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ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2006

JAK VOLIT
V těchto dnech dostanou všichni občané – voliči do schránek obálku s hlasovacím lístkem pro volby do zastupitelstva
města.Volby do zastupitelstva města – komunální volby – se
uskuteční v pátek 20.října 2006 v době od 14 do 22 hodin
a v sobotu 21.října 2006 od 8 do 14 hodin. Na hlasovacím
lístku je 6 volebních stran, jejich pořadí bylo určeno losem:
1. Občanská demokratická strana
2. Nezávislý kandidát ing. Roman Persun
3. Sdružení nezávislých kandidátů – Pro Vizovice
4. Strana zelených
5. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
6. Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti
Volič má při rozhodování, komu dát svých maximálně 17
hlasů, několik možností:
1. zakřížkuje čtvereček pouze před jednou volební stranou
a tím dá jeden hlas každému kandidátu této volební
strany
2. zakřížkuje libovolný počet kandidátů, nejvýše však 17,
z kterýchkoliv volebních stran
3. zakřížkuje libovolný počet kandidátů, méně něž 17,
z kterýchkoliv stran a navíc zakřížkuje jednu volební
stranu dle vlastní úvahy. Této volební straně připadnou
zbývající hlasy do počtu 17 a to kandidátům dle pořadí
na hlasovacím lístku.
Jednotliví kandidáti budou proškrtáváni křížkem v rámečcích před jménem, nebo volební strana v rámečku u názvu.
K jinému značení než křížkem se nepřihlíží.
Případné dotazy k průběhu voleb adresujte na MěÚ
Vizovice – Jana Kovářová.

Poznámka redakce k volbám
Informace o tom, jak volit, je jistě velmi důležitá pro
platnost hlasovacího lístku. Podstatně důležitější je však
otázka, koho volit. Zde Vizovské noviny nemohou, pokud
si chtějí i nadále v této věci zachovat neutrální postoj při
informování občanů města, žádného kandidáta zvýhodňovat. Příspěvky jednotlivých volebních stran nejsou redakční
radou nijak upravovány a nemusejí proto ani vyjadřovat
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O ČEM PÍŠEME
- Volby do obecního
zastupitelstva
- Ze zasedání zastupitelstva
- Zámecké kulturní léto skončilo
- 120. výročí sboru
dobrovolných hasičů
- Jesle slaví padesátiny
- Oznámení o prodeji bytů
názory redakce. Nemysleme si, že komunální volby bychom
měli brát jako formální záležitost. Jedná se o volbu našich
představitelů, kteří rozhodují o dalším rozvoji města a často
také i o velkých finančních částkách.
Volme proto pečlivě a s rozvahou a jen takové spoluobčany, které osobně dobře a dlouho známe, kterým důvěřujeme a kteří svými, za každého režimu, vysokými morálními
a charakterovými vlastnostmi a také praktickými zkušenostmi ze své profese, mohou přispět k řešení úkolů, které
v příštích čtyřech letech budou na zastupitelstvo kladeny.
Buďme opatrní, než svůj hlas dáme sice obecně známému
kandidátu, který je vždy „ochoten“ kdykoliv se vyjadřovat
zcela nekonkrétně a nekompromisně k jakémukoliv problému a který kromě délky projevu a naučených frází v zastupitelstvu ničím k řešení nepřispěje. Nebo kandidátu, který už
dopředu „signalizuje“, že míní řešit zejména své záležitosti
a zájmy blízkého okolí a je mu zcela lhostejné, že by měl
být zástupcem občanů všech částí města, kteří mu také ve
volbách dali hlas. V šestnáctiletém „porevolučním“ období
bohužel i takovéto reprezentanty bychom v zastupitelstvu
nalezli.
Nadcházející komunální volby v našem městě proto
nepovažujme za něco okrajového, za něco, co se nás nebude
nějakým způsobem dotýkat. Naopak. Jsou velmi důležité
a bude jen na nás, zda svým hlasem dobře vybereme.
-red-
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 28.8.2006
Mimořádného zasedání v Domě kultury, které mělo na programu trasování rychlostní komunikace R49, se zúčastnilo více než
120 občanů Vizovic i Chrastěšova společně se zástupcem Rady Zlínského kraje, ing. Hradeckým. Po čtyřhodinovém, místy
velmi vzrušeném a emotivním jednání přijalo ZMV tato usnesení:
- neschválilo návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1/9/06 ze dne 30.1.2006, kterým byl schválen návrh zpracování
konceptu a návrhu změny č. 12 územního plánu SÚ Vizovice
- žádalo ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE o zahájení přípravy řešení alternativní trasy R49 dle návrhu Občanského
sdružení Vizovické vrchy.
- ustavilo platformu pro společné jednání Mikroregionu Vizovicko za účelem jednotného postupu dotčených obcí (Zádveřice-Raková, Vizovice, Lhotsko a Bratřejov) a veřejnosti ve věci aktivního ovlivňování procesu přípravy rychlostní komunikace R49.
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém řádném zasedání dne 18.9.2006 následující usnesení:
Majetkové záležitosti:
- schválilo prodej pozemku parcely číslo (dále jen p.č.) 5334/6 paní Ludmile Králové na ul. Říčanské za cenu 50,00 Kč/m2
v k.ú. (katastrálním území) Vizovice
- schválilo prodej pozemku p.č. 1845/2 v k.ú. Vizovice, v ul. Sadové Jitce a Liboru Rychlíkovým za cenu 400,00 Kč/m2 a stejným žadatelům zamítlo v této lokalitě prodej pozemku p.č. 2634/21
- schválilo prodej bytových jednotek v domě č.p. 992, ul. Poštovní, Vizovice
- schválilo záměr prodeje volné bytové jednotky č. 999/205 na sídlišti Růžová
- stanovilo prodejní cenu pozemku p.č. PK 4381 (chatová oblast Lázeňská) dle žádosti č.j. MUVIZ 22792/2006 v k.ú. Vizovice
na 15,00 Kč/m2
- zamítlo žádost č.j. MUVIZ 28613/2006 pana Rádla a pana Sábla o vykoupení příjezdových komunikací (oblast Hrušová)
městem Vizovice
- schválilo zveřejnění záměru směny a prodeje části pozemku p.č. 154/1 za část pozemku p.č. 154/2 a 154/3 všechny v k.ú.
Vizovice, ul. Říční, dle přílohy k zápisu
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1/11 a 10 v k.ú. Vizovice
- schválilo prodej bytových jednotek v domě č.p. 947, sídliště Štěpská, Vizovice
Finanční záležitosti
- schválilo rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Nemovitostí města Vizovice za I.pololetí 2006, které bylo provedeno
z důvodu sloučení Nemovitostí města Vizovice a Technických služeb města Vizovice
- schválilo změnu rozpočtu města Vizovice na rok 2006 č. 2,3 a 4 dle přílohy č. 4 k zápisu
- schválilo poskytnutí ﬁnančních příspěvků (ZUŠ, Národní památkový ústav – zámek Vizovice, Naděje – na činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež VITEK, SDH Vizovice)
- stanovilo občanskému sdružení Naděje Zlín nájemné za 2.NP domu čp. 418, Masarykovo nám., Vizovice pro rok 2006 ve
výši 60.000,- Kč
Změny územního plánu
- zamítlo žádost č.j. MUVIZ 22894/2006 pana Olšiny o změnu územního plánu p.č. 845/11 v k.ú. Vizovice (Těchlov za Polyvií)
stejně jako žádost o změnu úz.plánu č.j. MUVIZ 31208/2006 pana Rybáčka (Pardubská, Vizovice)
Různé
- zřídilo ke dni 1.1.2007 příspěvkovou organizaci města: Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice, příspěvková organizace, se
sídlem ul. Slušovská 813, 763 12 Vizovice a současně schválilo zřizovací listinu této příspěvkové organizace
- schválilo dohodu mezi Zlínským krajem a Městem Vizovice o stanovení vzájemných práv a závazků smluvních stran vyplývajících ze zrušení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Astra se sídlem Tyršovo nábř. 801, Zlín a zřízení příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice, se sídlem ul. Slušovská 813, 763 12 Vizovice a úpravu společného postupu
při realizaci v oblasti majetkoprávní a oblasti pracovněprávní
- schválilo Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině organizace Technické služby města Vizovice, příspěvková organizace ze dne
11. prosince 2000
- vzalo na vědomí Plán rozvoje Tech. služeb města Vizovice a požádalo ředitele TSmV, ing. Pavlůska o jeho dopracování ve
smyslu proběhlé diskuse
- delegovalo starostu ing. Víta Sušilu jako zástupce města Vizovice na mimořádnou valnou hromadu společnosti RUDOLF
JELÍNEK, a.s. Vizovice, která se konala 25.9.2006 v sídle společnosti
Alena Hanáková,
místostarostka
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MĚSTO VIZOVICE - TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VIZOVICÍCH
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 místa

Referent územního plánování MěÚ Vizovice
Druh práce:
Lhůta pro podání přihlášky:
Předpokládaný nástup:
Kontaktní osoba:

výkon správních činností v přenesené působnosti MěÚ Vizovice na úseku
územního plánování
do 18.10.2006
1.11.2006 (nebo dohodou)
Ing. Emil Pechal, tajemník MěÚ Vizovice, telefon 577 599 102

Podrobnosti, požadavky a podmínky k zařazení do výběrového řízení, které je nezbytné dodržet v souladu
se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, získáte na webových stránkách
města Vizovice – www.mestovizovice.cz a na úřední desce města Vizovice na Masarykově náměstí.

Volba

Společné zasedání

Časem prošlo jedno volební
období a je tu další. Dává nám
vždy šanci k volbě.
Vo l b u v y t v á ř e j í m o ž n o s t i .
A možnost je příležitost. Šance
něco vytvořit, něčeho dosáhnout,
něco změnit. O to voličům většinou jde.
Volba však přináší rozhodnutí
pro jedinou možnost, pro danou
chvíli, pro příští období.
Brání často vstupu dalším možnostem, uzavírá některé horizonty. V tom je její úskalí i tíha.
Volbě se lze nakonec také
vyhnout. Zbavit se příležitosti
vstoupit do věcí veřejných.
Unést svou volbu znamená
dát šanci voleným, ale také sama
sobě. Dát najevo, že věci pokračují s mým vstupem, že nechci jen
přihlížet, ale vyjádřit se. Vyjádřit
se k lidem, kteří se mne ptají, zda
chci jejich práci, jejich službu,
jejich schopnosti.
Mohu se nakonec ve svém
úsudku o zastupitelích také
mýlit, být zklamán. Ale to nic
nemění na schopnosti a přirozené touze člověka vzájemně se
sdílet ve věci veřejné. Uplatňovat
právo říci ano či ne, tvořit společnosti občanů, kteří mluví do
věcí, jež se jich bezprostředně
dotýkají, a tak volají své zástupce
k odpovědnosti.

