majetkové záležitosti
- schválilo prodej pozemku p.č. 4528/12 v k.ú. Vizovice, Zlínská, Stavebninám Zlámal s.r.o. za 500,- Kč/m2 s rozložením splátek
kupní ceny do období 4 let s rovnoměrnými čtvrtletními splátkami
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku parcely č. 1255/6 v k.ú. Vizovice - Trestné
- změnilo přílohu č.1 Prodej bytu Růžová varianta A k usnesení č. II/24/06 na variantu C dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
- Sloučení Technických služeb města Vizovice a Nemovitostí města Vizovice
- rozhodlo o sloučení příspěvkových organizací NMV a TSV do příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice
- určilo, že všechna práva a závazky příspěvkové organizace NMV přecházejí ke dni 1.7.2006 na příspěvkovou organizaci TSV
- uložilo vedoucímu právního odboru Městského úřadu zpracovat návrh nové zřizovací listiny TSV
- uložilo ředitelům NMV a TSV zajistit inventarizaci majetku, pohledávek a závazků těchto organizací a zajistit zpracování účetních
dokladů účetní uzávěrky k 30.6.2006
Plán oprav komunikací
- uložilo starostovi a řediteli Technických služeb města Vizovice realizovat závěry z jednání pracovní skupiny pro komunikace ze
dne 12.4.2006
Finanční záležitosti
- schválilo poskytnutí ﬁnančních prostředků od Města Vizovice na činnosti s mládeží v r. 2006 celkem 200.000,- Kč
(TJ Sokol Vizovice 48.000,- Kč, KČT 12.000,- Kč, TOM ČIŽICI 15.000,- Kč, jednota OREL 16.000,- Kč, SK Vizovice 34.000,- Kč,
JUNÁK 43.000,- Kč, Vizovjánek 32.000,- Kč)
- schválilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku TJ Sokol Vizovice na provoz ledové plochy ve výši 9.500,- Kč
- schválilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku DDM Astra, pobočka Vizovice ve výši 25.000,- Kč
- schválilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku SK Vizovice na provoz sportovního hřiště ve výši 60.000,- Kč
- schválilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku z rozpočtu města v souladu se zásadami Programu regenerace městské památkové zóny
Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích (Českomoravské provincii Hosp. řádu sv. Jan z Boha - Milosrdných bratří, Brno) ve
výši 7.920,- Kč a TJ Sokol Vizovice ve výši 34.465,- Kč
- pověřilo starostu jednáním s TJ Sokol Vizovice ve věci odkoupení koupaliště v návaznosti na žádost TJ Sokol Vizovice o příspěvek
na projektové práce
- zamítlo žádost o ﬁnanční příspěvek na stavební úpravy č.j. MUVIZ 14000/2006, MUVIZ 7017/2006, MUVIZ 14741/2006
- souhlasilo s poskytnutím půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení Miroslavu Podešvovi, Miroslavu a Boženě Čižmářovým, Ing. Zdeňku
a Věře Matyášovým, Josefu a Haně Rafajovým, Vlastimilu Vysoudilovi, Martě Hrůzové - Pečeňové a Ludmile Velcerové za podmínek
stanovených v zápise z jednání Správní rady FRB dne 5.dubna 2006
- nesouhlasilo s poskytnutím půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení Společenství vlastníků jednotek domu Růžová 997-998
Různé
- vzalo na vědomí dopis týkající se prodeje akcií VAKu Zlín
- uložilo stavební komisi posoudit potřebná opatření ke zlepšení stavu budovy klubovny JUNÁK na zahradě “staré” školy
- schvaluje změnu rozpočtu Města Vizovice na rok 2006 č. 1 dle přílohy č. 2 k zápisu
- uložilo starostovi svolat jednání s FC Vizovice a SK Vizovice ve věci hřiště na Manství
Alena Marvanová, místostarostka

Dotazníkové šetření
V březnu tohoto roku pracovnice
Městského úřadu Vizovice, která zastává funkci euromanažerky, zorganizovala
dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo
zjistit potřeby občanů, které se stanou
vodítkem pro rozhodování o dalším
směřování vývoje města, o konkrétních
projektech a aktivitách k získávání zdrojů pro rozvoj města. Celkem bylo distribuováno cca 1500 dotazníků, sesbíráno

a vyhodnoceno bylo 120 dotazníků.
Široká paleta oblastí, na které se dotazník ptal, vedla k velmi různorodým
odpovědím od zásadních podnětů pro
rozvoj města až po drobnosti, které větší
či menší skupině občanů ztrpčují život.
Některé jdou mimo kompetence města,
některé se již staly podnětem pro další
činnost orgánů města (např. byly zahájeny práce na projektové dokumentaci
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pro výstavbu chodníků v ul. Říčanské
a Partyzánské, nové vedení Technických
služeb města Vizovice připravuje změny
v systému sběru a třídění odpadů).
Vyhodnocení ankety je rozsáhlé (12
stran) a přesahuje možnosti Vizovských
novin, proto je uveřejněno v plném rozsahu na internetových stránkách města
(www.mestovizovice.cz)
V.Sušila

Informace o některých změnách v sociálně-právní ochraně dětí
Od 1.6.2006 nabývá účinnosti
zákon č. 134/2006 Sb., kterým se
provádí rozsáhlá novelizace zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí (zákon o SPOD), zákona o rodině, občanského soudního
řádu, zákona o státní sociální podpoře a zákona o přestupcích. V krátkosti
přinášíme přehled některých nových
ustanovení tohoto zákona, se kterými
se mohou občané prakticky setkat.
Zákon o SPOD nově rozšiřuje
okruh dětí, na které se sociálně-právní ochrana (SPOD) zaměřuje o děti,
které jsou na základě žádosti rodičů
nebo jiných osob odpovědných za
jejich výchovu, opakovaně umísťovány do zařízení, které zajišťují nepřetržitou péči o děti a nebo umístění
v takovémto zařízení trvá déle jak 6
měsíců. DÁle se podle této novely
SPOD zaměřuje na děti, které jsou
ohroženy násilím mezi jejich rodiči,
nebo jinými osobami odpovědnými
za jejich výchovu, případně i násilím
mezi dalšími fyzickými osobami.

V ustanovení § 10 odst. 4 zákona o SPOD se ukládá za povinnost
vyjmenovaným orgánům a institucím
(zejména školám a zdravotnickým
zařízením) bezodkladně oznamovat
obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností (v našem obvodu sociální odbor MěÚ Vizovice – orgán
SPOD) skutečnosti, které nasvědčují
tomu, že je dítě (jeho vývoj a výchova) ohroženo. Nově se zde doplňuje
ustanovení, které prolamuje povinnou mlčenlivost, kterou doposud
těmto orgánům a institucím ukládaly
zvláštní zákony.
Podle této novely musí škola,
nebo lékař, v případech, kdy se na
základě skutečností jeví, že by mohlo
jít např. o týrání dítěte, o zneužívání, ale také o zanedbávání, kdy dítě
nechodí do školy a podobně, tyto
skutečnosti nahlásit orgánu SPOD.
Pokud tuto svoji zákonnou povinnost
nesplní, dopouští se správního deliktu, za který může být uložena pokuta
až 50 000 Kč.

Zdravotnickým zařízením dále
přináší novela zákona o SPOD při
ošetřování úrazu dítěte v případě podezření na týrání, zneužívání
či zanedbávání péče o dítě novou
povinnost zajistit záznam úrazu.
Jestliže zdravotnické zařízení zjistí, že charakter zranění neodpovídá
popisu úrazu doprovázející osobou,
tuto skutečnost je povinno do záznamu uvést a záznam zaslat orgánu
SPOD. Pokud zdravotnické zařízení
tuto povinnost nesplní, opět se jedná
o správní delikt, za který mu hrozí
pokuta až 50 000 Kč.
Novela zákona o SPOD nově dává
orgánu SPOD pravomoc v případě,
že rodiče nejsou schopni řešit problémy s výchovou dítěte bez odborné
pomoci, uložit ve správním řízení
povinnost využít pomoc odborného
zařízení. Pokud by rodiče tuto uloženou povinnost nesplnili, dopouští
se přestupku, za který jim může být
uložena pokuta až 20 000 Kč.
sociální odbor

Upozornění pro občany: změna zákona o cestovních dokladech
Od 18.8.2006 do 31.8.2006 bude
omezen provoz na úseku vydávání
cestovních dokladů v důsledku novely
zákona o cestovních dokladech a následnému zahájení výroby cestovních
pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
V tomto období bude možno
vydávat pouze cestovní pasy bez strojově čitelných údajů (tzv. „BLESK“)
s dobou platnosti 1 rok. Správní
poplatek za vydání tohoto cestovního
pasu činí 600,- Kč. O vydání stávajícího typu cestovního pasu (cestovní
pas se strojově čitelnými údaji s dobou
platnosti 10 let pro občany starší 15-ti
let, za 200,- Kč a s dobou platnosti
5 let pro občany mladší 15-ti let za
50,- Kč) bude možno požádat nejpozději do 18.8.2006 na matričních
úřadech (Slušovice, Všemina, Trnava)
a do 21.8.2006 u Městského úřadu ve
Vizovicích.
Od 1.9.2006 bude zahájena výroba
cestovních pasů se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. O vydání tohoto cestovního
pasu bude možno požádat pouze u
Městského úřadu ve Vizovicích (platí
pro občany s trvylým pobytem ve

správním obvodu města Vizovice).
Občanům starším 15-ti let bude
do 30 dnů vydán cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let. Správní poplatek bude
činit 600,- Kč. K vydání tohoto typu
pasu nebudou občané předkládat „klasické“ fotografie. Podoba občana bude
digitálně zpracována přímo na místě
při podání žádosti.
Občanům starším 5-ti let a mladším 15-ti let bude do 30 dnů vydán
cestovní pas se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji
s dobou platnosti 5 let. Správní poplatek bude činit 100,- Kč. Podoba občana bude digitálně zpracována přímo
na místě při podání žádosti.
Občanům mladším 5-ti let bude
do 30 dnů vydán cestovní pas bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 1 rok. Správní poplatek
bude činit 50,- Kč. K žádosti o vydání
tohoto typu pasu se přiloží 2 „klasické
fotografie“ (35mm x 45mm).
I nadále bude možno vyhotovit
cestovní pas ve zkrácené lhůta – tzv.
„BLESK“ (pas bez strojově čitelných
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údajů a bez nosiše dat s biometrickými údaji) do 15 dnů s dobou platnosti
6 měsíců. Správní poplatek bude činit
1 500,- Kč (občané starší 15-ti let)
a 1 000,- Kč (občané starší 5-ti let
a mladší 15-ti let). K žádosti o vydání
tohoto typu pasu se přiloží 2 „klasické
fotografie“ (35mm x 45mm).
Od 1.9.2006 nebude možno provádět zápisy dětí mladších 15-ti let
do cestovních pasů rodičů. Stávající
zápisy zůstanou nadále v platnosti po
dobu platnosti pasu nebo do dovršení
15-ti let věku dítěte. Některé státy
však přímo vyžadují, aby dítě mělo
svůj vlastní pas, tudíž nestačí zápis
dítěte v pasu rodičů. Doporučujeme
občanům, aby si zjistili, za jakých
podmínek lze vycestovat s dítětem do
daného státu. Rodiče, kteří budou
chtít cestovat s dětmi a nemají je
zapsané ve svých cestovních pasech,
budou muset požádat o vydání cestovních pasů pro děti.
Případné dotazy občanů zodpovíme na tel. čísle 577 599 171 nebo
osobně u MěÚ Vizovice, odbor správní a životního prostředí.
OSŽP

Výsledky voleb
Interference světla
Na barevném grafu modrá vede,
avšak
35% modré
7% žluté
6% zelené
32% oranžové
13% červené
barev interference dává
nevýrazný odstín barvy šedé kafébraundozelenkava...
červen 2006 M.B.

Uveřejňujeme celkové výsledky za město. Jak volili vaši spoluobčané a sousedé z ulic, vidíte na tabulkách z jednotlivých volebních okrsků.

Volební okrsek 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.
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Volební okrsek 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.

Volební okrsek č.3: pro voliče bydlící v ulici: A.Háby, Čamínka, J.Haly, Koráb, Nádražní, Pod Habešem, Příkrá, Slušovská, sídl.
Štěpská, Těchlov, Těchlovská, Tyršova, Vinohrádek.

