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Zamyšlení
Přehoupl se nový rok a pomalu si zvykáme
psát bez váhání na konci letopočtu šťastnou sedmičku. Ani jsme se nenadáli a je konec února.
Běh života je jakoby stejný, události plynou
jedna za druhou a v tom chvatu zapomínáme na
novoroční předsevzetí. Příroda má starosti s jakousi stabilitou a zdá se, že ji přenáší na nás lidi.
Splní se očekávání z konce roku? Sledujeme ekonomickou situaci, politická rozhodnutí, osudy
slavných, hodnotíme a přesně víme, co by jak
mělo být. Nezapomínáme ale na sebe? Jakým
dílem můžeme přispět ke srovnání mnohých
věcí, které nás obklopují a událostí, které nás
často spíše míjejí.
Nebýt lhostejný. Jak obsažná mohou být
dvě slova. Nebýt lhostejný k přírodě, lidem,
věcem. Mít pocit sounáležitosti s prostředím,
ve kterém žijeme. Pak bychom nemohli mávnout
rukou například nad zničenými fasádami mladými sprejery ( kteří zkouší utéci nudě ), černými
skládkami, rozlámaným křížem za Vizovicemi,
další zmizelou lavičkou z Janovy hory, která sloužila k odpočinku pocestným…
Každý den nám nabízí spoustu příležitostí,
kdy máme možnost se rozhodnout. Ať chceme nebo ne, čas se nezastaví a nové příležitosti
budou přicházet. Věřme, že je uchopíme za ten
správný konec. Stejně jako příroda plna váhavého očekávání nového jara se jistě ustálí, i naše
lidské konání pak najde svou rovnováhu.
Alena Hanáková
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Zvonice na Chrastěšově foto: J. Kalenda

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice
USNESENÍ z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 18. 12. 2006
Zastupitelstvo města Vizovice na svém mimořádném zasedání dne 18. 12. 2006 přijalo následující usnesení:
-

-

-

X/165/06
schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. PK 1176/1 v k. ú. Vizovice a oddělený pozemek p. č. 1176/8 v k.
ú.Vizovice, který se nachází v nové zástavbě ulice J.Haly a reaguje na nové zaměření pozemků.
X/166/06
schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. PK 1176/1 v k. ú. Vizovice a oddělené pozemky p.č. 1176/10
a p.č. 1176/11 v k.ú. Vizovice, který se taktéž nachází v nové zástavbě ulice J.Haly a reaguje na nové zaměření
pozemků.
X/167/06
neschválilo Souborné stanovisko ke konceptu Změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Vizovice.
Zastupitelstvo neschválilo Souborné stanovisko ke konceptu týkajícího se rychlostní komunikace R49 ze dvou
důvodů. Jedním bylo nepřijatelné zúžení koridoru R49 z jižní strany k.ú. Vizovice a druhým důvodem bylo
nepředložení alternativní možnosti vedení R49 k.ú.Vizovice.
Jaroslav Burkart
místostarosta města

Informace pro podání daňového přiznání
fyzických osob za rok 2006
Finanční úřad ve Zlíně v rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti nabízí v době výběru daňových
přiznání fyzických osob za zdaňovací období r. 2006 možnost poskytovat veřejnosti informace potřebné ke správnému vyplnění daňového přiznání.
Z tohoto důvodu budou na Finančním úřadě ve Zlíně rozšířeny v pracovní dny úřední hodiny takto:
od 19.3. do 30.3. 2007 denně od 8.00 – 17.00 hod.
Otevřeno bude i v sobotu 31.3.2007 od 8.00 – 12.00 hod.
Posledním dnem pro podání daňového přiznání je pondělí 2. dubna 2007 do 18.00 hodin
Pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích spadajících do působnosti Městského
úřadu Vizovice, budou pracovníci finančního úřadu poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání
v prostorách naproti kanceláře matriky v I. poschodí MěÚ Vizovice takto:
5.3.2007 v době od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hodin
12.3.2007
8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hodin
19.3.2007
8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hodin
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Rada města Vizovice vyhlašuje svým usnesením č. 2/24/07 podle ustanovení čl. 4 Zásad pro použití prostředků účelového
peněžního fondu města Vizovice “Fond pro rozvoj bydlení”

výběrové řízení na poskytnutí půjček
z Fondu pro rozvoj bydlení pro rok 2007
1.
Základní podmínky půjčky

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

2.
Druhy poskytovaných půjček

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

3.
Lhůta pro podávání žádostí do výběrového řízení

Pro podávání přihlášek se stanoví lhůta do 31.3.2007 poštou nebo osobně v podatelně městského úřadu.

4.
Náležitosti žádostí

Žádost o poskytnutí půjčky musí obsahovat tyto údaje:
A. Jméno žadatele - fyzické osoby, název žadatele - právnické osoby, jméno jejího statutárního orgánu
B. Adresa bydliště nebo sídla
C. Přesné označení předmětné obytné budovy nebo stavby (číslo popisné, číslo parcely)
D. Druh požadované půjčky
E. Náklady opravy nebo rekonstrukce (podle zpracovaného rozpočtu nebo kvalifikovaný odhad)
F. Termín plánovaného zahájení a dokončení
G. Požadovaná částka půjčky
H. Návrh na zajištění půjčky (dva ručitelé, směnka, nemovitost apod.)
K žádosti musí být přiloženy
A. Doklad o vlastnictví nemovitosti, které se půjčka týká (Výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva apod.)
B. Stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti akce příslušný podle ustanovení stavebního zákona.
Pokud nebyl ještě stavebním úřadem takovýto doklad vydán, kopie žádosti na stavební úřad.
V tomto případě bude schválená půjčka poskytnuta po jeho vydání.
Pro podávání žádostí je v podatelně Městského úřadu k dispozici formulář, který tvoří přílohu těchto Pravidel.
Všechny žádosti, došlé v termínu stanoveném v bodě 3, vyhodnotí správní rada FRB. O poskytnutí půjčky rozhodne
Zastupitelstvo města Vizovice. Poskytnutí půjčky není nárokové. Výběrové řízení probíhá jednorázově. Žádosti nelze doplňovat po uplynutí lhůty pro jejich podání. O všech žádostech musí být rozhodnuto současně.
O výsledku výběrového řízení všechny uchazeče neprodleně vyrozumí Městský úřad. Vybrané uchazeče vyzve k uzavření
smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy o půjčce zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po
vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
Na základě smlouvy o půjčce uzavře Česká spořitelna, a.s., okresní pobočka Zlín, s uchazečem smlouvu o účtu. Čerpání
finačnních prostředků z tohoto účtu se děje na základě předkládaných účetních dokladů (faktur aj.) bezhotovostním převodem na účet dodavatele.
Vizovice, 5.2.2007