Rada Zlínského kraje pravidelně pořádá společná zasedání s radami obcí s rozšířenou působnosti ve svém obvodu. Dne 4.9.2006 již
podruhé navštívili
Vizovice.
Zástupci obou
samospráv projednali
problematiku dopravy, školství, zdravotnictví a cestovního
ruchu. V aktuální
otázce vedení komunikace R49 v okolí
Vizovic se dohodli
na tom, že budou
dopracovány technické podklady, aby
na jejich základě bylo možno vybrat k lidem i přírodě co nejohleduplnější řešení. Představitelé kraje i města potvrdili, že mají jednoznačný
zájem najít optimální řešení a jednají ve shodě.
Podkladové materiály pro jednání, zpracované odbornými útvary
krajského úřadu, jsou zveřejněny na nových internetových stránkách
města www.vizovice.eu.
VS

Miloš Vavrečka
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VOLEBNÍ PROGRAM
Volební strana č.2

Ing. Persun Roman – nezávislý
Jako rodilý Vizovjan se chci aktivně podílet na zlepšování našeho města. Město Vizovice potřebuje nepochybně
otevřenost komunální politiky. V novém volebním období chci obnovit důvěru obyvatel Vizovic k jejich představitelům.
Zajistím efektivnější správu města a využít znalostí, myšlenek a zkušeností občanů v komunikaci s radnici. Chci se řídit
mottem: „Zastupitelé pro občany a ne zastupitelé bez občanů“. Jen čestné jednání a vlastní příklad v poctivé práci dají
i ostatních chuť do společného díla.

1.

Ing. Roman PERSUN
nezávislý
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VOLEBNÍ PROGRAM
Volební strana č.3

Sdružení nezávislých kandidátů - Pro Vizovice

Chceme v nejvyšší možné míře vyhovět potřebám občanů našeho města
Z okruhu témat citujeme:
DOPRAVA
Podpoříme
- na všech možných úrovních napojení města (R49) na dopravní infrastrukturu republiky tak, aby se co nejvíce eliminovaly negativní vlivy na obyvatele města a okolní krajinu
- podstatné zlepšení stavu místních komunikací a chodníků
- výstavbu cyklostezek podle Koncepce rozvoje cyklodopravy Zlínského kraje
PÉČE O OBČANY
Podpoříme
- zbudování domova důchodců a činnost stacionáře
- zřízení Městského zdravotního centra rekonstrukcí stávajícího Zdravotního střediska, případně jiné budovy za stejným účelem
- sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Vidíme potřebnost pokračovat ve snahách o dokončení rekonstrukce stávajících a vybudování nových sportovních zařízení
- nutnou modernizaci školních budov
- vznik fondu pro eliminaci finanční zátěže při budování v městské památkové zóně
CESTOVNÍ RUCH
Podpoříme
- zbudování informačního centra se záměrem podpory cestovního ruchu
- snahy zvýšit propagaci města a podpoříme ty, kteří se o turisty starají
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podpoříme
- snahy o čisté životní prostředí , které je základem života a zdraví
- akce a snahy o zlepšení životních podmínek v našem městě
KULTURA A TRADICE
Podpoříme
- tradiční kulturní akce ve Vizovicích, které jsou v zájmu města a jeho obyvatel
- nové akce, které budou smysluplné
- ty, kteří tvoří tradiční vizovické produkty
TRVALÝ ROZVOJ MĚSTA
Podpoříme
- snahy o trvalý rozvoj města. Chceme, aby za námi bylo vidět kus dobré práce
OTEVŘÍT NOVÉ FINANČNÍ ZDROJE
Podpoříme
- snahu o maximalizaci přísunu finančních zdrojů z dotačních titulů dostupných v České republice
- podpoříme snahu o maximalizaci přísunu finančních zdrojů z fondů Evropské unie
- podpoříme další přínosné podněty a aktivity!
Chceme, aby platilo: Vizovice – KLIDNÝ ŽIVOT S DOBROU ADRESOU
Sdružení nezávislých kandidátů – Pro Vizovice
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KANDIDÁTNÍ LISTINA

pro volby do obecního zastupitelstva ve Vizovicích

Volební strana č.3

1.

Sdružení nezávislých kandidátů - Pro Vizovice

2.

3.

Mgr. Alena HANÁKOVÁ, 48 let Ing. Rudolf SRBA, 58 let
místortarostka
Vizovice, bez politické příslušnosti

5.

Stanislav KUBÍČEK, 50 let
jednatel obchodní společnosti
Vizovice, US-DEU

9.

úředník
Vizovice, bez politické příslušnosti

6.

Petr FUSEK, 35 let

obchodník
Vizovice, bez politické příslušnosti

7.

Daniel ŠMÍD, 35 let

obchodník
Vizovice, bez politické příslušnosti

10.

Jaroslav FIŠER, 57 let

řidič
Vizovice, bez politické příslušnosti

11.

4.

Ing. Jaroslav KULHÁNEK, 58 let
odborný ředitel
Vizovice, bez politické příslušnosti

8.

Ing. Ivo JURYGÁČEK, 47 let
provozní obchodní náměstek
Vizovice, bez politické příslušnosti

12.

Ing. Leoš HÁBA, 42 let

Bronislav KALENDA, 51 let

Ing. Josef KALENDA, 61 let

Zbyněk PLUHAŘ, 43 let

13.

14.

15.

16.

Miroslav DOLANSKÝ, 40 let

Karel ŠOLC, 31 let

Ing. Richard POSPÍŠIL, 36 let

Vladimír HOLÝ, 64 let

jednatel obchodní společnosti
Vizovice, bez politické příslušnosti

jednatel společnosti
Vizovice, bez politické příslušnosti

lesník
Chrastěšov, bez politické příslušnosti

analytik-programátor
Vizovice, bez politické příslušnosti

důchodce
Chrastěšov, bez politické příslušnosti

pedagogicko-vědecký pracovník
Vizovice, bez politické příslušnosti

17.

Dana HALOVÁ, 55 let

zubní laborantka
Vizovice, bez politické příslušnosti
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technický pracovník a správce depozitáře
Vizovice, bez politické příslušnosti

důchodce
Vizovice, bez politické příslušnosti

VOLEBNÍ PROGRAM
Volební strana č.4

Strana zelených

10 cílů Strany zelených vedoucích ke zlepšení podmínek pro kvalitu života ve
městech a obcích mikroregionu Vizovice.
1.
Vedení obce musí s občany jednat tak, aby si získalo a udrželo jejich důvěru: to je základní pravidlo politiky zelených. Zelení proto budou prosazovat vstřícný přístup k poskytování informací – zveřejňování všech podkladů a záznamů
z jednání volených orgánů přímo na internetu i snadno dostupnou evidenci smluv, které obec uzavírá. Stejně vstřícné
k občanům musí být i obecní a městské firmy. Prosadíme, aby se z obecních zpravodajů stala demokratická periodika
veřejné služby, která budou dávat spravedlivý prostor i názorům opozice.
2.
Chceme zapojit občany do procesu příprav rychlostní komunikace R49 a revidovat dosavadní kroky investora
a ovlivnit postoj současného vedení města. Chceme požadovat využití fondů EU tak, aby přinášely prosperitu našemu
regionu šetrnou infrastrukturou, vytvářením pracovních příležitostí a rovnými šancemi pro každého. Způsob realizace
R49 je jednoznačně špatným využitím fondů EU. Budeme prosazovat údržbu a zkvalitnění existující infrastruktury
namísto výstavby nové, podporovat budeme dopravní spojení uvnitř regionů a rozvojem železniční dopravy podpoříme
výstavbu k životnímu prostředí šetrných dopravních staveb. Při přípravě jakékoliv dopravní cesty budeme dbát na to, aby
byly brány vážně připomínky všech dotčených skupin obyvatel. Podpoříme výstavbu potřebné infrastruktury, jako jsou
obchvaty měst a obcí, vedoucí ke zklidnění dopravy v obytné zóně, ale budeme bránit vzniku drahých megalomanských
staveb, které devastují naši krajinu.
3.
Chceme podpořit vybudování a rozvoj co nejhustší sítě cyklostezek v okolí Vizovic pro každodenní využití a jejich
napojení na okolní regiony.
4.
Pokusíme se podpořit účinným způsobem postoj města, směřující k omezení pořádání masových několikadenních
hudebních akcí, které obyvatele města nepřiměřeně zatěžují.
5.
Chceme iniciovat zkvalitnění přístupnosti a pohybu imobilních občanů ve veřejných institucích a ve veřejně přístupných privátních objektech. Dále podpořit zajištění bezpečného pohybu dětí, starších a imobilních občanů nejen v centru
města, ale i v okrajových částech dobudováním chodníků a bezpečných přechodů.
6.
Chceme prosazovat zkvalitnění činnosti institucí města, odpovědných za čistotu města a údržbu zeleně.
7.
Chceme prosazovat zefektivnění systému zimní údržby chodníků a komunikací na území Vizovic
8.
Chceme vytvářet užší spolupráci mezi kompetentními institucemi města Vizovice a občany s cílem lepšího zacházení s odpady a výrazněji tak omezit negativní vliv na životní prostředí. Instituce města musí občany motivovat a usnadnit
jim třídění odpadu ekonomickým zvýhodněním recyklace a recyklačními službami.
9.
Chceme iniciovat a podpořit činnosti, které by měly za cíl vytvoření fungujícího integrovaného systému moderních
sportovních a tělovýchovných zařízení ve Vizovicích.
10.
Chceme prosazovat využití dosavadních možností společenských aktivit a vybudovat další pro podporu sportovní
a tělovýchovné činnosti mládeže, občanů i návštěvníků města. Navrhujeme využití dosavadních sportovních úspěchů
žáků místních škol a školských zařízení a přispět k jejich rozvoji vhodným technickým zázemím.

Chceme podpořit snahy městských orgánů k využití aktuálních fondů EU nejen v oblasti kulturní
a sportovní, ale i pro další rozvoj města a jeho okolí v rámci programů, které jsou v nabídce SZ.

Strana nedodala fotografie, ani seznam kandidátů.
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VOLEBNÍ PROGRAM
Volební strana č.5

KDU-ČSL

Vizovice a KDU - ČSL, známe se už několik generací
Milí přátelé, jsou před námi další volby do obecních samospráv. Ve Vizovicích, stejně jako i ve většině dalších obcí,
se bude o Vaše hlasy ucházet tradičně i KDU – ČSL. V našem městě budou na její kandidátce členové strany a rovněž
řada nezávislých osobností.

Kandidátka KDU – ČSL se opírá o tyto hodnoty:
1.
Znalost našeho města, jeho vývoje a tradic. Vždyť naši kandidáti a zastupitelé jsou s osudy Vizovic spojeni již od
dob „první republiky“. Vzpomeňme např. čestného občana Vizovic a starostu za lidovou stranu P. Antonína Vysloužila,
či našeho učitele Františka Jiříčka, po válce prvního a na dlouhá desetiletí posledního demokraticky zvoleného starostu
Vizovic. Toto sepětí s historií našeho města je nutnou podmínkou a nejlepším vodítkem při našem společném rozhodování o jeho budoucím vývoji.
2.
Propojení Vizovic s dalšími obcemi v našem nejširším okolí, ale i se Zlínským krajem a rovněž zákonodárnými sbory
ČR i EU. Tam všude působí zástupci KDU – ČSL. Z těchto úrovní mají naši kandidáti přislíbenou podporu.

Pokud nám dáte svůj hlas, chceme se zasadit především o tyto oblasti našeho společného života:
1.
zlepšení komunikace mezi městským úřadem a Vámi, občany. Lépe využít Vizovských novin a Internetu/ např. přenos jednání zastupitelstva/
2.
podpora rodin a seniorů. Výstavba malometrážních bytů, rozšíření pečovatelské služby např. využitím objektu
„Medika“, hřiště pro dospívající.
3.
v souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace minimalizovat negativní dopady na občany, krajinu a ŽP
4.
zlepšit informovanost občanů v oblasti úspor energií a dotačních možnostech, vč. přípravy a realizaci programů na
obecní úrovni
5.
pokračovat v propagaci města /Trnkobraní atd./
6.
zlepšení hromadné dopravy na území města /návaznost spojů atd./
Tyto a další úkoly chceme dosáhnout ve spolupráci s Vámi.Jen naše společná aktivita je zárukou prosperity města.
Čerpání z centrálních fondů bude jen prostředkem, který nám pomůže k tomu, aby se nám ve Vizovicích líbilo.
Na závěr děkujeme těm, od kterých se nám dostalo podpory, a přejem Vám, občanům, v těchto volbách šťastnou
ruku.
Za výbor místní organizace
L.Vašek, předseda
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KANDIDÁTNÍ LISTINA

pro volby do obecního zastupitelstva ve Vizovicích

Volební strana č.5

1.