Volební okrsek č.4: pro voliče bydlící v místní části: Chrastěšov.
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Městský hřbitov ve světle čísel
Součástí služeb poskytovaných Technickými službami města Vizovice je i provozování a údržba místního
hřbitova. I když se zdá být poněkud neetické psát o penězích v souvislosti s posledními věcmi člověka na tomto
světě, přece jen se jedná o záležitosti, které mohou být právě v současné době velmi výnosným podnikáním.
Podívejme se tedy, jak si v tomto ohledu stojí naše Technické služby. Začneme tím, co zaplatí zájemce o nájem
hrobového místa. Podle smlouvy, která je sestavena podle zákona č. 256/2001 Sb., je cena za nájem a služby
s nájmem spojené, stanovena takto
a) pro hrobové místo

- nájemné
- nájemné
- služby s nájmem spojené

8 Kč/m2/rok
4 Kč/m2/rok
150 Kč/rok

(zřízení nájmu)
(prodloužení nájmu)

b) pro hrobky a pro urnové místo
- nájemné
- nájemné
- služby s nájmem spojené

25 Kč/m2/rok
6 Kč/m2/rok
150 Kč/rok

(zřízení nájmu)
(prodloužení nájmu)

c) pro místo v kolumbáriu

d) pro vsyp

- nájemné
- služby s nájmem spojené

400 Kč/10 let
150 Kč/rok
500 Kč jednorázově

Jedná-li se tedy o místo s plochou 5m2, zaplatí zájemce za rok 40 Kč plus 150 Kč za první rok nájmu a v následujících letech 20 Kč nájem plus 150 Kč za služby. V případě, že se jedná o hrobku nebo urnové místo, je
požadovaná cena o něco vyšší. V prvním roce 150 Kč za nájem plus 150 Kč za poskytované služby, v dalších letech
36 Kč za nájem plus 150 Kč za poskytované služby.
A teď, co za svoje peníze nájemce hrobového místa nebo hrobky dostane. K základním povinnostem správce
hřbitova patří:
- správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- správa a údržba objektů na pohřebišti
- zajišťování likvidace odpadu
- zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC
- výkopové práce
- vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- informační služby
Každá z těchto činností má samozřejmě svoji tržní hodnotu, a tak se ještě podívejme, kolik peněz zaplatily
Technické služby města Vizovice v uplynulém roce za práce a materiál spojené s údržbou hřbitova:
- materiál pro opravy zařízení hřbitova, štěrk na vysypání chodníků,
rámy pro urnové hroby, trámky a pracovní nářadí
- celkem 17 817 Kč
- oprava pomníku padlým ve 2.svět.válce
- celkem 49 800 Kč
- odvoz odpadu
- celkem 92 513 Kč
Dohromady 160 130 Kč a to do nákladů nezapočítáváme plat pracovníka vyčleněného z Technických služeb
pro údržbu hřbitova, sekání trávy, údržbu stromů, náklady na vodu a zimní údržbu chodníků. Ke hřbitovu patří
i WC, za jehož použití zaplatíte 2 Kč. Za rok 2005 činily tržby získané za použití WC 1 507 Kč, ale k tomu, aby
bylo možné WC vůbec provozovat, musely Technické služby města Vizovice uhradit náklady ve výši 23 945 Kč.
Do nákladů opět není započten plat obsluhy vyčleněné z pracovníků Technických služeb. Pokud bychom sečetli
veškeré náklady, spojené s provozem hřbitova a WC, včetně platů vyčleněných pracovníků, dostaneme se k částce
559 062 Kč, tolik zaplatily Technické služby. Na druhou stranu získaly za pronájem, placené služby v pohřebnictví a provoz WC 390 227 Kč. Po odečtení snadno zjistíme, že místo zisku se dostavila ztráta ve výši 168 835 Kč.
Každý čtenář může sám posoudit, jestli si Technické služby vedou jako bezohledný obchodník. Na závěr snad
ještě několik poznámek. Na základě své předchozí praxe u soukromé firmy zabývající se mimo jiné i správou
hřbitovů, mohu zodpovědně tvrdit, že náš městský hřbitov patří mezi nejhezčí a nejlépe udržované nejen v rámci kraje. Aby tento stav mohla udržet například i silná zahraniční společnost, musela by ceny nájmu a služeb
zvednout minimálně na dvojnásobek. Nicméně přes to, že spousta práce je na hřbitově hotová a potřeba hrobových míst je zajištěna na dlouhou dobu, bude ještě nutné dokončit výsadbu krycího porostu podél oplocení
mateřské školky a dořešit obnovu budovy márnice. S dalšími náměty na zlepšení, dotazy i žádostmi se mohou
občané obracet přímo na pracovníky Technických služeb, ředitele nevyjímaje.
Ing. A.Pavlůsek, ředitel TSmV
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ŠKOLY
Sportovní úspěchy základní školy Vizovice
Trnavský běh 3.5.2006
Tradičně probíhá v nedaleké Trnavě
okresní kolo v přespolním běhu.
V každé kategorii soutěžilo až 50 žáků
z 22 základních škol okresu Zlín. Žáci
naší školy se závodníků ze sportovních
škol nezalekli a uposlechli mé prosby,
aby nebyli mezi posledními a umístili
se i do první desítky. Jeden okruh měřil
1,5 km a pro st.chlapce byly dva okruhy.

Dívky ml. 6. a 7.tř.
Eliška Balejová 19.místo
Veronika Franková 20.místo

Chlapci ml.:
Martin Janoušek 5.místo
Ladislav Radoň 11.místo
Martin Hlavenka 25.místo

Dívky st. 8. a 9.tř.
Veronika Hurtová 18.místo
Marie Kršáková 21.místo

Chlapci st.:
Matěj Rybáček 8.místo
František Michalík 17.místo
David Peter 42.místo

Vizovická laťka ZŠ Vizovice 5.5.2006
Již druhý ročník uspořádala naše škola, tentokrát v naší rekonstruované tělocvičně na výborném novém umělém povrchu,
soutěž ve skoku vysokém.
Naše pozvání přijaly ZŠ Želechovice, ZŠ Trnava, ZŠ Štípa. Včetně žáků naší školy se zúčastnilo soutěže celkem 63 závodníků. Mladší dívky začínaly na výšce 100cm, ml.žáci, st.dívky na výšce 110cm, a st.žáci na výšce 120cm. Na každé výšce
byla možnost 3 pokusů.
Dívky ml.
1. Iveta Golová
125cm ZŠ Vizovice
2. Kateřina Žaludková 125cm ZŠ Vizovice
3. Martina Štachová 125cm ZŠ Vizovice

Chlapci ml.
1. Adam Páleniček
2. Nicolas Fagiolini
3. David Blaha

140cm ZŠ Trnava
140cm ZŠ Vizovice
140cm ZŠ Štípa

Dívky st.
1. Monika Štefancová 138cm ZŠ Vizovice
2. Veronika Plšková
130cm ZŠ Štípa
3. Marie Plšková
130cm ZŠ Štípa

Chlapci st.
1. Jan Hrehuš
2. Petr Sovička
3. Tomáš Gábor

163cm ZŠ Vizovice
163cm ZŠ Vizovice
155cm ZŠ Vizovice

Soutěž proběhla v tělocvičně horní školy a většina závodníků dosáhla svých osobních rekordů. Tato soutěž nám
pomohla ve výběru na další atletické soutěže. Sousedním školám se u nás moc líbilo a všichni přislíbili účast i v příštím
ročníku laťky.
Mgr. Hana Bakalíková, uč. TV
ZŠ Vizovice

Atletický čtyřboj
Dne 1.6.2006 uspořádala Krajská
rada Asociace školních a sportovních
klubů Zlínského kraje ve spolupráci
s KÚ krajské kolo atletického čtyřboje
na zdařile zrekonstruovaném atletickém stadionu v Kroměříži. V této soutěži musí každý závodník absolvovat
všechny 4 disciplíny: sprint na 60m,
skok daleký nebo vysoký, vytrvalost
a hod, starší vrh koulí. Chlapci starší obsadili 5.místo ve složení Hrehuš

Jan, Štach Ondřej, Sovička Petr, Peter
David a nejlépe bodovaného výkonu
dosáhl rekordem školy Gábor Tomáš
v běhu na 60m za 7,40 s. Děvčata
starší obsadila 6.místo ve složení
Štefancová Monika, Golová Aneta,
Hurtová Veronika, Kubíčková Zuzana
a nejvíce bodovala ve sprintu na 60m
Červenková Michaela výkonem 8,50s.
Dívky mladší obsadily 2.místo ve složení Golová Iveta, Štachová Martina,
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Michalíková Marie, Pavelková Nikola
a Králová Soňa. Chlapci mladší se
vyrovnali děvčatům a vybojovali stříbrné medaile ve složení Pekárek Stanislav,
Gerža Petr, Janoušek Martin, Světlík
Tomáš a Nicolas Fagiolini. Všichni žáci
zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i našeho
města.
Mgr. Hana Bakalíková, uč. TV
ZŠ Vizovice

Vrbové 2006
Hostitelem 42.ročníku družebního setkání ZŠ Vizovice a ZŠ Vrbové
II bylo letos město Vrbové. Cestou
jsme vůbec nebloudili, vyhnuli jsme se
mokré sportovní variantě a vezli jsme
s sebou jen samé hodné děti. Na přivítanou nám zahrála školní dechovka.
Poslední květnový pátek byl pro nás
vydařeným dnem: atletické soutěže
jsme po čtyřicáté vyhráli, i když jen
těsně. Volejbal byl naopak neúspěšný. To, co se ale odehrálo ke druhé
odpolední hodině na fotbalovém hřišti
soupeře, bylo nevídané. Pečlivě vybrané

formace rozebraly činnost zeleno-bílých
a po 70-ti minutách hry byly vrbovské
prapory na půl žerdi. Vizovice poprvé
v historii družby porazily soupeře na
jeho vlastním hřišti. Snad nová éra
Vizovické kopané? Podvečerní město
bylo kouzelnější, než diskotéka v jídelně školy, na které se mladí sportovci
snažili poskládat zapomenutou, kdysi
společnou řeč. Dospělí se přemístili do reprezentačních prostorů města.
Hovořily obě paní ředitelky, hovořil
primátor i viceprimátor, přidali se
zástupci rodičů a oba školníci pochvá-

lili hruškovou pálenku. Město Vrbové
vytáhlo nečekaný trumf – krásnou propagační DVD projekci svého města
a okolí. Nastal čas odjezdu. A letos to
nebylo vůbec lehké. Někteří i stávkovali, ale šarm a pedagogické zkušenosti
vedoucího zájezdu Mgr. Martina Žáčka
byly silnější. Mokré počasí nás přivítalo
až doma. Budeme se těšit, co nového
přinese rok 2007 a jaký trumf vytáhne
město hostitelů, Vizovice.
Mgr Martin Žáček,
Mgr. A.Halová

Pohár rozhlasu
První okresní závody v LA pro žáky
6.-9.tříd v letošním roce se konaly na
Stadionu mládeže ve Zlíně.
V této soutěži závodník může obsadit dvě discipliny a štafetu 4x60m.
Na úspěchu 3.místa v okrese v kategorii starších chlapců naší školy se podíleli Sovička Petr, Peter David, Michalík
František, Rybáček Matěj, Šťastný
Jakub, Štach Ondřej. Nejvyšší bodové
ohodnocení získali: Michal Ambroz ve
vrhu koulí výkonem 12,01m a na 60m
Tomáš Gábor za výkon 7,70 s.
Děvčata starší také vybojovala
pohár za 3.místo. Zásluhu na úspěchu
měly: Baránková Aneta, Štefancová

Monika, Hurtová Veronika, Kršáková
Marie, Mokrá Iveta, Hurtová Monika,
Fendrychová Anna, Brhláčová Markéta
a nejúspěšnější naše sprinterky na 60m
Zuzana Kubíčková za 8,50 s a Michaela
Červenková za 8,60 s.
Děvčata mladší s atletikou teprve
začínají. Obsadila 6.místo ve složení
Marie Michalíková, Ševčíková Tereza,
Balejová Eliška, Štachová Martina,
Žaludková Kateřina, Pavelková Nikola,
Kozubíková Barbora. Nejvíce bodovaly Soňa Králová na 60m výkonem
8,80s a svůj osobní rekord obhájila Iveta
Golová ve skoku vysokém výkonem
135cm.

Nejúspěšnějším družstvem byli
mladší chlapci, kteří si většinou vytvořili své osobní rekordy. Družstvo tvořili:
Fagiolini Nicolas, Gerža Petr, Jurečka
Ladislav, Ševčík David, Pekárek Stanislav,
Víšek Daniel. Nejvíce bodů získali:
Světlík Tomáš v běhu na 60m výkonem
8,10s, Janoušek Martin uběhl 1000m za
3:20,40min a ve skoku vysokém vyhrál
soutěž Plšík Michal výkonem 159 cm.
Chlapci se stali přeborníky okresu a postupují do krajského kola v Uherském
Brodě.
Mgr. Hana Bakalíková, uč. TV
ZŠ Vizovice

Závěr školního roku 2005/2006 ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice
Školní rok vrcholí koncem května a začátkem června maturitní zkouškou a závěrečnými zkouškami. Letos proběhla ústní
maturitní zkouška po písemné práci z českého jazyka a praktické
zkoušky z odborných předmětů od 22. do 31.května 2006 pro
25 žáků oboru kosmetička, 21 žáků oboru oděvnictví a 25
žáků oboru Podnikání v oborech obchodu a služeb. Své
znalosti předvedli žáci povinně v českém jazyce a odborných předmětech, volitelně v anglickém nebo německém jazyce, matematice, chemii, ekonomice a výpočetní
technice. Celkem čtyři žáci maturovali s vyznamenáním
a čtyři si některou část ústní zkoušky na podzim zopakují. Slavnostní předání vysvědčení proběhlo ve Státním
zámku ve Vizovicích dne 25.května a 1.června za účasti
zástupců Městského úřadu i rodinných příslušníků čerstvých maturantů.
Závěrečné zkoušky skládalo celkem 112 žáků oborů
kadeřnice, krejčová a fotograf. Písemnou část všichni
absolvovali v pátek 2.června, praktická část probíhala
v provozovnách školy od 5. do 7.června a ústní zkoušky od 12. do 14. června. Také novým absolventům
učňovských oborů byly slavnostně předány výuční listy

16.června v Sokolovně. I tentokrát k prvním gratulantům patřili
představitelé města a příbuzní. Všem úspěšným absolventům jistě
patří upřímná gratulace a přání osobních i profesních úspěchů.
Snad jim zbude i hezká vzpomínka na naši školu a město.
Mgr. Jana Žůrková
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III.ročník Plaveckého
setkání handicapovaných žáků
Školní rok utekl jako voda a letní
prázdniny už pomalu zase klepou na
dveře. Ve školách se jde do finiše. Jak kdo
byl úspěšný, to se žáci dozví, až budou na
konci června držet v ruce svá vysvědčení.
Vysvědčení na výbornou si zaslouží
žáci naší školy, kteří se 25.5.2006 zúčastnili již III.ročníku Plaveckého setkání
handicapovaných žáků Zlínského regionu. Pořadatelem těchto závodů byla
Plavecká škola Zlín.
V plaveckém areálu krytého 25 m
bazénu se sešlo 9 škol Zlínského regionu. Naši Základní školu praktickou
reprezentovalo pouze 6 plavců. Přesto
jsme si v této velké konkurenci vybojovali 4 medaile. Nejúspěšnější z našeho
týmu byla Veronika Pátková (8.tř.), která
získala 1 zlatou a 1 stříbrnou medaili
(50m prsa, 50m znak), bronzové medaile vybojovali Sandra Zugárková (4.tř.)
(50m prsa) a Martin Pátek (8.tř.) (50m
znak). Marie Hánová, Lukáš Zugárek ani
Adam Smilek na medailová místa svými
výkony již nedosáhli. Nikdo z účastníků
však neodcházel s prázdnou. Všichni si
za svoji snaživost, sportovní vytrvalost
a bojovnost odnášeli pamětní list.