Mgr Alena Hanáková
starostka
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Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.
Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský prostor, je
navázání spolupráce mezi podnikatelskými, neziskovými a samosprávnými subjekty, které v regionu
působí, a které mají zájem na jeho harmonickém rozvoji. Výrazem tohoto úsilí bylo založení občanského
sdružení Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko
(dále jen MAS), jehož posláním je realizace integrované územní strategie rozvoje venkova, která povede
k podpoře trvale udržitelného rozvoje daného území.
Zakládajícími členy MAS se stalo 13 subjektů, kterou
tvoří zástupci mikroregionu Vizovicko a mikroregionu
Slušovicko, 6 zástupců za podnikatelský sektor a 5
zástupců za neziskový sektor.
Hlavním úkolem MAS je kromě iniciování vzniku
strategie MAS a zpracování žádosti o přidělení finančních prostředků na její realizaci, také vyhlášení výzvy
k podávání projektů, výběr projektů na základě předem určených kritérií a také kontrola správnosti využití finančních prostředků v průběhu realizace projektů.
Zkratka MAS je v Evropě známá pod názvem Local
Action Group (LAG). Místní partnerství tohoto typu
funguje na principu metody programu LEADER+,
navazující na programy LEADER I (1991-1994)
a LEADER II (1994-1999) nebo na principu české
obdoby tohoto programu, tzv. LEADER ČR. Metoda
LEADER potvrdila svou využitelnost ve všech typech
venkovských oblastí bez ohledu na jejich socio-ekono-

mické podmínky nebo přístup k řízení rozvoje území.
V České republice je tato metoda aplikována až od
roku 2004, v tomto roce bylo vytvořeno zhruba 80100 MAS, jejich počet v letošním roce se předpokládá,
že vzroste na 150-180.
V kontextu nového programovacího období 20072013 je stále více zapotřebí otevřenější diskuse ke
spolupráci. V tomto období bude v rámci nového
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EAFRD) přiděleno na projekty rozvoje venkova přibližně desetkrát více peněz, než tomu bylo do současnosti. Předpokládá se, že ročně bude mezi místní akční
skupiny na území České republiky přerozdělována
finanční částka ve výši 650 mil. Kč.
Jedním z podkladů připravované strategie občanského sdružení Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko je zásobník projektových záměrů obcí, podnikatelů a neziskových organizací, do něhož můžete
přispět také svým záměrem po vyplnění formuláře
námětu projektu, který najdete na webových stránkách
www.mestovizovice.eu pod odkazem Městský úřad
– Euromanažer – Informace. V případě, že chcete
ovlivnit také zaměření připravované strategie MAS,
posílejte prosím své náměty na emailovou adresu:
jana.kubikova@mestovizovice.cz

Stará cesta na Zádveřice
Úsek silnice III. tř. Vizovice - Zádveřice byl poškozen vlivem povodní v jarních měsících roku 2006.
Naše organizace zajistila na opravu uvedeného úseku
finanční prostředky a následně zahájila přípravné
práce. Současně následovalo výběrové řízení na zhotovitele vlastní realizace stavby. Toto řízení vyhrála
firma Zlínské stavby a.s., která dle uzavřené smlouvy
o dílo má opravit vozovku v termínu do června 2007.
Ačkoliv se Vám může jevit stavba jako dokončená,
ve skutečnosti tomu tak není. V současné době jsou
hotové pouze nestmelené podkladní vrstvy konstrukce
vozovky a statické zajištění uvedeného sesuvu silnice.
Zbývá dodělat odvodnění a především horní živičné vrstvy komunikace. Z tohoto důvodu není zatím
možné předmětný úsek silnice zprovoznit. Naše organizace společně se zhotovitelem stavby dělá vše pro to,
aby byl termín dokončení opravy urychlen. Zatím jsou
všechny předpoklady k tomu, že se tento záměr podaří
uskutečnit a předmětný úsek shora uvedené silnice
bude uveden do provozu v jarních měsících letošního
roku.
Ing. Lubomír Hladký,
Ředitelství silnic Zlínského kraje
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Ing. Jana Kubíková

ODPOVÍDÁME NA OTÁZKY OBČANŮ
Jaké má Komise ŽP rady Města Vizovice kompetence v otázkách řešení porušování
zákonů týkajících se ŽP na území města?
Životní prostředí je široký pojem. V každém případě má jednotlivé složky, které se ŽP týkají. Takovými složkami jsou: voda, půda, ovzduší. Každá taková složka životního prostředí je chráněná zvláštními zákony, jako jsou:
1. zákon o vodách,
2. zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
3. zákon o ovzduší,
4. zákon o ochraně přírody a krajiny,
5. zákon o lesích,
6. zákon o myslivosti,
7. zákon o rybaření,
8. zákon o odpadech,
9. zákon o ochraně zvířat proti týrání.
Součástí právní úpravy zvláštních zákonů jsou mimo jiné kompetence stanovené ve znění paragrafů týkajících
se působnosti obecních a jiných úřadů, ukládání pokut za přestupky a správní delikty. V těchto částech zákonů
jsou přesně vyjmenovaná protiprávní jednání a vyčísleny pokuty za nezákonné činnosti.
Odpověď na úvodní otázku tohoto zamyšlení tedy zní:
Komise jako celek je iniciativním orgánem rady obce, který předkládá své náměty k řešení problémů. Obec,
jako samosprávný celek, pak může uložit pokutu až do výše 200 000,- Kč osobě (právnické a fyzické osobě,
která je podnikatelem), která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo
vyhrazené místo.
Tuto pokutu dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, může ukládat rada obce ve věcech samostatné působnosti. Tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti.
Jakékoliv porušení jednotlivých zvláštních zákonů na úseku ŽP pak řeší na základě kompetencí stanovených
ve zvláštních zákonech věcně a místně příslušné úřady a jejich orgány zabývající se ŽP. Podněty ve věci porušování zákonů mohou na těchto úřadech podávat obce i jednotliví občané.
Ing. Vladimíra Kovářová

Výpisy z katastru nemovitostí
Městský úřad ve Vizovicích uvedl do provozu
novou službu občanům – výdej výpisů z katastru nemovitostí. Stalo se tak na základě zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména
zák.č. 81/2006 Sb.). Občan již nemusí jezdit
pro tyto výpisy na Katastrální úřad do Zlína.
Každá výstupní sestava je opatřena elektronickou značkou, číslem jednacím a doložkou, ve
které ověřující osoba opatřuje vytištěnou sestavu svým razítkem a podpisem. Takto vybavený
výpis z katastru nemovitostí pak nabývá právní

sílu veřejné listiny. Výstupy jsou poskytovány z centrální databáze informačního systému
katastru nemovitostí v rozsahu celé ČR. Cena
vydaného výpisu je dána zákonem č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů a je stanovena ve výši 50,- Kč za každou stranu výpisu.
Osobně jsem si fungování této služby ověřil
počátkem února. Pracovnice podatelny mi výpis
z KN ochotně na počkání vystavila. Další informace o této službě získáte na podatelně MěÚ.
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JŠ