Jaromír SLEZÁK, 45 let
ředitel společnosti

5.

Pavel PEČEŇA, 50 let
technik

9.

2.

3.

Jiřina TRLICOVÁ, Dis, 46 let
ředitelka DK

6.

Mroslav HROMÁDKA, 36 let
hudebník

7.

Jana KOVAŘÍKOVÁ, 43 let
vedoucí jídelny

10.

Ing. Marie HRUBÁ, 56 let
technolog

11.

KDU-ČSL

4.

Hana RADOŇOVÁ, 35 let
katechetka

8.

Petr ČERVENKA, 34 let
obchodník

12.

Ing. Libor VAŠEK, 47 let
technik

Mgr. Stanislava MIKULČÍKOVÁ, 40 let Jan MIKULÁŠTÍK, 63 let
učitelka
důchodce

Aleš TÁBORSKÝ, 52 let
technik

13.

14.

15.

16.

Vlasta BANÁ, 67 let
důchodkyně

MuDr. Zdislava TĚLUPILOVÁ, 47 let
ředitelka nemocnice

Zdeněk ADAMUŠKA, 45 let
technik

Ing. Jan KOŘENEK,

17.

Ing. Miriam JANDLOVÁ, 48 let
učitelka
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Volební strana č.6

Vážení spoluobčané,
Čtyři roky utekly jako voda a za několik dní jsou tu opět komunální volby.

Volební program České strany sociálně demokratické a nezávislých kandidátů vám předkládá nejdůležitější volební
cíle, které budou prosazovat naši kandidáti. Svými morálními zásadami a postojem k životu dávají záruku zodpovědného
přístupu k problémům, které nově zvolené zastupitelstvo bude s vaší spoluprací prosazovat a řešit.

Naše volební cíle jsou:
-

-

přehodnotit rozsah městské památkové zóny (zaměřit se jen na historicky cenné budovy a památky)
věnovat zvýšenou pozornost názorům občanů ke změnám na budoucí podobu plánované komunikace R49
podílet se na řešení dopravní situace v našem městě (průjezdnost centrem, rychlostní omezení, značení.)
zaměřit investice města na jeho hlavní potřeby. Jejich hlavními cíli by byly vyrovnaný městský rozpočet a nezadluženost města
vytvoření výhledové studie dětských a sportovních hřišť ve Vizovicích
vyřešit současnou majetko-právní situaci týkající se vizovického koupaliště (převod koupaliště pod správu
města)
podporovat bytovou výstavbu v obci (investiční sítě)
zasadit se o zlepšení ekologických podmínek ve Vizovicích (zvýšit odpovědnost občanů za celkový vzhled a ráz
nejen našeho města, ale i krajiny, ve které žijeme)
prosazovat zřízení Informačního centra města Vizovice (usnadnění orientace v našem městě nejen pro místní
občany, ale zejména pro návštěvníky Vizovic)
celkový rozvoj cestovního ruchu a turistiky (zvýšení povědomí široké veřejnosti o naše malebné město)
využití strukturálních fondů EU za účelem zkvalitnění místních služeb, komunikací a sportovišť – vybudování
cyklostezek. Získání dotací také např. na rekonstrukci Sokolovny a jiných historických objektů
pravidelná aktualizace internetových stránek města (zřízení těchto stránek i v různých světových jazycích – AJ)
aktivní podpora kulturního dění ve Vizovicích (ochotnické spolky, hudební a divadelní festivaly, výstavy)
zvážit vybudování rozvodů kabelové televize

Vážení spoluobčané,
Věříme, že s vaší pomocí se nám podaří prosadit naše společné záměry. Vy sami můžete svými hlasy ovlivnit a rozhodnout, kdo z našich navržených kandidátů má vaši důvěru. Při svém rozhodování si vyberte osobnosti, které jsou
schopné příjmout zodpovědnost, mají vlastní názor na věc a dovedou zaujmout pevné stanovisko.

Za ČSSD a nezávislé kandidáty
Zuzana Štalmachová
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Volební strana č.6

1.

Bc. Zuzana ŠTALMACHOVÁ, 50 let
pedagog
Vizovice, bezp.

2.

Libor KRAJČA, 43 let
ředitel společnosti
Vizovice, bezp.

6.

Jana PŠENČÍKOVÁ, 52 let
prodavačka
Vizovice, bezp.

10.

3.

4.

Jan ŠTALMACH, 55 let
údržbář
Vizovice, bezp.

7.

Mgr. Jiří FINDEIS, 69 let
důchodce
Vizovice, bezp.

8.

Petr HEJDA, 51 let
automechanik
Vizovice, bezp.

11.

5.

Michal MALÍK, 44 let
technik
Vizovice, bezp.

9.

Zdeňka MALÍKOVÁ, 45 let

Jaroslav NOVOSÁD, 49 let

12.

13.

personální poradce
Vizovice, bezp.

zedník
Vizovice, bezp.

Zdeňek JUNGMAN, 45 let

Naděžda MARŠÁLKOVÁ, 37 let

Radovan HRABINA, 41 let

Libor ŘEPA, 32 let

14.

15.

16.

17.

Věra HAMEŠOVÁ, 23 let

Tomáš LUTONSKÝ, 28 let

Petra IVANOVSKÁ, 23 let

Alexandra MAZALOVÁ, 34 let

souk. podnikatel
Vizovice, bezp.

kontrolorka
Vizovice, bezp.

učitelka od. výcviku
Vizovice, bezp.

dělník
Vizovice, bezp.

vedoucí údržby
Vizovice, bezp.

knihovnice
Vizovice, bezp.
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operátor
Vizovice, bezp.

hlavní účetní
Vizovice, bezp.

ŠKOLY
Vítr do plachet
V době Zlínského dětského festivalu nás navštívila paní Lucie FrŐhlichová,
ředitelka Nadačního fondu Plaváček.
Moc se ji u nás líbilo a vyzvala nás,
ať se zúčastníme výběrového řízení do
projektu Vítr do plachet, který si klade

za cíl podporovat talentované děti
z dětských domovů a sociálně slabých
skupin a podílet se na rozvíjení jejich
nadání.
Vzhledem k tomu, že se provoz
našeho dětského domova neobejde bez
pomoci veřejnosti, rádi jsme
její nabídky využily a do
výběrového řízení jsme přihlásily několik našich dětí.
Čtyři na hudební obor, na
hru na klávesy (učí se v hudební škole již dva roky)
a dva chlapce – fotbalisty na
sport.
Výběrové řízení proběhlo
ve dvou termínech v Praze
v červnu. Děti předvedly
své schopnosti ve zvolených
odvětvích. Odborné komise byly složeny ze známých
osobností a odborníků
(J.Svěcený, Bára Štěpánová,
J.Vondráček, V.Brabec aj.),
zhodnotily předvedené výkony dětí a rozhodly o zařazení
těch nejlepších do projektu.
Nadace podporuje kaž-

doročně asi 50 dětí ze všech krajů ČR.
Společně se zástupci dětských domovů a příslušnými odborníky je pro ně
vypracován program rozvíjející jejich
talent a Nadační fond Plaváček jim pak
po dobu jednoho školního roku hradí
náklady s tím spojené. Následně také
vyhledá a organizuje možnosti jejich
prezentace na různých akcích. Plaváček
se tak neomezuje pouze na finanční
podporu, ale zároveň jim umožňuje
seberealizaci a motivuje je.
Velkým a milým překvapením se
stalo, že přes velkou konkurenci ve
výběrovém řízení obstály všechny naše
přihlášené děti, a tak po celý školní rok
je bude ve vybrané zájmové činnosti
nadace finančně podporovat.
Po roce však všechny vybrané děti
budou muset při výběrovém řízení opět
prokázat svůj talent a obhájit stipendium. V tomto případě pak nebude rozhodovat pouze nadání, ale především
úsilí, které děti vynaloží a výsledky,
kterých dosáhnou.

Dokonalé prázdniny
O tom, že se prázdniny dají prožít
příjemně nejen u moře, ale i v našem
regionu, se přesvědčily děti z Dětského
domova ve Vizovicích na ulici 3.května.
V úvodu prázdnin se zúčastnily dětského tábora v Křekově. Zde se setkaly
i s dětmi z jiných dětských domovů.
Učily se vztahu k přírodě, samostatnosti a umění pobývat v lese bez vymožeností domova. Nejraději vzpomínají
na noční bojovky.
Že se jim na táboře líbilo, mohly
dosvědčit slzy na rozloučenou. Další
týden strávily v nádherném prostředí hotelu Všemina. Plnými doušky
si užívaly bohatého zázemí, které
hotel poskytuje. Krytý bazén, stolní
tenis, kulečník i krásnou okolní přírodu. K pohodě a zklidnění pomáhaly
každodenní vycházky na houby nebo

třeba pozorování západu slunce.A že
děti nepotřebují velké zázemí a umí
se samy o sebe i postarat, dokázaly
na několikadenním putování v okolí hradu Lukova. Vyzkoušely si spaní
pod širákem, navštívily málo známou
Bukovskou jeskyni i hrad Lukov. Velmi
dobře si vedly při lezení na skály pod
dozorem zkušených horolezců. Zvládly
dokonce obtížnost 4+! A opečené špekáčky po velkém sportovním výkonu
chutnají opravdu jinak, než ze školní
kuchyně. Celé prázdniny se tak báječně vydařily. A to i díky ochotě mnoha
dobrých lidí. Bez jejich podané ruky by
tyto prázdniny nedopadly tak báječně.
Za to všechno jim naše děti z Dětského domova ve Vizovicích chtějí moc
a moc poděkovat.
Bc. Jiří Hrubý
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Svatava Poláchová
Dětský domov ve Vizovicích

Život rozkvétá v tvých rukou...
Nadace Terezy Maxové pomáhá
v péči o opuštěné děti, žijící v dětských
domovech. Jednou z forem je projekt
„Život rozkvétá v tvých rukou“. Již třetím rokem prostřednictvím tohoto projektu pomáhá připravit děti na samo-

statný život a hravou formou jsou dětem
předávány zkušenosti ze světa podnikání. Práce na něm rozvíjí u dětí chuť
pracovat, přemýšlet a tvořit a pomáhá

jim v přípravě na samostatný život.
Přihlášené dětské týmy získávají od
Nadace Terezy Maxové finanční granty
ve výši 10 až 15.000,- Kč na nákup
všech potřebných věcí k tvorbě. Hotové
výrobky děti prodávají veřejnosti v rámci „Jarmarků
pro šikovné ručičky“.
Regionální
kola se konají
v Olomouci a v Plzni.
Ne j l e p š í z e
zúčastněných dětských domovů
postupují do
celostátního
kola v Praze.
Příjemnou
skutečností je
to, že naše děti
se zatím každým rokem do práce na projektu zapojily a vždy z regionálního kola postoupily
do celostátního v Praze.
Pod vedením svých tet a strýce