Poprvé u moře
V termínu od 19.5. do 4.6. 2006 se
děti Základní školy při Dětském domově
ve Vizovicích z ulice 3.května a z Liptálu
mohly poprvé podívat k moři. Vedení
uvedených zařízení se podařilo pro děti
obou dětských domovů
zajistit ozdravný pobyt
v Chorvatsku – pobytové místo Makarska.
Tento pobyt byl pro
ně významný, nejen pro
jejich zdravotní stav, ale
i pro zlepšení jejich psychiky, která je u mnohých zatěžována nelehkými životními zkušenostmi. I když moře nebylo
ještě příliš teplé, děti si
koupání nenechaly ujít.

Byly nadšeny a nerady se vracely zpět do
školních lavic. Věřme, že nově načerpané síly jim pomohou úspěšně dokončit
letošní školní rok.
Mgr. Eva Čapková, ředitelka

Úspěchy naší školy
S blížícím se koncem školního roku
se ve všech školách pořádá velká spousta různých sportovních soutěží, nebo
jiných vědomostních olympiád. Není
tomu jinak ani u nás. Posuďte sami.
Na konci května pořádala Základní
škola praktická a Základní škola speciální v Otrokovicích krajské kolo
Matematické olympiády. Ze šesti přihlášených škol byli naši žáci nejlepší. Diplomem za 1.místo v 1.kategorii
(8.tř.) se může pochlubit Martin Pátek.
Veronika Kovářová si z této olympiády odvážela diplom za 2.místo v 2.
kategorii (9.tř.) Z dosaženého úspěchu
měli nejenom oba naši matematici, ale
i my, velkou radost. Také naši fotbalisté

v letošním roce dokázali, že jsou šikovní.
Na fotbalovém turnaji v malé kopané
v Rožnově pod Radhoštěm vybojovali
krásné 3.místo.
V rámci Mezinárodního filmového
festivalu pro děti a mládež ve Zlíně se děti
z našeho domova zúčastnily tématické
výtvarné soutěže. Svými výkony zaujaly
porotu natolik, že některé z těchto prací
ocenila. Mezi oceněnými byli Denisa
Horvátová, Veronika Makulová a Eduard Makula. Jejich díla můžete zhlédnout v netradičním centru Slunečnice
ve Zlíně. Ke všem dosaženým úspěchům
našim žákům blahopřejeme.
Bc. Jiří Hrubý
ZŠ při DD Vizovice

Nejmilejší koncert 2006
Děti z dětského domova ve
Vizovicích se zúčastnily 15.ročníku přehlídky dětských domovů ČR v Kolíně.

Letošního III. ročníku se účastnil
menší počet přihlášených závodníků.
Z různých zdravotních či jiných důvodů
se těsně před závody upravovala startovací
listina, která měla 32 rozplaveb! Ani tato
skutečnost však neodradila přihlášené
děti, aby bojovaly jak nejlépe dovedou.
Již nyní se těšíme na další ročník tohoto
plaveckého setkání. Za reprezentaci školy
všem našim žákům děkujeme a vítězům
srdečně blahopřejeme!
Zuzana Štalmachová
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Letošní 15.ročník přehlídky dětských domovů z celé České republiky
se konal pod záštitou významných osobností v Kolíně. Festivalu se zúčastnili
nejlepší interpreti, kteří do celostátního
kola postoupili na základě rozhodnutí
poroty na krajských přehlídkách v sedmi
regionech. Festival Nejmilejší koncert je
v českých podmínkách bezesporu vyjímečná akce na vysoké umělecké a společenské úrovni. Děti našeho dětského
domova na ulici 3.května ve Vizovicích
si svým výkonem vybojovaly postup,
a tak reprezentovaly region Zlínska
v Kolíně. Pro přehlídku měly připraven komický skupinový tanec, kterým
nadlouho roztleskaly celý sál.
Bc. Marcela Šťastná

Školní poradenské pracoviště
Od 1.září školního roku 2006 jsou
žákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům Základní školy ve Vizovicích
k dispozici služby Školního poradenského pracoviště, vytvořeného v rámci
projektu VIP – Kariéra, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem.
Vizovická základní škola se tak stala
jednou ze 102 škol v republice a 5
škol Zlínského kraje, která na základě
podrobně vypracované koncepce získala na svou půdu školního speciálního
pedagoga a otevřela tak dveře školy
odborníkům jiných profesí, tak jak je
to běžné ve školství vyspělých zemí.
Hlavním cílem zřizování školních poradenských pracovišť přímo v areálu škol
je zpřístupnění poradenské činnosti pro
žáky a rodiče a řešení vzniklých výukových nebo výchovných problémů aktuálně bez odkládání. Na naší škole tedy
kromě výchovného poradce a školního
metodika prevence nabízí své služby
i školní speciální pedagog. Práce školního speciálního pedagoga spočívá
především ve zjišťování příčin školní

neúspěšnosti žáků, jsou prováděna screeningová šetření pro včasné odhalení
specifických poruch učení v 1.třídách
a probíhají individuální nápravy pro
integrované žáky (reedukace dyslexie,
dysgrafie, dysortografie). Pro žáky s vadami řeči, kterých bohužel stále přibývá, je zde k dispozici také individuální
logopedická péče. Další oblastí činností
ŠPP je práce se třídou. Ta je směřována
do oblasti prevence sociálně patologických jevů (např. odhalení případné
šikany, prováděním psychodiagnostiky
třídních kolektivů), dále na podporu
pozitivního klimatu a zlepšování interpersonálních vztahů ve třídě a ve škole.
Konkrétní podobu dostala práce s třídními kolektivy na podzim 2005, kdy
byl zrealizován adaptační pobyt pro
žáky 6.tříd na rekreačním středisku
Revika ve Vizovicích. Žáci absolvovali 24 hodinový kurz, vyzkoušeli si
zde různé socializační techniky a prošli řadou pozitivních prožitků v rámci
své třídy. Školní speciální pedagog se
také účastní zápisů žáků do 1.tříd.

Fyzika v novém kabátě

Těsně před ukončením školního roku se žáci ZŠ Vizovice
dočkali zrekonstruované odborné
učebny fyziky. Oprava učebny nebyla
v plánu nejen v tomto, ale ani v příštím školním roce. Zpráva elektrorevize
nám však nedala na vybranou. Nezbylo
než konat. Díky pochopení realisátorské firmy mohou žáci 2.stupně ještě
před prázdninami prožít výuku v bezpečném moderně vybaveném a veselém
prostředí. Audiotechnika DVD, VCR,
dokonalé ozvučení a počítač se tak staly

Rodiče budoucích prvňáčků si tak
mohou právě zde ověřit, zda jejich
dítě bude potřebovat odklad školní
docházky nebo ne. Orientační vyšetření školní zralosti lze provést přímo
u zápisu, nebo po dohodě kdykoliv
jindy, na žádost rodičů. V rámci pomoci při kariérovém poradenství jsou pro
žáky 7.-9.tříd připraveny testy profesní
orientace, které jim pomohou lépe se
rozhodnout a vybrat si vhodnou školu.
Školní poradenské pracoviště také
spolupracuje s dalšími odborníky, kteří
se podílí na péči o žáka (Pedagogickopsychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, Středisko výchovné
péče Domek, kliničtí psychologové
atd.)
ZŠ Vizovice se snaží o to, aby byla
vnímána jako škola, která zaručuje
nejen kvalitní vzdělání, ale i atmosféru
bezpečí a pomoci. Věřím, že školní
poradenské pracoviště k tomu přispívá.
Mgr. Vladimíra Vyoralová
školní speciální pedagog
samozřejmostí této pracovny. Novinkou,
která umožní aplikovat moderní výukové metody je dataprojektor. Z prvních
reakcí žáků lze usuzovat, že výuka fyziky
se pro ně stane přitažlivější a zábavnější.
Proto také v nabídce předmětů školního
roku 2006/2007 bude matematicko-fyzikální praktikum, kde se budou především řešit praktické úlohy na základě
fyzikálních pokusů.
Mgr. Radmila Koncerová
ředitelka ZŠ Vizovice

Vojta fandí českým fotbalistům
Již mnoho let spolupracuje Dětský
domov z Chrastěšovské ulice s Nadací
Terezy Maxové. Letos nás a především
našeho dvanáctiletého chlapce, Vojtu
Kolaříka, mimořádně vyznamenala
tím, že si ho vybrala v lednu na cestu
do Londýna. Tam s trojnásobným
mistrem světa Brazilcem Pelé, nejslavnějším fotbalistou historie, představili nový český fotbalový dres, v němž
česká reprezentace odehraje letošní světové mistrovství v Německu.
Tereza Maxová se tak přičinila o to,
že se alespoň na nějakou dobu stal
z kluka z Vizovic nejšťastnější člověk na
světě. Měl trému, ale zvládl to výborně. Jeho fotografie s Maxovou a Pelém

obletěla celý svět.
V pondělí 5.6.2006 se konalo slavnostní vyhlášení Zlatého míče v Praze
na Žofíně. Tento večer byl zároveň
rozloučením s naší fotbalovou reprezentací před odletem na světový šampionát. Firma Puma na tuto akci pozvala
Vojtu v doprovodu Svatavy Poláchové.
Setkání s českou reprezentací bylo
nezapomenutelné. A tak jsme měli
možnost vedle řady významných osobností popřát i my za náš dětský domov
fotbalové reprezentaci hodně štěstí.
Svatava Poláchová
zást.řed. dětského domova
na Chrastěš.ul.
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Stalo se...
Termín letošního sletu čarodějnic na Rybárně u Kovářů byl kvůli špatnému počasí
o týden posunut. Malé i velké čarodějnice předvedly nejen své originální a mnohdy i velmi propracované kostýmy, ale mohly si vyzkoušet své dovednosti na různých zábavných
stanovištích a u ohně v rytmu diska také předvést své taneční umění. Většina účastníků
sletu s podivem konstatovala, že letos se asi nejvíce vykřepčily čarodějnice profesně starší.

Hliněné krůčky
To je název nového výukového programu určeného především pro nejmenší děti. Ve spolupráci s mateřskou školou ve
Vizovicích si přišly děti se svými učitelkami vyrobit drobné hliněné předměty, které si po vypálení naglazurovaly a zabalily pro
maminky k jejich svátku. Díky nové keramické peci v DDM Astra Vizovice si zkusily s hlínou pracovat také děti ze školní
družiny a děti ze Zádveřic a Bratřejova.
Vystoupení dětí v Domě kultury ve Vizovicích, každoročně pořádané ke Dni matek, bylo ukázkou činnosti mnoha
zájmových útvarů DDM Astra. Příjemným zpestřením letošního programu bylo pěkné vystoupení Vizovjánku, gymnastického
kroužku a dětí z Dětského domova, ulice 3.května ve Vizovicích.
Děkujeme tímto všem našim externím pracovníkům za jejich obětavou práci s dětmi, městu Vizovice za poskytnutý finanční příspěvek a také všem našim sponzorům, kteří nám svými dary a finanční pomocí pomohli při zabezpečování různých akcí
a soutěží.
Upozornění na změnu telefonního spojení: 739 271 810
Zdeňka Šimoníková