ŠKOLY
Sečteno
a podtrženo
Pololetí je u konce, známky jsou
zapsány. Jenže škola, a zejména ta naše
není jen o známkách. Dovednosti studentek a studentů vytvářejí osobitý profil
naší školy, kterým se můžeme chlubit již
několik let.
Zdálo by se, že si tady pod těchlovským kopcem jen tak tiše žijeme.
Opravdu jenom zdání. Nevěříte? Přijďte
někdy nahlédnout.
Vždyť jen v tomto pololetí probíhala
ve škole soutěžní kola kadeřníků, kosmetiček a fotografů. Naši žáci dobře vědí, že
jen ti nejlepší jsou schopni uspět v celostátních kolech. Nám nezbývá, než jim
držet palce, neboť jejich školní výsledky
dávají tušit, že úspěchy se určitě dostaví.
Škola a její žáci nežijí jen svými povinnostmi, ale také zábavou, sportem a kulturou. Tradiční běh pod názvem Mírová
míle každoročně k nám do Vizovic přiláká i účastníky jiných škol Zlínského kraje.
Bylo tomu tak i v měsíci listopadu.V prosinci rozhodovali učitelé tělesné výchovy
o tom, kdo se stane vítězem volejbalového turnaje. Boje byly nelítostné a vítězná
mužstva si pak ceny převzala na tradiční
vánoční besídce. Bohatým programem,
který si žáci prakticky všech tříd připravili, zároveň ukončili kalendářní rok.
Během minulého pololetí mohli
zájemci o studium třikrát nahlédnou prostřednictvím dní otevřených dveří do
zákulisí naší školy. Prohlídka byla tradičně spojena s módní přehlídkou. Modelky
naší školy předvedly modely také občanům Zádveřic, Jasenné a Luhačovic.
A na co se můžete těšit v příštích
měsících? Brzy se objeví pozvánky na
školní ples, který se bude konat 16.
března. A pak už se celá škola zapojí
do příprav na předhlídku odborné a zájmové činnosti žáků, která se uskuteční
19.4.2007 v KD ve Vizovicích. Věříme,
že i ta letošní Vás zaujme stejně, jak se to
stalo již mnohokrát.
Mgr. Alena Hynčicová, učitelka

Soňa Pavelková

na návštěvě Dětského domova
Dne 6. ledna 2007 navštívila náš dětský domov Soňa Pavelková,
šestá finalistka Superstar. Kladli jsme jí různé otázky a ona samozřejmě odpovídala. Potom nám zazpívala několik písniček. Někteří
z nás jí na oplátku zazpívali taky. Potom jsme jí ukázali naše pokoje
i okolí domova. A potom
si s námi jen tak povídala.
My jsme jí vyprávěli, jak
a proč jsme tady. A Soňa
nám řekla o svém složitém
životě. O svých problémech
a o tom, jak je vděčná své
babičce a jak jí moc děkuje.
A na konec jsme se společně
fotili. Bylo to moc krásné.
My, všechny děti z dětského domova ve Vizovicích,
jí moc děkujeme.
Kamila Pačajová,
žákyně 6. třídy ZŠ
při DD Vizovice

Poděkování
Dětský domov na ulici 3. května děkuje touto cestou panu
PharmDr. Bohumilu Hanákovi za finanční sponzorský příspěvek,
který byl použit na koupi zimního sporotovního vybavení pro
děti tohoto zařízení. Přestože letošní zima ještě dětem neumožnila
vyzkoušet nové věci na sněhu, děti ze zakoupených sportovních
potřeb měly velkou radost a věří, že jich letos ještě užijí.
Děti z DD na ul. 3. května

Škola nejen hrou
Učitelé přemýšlejí nad učebními plány...
Ale žáci přestali být hlavními objekty.
Musí se hlavně myslet na - money money,
podmíněné dotovanými projekty...
(k výročí nar. J.A.Komenského)
M.B.2007
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NEVSTOUPÍŠ DVAKRÁT DO JEDNÉ ŠKOLY
První páteční únorové odpoledne. Pečlivě načesané culíky,
nejlepší šaty a ve velkých dětských očích zvědavost, odhodlání a obavy. Ta klika je tak vysoko! Nejsem ještě moc malá? A ty
dveře jsou tak těžké! Mám dost
síly zvládnout, co mě čeká?
Cizí chodba a dlouhé schodiště. Určitě zabloudím! Otočím
hlavu a ještě zahlédnu proužek
modré oblohy. Co se tak vrátit?!
Už to nestihnu! Dveře se zaví-

rají! PRÁSK! Polekaně stisknu
maminčinu ruku. „Neboj se!“
šeptá „Určitě to zvládneš!“
„Neboj se, určitě to zvládneš!“
říká maminka holčičce s culíky
a já se rychle vracím z výletu do
minulosti. „Ahoj! Už jsi viděla
náš les? Zvířátka mi prozradila,
že se na tebe moc těší!“ Velké
zelené oči mezi culíky mi věnují nedůvěřivý pohled. Copak ve
škole může být les? A táta říkal,
že do školy zvířata nesmí!
Beru ji za
malou, studenou, roztřesenou dlaň
a procházíme
se po lese.
Pov í d á m e s i
o stromech,
lesních zvířatech a ptácích.
O domově,
kamarádech
a o školce. Hledáme

Dětský karneval
Členové TJ SOKOL Vizovice uspořádali 13.
ledna karneval pro děti. V sobotní odpoledne se
proměnil sál Sokolovny v barevnou a dovádějící
se směsici dětí. Masky dětí byly zajímavé a krásné, proto rozhodnout, která je ta nejkrásnější,
byl neřešitelný problém. Při promenádě masek
bylo nejvíce kouzelných princezen, velké množství malých i velkých zvířátek, věrohodní hasiči,
čarodějnice, černokněžníci a jiné pohádkové
bytosti. A že byly masky věrohodné, dokazuje
malá příhoda, když se srdceryvně rozplakal malý
zajíček, který se polekal kouzelníka.
Během celého odpoledne hry střídaly tanečky a soutěže a také se našla sladká odměna
pro děti. Pořadatelům patří velké poděkování
a s krásnými maskami dětí se těšíme na příští
karneval.
A.K.
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hřiby a sbíráme lesní plody.
Pozorujeme jeleny a veverky.
Ježkovi pomůžeme vystřihnout
stromeček z papíru, myšce navlečeme poztrácené korálky a zajíčkovi ukážeme svou obratnost při
podlézání překážek. Ještě vklouzneme do myslivecké kamizoly
a než zapneme poslední knoflík
a zavážeme Krakonošovy boty,
jsme na konci lesa. Na cestu
zpátky si nakreslíme kamaráda, takže se v tom cizím lese
už vůbec nebojíme. A aby nám
zpáteční cesta rychleji ubíhala,
zazpíváme lesu na rozloučenou:
Na ty louce zelený.... Za posledním tónem a za posledním smrčkem už čeká maminka. Pouštím
malou, teplou a klidnou dlaň.
Tak ahoj v září! Pozdě odpoledne zazívají skřípavě dveře školy
naposled. Stoletá mosazná klika
září do tmy o poznání jasněji. Dnes ji pohladilo navíc 60
malých doteků.
Andrea Geržová

Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
Od 1. ledna 2007 se změnil název - Dům dětí a mládeže Astra na Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Jeho zřizovatelem
se stalo Město Vizovice, náplň činnosti se však nemění. DDM bude nadále zabezpečovat zájmovou a rekreační činnost pro děti,
mládež, popřípadě pro rodiče dětí a další zájemce.