Mirka jsou dnes již zručnými výrobci
spousty krásných věcí. K mimořádně
zdařilým patří výrobky zdobené ubrouskovou technikou, obrázky malované na
sklo, malované nádobí, kožené náramky,
obrázky ze slaného těsta, ozdobné špejle
do květináčů, vyšívané polštáře, hadrové
hračky atd. Letos jsme sortiment našich
výrobků rozšířili o odlévané svíčky, které
nás loni na podzim naučila dělat herečka, paní Tereza Pokorná – Herzová,
která nás občas navštěvuje.
Výdělek z jarmarků dostávají děti
darem od Nadace Terezy Maxové. Po
dohodě s ní jej používáme na vylepšení
osobního kapesného dětí.
Od doby, kdy jsme začali pracovat na tomto projektu, přibyla v životě
našeho dětského domova nová tradice.
Každý rok totiž vyrobíme víc drobností,
než stačíme prodat, a tak s tím zbytkem jezdíme v prosinci okolo Mikuláše
do Domova důchodců v Lukově a rozdáme je babičkám a dědečkům jako
Mikulášskou nadílku.
Svatava Poláchová
Dětský domov ve Vizovicích

„Dvojí“ prázdniny
Pro školáky jsou prázdniny dobou
nicnedělání. Pro vedení školy jsou ale
dobou, kdy je potřeba školu zvelebit
tak, aby se v ní dětem i učitelům zase
o trochu víc líbilo. Maluje se, vylepšuje,
a když je dostatek peněz, tak se i nově
buduje, vybavuje, opravuje.
Na právě uplynulé prázdniny budeme asi chvíli vzpomínat, protože těch už
zmíněných „vylepšení“ nebylo zrovna
málo.
Největším úkolem pro nás bylo
vybudování nové počítačové pracovny.
Úkol to nebyl vůbec lehký, protože šlo
o akci velmi nákladnou na peníze a čas
nás také tlačil. Nakonec jsme ale vše
stihli a opravdu moderně vybavenou
učebnu se 30 počítači jsme poslední týden v srpnu slavnostně otevřeli.
Fotografie si zájemci mohou prohlédnout na našich webových stránkách.
Na staré škole jsme museli v prvním
i druhém podlaží nahradit starou a nebezpečnou dlažbu za novou. Také tato
akce byla náročná na čas i peníze.
Pro „vizovjany“ je ale nejvíce viditelná restaurace starých, historických
dveří na staré škole. Té se vynikají-

cím způsobem zhostila firma p. Pekaře, která dveřím, které byly vyrobeny
vizovickým rodákem panem Lutonským
a naposledy restaurovány jeho synem
kolem roku 1936, vrátila jejich původní
krásu. Věřím, že všichni, kteří procházejí kolem, si jejich nové podoby jistě
všimli.
Prázdniny sice skončily, ale úsilí
o obnovu obou budov školy bude pokračovat. Jakou rychlostí budou jednotlivé
akce probíhat, bude záležet především
na finančních prostředcích, které se
nám podaří získat. A že tyto prostředky budou nemalé, to
si mohou čtenáři odhadem spočítat. Vždyť
bychom potřebovali
nutně také jazykovou
učebnu, nové vybavení
cvičné kuchyně, zařídit
nově pracovnu výtvarné výchovy, v mnohých třídách vyměnit
nábytek, na chodbách
nahradit staré parkety
novými podlahami,
vybavit kabinety počíVIZOVSKÉ NOVINY  15

tači a ještě mnoho dalších věcí.
Pro žáky, kterých k nám letos chodí
665 do 25 tříd, by měla být škola radostným a příjemným místem. Věřím, že to
co naší škole zatím chybí na vybavení, nahradí žákům učitelé zajímavou
a zábavnou formou výuky. A za vedení
školy mohu snad slíbit, že už v ty nejbližší prázdniny určitě zase ve škole něco
vylepšíme.
Končím tedy heslem: „Ať žijí prázdniny!“
Marcela Hruzíková
zást.ředitele školy

Jesle slaví padesátiny
V letošním roce vzpomínáme 50.výročí od založení jeslí
ve Vizovicích. O jejich zřízení
rozhodly požadavky obyvatel
města. Ženy – matky se chtěly častěji zapojit do průmyslové a zemědělské výroby, a také ekonomická situace rodin
nutila ženy jít pracovat. Proto
byly v roce 1956 zřízeny v našem městě jesle o kapacitě 15
míst. Během dalších let kapacita nestačila bylo rozhodnuto rozšířit jesle o další oddělení. K tomu došlo v roce 1973
a do jeslí mohlo chodit 40 dětí.
V těchto letech se zvyšovala
populace a jesle nestačily ani
po rozšíření uspokojit požadavky maminek. V tuto dobu bylo
podmínkou pro přijetí dítěte
odpracovat v akci „Z“ 30 brigádnických hodin ve prospěch
města. Za několik let se situace změnila, populace poklesla
v r. 1991 byla kapacita snížena na 20 míst. Jeslím zůstalo
jedno oddělení, uvolněné prostory byly dány k dispozici ZŠ.
Kuchyň byla po celé roky v přízemí a do jeslí se veškeré jídlo
i s nádobím vynášelo v koších
do I.poschodí.
Snad k poslední změně došlo
v r. 2000. Na přání pana ředitele
ZŠ byly prostory jeslí v budově
staré školy po 44 letech uvolněny pro děti ZŠ. Jesle byly přestěhovány do logopedické třídy
v budově MŠ. Zde máme jednu
třídu se samostatným vchodem,
šatnou i koupelnou. Kapacita
– 12 míst, jesle jsou v současné
době vytížené. Jídlo připravuje jeslová kuchařka v kuchyni
společně s kuchařkami MŠ. Za

dlouhou dobu 50 let se zde
vystřídalo mnoho dětí, z nejstarších už jsou babičky a dědové a vodí do jeslí svá vnoučata. V péči o děti se vystřídalo mnoho sester, pěstounek,
kuchařek a pomocného personálu. Celému kolektivu vždy
záleželo na spokojenosti dětí
i rodičů. Naše práce spočívá v
rozvoji duševním i tělesném,
v upevňování hyg. návyků dětí,
seznamování s novými poznatky, získávání nových zkušeností.
V průběhu týdne zařazujeme do
programu výchovy – rozumovou, tělesnou, pracovní, výtvarnou, hudební. Mravní výchova
prolíná celým dnem, děti se
učí vztahům k sobě navzájem,
k dospělým a k celému okolnímu světu.
S vděčností vzpomínáme
na prim. MUDr. Tamborskou,
která pracovala v kojeneckém
ústavu v Luhačovicích a my
tam jezdily do kurzů psychologie a pedagogiky. Paní doktorka
nám přednášela s velkou láskou
o dětech kojeneckého a batolecího věku. Na její slova nelze
zapomenout. Stále máme na
vědomí, že rodiče nám svěří to
nejcennější co mají – své dítě.
Naší snahou je se o děti láskyplně starat, aby měly pocit bezpečí a jistoty. Máme na mysli také
to, že co se do dětí vloží v útlém věku, to v nich zůstává po
celý život. V jeslích pracujeme
mnoho let a dovedeme se snad
lépe než dříve vcítit do dětské
dušičky. Můžeme také porovnávat duševní vývoj dětí dříve
a dnes. Dnešní děti si více uvědomují svoji osobnost, chtějí se
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prosadit v kolektivu vrstevníků.
Je mezi nimi více individualit.
Také se musíme i my „tety“
více snažit, abychom děti zaujaly už ani ne tak hračkami, jako
spíš mluveným slovem, zpěvem,
tanečky a hranými scénkami.
Naší snahou je, aby děti, které
projdou jeslemi byly dobře připraveny na přechod do MŠ,
aby měly základy v sebeobsluze,
soustředění při práci i povídání,
hygieně aj. Také péči o děti,
které maminky vodí 5x do měsíce, nebereme jen jako službu
na hlídání. Chceme, aby si děti
pohrály, ale i něčemu novému
se naučily. Největší odměnou
pro nás je, když děti rády přichází za svými kamarády, ale
i za námi, jeslovými tetami.
Naše práce v jeslích je radostná, ale také hodně zodpovědná
a náročná. Chtěla bych poděkovat jménem všech rodičů jeslových dětí představitelům našeho
města a zastupitelům, že i přes
značné náklady, vynaložené na
provoz jeslí, pamatují na mladé
rodiny, kterým je potřeba pomáhat alespoň tímto způsobem.
A také děkujeme sponzorům,
kteří věnovali našim dětem hračky, motorky, odrážečky a radiomagnetofon s CD přehrávačem. Jsou to pánové Jar. Slezák,
Karel Lutonský a ing. Milan
Moravec.
Při této příležitosti s úctou
vzpomínáme na dlouholetou
vedoucí sestru jeslí paní Evu
Zahořákovou, se kterou jsme
se dne 14.9.2006 navždy rozloučili.
Za kolektiv jeslí E.M.

KULTURA
Rozloučení s 39.koncertní sezonou
Letošní 39.sezonu Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby zakončilo vystoupení Smíšeného
pěveckého sboru Smetana z Hulína. Poslední koncert
se konal v chrámu svatého Vavřince, v prostředí stejně
krásném a inspirujícím, jako je prostředí slavnostního
sálu vizovického zámku. Koncert hulínského sboru byl,
stejně jako vystoupení kvarteta „Thuri Ensemble“ při
předposlední akci letošní sezony, vysoce oceněn zúčastněným publikem. Letošní koncertní sezona skončila.
Členové Kruhu přátel hudby ve Vizovicích začínají připravovat novou, tentokrát jubilejní 40.sezonu
Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby.
Budeme se snažit, aby byla alespoň tak úspěšná jako ta
letošní a vybrat soubory a sólisty buď z řad mladých,
neznámých tváří, nebo ty, které znáte z vystoupení
v rozhlase a v televizi. Určitě to budou umělci ověnčení
vavříny z našich i mezinárodních soutěží, které prověřily jejich umělecké kvality.
Závěrem poděkování těm, kteří mají zásluhu na
hladkém průběhu letošní sezony. Jsou to ti, kteří
poskytli prostory pro pořádání koncertů: Správa
Státního zámku ve Vizovicích s kastelánkou paní Janou
Pluhařovou i farní úřad, který poskytl chrámové prostory pro poslední koncert. Většina stálých účastníků
si dnes koncerty neumí představit bez přestávkového
občerstvení, které zajišťují paní Marie Vitmanová s panem Klejchem. Oběma patří dík i za přípravu sálu, ke
kterému patří vyklizení historického nábytku a instalace židlí, jakož i úklid po skončení koncertu a uvedení
sálu do původního stavu, poněvadž příští den musí být
sál připraven pro pořádání svatebních obřadů.
Děkujeme i všem našim sponzorům za finanční
i hmotnou podporu našeho hudebního festivalu. Jsou
to:
Český hudební fond Praha
Nadace Bohuslava Martinů Praha
Nadace Leoše Janáčka Brno
Firma RUDOLF JELÍNEK a.s. VIZOVICE
Lékárna Milosrdných bratří – Dr. Hanák Vizovice
Lékárna Jižní svahy Dr. Oreská
Zahradnictví JUFLOR – Jurečka Vizovice
Firma SYKORA spol. s r.o. Vizovice
Firma ROSTRA s.r.o. Vizovice
MUDr. Zavřelová Dagmar Vizovice
Firma Valendin spol. s r.o.