Z činnosti vizovických Tomíků
O studánku Gajdošku se tomíci dobře starají. Pravidelně ji čistí, udržují její dobré zastřešení, označení, okolí a přístupovou cestu. V letošním roce je její pramen opravdu vydatný a tvrdí se, že její znamenitá voda má i léčebné účinky.
36000 valašských kroků
Pořadatelem této oblíbené turistické akce jsou přerovští turisté. Vizovickou účast na 38.ročníku zajišťovali finančně
a organizačně tomíci ve spolupráci s DDM Astra Vizovice. Zájem a počet přihlášených byl však větší než se původně předpokládalo. Proto byla přeprava účastníků pochodu zabezpečena vlastním autobusem. Na trase Troják – Tři kameny – Klapinov
– Pardus – Rusava provázelo přes 500 účastníků pochodu krásné počasí. Cestou děti i dospělé čekalo občerstvení, vzácné
nálezy a poklady, v cíli na Ráztoce pak poctivý turistický guláš, účastnický list a drobné dárky.
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KULTURA
Vizovské kraslice dětí opět vítězily
V prosinci 2005 byla Asociací malířek a malířů kraslic české republiky vyhlášená soutěž pro děti „O nejkrásnější kraslici
roku 2006“. Se skupinou větších děvčat vyrábíme kraslice již několik let. Tato děvčata sklidila řadu úspěchů a ocenění. Aby
se tradice vizovských kraslic i nadále zachovala a za několik let se nemuselo pracně hledat v archivech a depozitářích, pozvala jsem si také skupinku malých začínajících malířů z první a druhé třídy. Děti jsou pokračovatelé tradic lidového umění.
Začátkem nového roku se opět rozvoněl včelí vosk, když jsme s dětmi začali kreslit ve třech skupinách. Ti nejmenší se učili
valašské vzory nejdříve na papír a potom vzorečky rozmístit na vajíčka. Začátek pro ně nebyl lehký, neboť malovat horkým
voskem vzoreček, aby byl k poznání, na něco tak křehkého a kulatého jako je vajíčko, vyžaduje značnou trpělivost. Větší
děvčata měla s malováním kraslic již zkušenost, neboť se účastnila soutěže již poněkolikáté. Na jejich zručnosti a zkušenosti
je to znát. Stejně všechna prohlašovala, že mají roztřepanou ruku a že mnoho zapomněla. Pokreslených vajíček bylo mnoho
a do soutěže se posílalo od každého malíře 5 ks kraslic. Uzávěrka soutěže byla koncem března a některá děvčata se pořádně
zapotila, aby potřebné kraslice hodné soutěže vybrala. Aby nekreslila jenom děvčata, měly jsme mezi nejmenšími Lukáše,
který měl namalováno mezi prvními.
Práce všech zúčastněných dětí z celé republiky byla hodnocena odbornou porotou složenou z odborníků národopisných
muzeí. Proto bylo radostné překvapení, když přišel dopis od Asociace malířek a malířů kraslic české republiky s pozváním
ke slavnostnímu předávání cen za dětskou soutěž. Předávání cen a tím i ohodnocení práce dětí se konalo v sobotu 13.května
2006 v Národopisném muzeu v letohrádku Kinských v Praze. V tomto muzeu je nově otevřena stálá expozice kraslic. Mezi
spoustou technik malování (slámové, jezerní sítina, lavírované, chodské straky, několik druhů batiky včelím voskem) se naše
děti umístily takto:
v kategorii 6 – 9 let

1. místo Barbora Lednická
3. místo Tereza Hromádková
Lukáš Chalabala
Diplom získala: Denisa Hábová

v kategorii 13 – 15 let – nejvíce obsazené
3. místo Markéta Valová
Diplom získala: Anna Karásková
Veronika Zlámalová
Veronika Valová
Přestože žijeme v moderním, digitálním světě, je na těchto dětech vidět zájem o lidové tradice. Dítě potřebuje ve své
činnosti povzbudit a takovým povzbuzením a inspirací je soutěž O nejkrásnější kraslici dětí.
Anna Krocová

Díky za ta rána.
Řadím se do kategorie nespavců,
a také vždy, když na sebe u doktora
žaluji své problémy, kterých je vzhledem
k věku poměrně dost, obyčejně neopomenu uvést i tuto skutečnost. Z důvodu
nespavosti logicky vyplývá také časné
vstávání. Proto také dnes, když je venku
tak pěkně, se z činžáku co nejtišeji štrachám ven. Takže jakési řečičky, cosi
o „malém slonovi“, jsou v každém případě neopodstatněné. Také dnes, když
počasí tak přeje, mě doma nic nemůže
udržet. Cílem mých ranních „tahů“ bývá

obyčejně zámecký park a tam také i dnes
mířím. Na mostě ve Štěpské potkávám
a zdravím lidičky, kteří spěchají na vlak,
který je zaveze do zaměstnání, aby přispěli na můj důchod. Kousek za branou
parku se zdravím s „Maxem“, je to sice
jenom socha, nicméně se známe už
šedesát let! Pěvecké sdružení místních
opeřenců zahajuje ranní promenádní
koncert a jsem zřejmě prvním, ale o to
vděčnějším posluchačem. Kráčím kolem
rybníka a míjím rybářskou lavičku, na
které dnes kupodivu nikdo nesedí, dnes
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asi neberou. Obcházím rybník a dávám
si ještě jedno „kolečko“ po vnější straně
až k Velkému splavu, příkrým chodníkem se dostávám až na horní velký
palouk. Ale řeknu vám, máme nádherný
park! Loudám se zpátky k domovu, šak
mě nic nežene. u samošky se zdravím se
sousedkou odnaproti z paneláku a přejeme si dobré ráno. To dnešní je opravu
nádherné, ale s pokorou děkujme za
všechna i ta škaredější, všechna se totiž
sčítají.
F.K.

Kronika 1956 III.
Pokračujeme v citaci městské kroniky Vizovic, která je dílem pana učitele Gustava Imrýška. Styl
i pravopis kroniky je zachován, redakce pouze postupně vybírá z četných jejich stránek údaje, fakta,
postřehy, které by mohly občany zajímat i dnes.
Redakce
Počasí
Červen byl rovněž chladný. Začátkem měsíce
bylo sice teplo, 1/6 bylo 28°C, v následujících dnech
21°C, 24°C. Od 4/6 teplota dále stoupala a 8/6
(Medarda) vystoupila na 29°C. Dopoledne toho dne
bylo jasno, odpoledne přibývalo oblačnosti, hřmělo
a dostavil se slabý větřík, když před tím tři týdny
nepršelo...Příštího dne se ochladilo na 16°C a dopoledne se spustil liják a s přestávkami pršelo celý
týden. 10/6 poklesla teplota během dne na 13°C
a opět několikrát pršelo za prudkého jihozápadního
větru. Dešťové kapky byly i 11/6 a 12/6, 14/6, 15/6,
16/6 a 17/6. Od 21/6 do 23/6 bylo opět jen 13°C,
24/6 dokonce jen 12°C. Chladné počasí s dešti
trvalo až do konce měsíce. Senoseč byla špatná. Kdo
stačil před Medardem usušit seno, sklidil je pěkné.
Trávy bylo letos dosti. Většinou však zůstalo seno na
loukách složené v kopkách nebo v sušácích, jetele na
ostrévkách. Počátkem července bylo tepleji, 24°C až
25°C, ale již 4/6 (na Prokopa) však poklesla teplota
na 16°C, při čemž ráno toho dne vydatně pršelo.
Stará lidová pranostika říká, že prší-li na Prokopa
4/7, zamokne o žních každý mandel, každá kopa.
Pak už bylo teplejší počasí s občasnými bouřkami
a dešti. Celkově nebyl červenec tak horký jako jiná
léta. Nejvýš vystoupily teploty ve dnech 27/7 až
29/7 na 24°C a 28°C.
Poměry kulturní
Škola
První maturity na naší škole
Rok 1956 je v dějinách školství ve Vizovicích
obzvláště významný. Letos se totiž na naší jedenáctileté střední škole konaly první maturity studentů jedenácté třídy. Kdo by se kdy nadál, že
i ve Vizovicích se budou jednou konat maturitní
zkoušky. To zdůraznil také ve svém proslovu ředitel
školy Antonín Matyáš, když dne 22.května 1956
maturitní zkoušky zahájil. Zdůraznil význam tohoto dne nejen pro život každého studenta, ale i pro
naše město a celý kraj, neboť se stalo skutkem to,
o čem si u nás lidé v minulosti netroufali ani snít. ...
Maturitním zkouškám podrobilo se ve dnech 22.5.

– 24.5. všech 26 žáků jedenácté třídy. Z tohoto
počtu 26 žáků vykonalo maturitní zkoušky 11
studentů s vyznamenáním, ostatní všichni prospěli. Nepropadl nikdo. Byl to velmi dobrý ročník.
S vyznamenáním byli: Josef Chmela z Pozděchova,
František Lednický z Vizovic, Milan Prčík z Vizovic,
Josef Smetka z Vizovic. Josef Oškera ze Slušovic,
Ivan Vermousek z Vizovic, Jana Kovářová z Bratřejova, Jana Lapešová z Vizovic, Milena Kalendová z Vizovic, Anna Vrzalová z Vizovic a Vlasta Matoušová
ze Želechovic...
Předseda zkušební komise Jaroslav Veselý, dříve
profesor matematiky na gymnasiu v Gottwaldově,
velmi pochvalně se vyjádřil o úrovni žákovských
vědomostí, třebaže většinu předmětů vyučovali zde
učitelé s aprobací pouze pro druhý stupeň. Všichni
studenti maturovali ze čtyř předmětů, a to z českého jazyka, jaz.ruského, matematiky (při ústních
zkouškách) povinně, kdežto čtvrtý předmět si žáci
volili podle svého zájmu sami. Byla to buď chemie
nebo fysika, biologie, zeměpis nebo dějepis. Že
studenti byli k maturitní zkoušce dobře připraveni,
svědčí i to, že všech 22 žáků hlásících se k dalšímu studiu na vysokých školách bylo po vykonání
přijímacích pohovorů na vysokých školách přijato
k vysokoškolskému studiu. Naše škola byla jediná
v kraji Gottwaldovském, která se takovým výsledkem mohla pochlubiti. V neděli 27.5. uspořádali
studenti naší jedenáctiletky první studentské majáles
ve Vizovicích. Týden předem začaly horlivé přípravy.
V neděli 20.5. jezdili studenti v různých historických
krojích ustrojení na ověnčeném kočáře po okolních
vesnicích a zvali občany na majáles. „Princ majáles“
předčítal na návsi shromážděným občanům, které
přivábili hlučným bubnováním a troubením, vtipné
a v starobylém slohu sestavené říkání, na velkém
pergamenu napsané. V neděli 27.5. dopoledne projížděli zase všemi ulicemi města a zvali občany na
odpolední majáles. Vzbudili samozřejmě mimořádnou pozornost. Odpoledne o 14.hodině seřadil se
na Říčanské ulici u hostince „Lapače“ velmi pestrý
a ve Vizovicích nevídaný průvod, v němž šlo všechno žactvo jedenáctileté střední školy od nejmenších
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žáků z prvních tříd až po studenty z nejvyšších
tříd. Průvod byl neobyčejně pestrý. Nejmenší žáci
byli ustrojeni jako květiny, zvířátka, trpaslíci, brouci, motýli apod., větší žáci v národních lidových
a historických krojích. V průvodu byli i pionýři,
alegorické vozy, valašské kroje atd. Vše přímo hýřilo
barvami a pestrostí. Na ulicích byly chodníky hustě
naplněny zástupy občanů, kochajících se touto
barevnou záplavou. Průvod byl velmi mohutný
a doprovázela jej Valašská hudba z Vizovic. Nebylo
divu, že všechno obyvatelstvo přihlíželo z chodníků
na tento pestrobarevný proud jásajících dětí. Pak se
všichni připojili k průvodu, který se oběma náměstími a Slušovskou ulicí po celé její šíři valil jako
mohutná pestrobarevná řeka na hřiště u sokolovny.
Byl pěkný a slunečný den. Na hřišti u sokolovny na připraveném pódiu zahájil princ Majáles
program a aby veselí mohlo být opravdové – jak
řekl princ Majáles – bude třeba odstranit nejdříve
vše, co po celý rok studenty tolik sužovalo. Byly to
různé předměty, o nichž postupně nejvyšší soudce
předčítal obžalobu, vše, co se jim kladlo za vinu.
A tak předstupovaly jednotlivé předměty v černých
pláštích, mnohými vzorci a symboly pomalovaných,
ve vysokých černých kloboucích, na nichž byly nápisy: algebra, geometrie, biologie, botanika, fysika,
astronomie, čeština, geografie, historie atd. podle
toho, co která postava představovala. Pak vynesen
přísný rozsudek: Všichni pro svá provinění odsouzeni k smrti, jen čeština a tělocvik byli omilostněni
a vyznamenáni
...
Pak pokračoval další program, zprvu vážný,
spojený se vzpomínkou na prvního známého vizovského studenta Karlovy university, Martina Celera –
Rychlíka, jenž byl famulem rektora Karlovy university Martina Bacháčka z Neuměřic počátkem 17.století. V roudnickém archivu se totiž nachází originál
smutečního oznámení o náhlé smrti Martina Celera
z Vizovic, jenž podle slov rektora university byl
mladíkem vynikajících vlastností. Dokonce i Mistr
Kampanus uctil jeho vzpomínku oslavnou básní.
Další program byl vyplněn recitacemi, vystoupením
žaček baletní školy, veselými scénkami ze studentského života na naší škole. Studenti sehráli i scénu
z Jiráskovy „Filosofské historie“. Večer se konala