Připravujeme …

Únor

Příměstský tábor pořádaný od 26. 2. do 2. 3. 2007
Pondělí: Lyžování a sáňkování v Jasenné(dle sněhových podmínek) - návrat do Vizovic kolem 13:30 hod., oběd, hry
na DDM do 15 hod. V případě méně vhodných sněhových podmínek je připravena pro účastníky turistická vycházka.
Úterý: Plavání v lázních Zlín - odjezd z autobusového nádraží v 8:20 hod, Masarykovo nám. ve Vizovicích. Návrat do
Vizovic 13:30 hod., oběd, výtvarná činnost na DDM do 15 hod.
Středa: Návštěva ZOO Lešná Zlín - odjezd z autobusového nádraží v 8:20 hod, Masarykovo nám. ve Vizovicích.
Návrat do Vizovic v 15 hod. na autobusové nádraží ve Vizovicích.
Čtvrtek: Turistická vycházka - do 9 hod. program na DDM, od 9 hod. turistická vycházka do okolí Vizovic, oběd.
Návrat na DDM do 14 hod., do 15 hod. společenské hry a video.
Pátek: Šikovné ruce - pro děti je na DDM Zvonek připraven od 7 do 15 hod. celodenní program, práce s keramickou
hlínou, vaření (děti si připraví oběd), společenské hry, video.
Sraz účastníků je vždy od 7 do 8 hod na DDM Zvonek. Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 21. 2. 2007 na DDM
Zvonek Vizovice nebo ve Školní družině ZŠ ve Vizovicích.

Březen

tradiční víkendová akce „Otvírání studánek“, v odpoledních hodinách batikování a ORIGAMI, „Cesta za velikonočním
vajíčkem“ (turistická akce).

Duben

turistické akce „Hledání jara“ a „Cesta za pokladem“, malování kraslic, tradiční Slet čarodějnic.

Květen

Akademie Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice, která se letos bude konat v úterý koná 15. května v Domě kultury ve
Vizovicích. Autobusový zájezd pro rodiče s dětmi na 39. ročník atraktivní turistické akce „36 000 valašských kroků“ - termín
bude zájemcům včas oznámen.

Červen

ORIZARO 2007 (orientační závod rodinných družstev v pohádkovém Háji nad Vizovicemi), autobusový zájezd pro rodiče
s dětmi na Pulčiny (turistická akce), škola mladých táborníků (třídenní víkendová turistická akce, závěrem června).

Nabídka letních táborů:

Od 1. do 8. července 2007 bude pořádán Cyklistický tábor v okolí Žermanické přehrady. Vhodné pro děti od 13 let, přibližná cena 2 100,- Kč. Bližší informace u sl. Matyáštíkové.
Od 18. do 25. srpna 2007 bude pořádán Letní pobytový tábor v oblasti Chřibů, RS Kamínky. Určeno dětem od 6 do 12
let, přibližná cena 2 500,- Kč. Bližší informace u pí. Šimoníkové.

Veškeré dotazy a informace 739 271 810
Za Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
Zdeňka Šimoníková

TOM Čižici Vizovice

Turistický oddíl TOM Čižici Vizovice byl založen v říjnu 2003 a je registrován Asociací turistických oddílů mládeže pod
názvem Čižici s evidenčním číslem 19 178.
Oddíl ve své činnosti se věnuje všem turistickým aktivitám – letní, zimní i vodní turistice. Věnuje také pozornost
zvyšování tělesné zdatnosti svých členů – kondičnímu plavání a všestranné sportovní činnost. Bezplatně využívá a stará se
o oddílový srub.
Kromě vlastních aktivit oddíl při své činnosti spolupracuje s DDM ve Vizovicích. Organizačně pomáhá zabezpečovat
větší turistické akce, tábory, ale také i další akce pořádané DDM. Tato oboustranně výhodná spolupráce je velmi prospěšná
při pořádání větších akcí, určených zejména pro neorganizovanou mládež z Vizovic a okolí.
V letošním roce došlo k omlazení členské základny, která má opět 29 členů. Všichni jsou současně platnými členy Klubu
českých turistů. Oddíl má nyní hodně mladých členů. Důvodem je odchod starších, kteří po ukončení základní školní
docházky budou dále studovat na různých školách a zůstávají nadále čestnými členy oddílu.
Za všechny stávající členy turistického oddílu jim přeji hodně zdraví a úspěchů v jejich dalším životě.

Miroslav Šimoník
vedoucí oddílu
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KULTURA
Vizovické zámecké kulturní léto po čtyřicáté.
Hudební festival Vizovické zámecké kulturní léto Aloise
Háby vstupuje letos do čtyřicáté sezóny. U jeho zrodu stál
letošní rovněž jubilant - magistr Žabka. Vytvořil skupinu lidí,
ochotných podílet se organizačně, ale i manuálně na přípravě
koncertů. Počátky nebyly snadné. Organizátoři chodili zvát
na koncerty často do domácností občany, o kterých předpokládali, že budou mít zájem o muziku, kterou nabízeli.
Rovněž příprava sálu nebyla snadná. Představovala (a to platí
dodnes) vyklizení historického nábytku včetně exponátů a instalaci židlí. Ta spočívala v tom, že se židle v počtu okolo 100
kusů nosily ručně po jedné do sálu z oratoře nad zámeckou
kaplí. Později byly zakoupeny židle, které se daly naskládat
na sebe po deseti kusech a do sálu se vozily na rudlíku. Po
koncertu se sál musel uvést do původního stavu.
Vizovický Kruh přátel hudby si během doby získal velmi
dobrou pověst jak u uměleckých agentur, tak i u vystupujících umělců, kteří své dojmy z vystoupení v krásném
inspirativním prostředí a před vyspělým publikem vyjádřili
často v kronice našeho KPH. Většina umělců má zájem se do
vizovického zámku vrátit a své vystoupení si zopakovat.
Za uplynulých 39 let jsme uspořádali okolo 300 koncertů
a to převážně ve slavnostním sále vizovického zámku, v zámecké kapli i v chrámu sv.Vavřince. Vystoupili na nich sólisté
zvučných jmen jako Eduard Haken, Václav Hudeček, Ivan
Ženatý, Jiří Stivín, Jaroslav Tůma, Jaroslav Svěcený, Sergej
Milstein, Pavel Šporcl, Felix Slováček, Štěpán Rak, Martina
Kociánová. V hudebně literárních pořadech jsme uvítali
Gabrielu Vránovou, několikrát Alfreda Strejčka, Františka
Nepila, Jana Kačera,
Jitku Molavcovou,
Ladislava Chudíka,
R a d o v a n a
Lukavského, Valerii
Zawadskou, Libuši
Švormovou, Hanu
Maciuchovou a další.
Z hudebních souborů, které vystoupily
částečně v zámku,
částečně v chrámu sv.
Vavřince lze jmenovat
např. pěvecký sbor
Schola Gregoriana
Pragensia pod vedením Davida Ebena,
Sm í š e n ý p ě ve c k ý
sbor Dvořák ze Zlína,
Slovenský komorný
orchester Bratislava
vedený Bohdanem z koncertu 7.5.1978 pěvkyně z milánské
W a r c h a l e m , La Scaly