O zhotovení programů se stará pan R.Jež, dík
patří Zuzaně Štalmachové, kterou známe jako moderátorku koncertů. K dalším členům Kruhu přátel
hudby patří Ing. Weinsteinová, Mgr. Findeis, manželé
Žabkovi a Ing. Hradil. Pokladnu a prodej vstupenek
vede Mgr. Baný. Kruh přátel hudby pracuje pod
Kulturním domem Vizovice, jehož ředitelkou je paní
Jiřina Trlicová.
Poděkování patří i Vám Všem, kteří jste věrnými
a stálými účastníky našich koncertů, Vám, kteří spolu
s inspirujícím prostředím zámeckého sálu vytváříte
skvělou atmosféru koncertů, tak vysoce oceňovanou
vystupujícími umělci. V naší Kronice je jistě ne náhodou, převážná část zápisů, vysoce hodnotící vyspělost
a úroveň vizovického publika. Hlavně Vám patří naše
snaha o co nejlepší průběh celé sezony a o její kvalitu
a Vaše spokojenost je jedinou naší odměnou. Kruh přátel hudby Vám přeje v příštím půlroce, včetně vstupu
do nového roku, všechno nejlepší a těší se na setkání
na prvním koncertu 40.sezony našeho zámeckého
kulturního léta.
jhr

Thuri Ensemble vystupovali v zámku letos 8.9.2006 a moc se jim u nás líbilo.
Zleva: Michaela Voráčková – violoncello, Aki Kurozhima – housle,
Jan Tnuti – hoboj, Petra Fiestaverová – viola.
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Kronika 1956 V.
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

a pak sněžení. Konec měsíce byl však deštivý.
V prosinci byly z počátku slabší mrazy a sněÚroda jablek byla letos mimořádně veliká, žení, načež se až do poloviny měsíce oteplilo.
stromy byly doslova obsypány a přetíženy ovo- V týdnu od 17/12 do 23/12 byly opět ranní
cem. Také úroda hrušek byla značná a místy mrazíky až -4C. 22/12 a 23/12 sněžilo, i v nášvestek bylo mnoho, ač mnoho švestkových sledujících dnech. O vánocích bylo zimní počastromů v zimě pomrzlo a pak na jaře i v létě sí, vánoce byly bílé, denní teploty pod 0 °C.
zimními mrazy poškozené stromy usychaly.
Začátkem října bylo teplo +20 °C, +21 °C,
Poměry náboženské
+19 °C. Avšak 4. a 5.10. Při deštivém počasí
se ochladilo na +12 °C a 16.10. pršelo se sněPři posuzování náboženského života občanů
hem a bylo jen +4 °C. Na horách byl už sníh. nutno konstatovat, že u značné části obyvaChladné počasí trvalo pak až do konce měsíce. telstva v našem městě nastalo spíše upevnění
29. října poklesla denní teplota na 0 °C, padal a zesílení náboženského smýšlení a cítění oprosníh s deštěm, pak sněžilo.Polovina dní v říjnu ti letům předválečným. Projevuje se to větší
byla zamračená, deštivo a mlhy. V první polo- návštěvností kostela i při různých náboženských
vině října byli lidé zaměstnáni hlavně trháním slavnostech nebo úkonech, v účast na poutích,
a sklízením ovoce, čímž se ostatní polní práce Božím těle apod. Některé církevní slavnosti,
zdržovaly. Bylo pak třeba velkého vypětí sil, aby pokud připadají na všední den, byly přeloženy
se vše mohlo udělat. Bramborů byla letos též na neděli, aby pracovní týden nebyl narušován.
velmi dobrá úroda a sklidily se ještě za suchého Tak svátek Božího těla bývá zde katolickým obypočasí. Sklizeň řepy i ovoce byla postižena už vatelstvem slaven každoročně tím způsobem,
mrazy... Sklizené ovoce prodávali zemědělci do že z pobožnosti konané v kostele jde procesí
výkupního družstva ve Vizovicích, které zřídilo k oltářům, připraveným v průjezdech statků na
sklady ovoce na louce u nádraží. Byl to krásný náměstí u Pšenčíků č. 22, u Pšenčíků – Svačinů,
pohled na ohromné množství ovoce, které tu č. 27, u Fišerů č. 132. Letos byla účast na tomto
bylo po louce rozloženo v hromadách podle procesí, doprovázeném hudbou a drůžičkami,
druhů ... Bylo zde složeno ovoce vykoupené obzvláště veliká. Ve škole je náboženství neponejen ve Vizovicích, ale i v okolních obcích. 50 vinným předmětem. Chtějí-li rodiče, aby jejich
vagonů ovoce bylo z Vizovic odesláno. Všechno děti byly vyučovány náboženství, musí začátovoce ani nebylo možno včas otrhat a tak ještě kem školního roku děti do vyučování písemně
značné množství ovoce bylo na stromech, když přihlásit. To platí o všech vyznáních a církvích.
nastaly ranní mrazy. Pokud ovoce namrzlo, upotřebilo se na výrobu marmelád.
Spolky a organizace
1.listopadu byl mráz 11 °C, 9/11 dokonce
15 °C. Ještě hodně řepy i ovoce zůstalo na poli,
Z činnosti spolkové a masových organizací
neboť lidé nestačili všechnu práci zvládnout. povšimněme si především práce DSO Sokol ve
Nedostatek pracovních sil v zemědělství je veli- Vizovicích. Ve výroční zprávě za rok 1956 se
ký a počasí bylo nepříznivé. Nastaly plískanice uvádí, že ještě nikdy nebyl ve vizovské veřejnosti
a v druhé polovině měsíce opět ranní mrazy tak malý zájem o tělesnou výchovu, jako nyní.
Zemědělství. Počasí
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To je okolnost velmi závažná, neboť tělesná
výchova bývala zde ve velké míře pěstována.
Pokles tělovýchovné činnosti nastal u některých
složek a příčinou byl nedostatek cvičitelů. To
však není překážka, která by se nedala odstranit
. Je třeba jen více obětavosti mezi členstvem.
Vynikajícím způsobem vedou si ve vizovské jednotě mladí gymnasté a oddíl turistický, Mladí
gymnasté jednoty – dorosti a dorostenky získali
ve vesnické tělovýchově prvenství v rámci okresu i kraje a v celostátním přeboru DSO Sokol
získali kraji gottwaldovskému první místo.
...
Situace v oddílu základní tělovýchovy je
téměř kritická pro nedostatek cvičitelů. V oddílu
základní těl.výchovy cvičilo družstvo žen, dorostenců a dorostenek. Žactvo necvičilo. Muži cvičili 2 až 3. V květnu přestali cvičit i dorostenci,
neboť jejich vedoucí nedocházel pravidelně do
cvičení.
V dubnu ujali se cvičení žáků učitelé a učitelky. Až do prázdnin cvičilo 50 žáků a 40 žákyň.
Po prázdninách cvičili v oddílu ZTV muži, ženy
a dorostenky, na podzim též 1 družstvo žáků.
Mnoho žáků nemůže cvičit pro nedostatek
cvičitelů.
...
Svou činností několikrát na sebe upozornil
i turistický oddíl. Novými formami turistiky
jsou orientační závody, zápočtové cesty, turistické základny a srazy turistů (okresní, krajské,
celostátní). Oddíl vyvíjel svou činnost především na besedách, jichž bylo 46. Vycházek bylo
8, některé na lyžích. Vedoucí s mládeží opravil na vycházkách studánky na Pískách a svahu Klášťova. V zápočtových cestách poznali
Beskydy, moravskoslezské pohraničí, Slovensko
v okolí Žiliny a Vysokých Tater. Značná péče
byla věnována též značkování turistických cest.
V turistickém oddílu obětavě pracuje notář
J.Dufek a O.Menšík.
Oddíl kopané měl 3 družstva: žáky, dorostence a první mužstvo. Žáci i dorost se ve svých

soutěžích umístilo mezi prvními. Přitom žáci
neměli vůbec vedoucího. V družstvu mužů se
projevilo cosi nezdravého. Ještě 5 kol před
ukončením soutěže bylo družstvo na 4.místě a od prvního místa je dělily jen 4 body.
Z družstva však zmizel duch kamarádství a pak
družstvo skončilo v soutěži až na 10.místě.
Celkem sehrálo družstvo 31 zápasů, z toho bylo
18 zápasů hráno v soutěži.
Šachový odbor se vytvořil přestoupením
členů z šachové jednoty Slavoj. Šachový odbor
má 21 členů. Všichni jsou aktivní hřáči. Přebor
oddílu se hrál ve dvou skupinách po 10 členech.
V krajské soutěži skončil na 4. místě z osmi
účastníků.
Také oddíl stolního tenisu si vede čile.
Uspořádal turnaj jednotlivců o přebor okresu
Gottwaldov v kategorii mužů, žen, dorostenců
a dorostenek... Nejlépe si v soutěži vedly ženy,
které získaly 2.místo za Jiskrou Gottwaldov.
Tenisový oddíl tvořilo jen žactvo a dorost, většinou z řad vizovských studentů.
Oddíl lehké atletiky nebyl zřízen.
Nejmladším oddílem je oddíl JUDO.
Studenti z jedenáctiletky si oblíbili tento sport,
neboť často vídali nácvik našich nejlepších
reprezentantů ČSR ve vizovské tělocvičně, kde
mívali členové reprezentačního družstva ČSR
vždy výcvik a trénink před důležitými soutěžemi.
Student 11.třídy naší školy, Frant.Lednický
z Vizovic, stal se dorosteneckým přeborníkem
(vítězem) Gottwaldovského kraje a Dubovský
Miroslav rovněž žák 11.třídy získal 2.místo
a Jindřich Rychta, žák 11.třídy, získal 4.místo
v kraji Gottwaldovském..
Během roku bylo získáno 92 nových členů,
žactva bylo získáno 90. Ze zábavních podniků byl nejzdařilejší letní karneval a vinobraní.
Neobětavějšími pracovníky byli starší a staří
členové a žactvo, kdežto mladí členové nebyli
tak obětaví, nebylo u nich dostatek dobré vůle,
nadšení a ochoty ke společné práci.
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Vizovjánek
O kulturu a společenské akce
není ve Vizovicích nouze. Spolu
s ostatními se o to stará i Vizovjánek. Od jeho vzniku do současnosti se počet členů souboru rozrostl
natolik, že čítá tři věkové skupiny
– malé, střední a velké. Každá
z nich má svůj vlastní program
a vystupuje na rozličných akcích.
A že jich není málo, o tom nás
může přesvědčit následující výčet.
3.září se střední a velká skupina
zúčastnila folklorního festivalu ve
Velké Bystřici, 8.září pak festivalu
ve Slavičíně. A protože bez nácviku by nebylo vystoupení, byly
sychravé podzimní dny ideální pro
nácvik na vícedenním soustředění,
kam tanečníci jezdí do oblíbeného rekreačního střediska Trnava.
Malí a střední nezapomněli potěšit i babičky a dědečky v pečovatelském domě ve Vizovicích.
Se zimou přichází čas Mikuláše,
čertů, andělů a nepochybně
Vánoc. Tradičně se děti zúčastňují mikulášských besídek, letos
se představily v Uble a v Kulturním domě ve Vizovicích. Vánoční
program předvedly na vánočním
jarmarku, taktéž ve Vizovicích
a Bratřejově. Neobvyklou záležitostí byl křest knihy o Vizovicích,
který se konal 16.prosince v KD
Vizovice. Protože tradice se nemění, po době vánoční přichází na
řadu masopust. Jako každý rok,
i tento, byla starší děcka a dospívající z Vizovjánku pomocnou silou na valašském bále souboru Portáš. Na bále tanečníci
a muzikanti nejen předvádí, co
všechno umí, ale také mají možnost se přiučit tancům a zpěvům
z jiných oblastí a cizích souborů. Poděkováním pro sponzora je
každoroční vystoupení na plese
firmy Jelínek. Na jaře bylo potřeba opět oživit a procvičit všech-