taneční zábava při jazzové hudbě. Taneční zábava
byla zahájena Českou besedou. Zábava měla velmi
pěknou úroveň, neboť tu vůbec nebylo podnapilých.
Naši studenti totiž nepili alkoholu a ani nekouřili.
Závěrečné zkoušky žáků osmých tříd
V době od 18.6. do 21.6. konaly se na naší škole
závěrečné zkoušky žáků osmých tříd. Zkoušky byly
zahájeny proslovy řed. Antonína Matyáše a předsedy
MNV Lad. Košaře. Třídy byly slavnostně vyzdobeny. Před tím vykonali žáci písemné zkoušky z češtiny
a matematiky. Ústní zkoušky se konaly z češtiny,
matematiky, ruštiny a čtvrtého předmětu podle
vlastní volby žákovy (chemie, fysika, zeměpis, biologie, dějepis. Žáci při zkouškách prokázali celkem
dobré znalosti ve všech předmětech.
Učitelé
Ve školním roce 1956/57 působili zde tito učitelé: Stanislav Crha (dojížděl denně až z Ivanovic
na Hané, učil tělocvik na 2. a 3.stupni), Ludmila
Drgová, Milada Fojtíková, Leopold Gajzur, Oldřich
Hala, Věra Halová, Zdeňka Halová, Bohuslav
Horák, Libuše Horáková, Danuše Holíková, Marie
Chudárková, Gustav Imrýšek, Vladimír Javorek,
Marie Javorková, František Jiříček, Věra Kaštylová,
Jan Klesla, Pavla Koňaříková, Marie Kopřivová,
Božena Kovářová, Josef Kriegsman, Jaroslav Marák,
Josef Mařík, Antonín Matyáš, Františka Matyášová,
Eleonora Obdržálková – Lišková, Květoslava
Ostravská, Ing. Milič Slezák, František Ševčík, Karel
Štefl, Jindřiška Šteflová, Josef Velíšek, Miroslav
Zahořák, Antonie Zaoralová, Zdeněk Zapletal a Miroslav Zavadil.
Přijímací zkoušky do 9.třídy
Ve středu 27.6. konaly se na naší škole přijímací
zkoušky do 9.třídy. Ke zkouškám přihlásilo se celkem 52 žáků, přijato 47 žáků, u zkoušek neprospělo
5 žáků. Podle sociálního původu přijatých žáků bylo
20 žáků z dělnických rodin, 7 žáků z rolnických
rodin, 15 žáků státních a veřejných zaměstnanců, 1
žák z rodiny bývalého soukromého podnikatele. Při
přijímání žáků na studia je třeba přihlížet k tomu,
aby se studium umožnilo především dětem z rodin
dělnických a rolnických.
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Oslava 225 let nemocnice Milosrdných bratří

V minulém čísle tohoto časopisu
jsem krátce pojednala o historii naší
nemocnice a o blížících se oslavách 225
let její existence. Oslavy začaly v pátek
28.4. koncertem Hradišťanu s Jiřím
Pavlicou v kostele sv. Vavřince ve
Vizovicích. Myslím, že každý ze zúčastněných potvrdí, že koncert umožnil
všem prožít mimořádný zážitek nejen
hudební, ale též z doprovodného slova
Jiřího Pavlicy a v neposlední řadě ze
závěrečných srdečných slov generálního
převora řádu – P. Pascuala Pillese. Vysoce
ocenil hudbu, která uchvátila jeho španělský temperament a v níž vycítil i bez
znalosti češtiny její hluboký obsah.
Samotné oslavy se konaly v sobotu
29.4. Začaly v nemocnici kolaudací zrekonstruovaného lůžkového výtahu.
Slavnostní přestřižení pásky provedl
gener. převor řádu, který výtah požehnal
a popřál, aby všem dlouho a dobře sloužil. Následovala slavnostní mše v kostele
sv. Vavřince. Hlavním celebrantem byl
generální převor, P. Pascual Pilles, koncelebrovali P. Adalbert Málek – provinciál Českomoravské provincie řádu, sídlící v Brně, a kněží z Vizovic a okolí.
Mezi obětními dary přinášela k oltáři
jedna ze zdravotních sester též Kroniku
nemocnice, která v sobě skrývá naši
práci, chvíle oběti, úsměvů, ale i lidského selhání. V přímluvě zazněla prosba za

bývalého primáře MUDr. J.Flégla, který
nás opustil právě před rokem při tragické
smrti. Pozvaní hosté, ke kterým patřil též
člen generální kurie v Římě, bratr
Emerich Steigerwald, rakouský provinciál, bratr Paulus Kohler, milosrdní bratři
z Brna a Letovic, poslankyně parlamentu M.Šojdrová, radní Zlínského kraje
pan Fuksa a Jurčík, představitelé Vizovic
a okolních obcí, sponzoři a další, se po
mši přesunuli do Orlovny ke slavnostní
tabuli. Mezi hosty samozřejmě nechyběl
„spoluoslavenec“ dnešní slavnosti:
PharmDr. B.Hanák, významný sponzor
a provozovatel Lékárny Milosrdných
bratří, která stejně jako nemocnice oslavovala 225 let své existence. Po obědě, za
který se naše kuchařky nemusely ani
trochu stydět, jsem přivítala pozvané
hosty a krátce připomněla historii
nemocnice, která zahrnovala jak dobu
rozvoje, tak i kritické roky, kdy hrozil
nemocnici zánik kvůli nedostatku financí a podpory vrchnosti. Pozvané hosty
pozdravil krátce i starosta Vizovic, ing. V.
Sušila, pan Jurčík za Zlínský kraj a poslankyně M.Šojdrová, která připomněla,
že by si přála, aby církevní zdravotnictví,
tolik potřebné a užitečné v naší společnosti, mělo stejnou podporu jako státní
zdravotnická zařízení. Odpolední posezení zpříjemnila cimbálová muzika pana
učitele Bambucha. Na závěr promluvil

generální převor řádu, který vyjádřil
svou velkou radost nad činností řádové
nemocnice zde ve Vizovicích. Zdůraznil,
že přijeli nejen oslavovat historii, ale též
podpořit nás – své spolupracovníky. Pro
malý počet Milosrdných bratří v České
republice nemohou být pracovně přítomni u nás. Proto generální převor
vyjádřil o to větší radost, že zde velmi
intenzivně vnímá naši blízkost řádu,
nemocným i jejich rodinám. Nemocnice
a ústavy, patřící Milosrdným bratřím
všude ve světě, jsou institucemi soukromými a sociálními, proto vyžadují velké
nasazení a intenzivní práci, aby se udržely a obstály.
Společnými oslavami jsme děkovali
především Bohu za všechna přijatá dobrodiní, ale poděkování patří též těm,
kteří tuto slavnost připravili a na prvním místě všem, kteří více nebo méně
viditelně denně slouží našim nemocným
a snaží se tak naplňovat odkaz sv. Jana
z Boha – být v sekularizovaném světě
znamením Božího milosrdenství a lásky.
Věříme, že i v současné nejasné a nelehké situaci ve zdravotnictví bude
nemocnice, stejně jako v minulosti,
plnit své poslání a sloužit všem potřebným.
MUDr. Z.Tělupilová
ředitelka nemocnice

Co se dělo v knihovně

Ve středu 12.dubna si žáci pátých
tříd vyzkoušeli v knihovně zdobení velikonočních vajíček pomocí vosku. S touto
technikou je seznámila paní Krocová,
která povyprávěla i o historii a významu
malování kraslic. Na pátek 21.dubna
připravila knihovna společně s paní
Hanákovou další literární večer na
téma „K čemu se rád vracím...“, tentokrát s paní Zuzanou Štalmachovou
a poezií Josefa Kainara. Příjemnou
atmosféru celého večera podtrhl
hudební doprovod v podání Jany
a Karla Dvořáčkových. Knihovna
dlouhodobě spolupracuje s Mateřskou školou v Bratřejově, která jednou za rok přijíždí s dětmi k nám do
Vizovic na besedu. Téma té letošní si
zvolila sama paní učitelka, a tak jsme
dětem povídali o tom, jací lidé žijí na
světě. Nakonec děti dokreslovaly postavičky a soutěžily v hádání pohádkových
dvojic. Nikdo neodešel s prázdnou, tak
byli šikovní. Ve středu 31.května se
v knihovně vyrábělo vizovické pečivo.
Pozvali jsme paní Kalivodovou, aby žáky
z Napajedel, kteří byli ve Vizovicích na
výletě, s výrobou pečiva seznámila.

Každý si mohl zkusit vytvořit z kousku
těsta různé motivy – sluníčko, veverku,
ještěrku, žábu.... V pátek 2.června se
i přes nepřející počasí uskutečnila v pořadí již 4.vycházka do vizovických hor za
pověstí Františka Müllera. Spolu s knihovnou ji už tradičně pořádá TJ Sokol

Vizovice. Na začátku června přišli do
knihovny žáci prvních a druhých tříd.
Spolu s nimi k nám zavítali i jejich rodiče a prarodiče, aby se přesvědčili o tom,
jak jde dětem čtení. Tuto akci nazvanou
„Četba na pokračování“ pořádala knihovna letos druhým rokem. Pro prvňáčky to
bylo dokončení říjnového „pasování na
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čtenáře knihovny“. Děti nás přesvědčily,
že za deset měsíců se skutečně naučily
dobře číst a také už se umí pěkně podepsat. V rámci každé třídy byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři. První místo bylo
odměněno knihou, druzí a třetí dostali
čokoládu. Ostatní také nepřišli zkrátka,
díky našim sponzorům jsme jim rozdělili drobné sladkosti. Tímto děkujeme panu Kamenčákovi a panu
Pavelkovi za finanční příspěvek na
nákup knih pro děti a také panu
Pharm.Dr. Bohumilu Hanákovi z Lékárny Milosrdných bratří, který
dětem věnoval sladkosti. Na závěr
upozorňujeme na změnu otvírací
doby během velkých prázdnin tzn. od
1.7. do 31.8.2006. O prázdninách
budeme mít otevřeno v úterý a ve
čtvrtek vždy od 12:30 do 17:30 .
Pozor ve čtvrtek 6.7. je státní svátek.
Dětem přejeme pěkné prázdniny
a spoustu nových zážitků, všem ostatním
krásné léto a klidnou dovolenou.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Petra Ivanovská, knihovna

SPORT
Zahájení tenisové sezony 2006
Turnaj ve smíšených čtyřhrách
Po úpravách a zprovoznění kurtů jsme chtěli zahájit sezonu o posledním dubnovém víkendu turnajem ve smíšených
čtyřhrách. Jako blesk z čistého nebe však přišla zpráva, že
naše řady navždy opustil ing. Aleš Kundera, dlouholetý hráč,
funkcionář, trenér a především výborný kamarád. A tak
chvíle loučení a vzpomínání na našeho přítele, na kterého
nikdy nezapomeneme, a který nám bude velmi scházet,
odložily tenisové rakety na 2 týdny.
První tradiční turnaj jsme tak uspořádali v neděli
14.května. Přihlášeno bylo 9 žen a stejný počet mužů, páry
pak vznikly nalosováním. Aby si všichni zahráli dosytosti,
neuplatnili jsme tradičního vyřazovacího pavouka, ale hráli
systémem skupin, který zaručoval, že každý pár sehraje 4
zápasy.
Vzájemná utkání určila pořadí ve třech skupinách po
třech párech. Vítězové skupin vytvořili skupinu finálovou
o 1.-3.místo, druzí skupinu o 4.-6.místo a třetí pak skupinu
o 7.- 9.místo. Nebudu unavovat statistikou jednotlivých

utkání, jen zdůrazním, že pořadí turnaje je shodné s postupným vyjmenováním zúčastněných párů.
1. Dobiášová – Špaňhel
2. Zátopková – Pechal
3. Vrba – Hálová Magda
4. Macháčková – Novák
5. Vrbová Gabriela – Maceška
6. Pilníková – Ambrůz
7. Slováčková – Repík
8. Hálová Petra – Zátopek
9. Vrbová Martina – Schreiber
Ze startovného jsme pokryli nezbytné náklady a malé
občerstvení, jinak se hrálo bez sponzorů, pro radost a sokolské nazdar. Důležité bylo, že si všichni pořádně zahráli, na
úvod sezony se sešli v hojném počtu a mohli dát řeč ti, co
se v zimě nepotkávají. Všem příznivcům tenisu děkujeme za
účast v turnaji a těšíme se na další tradiční akce.
Za TO Mgr. Miloš Novák

Seznamte se s MTBO
MTBO je jedno z odvětví orientačního běhu, tento sport je totiž
v podstatě
univerzální
a dá se provádět celý
rok v různých
podobách, jak
komu vyhovuje (např. na
lyžích, rádiový orientační
běh, klasický orientační běh atd.)
Chci se ale
zmínit právě
o MTBO.
Mountain
bike orienteerig – česky volně přeloženo – orientál
na kole s mapou. Pokud chce člověk
zkusit tento sport, stačí mu zjistit
si nejbližší závody, vytáhnout a dát
do pořádku své kolo a může vyrazit.
Samozřejmě, kolo musí mít určité

parametry – nemělo by se rozsypat
hned po vjezdu do lesa, mělo by
mít funkční
brzdy a zbytek vybavení už záleží
na vlastním
vkusu a potřebách. Dále
je dobré pořídit si držák
na mapu. tzv.
mapník, ale
při výběru,
zvláště pokud
se tomuto
sportu chcete
věnovat častěji, je dobré
poradit se se
zkušeným bajkerem. Kategorie závodníků jsou rozděleny dle výkonností,
pohlaví a částečně podle věku. Pro
nováčky je zvláštní kategorie „příchozí“, kde si mohou všechno vyzkoušet,
projet se po lese a stihnout se vrátit
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před setměním.
O co tedy vlastně jde? Máme
tedy kolo, mapník, jsme přihlášeni
do kategorie, na kterou se cítíme.
Elektronický čip (SI) si můžeme za
drobný poplatek půjčit od pořadatelů
(pokud tedy nemáme vlastní), zjistíme v kolik startujeme a vyrazíme po
fáborcích vedoucích vstříc nevšedním
zážitkům. Na startu dostanu mapu
a už záleží jen na mně, kam, jakým
způsobem pojedu a dostanu se do cíle.
Spoléhám už pouze na vlastní mozek
a nohy. Nejde o to přijet první,
ale vrátit se bez defektu a s příjemným pocitem úspěšně dokončeného
závodu. Následné posezení v místní
putyce je pro každého odměnou po
náročném dnu. Doufám, že vás tento
stručný popis navnadil a přijedete si
vyzkoušet sport, který je vhodný pro
celou rodinu a zanechá ve vás pocit
jedinečnosti a vítězství nad sebou
samým.
Tereza Najbrtová