Moravský komorní orchestr řízený Rostislavem
Hališkou, Smíšený
pěvecký sbor Smetana
z Hulína. Ze smyčcových kvartet u nás
několikrát vystupovalo Janáčkovo kvarteto, Wallingerovo
kvarteto, Kynclovo
kvarteto, Trio B.
Martinů nebo příslušníci brněnské
žesťové školy. Ze
zahraničních umělců
u nás kromě pěvců
Slovenského národního divadla Bratislava
byli sólisté z milánské
La Scaly. Vzpomínky
a zážitky z těchto vystoupení jsou
nezapomenutelné.
Hlasový fond pěvce
Maria Nazaria z Milana i perfektní akustika slavnostního sálu
téměř ohrožovaly ušní bubínky posluchačů i bez zesilovacích
aparatur. Ze zahraničních umělců u nás dále vystupovala
japonská houslistka Schizuka Ischikawa, francouzský klavírní
virtuos ruského původu Sergej Milstein. Na našem festivalu
dostala několikrát prostor Cimbálová muzika Kašava, která
má vynikající interprety - sólisty i široký záběr hudebních
žánrů. Kromě folklóru hrají i díla klasická a jiné hudební
formy a jejich vystoupení má vždy úspěch. Možnost zahrát si
před opravdovým publikem dostávají i žáci Základní umělecké školy. Chceme tím podnítit jejich zájem o učení i cvičení,
ale ukázat také našemu publiku, že hudebnost v našem kraji
žije.
Do budoucna přejeme našemu hudebnímu festivalu ještě
dlouhá léta, kvalitní interprety a hojnou účast těch, pro které
je organizován: účast vnímavého, vděčného a jak píší umělci
v kronice - prostě bezvadného publika. Vizovické zámecké
kulturní léto se neobejde ani bez zájmu a podpory městských
orgánů a finanční a hmotné podpory našich sponzorů. Se
všemi našimi příznivci se těšíme na setkání na prvním koncertu čtyřicáté sezóny Vizovického zámeckého kulturního
léta Aloise Háby ve slavnostním sále vizovického zámku.
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Blahopřání

Klub důchodců Vizovice,
jehož je Magistr Miloš Žabka
jedním ze zakladatelů a stále
aktivních činovníků, přeje jubilantovi především pevné zdraví,
fyzickou zdatnost při tahání harmoniky a spoustu nových tvůrčích nápadů při organizaci klubových setkání, zájezdů a ostatních akcí v budoucích letech.
jka

Dny putují po zemi a obohaceny předávají jeden druhému své bohatství.
Magister farmacie Miloš Žabka o tom ví své. Jeho dny pod ochranou Moudrosti
dosáhly jubilea. Uvázány do kytice 80 let, se významně zapsaly do historie Vizovic,
i do dějin stavu farmaceutů.
Pan Miloš Žabka je člověkem širokého profesního záběru, člověkem občanské
společnosti v tom nejhlubším smyslu slova.
Znají ho lidé širokého okolí a všech generací. Nabízí jim bohatství let, které mu
byly darovány, vlídné a dobré slovo, radu či povzbuzení.
Lze mu jen přát dny nové, dny v nichž člověk sbírá ovoce života a rozdává druhým, k potěšení svému i obdarovaných, nás všech. Dny, v nichž putování po zemi
je odměnou, a každé nové ráno darem. Nechť je jich Vám, pane magistře, přidáno
ještě mnoho.

Lékem
Lékem jste podal,
tajemství farmacie,
kdy člověk v druhém pozná sebe
a proto žije.
Miloš Vavrečka

Magistr Žabka - náš jubilant
Jméno Magistr Žabka je pro občany
střední a starší generace pojem. Znají
ho nejen jako skvělého lékárníka, ale
i jako organizátora a zakladatele akcí,
které jsou dodnes s Vizovicemi spojeny a které Vizovicím dělají jméno
nejen u nás, ale i za hranicemi naší
vlasti. Magistr Žabka se dožívá v těchto
dnech významného životního jubilea.
Vizovské noviny se proto zeptaly jubilanta na některé milníky v jeho životě.
l. Kdy a kde jste se narodil, prožil
dětství a mládí a ústavy, ve kterých jste
se vzdělával (počínaje základním vzděláním)?
Narodil jsem se l0. února 1927
v Novém Bydžově. Tam jsem vychodil obecnou školu a gymnázium. Dále
jsem absolvoval přírodovědeckou fakultu, obor farmacie, Masarykovy univerzity v Brně.
2. Kdy a za jakých okolností jste
přišel do Vizovic?
V roce 1953 jsem následoval svého
bratra, který ve Vizovicích pracoval
u firmy R. Jelínek. Byl jsem hráčem
kopané za divizní Spartak Vsetín, kde
jsem měl přislíben byt. Zde mi slib
nebyl splněn, ale byt mi byl nabídnut
ve Vizovicích a to s podmínkou, že přestoupím do fotbalového oddílu Sokol
Vizovice, což se stalo.

3. Kdy jste se ve Vizovicích začal
věnovat kulturním aktivitám a kdo,
případně co Vás k tomu inspirovalo?
V roce 1958 jsem byl přeložen do
vizovické lékárny a začal jsem se věnovat sportovnímu a kulturnímu dění ve
městě. Hrál jsem za první mužstvo
odd. kopané, založil jsem oddíl stolního
tenisu. Byl jsem jmenován předsedou
Osvětové besedy, která byla pro svoji
dobrou činnost povýšena na Střediskový
kulturní klub.
4. Je známo,že jste stál u zrodu
vizovického trnkobraní včetně soutěže
v pojídání švestkových knedlíků, rovněž
tak jste spoluzakladatelem Vizovického
zámeckého kulturního léta, podílel jste
se na vzniku a činnosti Seniorklubu
a dalších aktivitách. Co byste mohl říct
o vzniku těchto aktivit, jejich vývoji
a co si myslíte o jejich současnem stavu?
V roce 1967 jsem přišel s nápadem
uspořádat ve Vizovicích slavnosti trnek
a spolu s ředitelem Slováckých lihovarů
jsme jim dali název Vizovické trnkobraní. V témže roce jsem ve městě založil
odbočku Kruhu přátel hudby a s tím
hudební festival Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby. Byl jsem spoluzakladatelem Nadace města Vizovic
a Klubu seniorů. Před dvěma lety jsem
se podílel na založení Okrašlovacího
spolku města Vizovice. Jsem dlouholetým členem Klubu českých turistů.
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5. Jaké jsou Vaše osobní záliby,
koníčky, případně jak si „dobíjíte baterie“ pro další práci?
Moje osobní záliby jsou sport, turistika, a práce ve shora uvedených organizacích.
6. Jaká je Vaše oblíbená literatura,
jakou máte rád hudbu?
Mám rád vážnou hudbu, folk a folklor. Čtu starší českou literaturu.
7. Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
Oblíbené jídlo je bramborová kaše
a Šmakoun.
8. Co byste popřál Vizovicím a vizovické kultuře do dalších let.
Aby kultura vzkvétala, bylo jí co
nejvíce v různorodosti a vždy ve vysoké
kvalitě.
Vážený pane Magistře!
Děkujeme Vám nejen za odpovědi,
ale i za všechnu Vaši práci na poli veřejném, kterou jste pro Vizovice vykonal
a přejeme Vám do dalších let hlavně
zdraví, pak taky pohodu a spokojenost
– to, čemu my říkáme „pozitivní myšlení“, dále pak to, čemu staří latiníci
říkali „Carpe diem“ - užít dne, ale to Vy
jste vždy dovedl, o čemž svědčí odkaz,
který po Vás zůstává. Tak tedy dlouhá
léta a živjó.