na pásma, a proto se sešli, jak
jinak než na Trnavě, velcí v březnu a malí v dubnu. V květnu
pak zatancovali pro radost i maminkám. Významnou událostí je
vždy přehlídka souborů, která se
tentokrát konala v Luhačovicích.
V červnu se velká skupina zúčastnila folklorního festivalu v Považské Bystrici a malí ukázali své
tanečky na vernisáži Džungle ve
Vizovicích. Další společnou akcí
se souborem Portáš byla Anenská
pouť v Rožnově, která byla zpestřena průvodem krojovaných.
Vyvrcholení celoroční práce byl
zájezd do Chorvatska, kde se velká
skupina představila na mezinárodním folklorním festivale Makarské
léto. Kromě hodinových vystoupení, která se konala např. v hotelu
Nymfa, na Makarské riviéře nebo
v Živogošče, měla děcka možnost
prohlédnout si i přilehlé ostrůvky,
projet se na lodičce, projít se po
tamních horách, vychutnat nádheru chorvatského moře a načerpat tak energii a inspiraci do dalších představení. Koncem léta se
soubor pravidelně zúčastňuje programu na Vizovickém Trnkobraní,
kde byl lidovým tradicím, stánkům a řemeslům vyhrazen prostor u Štěpského dvora a za KD
Vizovice. Nejčastější vzpomínky,
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uložené v živé paměti všech účinkujících, jsou vystoupení malých,
středních i velkých na festivalu
FEDO ve Zlíně a Lešné, festival
Podhostýnské září v Bystřici pod
Hostýnem a přehlídka valašských
dospělých souborů Prameny ve
Valašském Meziříčí, která se stala
jakousi maturitou pro nejstarší
skupinu. Do konce roku nezbývá mnoho, a tak z plánovaných
akcí uveďme přinejmenším opět
soustředění a hlavně slavnostní
program k 15.výročí existence se
současným vedením Vizovjánku
a Jurášku. A pak se opět dostáváme k Vánocům a předtančení
na plesech, ale to už je na jiné
povídání. ...
Během roku se s námi někteří
tanečníci a tanečnice rozloučili,
odešli do škol, či dali přednost
jinému koníčku. Všem přejeme
hodně spokojenosti a spoustu
kamarádů. Na druhou stranu se
našlo několik odvážlivců, kteří
rozšířili nejstarší skupinu. Ta má
dnes 12 párů.
Věříme, že v tradici starých
Valachů Vizovjanů i Vizovjánku
paní učitelky Bané a Drábkové
důstojně pokračujeme a písňové
a hudební tradice Vizovic nezaniknou.
J.Mikesková

Akce souborů „Vizovjánek“ a „Jurášek“ ve školním roce 2005/2006
3.září – vystoupení na folklorním festivalu Velká Bystřice – střední a velcí
8.září – vystoupení na festivalu ve Slavičíně
14.října – soustředění velké (14 – 22 let) skupiny v rekreačním středisku Trnava
22.října – vystoupení v pečovatelském domě ve Vizovicích – malí a střední
22.října – vystoupení na sjezdu malířů ČR v sokolovně Vizovice – všechny tři skupiny
12. a 13.listopadu – soustředění střední (5.-8.třída) skupiny v rekreačním středisku Trnava
5.prosince – vystoupení na Mikulášské besídce v KD Vizovice – malí a střední
8.prosince – vystoupení na Mikulášské besídce v Uble – malí a střední
11.prosince – vánoční vystoupení v Brně v programu souboru Iskérka – střední a velcí
14.prosince – vystoupení pro MŠ a ZŠ Vizovice – Kulturní dům – malí a střední
16.prosince – vystoupení při křtu nové knihy o Vizovicích v KD Vizovice – velcí
18.prosince – vánoční vystoupení v KD Bratřejov – malí a střední
14.ledna – předtančení na Valašském bále souboru Portáš ve Vizovicích – střední a velcí
18.února – vystoupení na plese firmy Jelínek – velcí
11. a 12.března – soustředění nejstarší skupiny v rekreačním středisku Trnava
10.dubna – vystoupení malých (3.a 4.třída)na vernisáži výstavy ve Vizovicích
29.-30.dubna – soustředění nejstarší skupiny v rekreačním středisku Trnava
14.května – vystoupení pro maminky – Den matek KD – přípravka, malí a střední
20.května – folklorní přehlídka v Luhačovicích – malí a střední
25.května – výlet malé skupiny – návštěva vsetínského muzea a plaveckého bazénu
11.června – festival v Považské Bystrici na Slovensku – velcí
12.června – vystoupení na vernisáži výstavy Džungle v KD Vizovice – malí
23.července – vystoupení na Anenské pouti v Rožnově pod Radhoštěm ve společném programu se souborem Portáš
4.-13.srpna – mezinárodní folklorní festival Makarské léto 2006 v Chorvatsku – velcí
26.srpna – vystoupení na Vizovickém Trnkobraní v rámci folklorního okénka za KD Vizovice a u Štěpského dvora
2.září – vystoupení na festivalu FEDO Zlín, v programu dětských souborů na Lešné – malí a střední
4.září – vítání nových prvňáků v ZŠ Vizovice – malí a střední
9.září – festival v Podhostýnské září v Bystřici pod Hostýnem – velcí
16.září – přehlídka valašských dospělých souborů Prameny ve Valašském Meziříčí - velcí

plánované akce:
soustředění všech skupin
konec listopadu – 15.sezona Vizovjánku a Jurášku – slavnostní program
2.prosince – vánoce na Valašsku – vystoupení v programu Malého Zálesí v luhačovickém divadle
J.Mikesková

Další perspektivy zařízení VITEK
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež VITEK zahájilo realizaci dvouletého projektu Činnost ve VITKU,
jehož partnerem je Město Vizovice,
zastoupené starostou Ing. Vítem Sušilou.
Projekt je financován Evropskou unií
prostřednictvím Společného regionálního operačního programu na základě
opatření 3.2 Podpora sociální integrace
v regionech.
Hlavním cílem projektu je vytvoření
a udržení pracovních míst pro práci
s dětmi a mládeží, čelit jejich ohrožení,
a také rozšíření činnosti v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež VITEK.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje své služby ve Vizovicích již

od roku 2003. Jeho pracovníci se věnují
především mládeži ve věku 12 – 25 let,
která tráví svůj volný čas na ulici, nebo
má s ulicí spojený svůj životní styl.
Projekt umožní rozšířit služby o kontaktní práci v terénu, to znamená přímé
vyhledávání a motivování skupiny mládeže. V rámci projektu byli nově přijati
2 pracovníci: terénní sociální pracovník
– streetworker a sociální pracovník na
přímou péči s uživateli. Terénní sociální
pracovník se věnuje vyhledávání ohrožené mládeže přímo v jejím přirozeném
prostředí a její motivace k aktivnímu
a samostatnému řešení sociálních problémů. Dalším jeho úkolem je nabízet
a zajišťovat smysluplné trávení volného
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času, například sportem, uměleckými
a outdoorovými aktivitami, akcemi při
klubových večerech, besedami a pobytem v zařízení a jiné. Sociální pracovník
také poskytuje poradenství, doprovod
na příslušné instituce, v nutném případě
krizovou intervenční pomoc. Jsme rádi,
že stále více vizovických dětí nachází
cestu do zařízení a aktivity v něm pomáhají posilovat kladný vztah k životním
hodnotám a okolnímu prostředí.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
Ludmila Vavrečková,
ředitelka pobočky Naděje Zlín

Dům kultury Vizovice
Seznam kulturních akcí na měsíc říjen – prosinec 2006
15.10.2006

16.00

Blaník divadelní představení v podání ochotnického souboru DNO
Cimrman, Smoljak, Svěrák

17.10.2006

16.00

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU – začátečníci
pedig je proti klasickému vrbovému proutí pružnější, je k dostání v různých průměrech,
velmi snadno se barví a díku tomu je vhodný pro výrobu podnosů, košíků, ošatek, zvonečků,
opletání lahví, květináčů a dalších dekoračních předmětů. Začátečníci se naučí plést podnosy
s pevným dnem a získají tak zručnost s pedigem.
Na kurz si vezměte elektrikářské kleště, šídlo a ručník nebo utěrku.
Cena 260,- Kč. Materiál je v ceně

24.10.2006

9.00

31.10.2006

16.00

2.11.2006

9.00

6.11.2006

17.00

vernisáž výstavy SDRUŽENÍ VALAŠSKOKLOBOUCKÝCH VÝTVARNÍKŮ vestibul DK

10.11.2006

19.00

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu - současná komedie A.Procházky o dvou jednáních. Hraje
divadelní soubor Racek Otrokovice

11.11.2006

9.00-17.00

pohádka Cirkus bude (divadlo Genus Brno)
KURZ HEDVÁBÍ DEKOR
namalujete si kravatu a pouzdro na brýle (nebo jiný hedvábný předmět) snadnou technikou
na hedbáví. Cena 250,- Kč. Materiál je v ceně
pohádka Když jde kůzle otevřít (Hravé divadlo Brno)

seminář AUTOMATICKÁ KRESBA – začátečníci
pojem a základy automatické kresby, rozkreslení, práce s kresbou, kresba energetických léčivých obrázků, práce s intuicí a energiemi. Cena 760,- Kč

14.11.2006

16.00

seminář PRÁCE S KYVADLEM A PSYCHOKINEZE (působení na fyzické okolí silou své
mysli) všichni pociťujeme vibrace, dojmy, neviditelná záření a můžeme je zviditelnit prostřednictvím kyvadélka. Na semináři se je naučíte interpretovat a zhodnotit podle určitých osvojitelných zásad a metod. Cena 660,- Kč , v ceně je jednoduché kyvadélko, písemný materiál pro
práci s kyvadlem a 3ks příboru pro PK praxi

21.11.2006

16.00

PERNÍKOVÁ AKCE
účastníci se naučí připravovat cukr, polevu, sníh a zdobení. Bude možné nahlédnout na
„archiv“ pí. Klimkové. Něco málo bude i na prodej. Na kurz si vezměte: ubrousek, malý
mikrotenový sáček (bez švů), krabičku (na nazdobené perníčky – budou mokré), popř. si
můžete vzít své napečené tvary. Cena 250,- Kč

4.12.2006

17.00

vernisáž GABRIELY HOLČÁKOVÉ vestibul DK
Pod pseudonymem Naveena Sambodhi představuje svá díla a v Holešově působí Mistr Reiki
Gabriela Holčáková. Věnuje se celostní medicíně, jejíž součástí je také léčení a diagnostika
pomocí automatické kresby a energetických obrazů.

5.12.2006

MIKULÁŠ
děti se mohou pobavit na diskotéce a podle přání rodičů jim mohou být
Mikulášem předány dárky.