Turisté z Vizovic na Dyji
Turisté z Vizovic měli již dost dlouhé zimy, a tak se s potřebným časovým
předstihem rozhodli, že pojedou na jih.
Vybrali si zajímavou lokalitu – Podyjí
a to hned na dva dny a ještě se zastavením v rakouském Retzu. Zima ještě
všude neskončila, když začaly povodně
a to na středních a dolních tocích řek.
Zájemci o zájezd a hlavně organizátoři
tak prožili ještě před odjezdem zážitky,
které si musí specialisté na adrenalinovou turistiku draze zaplatit. Nakonec
vše dobře dopadlo. Dyje byla k nám
přívětivá, přiměřeně regulovaná a slunečné počasí přispělo ke zdaru výletu a dobré náladě vizovických turistů.
Trasy byly jako vždy naplánovány tak,
aby vyhověly náročným sportovcům,
rodinám i seniorům. Viděli jsme divoký
kaňon řeky Dyje ze skalních vyhlídek
turistických stezek a seznámili jsme se
s krajinou, která nám byla po dlouhá
léta odepírána uzavřenou hranicí a jejím
pásmem. Kvetoucí vstavače a jiné vzácné
rostliny na vřesovištích vystřídaly dojmy
z vodního mlýnu ve Slupi, zámku ve
Vranově, malebného městečka Retzu
v Rakousku a z podvečerní zastávky
v areálu hradu Bítova. Kromě geografických, přírodních a historických informací nescházela ani překvapivá setkání
a objevné poznatky, které neunikly zví-

davým vizovickým turistkám a turistům. Tak na příklad v Retzu na náměstí
jsme se potkali s moderátorem J.Valou,
známým z televizních dokumentárních
programů
cestování za
vínem, který
s námi velice
rád zavzpomínal na
m o d e r ov á n í
Vizovického
trnkobraní.
Nocleh jsme
měli v ubytovně u zámku
v Lechovicích,
ve které v minulém tisíciletí přespávali brigádníci
z vizovické zemědělské školy při práci
v JZD Práče. Pamětníci uronili slzu.
V upraveném zámečku vedle ubytovny,
o který pečuje jeho původní majitelka, je správcem známý mnohonásobný vítěz automobilové soutěže Dakar,
Karel Loprais. Dozvěděli jsme se, že
nedaleko naší ubytovny je koňská farma
a hotel, který vlastní pan Kroutilík,
někdejší trenér stáje dostihových koní
ve Slušovicích. On také, jako náš ubytovatel, dává slevu na Eurobeds, ale jeho
zařízení je určeno náročnějším turistům,

kteří holdují hipoturistice. Na večer,
když jsme se ubytovávali, nás postrašila
bouřka. Zhaslo světlo, a tak jsme za
svitu svíček obsadili stylovou restauraci,

která byla pro nás na večer rezervována. Dobrá večeře za přijatelnou cenu
byla korunována polévkou, kterou jsme
shodně zařadili mezi pěkná překvapení
zájezdu.
Na závěr dvě zprávy pro příznivce
turistiky:
S jídlem roste chuť, a tak organizujeme ve dnech 5.až 8.července zájezd na
Šumavu.
V sobotu dne 15.července v 8 hod. se
sejdeme na náměstí TGM ve Vizovicích
k celostátní akci – Výstup na Klášťov.
Ing. M. Vítek

Večerní přechod vizovických hor VITEK s pohárem
V pátek 2.června se uskutečnil
tradiční večerní přechod vizovických
hor. Počasí nebylo zrovna přívětivé, ale i přesto se výletníci, složení převážně z rodičů s dětmi, sešli
v šest hodin před Sokolovnou a vydali se směrem
na Janovu horu.
Vládla dobrá
nálada a jemné
mrholení, které
pochod provázelo, nikomu
nevadilo. Cílem
cesty byla „svedrupácká chata“
– příjemné překvapení v podo-

bě již nachystaného dřeva potěšilo
a všichni se směle pustili do opékání
přinesených špekáčků či jiných uzenin a poslechli si pověst. Poté se
jemné mrholení změnilo na déšť,
proto si každý našel svou ratolest ,
oblékl pláštěnku a hurá domů.
Nezbývá, než
těšit se na příští rok a doufat,
že bude pravé
červnové sluníčko a mraky
zůstanou schované.
Tereza
Najbrtová
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Fotbalový tým VITEK ve složení T.Holý, L.Zugárek, R.Kudela,
O.Rychlík, P.Goláň a M.Opravil
s trenérem D.Stiborou získal pohár
a 2.místo na turnaji nízkoprahových center v malé kopané, který se
uskutečnil 6.května 2006 ve Zlíně.
Základní sestavu doplnili svou podporou další a také příznivci, a tak se
VITEK poprvé v mladé historii této
dobré tradice dostal na stupně vítězů.
Je to dobrý počin, který povzbudil
nejen soutěžící, ale také její vedoucí
J.Surou. Celému kolektivu VITKU
pak opět prokázal smysluplnost této
zájmové činnosti ve Vizovicích.
M.Vavrečka

PŘÍRODA
Les a živly
Vnímaví návštěvníci lesa si při
pochůzkách všimli škod, které
napáchala v lesích letošní zima,
respektive některé její projevy, hlavně sníh. Jedná se o vrškové polomy v porostech dvaceti až čtyřicetiletých. Známí se mne často ptají,
co se s tím bude dělat. A mám-li
být upřímný, musím odpovědět:
„nevím“. Tam, kde v koruně stromu
zůstala nějaká nadějná větev, která
bude schopná převzít funkci terminálního vrcholu a zajistí budoucí
výškový přírůst (i když deformovaného stromu), tak takový strom se
ponechá. Jedinci, kteří jsou poškození natolik, že takovou možnost
nenabízejí, se musejí odstranit, aby
při případném napadení hmyzem
(kůrovci) nebyl ohrožen zbývající
porost. Malé holinky (do 3 arů),
které při takové těžbě vzniknou,
se nedají efektivně zalesnit, protože vysazené stromky by neměly
potřebné podmínky pro existenci (kořenová konkurence okolního
porostu, nedostatek světla). Příroda
je mocná a umí si pomoct sama.
Člověk je téměř bezmocný a postaven tváří v tvář řádění živlů, může je
jen v němém úžasu sledovat.
Jednou jsem se snažil do přírody
zasáhnout. Chtěl jsem docílit rovnováhy mezi stavy zvěře a možnostmi dané lesní oblasti vzhledem k její zalesnitelnosti. Za opatření, která
jsem udělal, se na mou hlavu snesla
těžká obvinění a já do dneška přemýšlím, kde byla pravda. Posuďte
sami:
Stalo se to brzy poté, co jsem
jako mladý lesník nastoupil do
funkce vedoucího polesí (1962).
Jedna z prvních obnovních těžeb,
která se po mém nástupu prováděla,
byla holoseč za hájenkou Pasečiska
nad Rakovou, místní název trati je
Tabule. Těžený porost byly borovice

nevalného tvaru a jejich vytěžením
vznikla holina přes jeden hektar.
Podle tehdejšího lesního zákona
musela být holina do jednoho roku
zalesněna a do pěti let kultura zajištěna (zajištěním se rozumí že je
v takovém stavu, ve kterém jí již
nehrozí okus zvěří nebo útlak buřeně). A tak jsme holinu vytěženou
v lednu ještě v dubnu téhož roku
zalesnili. Na podzim jsme stromky ošetřili proti okusu zvěří tehdy
doporučeným prostředkem, který
měl působit (a většinou taky působil) jako odpuzovadlo (repelent).
Byla to jícha, namíchaná z hlíny,
kravského lejna, vápna a hovězí
krve, která se aplikovala na vrcholový pupen, zajišťující výškový přírůst
stromku. Při jarní kontrole stavu
kultur jsem se zhrozil. Víc než 85%
sazenic bylo poškozeno okusem
zvěří, hlavně zajíci.
Od hajných jsem se dozvěděl, že
myslivci, kteří honitbu měli pronajatou v této lokalitě, zajíce neloví,
ale nechávají ji jako tak zvanou
komoru, která slouží k nerušenému
rozmnožování zvěře. Vysoké stavy
zveře pak byly v rozporu s možností úspěšné obnovy lesa. Tak jsme
kulturu vylepšili výsadbou nových
stromků a já jsem uvažoval, jak
ji zajistím před dalším možným
okusem. Téměř stoprocentní ochrana v tomto případě je oplocení.
Pro tento způsob jsem se rozhodl.
Poněvadž drátěné pletivo bylo příliš
drahé a ředitelství lesního závodu
neschválilo jeho nákup, nechal jsem
dělníky vyrobit plotové díly z dřevěných latěk 1,2 m vysokých, nad
které jsme pak ještě natáhli dva
dráty, takže výška celé konstrukce byla asi 1,6m. Podcenil jsem
ale chuť zajíců na čerstvé smrkové
pupeny i jejich ostré zuby, kterými mezi dvěma sousedními laťkaVIZOVSKÉ NOVINY  18

mi v plotu vyhlodali otvor, kterým
se pohodlně dostali do oplocenky
(inu, hlodavci). Výsledek byl opět
katastrofální. Tentokrát jsem provedl ocenění škody. Ta, na této a dalších obnovovaných plochách, činila
několik desítek tisíc Kč. Bylo mi
jasné, že myslivci takovou částkou
nedisponují a já budu muset hledat
řešení. Plochu jsme opět vylepšili
výsadbou nových sazenic, ale jak
zařídit jejich udržení? Zákon mi
ukládal zajistit kulturu do 5 let
a po třech letech jsem byl vlastně
na začátku. Nezbylo mi, než navštívit tehdejší Okresní národní výbor
a s vedoucím příslušného referátu
najít opatření, která budou účinná
a zaručí, že v dané lokalitě kromě
zvěře poroste i les. A to opatření
znělo: regulační odstřel. Konal se
v lednu a bylo při něm uloveno 36
zajíců. Nevěděl jsem, nad čím víc
plakat: nad zničenými, okousanými
stromky, nebo nad na kost vyhublými zající, kteří měli to nejhorší tuto
zimu již za sebou a přesto se, možná
mou vinou, jara nedočkali. Navíc
od tohoto roku začaly stavy drobné
zvěře prudce klesat. Nebylo to ale jen
v lokalitě, kde byl proveden odstřel,
nýbrž v širokém okolí, ba v celé
republice. A příčina? Zemědělská
velkovýroba, která s sebou přinesla
ohromné polní celky, umělá hnojiva, pesticidy, mechanizaci. Možná,
kdybych počkal ještě rok nebo dva,
uvedené důvody by moje dilema
vyřešily a já bych se nestal terčem
útoků pro moji profesní snahu: aby
kromě zvěře žil i les.
Když dnes půjdete kolem rakovské hájenky, můžete projít i kolem
čtyřicetiletého jehličnatého porostu,
o kterém je tento příběh. Les žije.
Ale já se do dneška ptám: „Jednal
jsem tehdy správně?“
jhr

Vizovickým „rosničkám“, aneb Nebude-li pršet, nezmoknem.
Známe ho spíše jako pedagogického pracovníka, dlouholetého člena štábu a pořadatele
Trnkobraní. Vidíme ho při každé
kulturní akci jako organizátora
nebo pořadatele. Ne všichni ale
vědí, že už celou řadu let vykonává nenápadnou, ale důležitou funkci jako pracovník zdejší
meteorologické stanice. To jsem
ale Vizovjanům hodně napověděl,
ano samozřejmě pan Mgr. Jaroslav
Baný.
Jak dlouho už tuto činnost
vykonáváte? Jakým způsobem, jak
často a kam odevzdáváte údaje?
Meteorologická stanice
Vizovice je stanicí II.řádu a pozorování se provádí za účelem
získání klimatologických údajů
průměrných teplot úhrnu srážek
apod. Provádí se veškerá pozorování mimo slunečního svitu a tlaku vzduchu. Tuto činnost vykonávám od 1.dubna 1961 – 45
let. Odbornou způsobilost jsem
získal po dobu základní voj.služby, nejdříve ve škole pro leteckou povětrnostní službu a potom
jsem absolvoval službu na letišti
v Čáslavi. Pozorování se do prosince 1998 provádělo 3x denně
v termínu 7,14, 21 hod. SEČ na
stanici s meteorologickou budovou a přístroji. Od roku 1999
byla stanice převedena do sítě
s automatizovaným provozem,

původní meteorologická budova
s přístroji byla zrušena. Veškeré
měřitelné údaje registruje stanice
v uvedených termínech sama do
tabulek, povětrnostní jevy ( druh
srážek, bouřky, sněhová pokrývka
atd.) doplňuje 1x denně v 07:00
SEČ do počítače pozorovatel.
Automatická stanice odesílá do
meteocentra (ČHMÚ Brno) údaje
každých 15 min. a v 7:00 každý
den po doplnění tabulek odešle
souhrnnou zprávu pozorovatel.
Tato práce vyžaduje dennodenní úvazek, tak mě napadá, co
třeba dovolená?
Práce pozorovatele je opravdu
nepřetržitá, takže pokud chci jet na
dovolenou, musím zacvičit zástupce.
Určitě si vedete nějakou statistiku, mohl byste čtenáře seznámit
s nějakými zajímavými údaji?
Klimatologické údaje využívá řada institucí při své činnosti
– zemědělská agentura, pojišťovny, vodohospodářská správa apod.
Pro informaci uvádím údaje stanice za 40 let. Průměrná teplota
8°C, roční úhrn srážek 719,6 mm.
Od ledna do října 2005 spadlo
633 mm srážek (mokrý srpen,
sucho září, říjen), listopad – prosinec 174 mm – celkem za celý
rok 807 mm, průměrná teplota
v normálu 8,0°C.