jhr

Kronika 1957 I.
V letošním ročníku se budeme opět setkávat nad úryvky historie staré padesát let. Pokračujeme
v citaci městské kroniky Vizovic, která je dílem pane učitele Gustava Imrýška. Styl i pravopis kroniky je
zachován, redakce pouze postupně vybírá z četných jejích stránek údaje, fakta, postřehy, které by mohly
občany zajímat i dnes.
Redakce

Rok 1957
Město
Ačkoliv se před našimi zraky stále dějí v našem
městě nějaké změny, přece jen celkový charakter
města se nemění. Můžeme říci, že Vizovice mají
stále charakter malého venkovského města. Bez rozvinutého a významného průmyslu roste město jen
pomalu. Během roku 1957 bylo zde postaveno celkem 12 nových domků, a to jednak Nad městem,
nad Krňáčky, u lesa Žebráčku, při cestě k Těchlovu,
vesměs na výše postavených místech. Zastavovací
oblast Nad městem byla schválena a tak lze očekávat, že zde bude dalších domků přibývat. I když
přibylo 12 nových domků, přece tento přírůstek
nestačí odstranit nedostatek vhodných bytů.
Ve Vizovicích je celkem 805 domovních čísel.
Z toho je 35 domů bez bytů (chaty, zbory, prům.
závody) 770 domů s byty, z čehož rodinných
domků (do 120 m2 obytné plochy) je 749, tj.
97,4%, obytných domů nad 120 m2 obytné plochy
21, tj. 2,6 %.

hlínou a nabíleny vápnem. Před pecí býval rovný
výstupek, zvaný „kútek“, na němž se na otevřeném
ohništi vařívalo v létě. Kouř stoupal přímo do
komína, jenž byl přímo nad „kútkem“.
...

Dnes se staví domky, v jejichž vnitřním prostoru je kromě předsíně, chodby, kuchyně, spížky,
koupelny a prádelny - nejméně dva či tři pokoje
obytné. Byty jsou světlé, s velkými okny, pokoje
vymalovány, podlahy prkenné, natírané olejovou
barvou, nebo jsou podlahy parketové. Nábytek
je leštěný, čalouněný, na podlaze jsou koberce.
Koupelna už není něčím výjimečným, ale zcela běžnou součástí bytu, stejně i spížní komora pro zásoby potravin. Domácnosti jsou vybaveny různými
elektrickými přístroji na usnadnění práce nebo pro
zábavu. Jsou to elektrické vařiče, žehličky, pračky
na praní prádla, kuchyňské roboty, vyssavače prachu, chladničky, radia, televizory a p. Více se dbá
na čistotu a hygienu. Též odívání se věnuje náležitá
péče. To je závislé též na hmotných prostředcích
obyvatel. Každý dnes má práci a výdělky. Dnes není
vidět nuzně oblečených a otrhaných lidí, jak tomu
...
bývalo dříve. Každý má několik obleků pro různé
Letos čítá naše město 3992 obyvatel. Z toho je příležitosti nebo roční období. Ženy v množství
1344 obyvatel námezdně pracujících s průměrným šatstva daleko předčí muže. Rozdíl v odívání mezi
měsíčním výdělkem 786 Kč. Je přirozené, že při městem a venkovem už zmizel. V dnešní době se na
celkovém vyšším průměru vzdělání obyvatelstva vesnici oblékají stejně dobře a podle panující módy
a lepším hmotném zajištění zvyšuje se i úroveň jako ve městě. Mládež se věnuje sportům, v létě
života po všech stránkách.Lidé mají vyšší poža- atletice, plování, kopané, házené, tennisu, stolnímu
davky na úroveň bydlení, odívání, na hygienu i na tennisu, v zimě sáňkování, lyžování, bruslení.
Lidé jsou dnes i ve stravě náročnější. Nyní se
výživu, zkrátka mění se úroveň života. Ještě koncem
minulého století a v první čtvrtině tohoto století sní daleko více masa než dříve. Maso se jí v rodibylo zde i dosti chalup o jediné místnosti - izbě nách každodenně na oběd a často i k večeři v různé
- v niž se nacházela v rohu kamna a pec. V takové úpravě, pečené, smažené, nebo vařené s omáčkami,
izbě žila často velmi početná, třeba i desetičlenná uzeniny apod. Jí se mnoho sladkostí, což má, jak
rodina.. Malinká okna propouštěla málo světla, říkají lékaři, neblahý vliv na chrup lidí. Proto je
podlaha bývala z udusané hlíny, stěny pomazány zubní kaz v dnešní době tak rozšířen.
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...
Školní děti se stravují ve školní kuchyni, kde se
vaří průměrně 420 obědů denně. O žactvo je lépe
postaráno, než tomu bývalo za mého mládí. Tenkrát
museli přespolní žáci chodit do školy pěšky několik
kilometrů denně za každého počasí, na oběd si vzali
s sebou krajíc chleba s povidly, s máslem, nebo
s vajíčkem, s tvarohem apod. Jen v zimě mohli mít
někdy k chlebu kousek slaniny.
Dnes se děti přivezou do školy v autobusech
a ze školy se odvezou rovněž tak. Obědvají dobře
a chutně upravený, teplý a hodnotný oběd ve školní jídelně. Pro děti z mateřské školy a jeslí je školní
kuchyně ve staré škole. V jeslích jsou opatrovány
malé děti zaměstnaných matek, v mateřské škole
jsou vychovávány děti ve věku předškolním. Žáci
1. až 5. ročníku, kteří mají rodiče zaměstnané,
zůstávají ve škole i přes poledne a po vyučování v t.
zv. družinách mládeže, kde si pracují úkoly, baví se
četbou a hrou za dozoru vychovatelek, až se rodiče vrátí z práce. Školní stravování bylo zavedeno
r. 1950 v nové škole, v níž byla zřízena kuchyně
i jídelna.
Zaměstnání nachází obyvatelstvo z převážné většiny v průmyslu, menší část v zemědělství.
Zaměstnanci v průmyslu dojíždějí za prací z největší části do Gottwaldova, menší část je zaměstnána
ve zdejších podnicích průmyslových a komunálních,
něco málo lidí dojíždí za prací též na Vsetín. Ráno
přivážejí autobusy na nádraží dělnictvo z okolí, aby
vlakem pak jeli do Gottwaldova. Velmi rušno bývá
na náměstí Rudé armády odpoledne po 15. hodině,
kdy množství autobusů rozváží dělnictvo, jedoucí
z práce, všemi směry do okolí. Také přespolní žáci
odjíždějí ze školy většinou v tuto dobu do svých
domovů.
Vlakové i autobusové spojení s okolím i se vzdálenějšími městy ve směru do Ostravy a do Žiliny je
velmi dobré a časté jako v letech předešlých. Silnice
z Vizovic jsou všemi směry dobré, asfaltové, dobře
udržované, bez prachu. Přesto však dnešní dopravě
již dobře nevyhovují. Tyto silnice byly budovány
v minulých staletích, v době formanů, jsou křivolaké, s nebezpečnými zatáčkami.. Není divu, že se
stanou při dnešní značné frekvenci na našich silni-