7.12.2006 17.00-19.00

seminář DRAHÉ KAMENY, JEJICH PŮSOBENÍ NA ENERGIE ČLOVĚKA
seznamovací přednáška. Cena 25,- Kč

13.12.2006
22.12.2006

9.00

Betlémské putování (divadlo Koráb Brno)
Vánoční koncert skupiny FLERET

Děkujeme všem účastníkům našich akcí za návštěvu.
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SPORT

Sokolovna
Vizovická Sokolovna bývala dřív střediskem tělovýchovného a kulturních života. Byla to doba, kdy ještě
nestála nová škola s velkým sálem a později Kulturní
dům. Proto také sloužila víceúčelově jako tělocvična,
kinosál, pro divadelní představení, zábavy a plesy.
Tady začínali gymnasté pan Pšenčík, Kůstka, Valíček
a spolužák K.Chudárek. Jmenovaní patřili v té době
k československé špičce a to si nevymýšlím. Tady také
začínal bezesporu nejznámější Vizovjan Bolek Polívka
pod dohledem svého otce a pana Sulíčka. Bolek také
při každé příležitosti Vizovice vzpomene, ale ne všichni domácí ho mají rádi, ale tak už to chodí.
Připomeňme si také přeplněné plesy a překrásné maškarní karnevaly s výpravou pana Diviny.
Vzpomínám, jak jsme chodili daleko před začátkem,
jak se říká „chytit stůl“. Když jsme poctivě vystáli
řadu, stejně už byly nejlepší stoly pořadateli obsazené.
Na stůl byla potom povinnost poručit „baňu“ vína,
která také, než se dostavily naše nafintěné polovičky,
obyčejně „padla“.
Vzpomínám také na hojně
navštěvovaná filmová představení a na finty, které jsme používali, když jsme se chtěli dostat
na nepřístupný film. V té době
vidět kus odhaleného ženského
těla znamenalo pro mládež stop,
no ale jak to bylo vzácné! Třeba
taková Divá Bára, film s Vlastou Fialovou, nic jsme skoro
neviděli, však se koupala v noci
a nepřístupno! Pamětníci si jistě
vzpomenou, že na Sokolce bývalo také Vinobraní, které pořádal
oddíl kopané, však to ale cosi
nejde k sobě, na Valachoch a víno a tady možná přišel nápad
a vznik slavného Trnkobraní,
kolem kterého je teď takový
humbuk. Součástí objektu byla
také kuželna, kde jsme jako
děcka chodili stavět hráčům
kuželky, samozřejmě za úplatu.
Znali jsme také jednoduchý trik,
aby to hráčům lépe padalo, ti

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

ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Výzva E.on k odstranění větví
Na základě § 25 odst. 4h) zákona č.
458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního
zařízení.
Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.
– „Energetický zákon“ a ‚CSN 333300
a ČSN 333301 – „Stavba elektrických
venkovních vedení“, dle níže uvedeného
výpisu z citovaných předpisů:
1.
u vedení nízkého napětí (400/230
V) je předepsaná nejmenší vzdálenost
porostu ( s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru(
od vedení 1m.
2.
u vedení vysokého napětí (22 kV)
je předepsaná nejmenší vzdálenost
porostu (s uvažováním ročního přítůst-

ku či vychýlení porostu při větru) od
vedení 2m a dále je nutno respektovat
ochranné pásmo, které je vymezeno
vzdáleností 7m kolmo od svislé roviny
krajního vodiče na obě strany a kde je
dovoleno pěstovat porosty pouze do
výše 3m.
3.
u vedení velmi vysokého napětí
(110 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostů (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při
větru) od vedení 3m a dále je nutno
respektovat ochranné pásmo, které
je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo
od svislé roviny krajního vodiče na
obě strany a kde je dovoleno pěstovat
porosty pouze do výše 3m.
4.
v lesních průsecích jsou vlastníci či
uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit E.ON Česká republika,
a.s., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů

podpěrných bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být
ohrožena bezpečnost osob, technický
stav vedení nebo jeho provoz, může být
prováděna pouze se souhlasem E.ON
Česká republika, a.s., a za dozoru osoby
jí ustanovené.
Odstranění a okleštění dřevin, prosíme, proveďte v termínu do 15. listopadu tohoto roku.
Uplyne-li uvedená lhůta marně,
oznamujeme tímto, že zaměstnanci
E.ON Česká republika, a.s., vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů
vlastními prostředky. Užitková dřevní
hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem
nemovitosti (pozemku), vzniklý klest
a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
E.ON Česká republika, a.s.
Bližší informace Vám poskytneme
na telefonním čísle 577 163 354

Vážené dámy a pánové, občané Vizovic!
Navazujeme tímto na dřívější informace a sdělujeme Vám, že
Okrašlovací spolek Vizovice udělil
uznání za účast v soutěži o květinovou výzdobu domů paní Andrei
Hábové, Masarykovo nám. 1129,
Romaně Hábové, Zahradní 1053,
Aleně Šolcové, Štěpská 404 a paní
Daně Tlusťákové, Štěpská 393.
Děkujeme ještě jednou všem,

kteří se zúčastnili a děkujeme také
sponzorům soutěže, kteří věnovali
hodnotné ceny:
Drogerie Věra spol. s r.o.,
Restaurace u Tonka, Město Vizovice
a Chovatelské potřeby Anna
Outratová.
Účastníci je obdrží na nejbližším
zasedání OSV z rukou členů spolku.
Prodej náramků a sbírku na

rekonstrukci mostu mezi náměstími jsme ještě neukončili. Děkujeme
všem, kteří přispěli a samozřejmě
i těm, kteří využijí možnosti v budoucnu a podpoří tuto aktivitu.
Děkujeme také za Vaše podněty
ke zkrášlení města, budeme se Vašimi
postřehy aktivně zabývat.
Členové OSV

Komu vadí protiostřiková zábrana u nemocnice?
Od letošního jara pěstují někteří
mladíci z našeho města zvláštní druh
sportu. Vykopávají lexan ze zábrany
u nemocnice. Jistě nemusím vysvětlovat čemu tato zábrana slouží a že
vykopnutím celé tabule lexanu pozbývá
své funkčnosti. Letos se podařilo vyrazit již 12 tabulí.Mrzí to nás, zaměstnance nemocnice a zajisté i příznivce
této instituce z Vizovic a okolí. My

všichni se již několik let snažíme, aby
budova a areál nemocnice vypadaly
dobře a aby se i pacientům a jejich
návštěvám v nemocnici líbilo. Tím víc
nás mrzí počínání několika jedinců,
kteří si vybíjejí své vášně nepatřičným
způsobem. Neví snad někdo, kdo je
tím „borcem“ s velkým „B“?
Zdeněk Adamuška
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Oprava kříže na Janově hoře
Kromě investičních akcí se snaží
Město Vizovice pečovat i o kulturní
památky. Z osmi křížů, které stojí v našem katastru, již byly zrestaurovány
v ulici Říčanské, Kopanické a Těchlovské. Na přání a podnět našich
občanů i chatařů se začalo s opravou kříže na Janově hoře. Kdo jste
procházeli kolem, jistě jste postřehli, že kříži scházelo levé rameno,
tělo Krista nemělo pravou ruku
a chodidla, ostatní části byly zvětralé a byla ohrožena i jeho stabilita.
Jelikož tento kříž stál na soukromých pozemcích, odkoupilo Město
Vizovice v minulém roce část těchto
pozemků od soukromých vlastníků.
Restaurování bylo svěřeno ateliéru
MARSTON v Brně – paní Daně
Markové a MgA. Jiřímu Markovi.
Město Vizovice požádalo Nadaci
Občanského fóra o finanční grant
z programu Opomíjené památky
na opravu kříže. Finanční náklady
činily 84.966,- Kč, z čehož Nadace
Občanského fóra uhradila 40.460,Kč a na zbytku se podílelo Město
Vizovice se štědrými občany. V neděli
17.září odpoledne v 15 hodin za účasti

P. ThDr. Stanislava Glűcka, pana starosty ing. Víta Sušily, našich i přespolních
občanů, vykonal obřad svěcení zdejší

duchovní správce P. Jan Kutáč. Do programu přispěla svým zpěvem i schola.
Pan starosta ing. Vít Sušila nejpr-

ve poděkoval všem, kteří se jakoukoliv
formou podíleli na rekonstrukci, financování i vlastní oslavě a pak zdůraznil
jeho význam: „Když nepočítám kříže
u kostela a na hřbitově, máme ve
Vizovicích u cest a na návrších osm
křížů. Jsou svědkem života našich
předků. I když u většiny neznáme
okolnosti a konkrétní důvody jejich
stavby, vypovídají toho hodně o životě a víře našich rodičů. Jsou výrazem
vděčnosti za dobro, kterého se jim
v životě dostalo, i naděje, se kterou
se k nim lidé obraceli s prosbami
o pomoc. Nadace Občanského fóra
svou činnost prezentuje pod heslem
„Aby minulost měla budoucnost“.
Odnesme si z dnešního dne víru,
vděk a naději našich předků do svého
dalšího života.“
Buďme vděční za udržování
památek našich předků, važme si
hodnoty i práce vynaložené na jejich
restaurování a chraňme je před svévolným poškozováním vandalismem.
Vždyť mnohým nejsou lhostejné.
Kolik květin úcty je k nim doneseno
s láskou! I rozžatá světla o tom hovoří...
BM

Nový duchovní správce vizovické farnosti
K 30.6.2006 ukončil své působení
ve vizovické římskokatolické farnosti
P. Robert Marciniak (přišel do Vizovic
v r. 1999) – odešel do zahraničí na
studijní pobyt v Rakousku a Anglii
a vystřídal ho P.Jan Kutáč. Nového
pana faráře jsme požádali o krátký
rozhovor.
Mohl byste nám sdělit několik
stručných informací o sobě?
„Narodil jsem se v roce 1942 v Lubině u Kopřivnice, městě Tatrovky.
Tam jsem také sedm let pracoval.
V roce 1966 jsem nastoupil do semináře v Litoměřicích a po pěti letech
studia a přípravy jsem byl v roce 1971
vysvěcen na kněze. V osmdesátých
letech jsem působil ve Hvozdné, pak
v Želechovicích a na Provodově. Byl
jsem i spirituálem v semináři v Litoměřicích, chvíli sekretářem u pana arcibiskupa, pět let farářem ve

Valašských Kloboukách, pak v Praze
- Vinoři a nyní jsem na jedenáctém
místě.“
A jak jste se dostal do Vizovic?
„No, to bylo jednoduché. My
kněží už při svěcení slibujeme poslušnost biskupovi. Do pražské arcidiecéze
jsem byl jen „půjčen“, letos v březnu
mi pan arcibiskup řekl: „potřebuji tě
do Vizovic“ a tak od července jsem tu
u vás ve Vizovicích.“
V našem kraji nejste poprvé, přesto
jaké jsou Vaše první dojmy z Vizovic?
„Lidé se mě často ptají, kde to bylo
lepší. Víte, já každou farnost chápu, že
mě tam posílá Pán a proto tam chci
být „celým srdcem“. Dřívější farnosti
jsou už uzavřené kapitoly. Pro kněze
jsou radostí lidé, děti, služba nemocným a musím říct, že je tu pěkné
společenství, a ty valašské kopečky se
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mi také líbí.“
Na co byste se chtěl zaměřit ve
Vašem působení u nás?
„Řekl jsem to při jedné z prvních
mší svatých: „budování farnosti jako
společenství“ a „stát blízko rodinám“,
tedy třetí a čtvrté Boží přikázání.“
Jaké jsou Vaše osobní přání v novém působišti, co byste přál občanům
Vizovic?
„O tom přání jsem se už zmínil a co
bych přál občanům? Aby měli zdravé
sebevědomí obyvatel města s cennou
historií, aby byli solidární a iniciativní,
prostě měli k sobě blízko.“
Děkujeme a přejeme Vám, aby se
Vám ve Vizovicích líbilo a abyste zde
našel hodně ochotných spolupracovníků pro Vaši náročnou službu.
-vl-

Babí léto 2006

Společenská kronika

Kryštófek

Narození:

Stanislava Tlustáková
rodiče: Alois a Stanislava roz. Machovská

Nejlepší člověk, kterého jsem znal,
Byl náš pes Kryštófek.
Naša mama už je sama-.
Kryštófek pod malinama...