Rok 2006 – v závorce 40-tiletý průměr

leden

- 6,6°C
56,8mm

únor

- 2,8°C
57,7 mm

březen

0,4°C
72,0 mm

(-2,3°C)
(38,8 mm)
(-0,6°C)
(36,2 mm)
( 3,0°C)
(40,8 mm)

U srážek za letošní leden
– duben je úhrn 276 mm
(166 mm).
Musíte mít obrovskou zkušenost s počasím, dovedl byste ho
také sám předpovědět?
I když mám dlouholeté zkušenosti s pozorováním povětrnostních podmínek mohu předpovědět
počasí jen na kratší dobu na základě výskytu určitých jevů – před
nástupem frontálních systémů
(deště), výskytu vysoké oblačnosti
(cirus), kolových jevů (kolo kolem
měsíce), netvoří se orosené srážky
(rosa), apod. Průběh frontálních
systémů (deště, bouřek) ovlivňuje
konfigurace terénu (pohoří) i další vlivy, které způsobují zpomalení
nebo rozpad srážkové činnosti.
Děkuji za rozhovor a přeji
hodně zdaru ve Vaší práci.
F.K.

Vizovické labutěnky
Na potoce sú kačenky
vizovické labutěnky.
A já né sám, a ty né sama
krmíme jich rohlíkama –
káčerka aj jeho pipku
ať nedostanů ptačí chřipku.
duben
M.B.
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2. pokračování
Dětské autosedačky

Děti jsou to nejcennější, co přepravujeme
automobilem. Pro zodpovědného motoristu
novela vlastně nic nemění, protože užívá
dětskou autosedačku v duchu litery novelizovaného zákona již nyní. Tedy na všech kategoriích pozemních komunikací, jak je tomu
ostatně ve většině evropských států. U nás
dosud platí povinnost umístit dítě (menší než
150 cm, lehčí než 36 kg) do sedačky jen na
dálnicích a rychlostních silnicích. Na jiných
než uvedených pozemních komunikacích
mohou být děti až do 1. července přepravovány bez zádržných systémů.
Naivní a velmi nebezpečné pro celou
posádku automobilu jsou představy, že dospělý udrží dítě na klíně – kinetická energie při
nárazu mu spolehlivě potomka vyrve z rukou.
Pokud je sám připoután, tak dítě vyletí nejspíš z vozu a cestou vážně či smrtelně poraní
osobu na předním sedadle. Pokud dospělý
nepoužil bezpečnostní pás, tak dítě zpravidla
přimáčkne vlastním tělem a nejspíš zabije...
Nepřipoutané dítě stojící mezi sedačkami
je při nehodě zpravidla vymrštěno z vozu,
což mívá tragické následky. Připomeňme, že
srážka v rychlosti 50 km/h představuje stejný
náraz, jako pád na pevnou zem z desetimetrové výšky, což je jako ze 3.patra.
V roce 2005 zahynulo v automobilech
v ČR 39 dětí. Z toho polovina jen proto, že
nebyly v sedačce. Nejde však jen o smrtelné
úrazy, stovky dětí v sedačkách mají po nehodách mnohem lehčí zranění, další stovky
správně upoutaných dětí drobné nehody
přečkají zcela bez úhony. Právě proto má
použití dětských sedaček v obci velký význam.
Na dálnici samozřejmě také, ale při dopravní
nehodě ve vysoké rychlosti dítě i v sedačce
určitě utrpí nějaké poranění. Naopak ve městě
a v obci při menších rychlostech zádržné systémy omezí důsledky dopravní nehody i menší kolize naprosto zásadně, často dítě vyvázne
bez jakéhokoliv zranění. Nepodceňujte ani
zdánlivě bezpečné popojíždění na parkovišti. Náhlé zabrzdění kvůli couvajícímu vozu
z řady může způsobit nepřipoutanému dítěti
poranění – vyrazí si zuby, udeří se o sedadlo
před sebou do oka.
Pokud je malé dítě přepravováno v sedačce typu vaničky (skořepiny), tak musí být
airbag spolujezdce, je-li jím auto vybaveno,
bezpodmínečně vypnut!
Výjimky pro početné rodiny
Novela také umožňuje výjimku pro početnější rodiny (paragraf 6, odst. 1f). Pokud se na

zadní sedadlo nevejdou vedle sebe tři sedačky,
je možné třetí dítě vézt také, ale pouze je-li
připoutané bezpečnostním pásem. Rovněž
nemusí být dítě v autosedačce, pokud rodina
jede taxíkem – stejně však nesmí sedět vedle
řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním
pásem. Na závěr připomeňme, že sedačku
nebo aspoň sedátko musí použít i osoba až
do věku 18 let, pokud je menší než 150cm.
Další výjimka se až do 1.května 2008 vztahuje
na vozidla pro přepravu dětí do mateřských
nebo základních škol a na sportovní, kulturní
nebo společenské akce, ovšem rychlost vozu je
omezena maximálně na 70 km/h.
Přesahuje-li počet přepravovaných dětí
starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1
přechodně, nejdéle do 1.května 2008, na
pozemních komunikacích s výjimkou dálnic
a rychlostních silnic přepravovat na zadním
sedadle větší počet dětí než je počet sedadel
vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného
bezpečnostního systému.
Dětská sedačka ve všech směrech výrazně
zvyšuje bezpečnost dětí – nezajištěné děti
umírají až sedmkrát častěji! Dopravní nehody
mají ve vyspělých státech na svědomí 40%
úmrtí všech dětí do 14 let.
Význam autosedačky spočívá i v tom, že
dítě na rozdíl od dospělého málokdy zaznamená blížící se nehodu, tudíž jeho tělo se na
ni nemůže připravit. I proto je pro něj důležitá
sedačka, v níž je tělíčko optimálně upoutáno.
O této problematice zákon říká:
Paragraf 6
(1) Řidič motorového vozidla je povinen
b) nepřepravovat ve vozidle kategorie
M1, N1, N2 nebo N3), které není vybaveno
zádržným bezpečnostním systémem, 1.dítě
mladší tří let, 2.dítě menší než 150 cm na
sedadle vedle řidiče,
c) přepravovat ve vozidle kategorie M1,
N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož
tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná
výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky, při této přepravě 1.
dítě musí být umístěno v dětské autosedačce,
která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným
rozměrům, 2. na sedadle, které je vybaveno
airbagem, který nebyl uveden mimo činnost,
nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce
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přepravováno čelem proti směru jízdy,
d) umístit a upevnit dětskou autosedačku
na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle
podmínek stanovených výrobcem dětské
autosedačky v návodu k použití této dětské
autosedačky,
e) přepravovat ve vozidle kategorie M1,
N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož
tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná
výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za
jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,
f) přepravovat ve vozidle kategorie M1
a N1(, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit
třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let
a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze,
je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,
g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je
doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3(, které je vybaveno zádržným
bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádrřný bezpečnosti systém, pokud tato
informace není zajištěna jiným způsobem.

Povinné přilby pro cyklisty

Cyklisté jsou společně s chodci nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, a to
vzhledem k tomu, že je nechrání ani plech
karoserie, ani jiné prvky pasivní bezpečnosti.
Statistika ukazuje, že nejohroženější částí těla
každého cyklisty při pádu je skutečně hlava.
Přibližně při polovině všech pádů s úrazem
dojde k poranění hlavy, přičemž desetina
z těchto zranění je tak vážná, že může ohrozit
život.
Přilba představuje důležitou součást výbavy, přičemž u dětí je ještě důležitější. Stejně
jako u dětské sedačky je i zde důležitá kvalita. Rovněž přilby musí mít tzv. schvalovací
značky (Atest 8 SD) a schvalovací doložku,
kterou musíte najít na každém kusu. Velmi
důležité, zejména u dětí, však je, aby cyklistovi
přilba dobře padla a současně se mu i líbila.
Z tohoto důvodu je nejlepší vybírat a kupovat
přilbu s dítětem, které tak k ní získá vztah.
Dítě musí umět s přilbou také správně zacházet. Pokud přilba neprojde „crashtestem“,
tedy pokud cyklista s ní nespadne, může sloužit i řadu let. Pokud však „havaruje“, pěnová
výplň tlumící a rozkládající náraz se rozpadne
a musí se koupit nová.
Přilba snižuje výrazně procento poranění

hlavy při nehodě. Podle statistik je riziko
úmrtí pro cyklistu s přilbou téměř dvacetkrát
nižší, mnohem méně hrozí i další zranění
hlavy: fraktur je jen pětina, poškození mozku
polovina a stejně tak měkkých částí hlavy.
Poranění hlavy mívají navíc závažné důsledky
– mohou zanechat trvalé následky (epilepsii, poškození mozku, trvalé bolesti hlavy,
poruchy rovnováhy, potíže se soustředěním,
agresivitu). O významu této bezpečnostní
pomůcky hovoří ještě jedno číslo: tři čtvrtiny
všech úmrtí cyklistů způsobí zranění hlavy!
Smrt dospělého může nastat už při rychlosti
11 km/h, dítě se zabije při souhře nešťastných
náhod i při nižší rychlosti.
O této problematice zákon říká:
Paragraf 58, odst. 1
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy
použít ochrannou přilbu schváleného typu
podle zvláštního právního předpisu a mít ji
nasazenou a řádně připevněnou na hlavě

Celoroční svícení

Novela zavedla povinnost celodenního
a celoročního svícení. Dosud tato povinnost
platila pouze v zimním období a končila
dnem, kdy jsme se začínali řídit tzv. letním
časem. V tomto roce tato povinnost s ukončením tzv. zimního času (26.března 2006)

bude ještě zrušena, ale od 1.7.2006, znovu
zavedena.
Evropští odborníci se kloní ke stálému
svícení. V české situaci prakticky již nebylo
možné rozhodnout jinak, vždyť předchozí pravidlo o zimním svícení rozšířilo počet
motoristů, kteří pochopili význam svícení
jako bezpečnostního opatření. Rozdílný
postup motoristů od jara do podzimu ovšem
vedl k vytvoření mnoha velice nebezpečných
situací, neboť mezi svítícími automobily byly
vozy se zhasnutými reflektory méně viditelné a byly často přehlédnuty. Celodenní
svícení zavedlo v Evropě kromě severských
zemí (Švédsko, Norsko, Dánsko, Island) také
Slovinsko, v Maďarskku a Finsku tuto povinnost mají celoročně jen mimo obec.
Celoroční svícení i za dne přináší motoristovi řadu výhod. Především je protijedoucí
vozidlo lépe vidět – to znamená, že řidiči dřív
a včas zaznamenají vůz v protisměru. Řidič
rovněž mnohem přesněji a rychleji odhadne
vzdálenost a rychlost blížícího se vozu, snáz
rozliší parkující a jedoucí vozidlo. Svícení za
dne je velice důležité zejména v některých
denních dobách, kdy výrazně zlepšuje rozpoznatelnost automobilů za dobré viditelnosti.
Platí to například za letních podvečerů, kdy
zapadající slunce velice ztěžuje identifikaci

protijedoucích vozů, velký význam má pro
brzké zaregistrování automobilů v protisměru například v alejích, kde se střídají světlo
a stín.
Zavedení celoročního povinného svícení
podle zkušenosti z jiných zemí velmi pravděpodobně sníží počet nejvážnějších nehod
(čelní nárazy mimo obec, srážky při odbočování vlevo), u řady dalších se mohou zmírnit
následky. Na poklesu počtu obětí dopravních
nehod v posledních dvou letech se povinné svícení v zimním období již projevilo.
Odborníci odhadují, že počet těžkých nehod
s nejvážnějšími následky by mohl klesnout
dokonce až o 10 až 15 procent. V našich
podmínkách to může představovat až 100
zachráněných lidských životů.
O této problematice zákon říká
Paragraf 32, odstavec 1
Motorové vozidlo musí mít za jízdy
rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo
obrysová světla pro denní svícení, pokud
je jimi vybaveno podle zvláštního právního
předpisu. Tramvaj musí mít rozsvícena buď
potkávací světla nebo světla pro denní svícení.