cích dopravní nehody a neštěstí.. Zejména je nebezpečná zatáčka ze severovýchodního rohu náměstí
Rudé armády do ulice Chrastěšovské. Zatáčka je
nepřehledná, neboť do záhybu vozovky, která se
tu lomí téměř v pravém úhlu, vyčnívá ještě bývalý
hostinec „Na špici“. Proto zde bylo v ohbí zatáčky
umístěno zrcadlo.
...
V pátek 5.7. ráno, asi o 7 hod., udála se v této
zatáčce dopravní nehoda. Od náměstí vjíždělo do
zatáčky nákladní stěhovací auto a z opačné strany
jel z Chratěšovské ulice motocyklista vezoucí na
tandemu ženu. Motocyklista, ač jel správně po
pravé straně vozovky, minul sice přední část protijedoucího dlouhého nábytkového auta, ale narazil
na jeho zadní část. Byl prudkým nárazem odhozen
i s motocyklem stranou a způsobena mu těžká zranění i jeho ženě. Na místě neštěstí se ihned shlukl
zástup lidí, kteří sháněli jednak SNB a jednak
sanitní auto. Oba zranění byli odvezeni do nemocnice v Gottwaldově. Neštěstí způsobilo rozruch
mezi lidmi, neboť se odehrálo před zraky mnohých
našich občanů.

Počasí a polní práce
Začátkem ledna nastala obleva a tání za jižního
větru a při teplotě +3° C až 6°C . Pak bylo počasí
proměnlivé. Sníh roztál a znovu napadal. V dalších
dnech po deštivém počasí opět sníh roztál. Teprve
11.1. poklesla teplota opět k nule a v následujících
dnech napadlo 10 cm sněhu. Nyní se dostavily
mrazy - 7°C až -10°C, přes den bylo až -4°C až
- 7°C. Mrazivé počasí potrvalo až do 25.1., kdy se
oteplilo a nastalo sněžení. Opět napadlo asi 10 cm
sněhu. Začátkem února se oteplilo, pršelo a do 6.2.
sníh většinou za jižního větru roztál. ... V dalších
dnech bylo počasí neustále se sněhovými přeháňkami. Poměrně drsné počasí bylo až do konce měsíce,
ačkoliv sníh téměř úplně roztál. Nestálé, drsné
počasí se sněhovými přeháňkami trvalo do 10.3.
Od 11.3. se oteplilo na +10°C až + 16°C. Opět
nastalo krásné, slunné jarní počasí.
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Blahopřání
Josefů ubývá...
Proto na Josefa by měl každý Josef, že je, plesat!
A stálo by možná za uváženou Jožkům
na Josefa pokusit se zvýšit klesající procento Josefů trošku,
byť mají hrubě přes šedesát!

Dům kultury Vizovice
Seznam kulturních akcí na měsíc březen 2007
2.3.2007

18.00

Literární večer – Setkání s JUDr. Josefem Holcmanem
spojené s četbou z jeho nové knihy Trvalá bydliště.

19.3.2007

17.00

vernisáž Velikonoční výstavy - drátování a suchá vazba

22.3.2007

15.00

kurz pletení z pedigu

28.3.2007

9.00

pohádka Jak malovali vajíčka

Je možné se přihlásit na kurzy:
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
Seminář PRÁCE S KYVADLEM (působení na fyzické okolí silou své mysli)
Kurz NUMEROLOGIE
Kurz Numerologie je rozdělen do 3 stupňů ( tři 8hod. výukové bloky)
1. stupeň – principy NRL a dějiny, NRL mřížka a její souvislosti, životní čísla –
výpočet a charakteristika (dle tarotu, planet, afirmace), výpočet a výklad vnitřní a vnější
psychiky jednotlivce, význam písmen…
2. stupeň – primární čísla dní, izolovaná a spojovací čísla, číselné roviny, rozdělení energie jednotlivce
během roku, osobní roční vibrace a podporované činnosti, výpočet tarotu dne ….
3. stupeň – dětská numerologie (životní čísla, číselné roviny, osobní roční vibrace), toky energií, výpočet
věku dospělosti, definice období dětství a období dospělosti, karmické trojúhelníky ….
Absolvování 2. a 3. stupně je podmíněno absolvováním stupňů předchozích (vzhledem k nutnosti osvojení
těchto znalostí).
Cena 1 900,- Kč zahrnuje tři 8hodinové výukové bloky. V ceně kurzu jsou skripta. Součástí je i praktické
procvičování a kolektivní konzultace.
Na závěr účastníci obdrží Osvědčení o absolvování numerologického semináře.
Vzhledem k tomu že kurz je časově náročný (tři soboty od 9-17 hod.) a také obsah kurzu je nutné dostatečně vstřebat než nastoupíte na další stupeň je nutné mezi sobotami udělat časovou prodlevu. Z toho důvodu
není přesně stanoven termín všech sobot.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
J. Trlicová, DK Vizovice
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FLERET - dvorní kapela
valašského království
Vizovice proslavují především
slivovice Jelínek, Trnkobraní, Bolek
Polívka, Masters of rock, ale také stále
více kapela Fleret. Tato folkrocková
parta baví už hezkých pár let posluchače v celé republice. Protože bychom
se o ní chtěli dozvědět něco víc, požádal jsem jejich kapelníka Zdeňka
Hrachového o rozhovor a bylo mi
vyhověno.
Zdeňku, jak dlouho už
kapela existuje a od kdy jste
„profíci“?
Fleret vznikl v roce 1983
ve Vizovicích, přestože jsem
pouze já Vizovjan a vlastně se
tam za tu celou dobu mihli
jen další dva ogaři z Vizovic - Luboš Kovář a Miroslav
Hromádka.Všichni ostatní
členové byli již ze všech koutů
naší republiky. Zkoušeli jsme
ale vždy ve Vizovicích, střídavě na hasičárně a v kulturním
domě a Fleret vždy zeměpisně
i bytostně patřil a patří do Vizovic.
To dokazují texty písní jako např:
Vizovice, Čistá jak Vizovice, Vizovické
pečivo, Chladná studňa ... Nechci tady
ale popisovat dějiny a filosofii kapely,
to by bylo na několikatery noviny. Kdo
by měl zájem, vše se dozví na www.
fleretmusic.cz.
K druhé části otázky. Hudbou se
živíme, neboli jak se říká na volné noze
jsme již třináctý rok.
Kde všude jste hráli a je to pravda,
že taktéž ve slavné pražské Lucerně?
Jsme kapela, která byla dle hudebních kritiků v naší republice jedním
ze zakladatelů hudebního stylu, který
je dnes velmi populární až tendenční
a kterému se říká world music. Jde
v podstatě o promítání lidové hudby
do jiných hudebních žánrů, v našem
případě do folkrockové muziky. Tím
je dán i široký záběr našeho působení
na hudební scéně. Hráváme na obrovských rockových festivalech (Mastes of
rock, Noc plná hvězd, Benátská noc ...),
v rockových klubech, festivalech world
music u nás i v zahraničí (Rakousko,
Španělsko, Polsko, Slovensko,
Francie...), folkových přehlídkách a díky spolupráci s královnou lidové písně