Eliana a Johanka Tomanovy
Rodiče: Bronislav Toman a Monika Vyvlečková
Matěj Marek
Rodiče: Dan a Dagmar roz. Sušilová

Návraty

(zamyšlení nad pozvánkou)

Petra Ulrychová
Rodiče: Vlastimil a Kamila roz. Čadová

Společné školní roky
Obrací opět naše kroky.
Ta doba-moji, Tvoji lásku
spletla do provázku,
nestydíme se vracet
a bušit do zamčených vrat.
Kouzelné pouto působí na mě, na Tě,
máme ho jakoby přivázáno k patě –
stačí zatahat...

Úmrtí:

Vratislav Outěřický, Růžová, 76 let
Anna Světlíková, Slušovská, 86 let
Alois Mojžíš, Dělnická, 86 let
František Mojžíš, Říčanská, 94 let

Sňatky:

Leoš Nerad, Vizovice – Martina Richterová
Karel Chudárek, Vizovice – Milada Bocáková
Lubomír Bor – Simona Hlavičková, Vizovice
Petr Krajščák – Eva Slováčková, Vizovice
Zdeněk Švub, Vizovice – Ivana Kmentová
Petr Gerža – Eva Glücková, Vizovice
Martin Kurtin, Vizovice – Martina Pechová

Muchomůrka zelená
V klamání tělem je šampion –
někdy vypadá jak žampion,
v peřince mechu si jindy spinká,
myslíš, nevinná holubinka,
Pozdě zjišťuješ v bolestném nářku
žes naletěl na přetvářku...

Moudrá slova

(prospěch, prospěchářství, prospěšnost)
Na první místo klást prospěch vlasti, pak rodičů, teprve na
třetí místo prospěch vlastní.
LUCILIUS

Pomocníci
Při sběru trnek pomáhalo mi hodně srnek
a jeden slimáček.
(Přisátý ke každé jedné z těch trnek).

Bližší košile než kabát.
PLAUTUS
Kde je dobře, tam je moje vlast.
CICERO
Kdo nepozná, kde dobro a kde zlo je ukryto,
netouží poučit se zas a zase
a vždycky všude dbá jen o své koryto,
i kdyby neměl štětiny, je prase.
SAJKA-PANDITA
O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více
než svým životem.
SHAW
Co prospívá játrům, pro slezinu utrum.

Oprášený popěvek
Já na sušky nepojedu, já do lesa nepůjdu,
kdyby na mě Broňa přišel, on by mně vzal
husqvarnu.

Tvůrčí svoboda
Cítím se krásně, když skládám básně.
Alekdyžvelmitězcenechcemise
takselehcenatovyse...

NĚMECKÉ
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M.B.

INZERCE
Informace

P O Z VÁ N K A

o napojení na kanalizaci

Komise pro občanské záležitosti
a
Dům kultury Vizovice

Vás zvou na

Besedu s důchodci
která se koná netradičně
v úterý 28.listopadu 2006 od 15 hodin
ve velkém sále Domu kultury.
Soubor sólistů a členů moravskoslezských
divadel uvede zábavný pořad

„Víno, ženy, zpěv a láska“

V souvislosti s dlouhodobým a podrobným monitorováním
kanalizační sítě pomocí kamerového vozu si dovolujeme upozornit
občany, že vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou
potřebu bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod
je považováno za NEOPRÁVNĚNÉ, a to dle zákona o vodovodech a
kanalizacích č. 274/2001Sb. v platném znění. Neoprávněné vypouštění
odpadních vod do kanalizace je přestupkem nebo správním deliktem,
za který může být příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou
působností uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.
Z tohoto důvodu budou od 1.3.2007 příslušenému
vodoprávnímu úřadu, případně i Policii ČR, ohlašovány všechny
zjištěné případy neoprávněného vypouštění odpadních vod do
kanalizace pro veřejnou potřebu, provozované Zlínskou vodárenskou,
a.s., a dále bude za dobu neoprávněného vypouštění odpadních vod
doúčtováno stočné.
Do 1.3.2007 mohou majitelé nemovitostí, které jsou napojeny
na veřejnou kanalizaci provozovanou Zlínskou vodárenskou, a.s. bez
jakékoli sankce nebo zpoplatnění přihlásit kanalizační přípojku a
uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod. To lze provést kdykoli
nahlášením vašich kontaktních údajů na bezplatné lince 800
100 063. O dalším postupu budete následně vyrozuměni poštou.
Bližší informace získáte po telefonu u paní Verbovské 577 124 233,
e-mailem na: info@zlv.cz, a nebo osobně přímo na Zákaznickém
centru ve Zlíně-Loukách, tř. T.Bati 383, 760 49 Zlín. Úřední hodiny
ZC: pondělí a středa 8-11, 12-17 a ve čtvrtek 8-11 hod.

Během pořadu bude zařazena přestávka s občerstvením.

Ve Zlíně dne 1.října 2006-10-01 Zlínská vodárenská, a.s.

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě
usnesení Rady města Vizovice ze dne 2. 10. 2006 vyhlašuje Město Vizovice

konkurz
na obsazení ředitele (ředitelky) školského zařízení
Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice
Kvaliﬁkační předpoklady uchazeče:
-vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pacovnících a o změně pozdějších předpisů
a řídící schopnosti, znalosti školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní
stav.
Náležitosti přihlášky:
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení
o maturitní zkoušce, případně absolutoriu), doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené
posledním zamětnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci dalšího rozvoje DDM, výpis
rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vžádání, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k
výkonu vedoucí funkce.
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými
přílohami, došlé poštou na adresu : Městský úřad Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, nebo doručené
do podatelny Měsského úřadu Vizovice nejpozději do uzávěrky 3. 11. 2006 ve 14:00 hodin.
Obálku označte slovy: “Konkurz DDM Vizovice - neotvírat“
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120.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vizovicích
Sto dvacet let – to je kus historie ..
Kolik však obětavosti, práce, lidských
tragédií, ale i radosti a šťastných okamžiků se za ním skrývá. Řekneme-li
120 roků dobrovolné hasičské práce
od založení dobrovolného hasičského
sboru ve Vizovicích, musíme obdivovat ušlechtilou snahu, houževnatost
a vytrvalost našich zakladatelů, kteří
přes mnohé překážky a dokonce zlobu
a nenávist prosadili možnost vytváření hasičských spolků k realizaci svých
nejhumánnějších
myšlenek,
ve snaze co nejlépe chránit životy
i majetek všech. Nikdy v celém stodvacetiletém vývoji se nenajde období, kterým by dobrovolné hasičstvo
procházelo zcela bez nesnází. Vždy
nás provázely určité vlny nepřízně,
nepochopení a dokonce likvidačních
snah z různých stran. Jen nesmírná
obětavost hasičů dokázala překonat
všechny nástrahy vývoje a získávat
příznivce i pochopení.
Ve vzpomínkách každého z nás
zůstávají uloženy životní příběhy,
které jsme prožívali, které jakýmkoliv způsobem nás ovlivnily, nebo nám
přinesly další životní zkušenosti. Je
také faktem, že během let se hlavně ty trpké a bolestivé dostávají do
polohy mlhavého zapomnění. Jsou
však situace, které nelze zapome-

nout a neustále si z nich musíme brát
poučení, ať to bylo při požárech či
povodních.
Ve Vizovicích byl dobrovolný
hasičský sbor založen v roce 1886.
Dne 17.července 1886 vydal zřizující
výbor ve složení František Řehák,
František Pšenčík, Josef Pfeffer,
Vilém Holý a Rudolf svobodný

pán Stillfried – předseda. Stanovy
dobrovolného hasičského spolku ve
Vizovicích. Byly schváleny představenstvem obce Vizovice dne 15.července 1886 ve složení Jan Halla
– výbor, František Kostka – výbor,
František Rychlík – radní, Pavel
Kalenda – radní, Josef Čižmář – radní
a František Pšenčík – starosta. Dne
10.října 1886 se uskutečnila valná
hromada Dobrovolného hasičského
spolku ve Vizovicích, kde byl zvolen
nový výbor ve složení Max Knapp za
velitele, František Kostka za podvelitele a za členy výboru svobodný pán
ze Stillfriedů, Vilém Holý, Tomáš
Šamánek a František Hamrlíček,
František Pšenčík, Antonín Kašpárek
za náčelníky a Sigmun Jelínek,
František Brázdil a Antonín Sláčík za
náměstky náčelníků.
Celkem bylo ve spolku 69 členů
výkonných a 34 členů přispívajících.
Starosta města František Pšenčík předal sboru 600 zlatých na zakoupení
požárního nářadí.
V roce 1886 měl spolek jednu
čtyřkolovou stříkačku jednoproudní s dvojákem, jednu dvoukolovou
stříkačku sundávací s dvojákem a 2
stříkačky berlovky.
Součástí oslav 120.výročí byla
i slavnostní valná hromada v Kulturním domě, které se zúčastnila řada
hostů z okolních sborů, Okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Zlín, Krajského sdružení hasičů
ČMS Zlínského kraje, Sdružení hasičů ČMS Praha, Hasičského záchranného sboru ZLK, DHZ Gajary
a Města Vizovice.
Po uctění památky zemřelým přednesl zprávu o činnosti starosta sboru
brat Jan Štalmach. Dále proběhlo
předání vyznamenání nejlepším členům našeho sboru.Členové obdrželi
„Čestné uznání SDH“, medaile „Za
zásluhy“, „Za mimořádné zásluhy“,
odznak sv. Floriána, „Čestné uznání
SH ČMS“ a sbor obdržel nejvyšší
svazové vyznamenání „Čestný prapor SH ČMS“, který předal Ant.
Zatloukal, člen výkonného výboru Sdružení hasičů ČMS, který je

shodou okolností bratrancem Jiřího
Paroubka, předsedy ČSSD.

V Hasičském domě byla uspořádána výstava písemných dokumentů a fotografií od založení až
po současnost. U příležitosti 120.
výročí založení byla vydána brožura, ve které je podrobněji sepsána historie hasičů. Tuto je možné
si objednat na e-mailové adrese
hasici.vizovice@seznam.cz zdarma až
do vyčerpání zásob.
V okolí Hasičského domu byla
rozmístěna výstava historické a současné techniky. Dále bylo provedeno
námětové cvičení, kterého se zúčastnilo sedm sborů. Pak byla provedena
ukázka hašení bourajícího osobního auta s vyprošťováním zraněného,
slaňování z výsuvné plošiny (42 m)
atd. Na závěr oslav se uskutečnilo
přátelské posezení při hudbě a tanci
za Hasičským domem.
Je tomu 120 let, co první členové
dobrovolně na sebe vzali tak náročný
úkol – pomoci bližnímu v neštěstí.
V neštěstí jak při požáru, tak při
ostatních živelných pohromách.
Proto všem hasičům ve Vizovicích
patří poděkování a blahopřání ke
120.výročí založení dobrovolného
hasičského sboru. Poděkování patří
také Městu Vizovice bez jeho pomoci by se toto veliké dílo nepodařilo
vybudovat. Poděkování za příkladnou, obětavou a záslužnou práci
patří také všem hasičům z okolí, ať
dobrovolným nebo placeným, kteří
se o rozvoj hasičského hnutí poctivě
zasloužili.
Štalmach Jan, starosta SDH
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