Pplk. JUDr. B.Šabršula

III. CECHOVNÍ SLAVNOST CECHU
MALÍŘŮ A LAKÝRNÍKŮ ČR ve VIZOVICÍCH
Na sklonku minulého roku bylo
vybráno naše město Vizovice pro konání III. CECHOVNÍ SLAVNOSTI
CECHU MALÍŘŮ A LAKÝRNÍKŮ
ČR. Cech letos oslaví své čtvrté výročí
vzniku a má dnes přes 250 členů a to jak
fyzické, tak i právnické osoby. Na slavnost přijelo přes 200 osob z celé republiky i hosté ze zahraničí. Návštěvníky
slavnosti byli zástupci čestných členů
cechu, mezi které patří 20 odborných
učilišť a 19 předních světových a domácích producentů stavební chemie.
Slavnost začala návštěvou zástupců cechu
a zahraničních návštěvníků u pana starosty na Městském úřadě. Hovořilo se
například o snaze pomoci učňovskému školství, o přeřazení oboru malíř
a lakýrník z volné do řemeslné živnosti a v neposlední řadě také o pořádání
prestižní mezinárodní malířské soutěže
EUROPAINTING SKILL . Návštěva
u starosty města Vizovice Víta Sušily byla
završena zápisem do kroniky cechu.
Další část slavnosti se odehrávala
v areálu likérky RUDOLF JELÍNEK
a.s., kde všichni absolvovali velmi zajímavou exkurzi spojenou s ochutnávkou produktů a občerstvením. Kulturní
program pokračoval v Sokolovně.
V programu vystoupil folklorní sou-

bor VIZOVJÁNEK, studentky místní Střední oděvní školy předvedly své
modely oděvů, které samy navrhly a ušily a s těmito vyhrávají soutěže Středních
oděvních škol.
Velmi zajímavé vystoupení měla
skupina japonského bojového umění
BUJINKAN, která předvedla umění
boje s pravými zbraněmi.
Vizovice byly zajímavě prezentovány díky paní Ludmile Kalivodové,
která předvedla umění v tvorbě
VIZOVICKÉHO PEČIVA.
Rád bych se zmínil o posledním
významném úspěchu cechu na půdě
poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
Byla schválena změna živnostenského
zákona ve prospěch řemeslné živnosti
v oboru malíř, lakýrník.
Díky velmi hezkému programu
a příjemným lidem navštíví nás a naši
krásnou zem opět kolegové z Holandska, Slovenska, Maďarska, Švýcarska,
Slovinska a z dalších zemí a pomohou
nám v mnoha směrech řešit a zlepšovat
mnoho věcí.
Historie cechu
Cech navázal na tradici, která má
počátek v roce 1348, kdy král Karel IV.
VIZOVSKÉ NOVINY  21

udělil dekretem určité výsady společenstvu, kde byli též malíři. V tomto
významném roce se též začal stavět hrad
Karlštejn. Cechovní činnost potom
v různých obměnách fungovala až do
padesátých let, kdy byla vládnoucím režimem rozpuštěna. Ještě v září roku 1947
byla výstava a sjezd pořádaný cechovním
společenstvem.
Cech měl vždy za úkol dbát na řemeslnou kvalitu, odbornost řemeslníků,
propagaci malířského řemesla a určitým
způsobem pomáhal při vytváření podnikatelského prostředí. Na tuto tradici se
snažíme opět navázat. Může se zdát, že
se situace oproti dávným letům změnila
– je to pravda v oblasti materiálů a nářadí, ale problémy, které se týkají vlastního
podnikání jsou si velmi podobné.
Velmi výrazným příkladem toho, že
Cech chyběl, byla změna živnostenského zákona, kdy se z tradiční řemeslné
živnosti stala živnost volná. V současné
době dělá řemeslo každý, kdo si za
1000,- Kč koupil živnostenský list a to,
že o nátěrových hmotách a pracovních
postupech nic neví, nikoho nezajímá.
V těchto dnech se schvaluje změna živnostenského zákona, kde to bude již
napraveno.
Kirchner Pavel

Co je s Vámi?

Společenská kronika
květen - červen 2006
Narození:

Emma Gajzurová
rodiče: Jiří a Barbora roz. Machů
David Trlica
Rodiče: Pavel Trlica a Marie Stiborová
Andrea Manďáková
Rodiče: Jaroslav Manďák a Petra Hánová roz. Černá
David Farník
Rodiče: Aleš a Marie roz. Pastorčáková
Matěj Jaroněk
Rodiče: Martin a Markéta roz. Šalomounová
Antonín Srněnský
Rodiče: Ladislav Srněnský a Kamila Poláchová
Markéta Štěpáníková
Rodiče: Jaromír a Veronika roz. Bašandová
Lukáš Navrátil
Rodiče: Zdeněk a Jana roz. Světlíková

Moudrá slova

Úmrtí:

(Moudrost starých Římanů – snad k volbám)

Václav Čeček, Pardubská, 91 let (únor 2006)
Eliška Weinsteinová, Nádražní, 91 let
Marie Štalmachová, Štěpská, 85 let
Marie Polčáková, Štěpská, 63 let
Jaroslav Slovák, Nádražní, 77 let
Petr Brodina, Štěpská, 56 let
Aleš Kundera, Chrastěšovská, 53 let,
Josefa Kršáková, Chrast.paseky, 85 let
Jana Hanáčková, Lípová, 55 let
Ludmila Braunerová, Zlínská, 86 let
Zdenek Novák, Štěpská, 55 let

Sňatky:

Vážení a milí obyvatelé Vizovic,
v posledních několika letech jsme zaznamenali přibývající krásné květinové truhlíky na Vašich oknech a balkonech. Proto jsme
začátkem března vyhlásili soutěž v květinové výzdobě Vašich domů.
Věřili jsme, že zájem “zdravě” soutěžit v činnosti, kterou stejně
každý rok děláte, Vás bude zajímat.
Zmýlili jsme se snad dokonale? Dle všeho to tak vypadá, do
dnešního dne nemáme od Vás ani jedinou registraci do soutěže. Což
letos nebudete zdobit své domy květinami?
Ve spolupráci s místními živnostníky jsme do soutěže věnovali
spoustu zajímavých cen (digitální fotoaparát, večeři pro 4 osoby,
poukázky na zboží a mnoho dalších). Vše jsme řádně uveřejnili na
nástěnce Okrašlovacího spolku a Vy nic....
Pokud je tedy tato informace pro Vás nová, nebo se teprve dnes
rozhodnete soutěžit, učiňte následující: vyberte si jednu nebo více
kategorii (okenní truhlíky, balkon, předzahrádka) a zaregistrujte se.
Registrační kartu vyplňte v sídle Okrašlovacího spolku Vizovice,
ul.Štěpská 562, každý všední den od 9.00 - 18.00 hodin. Bližší
informace se dozvíte na vývěsce OSV u tržnice, na tel. 602 573 739,
nebo na našich webových stránkách www.sos-vizovice.org
Předem Vám děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaše krásné
květiny.
Daniel Šmíd, Okrašlovací spolek Vizovice

Ó, sladké jméno svoboda.
CICERO
Hlas lidu je posvátný.
SENECA
Je snadné vládnout dobrým lidem.
PLAUTUS
Nikdo nemůže vládnout, dokud neovládá sám sebe.
SENECA
Dobrý pastýř má ovce stříhat, nikoliv dřít z kůže.
SUETONIUS

Petr Juřica – Jana Spáčilová, Vizovice (březen 2006)
Jakub Krompolc – Lena Navrátilová, Vizovice
Robert Skládal – Hana Chudárková, Vizovice
Lubomír Štefka – Pavlína Kovandová, Vizovice
Marian Brandys – Alena Kovandová, Vizovice
Dušan Beňačka – Veronika Kovandová, Vizovice

Více lze dosáhnout rozvahou než silou.
TACITUS
Státníci si mohou získat přízeň lidu nejsnáze bezúhonností
a skromností.
CICERO
Vládcové jsou smrtelní, stát je věčný.
TACITUS
Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.
SENECA
K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze vládnou.
PETRONIUS
Vážení čtenáři, v měsíci dubnu se znovu otevřel zámek i pro
naše svatební obřady. Protože se nestává tak často, abychom v jednom měsíci oddali tři sestry, chceme se podělit o zážitek přiloženou
fotografií sester Kovandových. Uprostřed Pavlína v objetí dvojčat,
-dszleva Alena a Veronika.
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INZERCE
DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 777 788 164

Městský úřad Vizovice
přijme na dohodu (na poloviční úvazek)

uklízečku
Bližší informace podá tajemník MěÚ
na telefonu 577 599 102

DRAŽBA RODINNÉHO DOMU
ve Valašských Kloboukách
Společnost PROKONZULTA realizuje veřejnou dražbu rodinného
domu (zčásti upraveného na administrativní prostory)
s pozemky ve Val. Kloboukách.
Jedná se o rodinný dům s pozemky o ploše 242 m2.
Dražba se koná dne 14.9.2006 ve Val.Kloboukách.
Min.nabídka je 1.950.000 Kč.
Prohlídka objektu se koná ve dnech 29.6.2006, 25.7.2006 a 17.8.2006
vždy v 10 hod. Sraz zájemců o prohlídku před domem,
Cyrilometodějská 981, Valašské Klobouky.
Informace také na www.prokonzulta.cz,
tel./fax.: 543 255 515, mobil: 777 817 853.

oznamuje, že otevřela novou
pobočku veVizovicích na Masarykově
náměstí č.22 v prostorách bývalé
Kožené galanterie naproti autobusového nádraží.

Provozní doba:
pondělí a středa: 8:30 - 17:00
ve zbývajících dnech po dohodě:
Ing. Jiří Matoušek:
777 888 396
Ing. Eva Slezáková:
777 310 861
Daniel Březák:
724 112 728
tel. do kanceláře:
577 001 781
1.
Jsme Vaším 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

VIZOVSKÉ NOVINY  23

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Už několikátý rok je letní čas na našem útvaru spojený se zabezpečením hudebních festivalů,
které se konají v areálu likérky Rudolf Jelínek
a.s.
Jako první nás v červenci čeká Masters of
Rock, dále Trnkobraní Open Air ve Slušovicích
a v srpnu tradiční Vizovické Trnkobraní a ve
stejném termínu taktéž Barum Rallye. Všechny
tyto festivaly budou vyžadovat maximální nasazení sil zdejšího oddělení a posílení služby policisty z celého Okresního ředitelství Policie české
republiky. Chtěl bych Vás v souvislosti s letními
festivaly požádat o trpělivost na straně jedné
a o součinnost na straně druhé. Bez Vaší pomoci
se v mnohých případech neobejdeme. Netečnost
vůči různým formám protizákonného jednání
není v tomto případě na místě. V uvedeném
období a to od 13.-17. července 2006 se zvýší
počet obyvatel Vizovic přibližně o 15 tisíc, kdy
kapacita restaurací a obchodů nebude zdaleka stačit návštěvníkům uvedené akce. To jsou
vyhlídky na léto. Pevně věřím, že stejně jako
v minulých letech zabezpečení všech chystaných
festivalů zvládneme, a že tyto festivaly nezpůsobí v životě místních obyvatel zbytečné starosti.
A nyní několik vět o nápadu trestné činnosti
na území města Vizovic.
Za uplynulé období došlo ve Vizovicích k několika krádežím peněženek a to konkrétně v jednom případě v prodejně potravin Albert, kdy
neznámý pachatel odcizil z kabelky, kterou měla
poškozená přes rameno, peněženku s finanční
hotovostí 6.900,- Kč, kdy si poškozená uvedenou
hotovost těsně před tímto vybrala jako důchod
na České poště ve Vizovicích. Dále došlo k odcizení další peněženky a to volně odložené v jedné
z prodejen textilu ve Vizovicích, kde pachatel
odcizil sice jen hotovost 800,- Kč, ale poškozená
zde měla uloženou platební kartu, veškeré osobní doklady a doklady od vozidla. Tímto bych
Vás chtěl požádat, abyste si dávali pozor na své
osobní věci při nákupech. V obou případech

byly peněženky uloženy na takových místech,
kde je pachatel viděl. Dále došlo po odstranění
oplocení a rozřezání ochranné folie k vloupání do skladu fy. AL-KO Kober ve Vizovicích,
odkud následně neznámý pachatel odcizil 11 ks
zahradních malotraktorů zn. AL-KO a ponorná
čerpadla zn. RAIN, čímž fy. s.r.o. AL-KO Kober
způsobil škodu ve výši 430.827,- Kč.
Jen v krátkosti se vrátím k nápadu trestné
činnosti a přestupků za uplynulé období.
Od začátku letošního roku evidujeme 69
trestných činů, což je o 41 trestných činů méně
než v loňském roce. Z avizovaných 69 případů
se orgánům ČR podařilo objasnit 41 případů,
z čehož plyne objasněnost cca 60%.
Pokud jde o nápad přestupků, zaevidovali
jsme od začátku roku 242 případů. V tomto
případě se jedná o mírně zvýšený počet přestupků. Jedná se hlavně o přestupky dle z.č.
379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami. Současně upozorňuji na
změnu zákona č. 361/2000 Sb., kdy přestupky při řízení vozidla, nebo jízdě na zvířeti pod
vlivem alkoholu, nebo jinou návykovou látkou,
jsou sankcionovány pokutou ve správním řízení
25 - 50 tisíc korun a zákazem činnosti od 1 do
2 let.
Je zarážející, že i přes opakované kontroly ze
strany policistů OOP Vizovice, dochází k podávání alkoholu mladistvým, někdy i nezletilým
osobám (osoby mladší 15-ti let). Tyto přestupky
řešíme v prvním případě blokově. Následně při
opakovaném porušení, nebo podání alkoholu ve
větším množství lze toto řešit jako trestný čin.
Dovolte mi, abych Vám popřál co nejklidněji strávenou dovolenou, na které je potřeba si
odpočinout od každodenních starostí a stresů.
kpt. Bc. Karel Jurčák

zástupce vedoucího PČR Vizovice
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