Jarmilou Šulákovou i na ortodoxních
folklorních přehlídkách. No a Praha
a Lucerna? To nejde vynechat. Každá
kapela, která něco znamená, si zahrála v Lucerně. Hráli jsme ve velkém
sále několikrát, na našem samostatném
koncertě jsme tam měli cca 1500 lidí.
Teď jsme se přestěhovali do Lucerna
music baru, který je pro naši muziku
lépe uzpůsoben. Dne 11.3.2007 právě
v těchto prostorách pořádáme společný

koncert se Zuzanou Lapčíkovou a Milanem Strakou (Buty, Laputa) u příležitosti předání zlatých desek za prodej
CD „Kurnikšopatožtojo“ a „Tož sčasné
a veselé“.
Paní Jarmile to stále skvěle zpívá
a na Vánočním koncertu ve Vizovicích
převzala z rukou drátenického mistra
„Valašského slavíka“, měla z něj prý
velkou radost, je tomu opravdu tak?
Je tomu opravdu tak. Na obě otázky
Vám pane Kladníček mohu odpovědět
kladně. Ano, Jarmilka Šuláková na svůj
věk zpívá geniálně, skvěle a nepřekonatelně. Za celý svůj hudební život jsem
zatím neslyšel zpěvačku, která by zpívala lidovou písničku s takovou pokorou
a takovou jiskrou v hlase. Věk u zpěvu Jarmily zatím nehraje žádnou roli,
pokud pominu, že se její hlas malinko
posadil níž. Uzpívá a ujezdí s náma
klidně i 100 koncertů ročně a to nejen
u nás, ale i v zahraničí. Do toho ještě
vystupuje s folklórem a věnuje se různým rozhovorům a televizním a rozhlasovým pořadům. Opravdu mě nenapadá nikdo jiný, kdo by si „Valašského slavíka“ více zasloužil. A nejen to. Myslím,
že by měla být Jarmila Šuláková uvedena i do síně slávy v rámci udělování
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Českých andělů. Sám toto navrhnu
prezidentovi hudební akademie.
Pro Jarmilu je však největší cenou
i odměnou potlesk lidí na koncertech,
jak sama říká, to jí dobíjí baterie a to ji
omlazuje či nedovolí zestárnout. Jsem
velmi rád, že můžu být při této činnosti
Jarmile již 13 let nápomocen .
Vaše vystoupení nenechá nikoho
chladným a je plné humoru ať hudebního či slovního, jste si toho
vědomi?
Nejsme a to je dobře. Kdy
bychom toto vše dělali prvoplánově, tak je to povrchní,
vykalkulované a lidi na to
přijdou, nebude je to bavit
a navíc to člověku neuvěří. To
všechno vychází spontánně
z nás a vyprofilovalo se to za
ty stovky odehraných koncertů. Nikdo z nás není žádný
řečník, žádný komik, jsme
muzikanti, kteří našli s posluchači společný jazyk.
na?

Jaké má Fleret plány do budouc-

Myslím že koncertovat, koncertovat, koncertovat. Jak už jsem výše
uvedl, muzika je náš koníček, ale i obživa, takže je to přímo úměrné, čím
více práce, tím více prostředků ... No
ale vážně, na podzim 2006 nám vyšlo
společně s Jarmilou Šulákovou nové
CD „Zapřahajte žebřiňák“ a to znamená, že letošní rok chceme s novými
písněmi a novým programem na podporu prodeje nového CD objet celou
republiku.
Taky se budeme zabývat přípravou
již zmiňovaného koncertu v Lucerna
music baru, na závěr roku bychom
chtěli zopakovat letošní velice úspěšný
Vánoční koncert v kulturním domě,
uvažujeme o rockových legendách. Je
toho samozřejmě mnohem více, ale
nechtěl bych některé věci zakřiknout.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně úspěchů. Srdečný pozdrav posíláme paní Jarmile, zároveň s přáním
že se s ní někdy setkáme na stránkách
Vizovských novin formou rozhovoru.

FK

ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE

Technické služby města
Vizovice v roce 2007
Oproti loňskému roku budou
TsmV v roce 2007 nabízet občanům Vizovic své služby s některými
změnami, i když poplatky a ceny
zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2006. Novinek pro letošní rok je
hned několik.

žení účtován stejný poplatek jako
na skládce, to znamená jako za
uložení nebezpečného odpadu. Tato
podmínka vychází z požadavku systému zpětného odběru Elektrowin,
do kterého jsou TsmV zapojeny
a díky kterému je možné tuto službu poskytovat bezplatně. TsmV
jsou od 1.10.2006 sběrným místem
elektroodpadu pro oblast Vizovicka,
tudíž je tato služba poskytována
bezplatně i pro podnikatele.

Především se změnil způsob
odkládání odpadů ve Sběrném
dvoře, který je pro občany Vizovic
bezplatný. Podnikatelé se však
budou moci zbavit odpadu vznikajícího z jejich podnikání pouze za
úplatu. Ale i tak je pro ně výhodnější odevzdat odpad ve Sběrném dvoře
TsmV, než jej odvážet na některou
z okolních skládek. Bližší informace o podmínkách uložení odpadu
na sběrném dvoře mohou zájemci
získat na tel. čísle - 605 163 630.
Kontejner pro tento odpad v areálu
TsmV na Zlínské ulici byl sice zrušen, ale byla prodloužena otevírací
doba ve Sběrném dvoře ve Štěpské
ulici, která je od 1.2.2007 v rozmezí
9,00 - 18,00 v pracovní dny a každou první a třetí sobotu v měsíci od
9,00 do 12,00. K této úpravě jsme
byli nuceni přistoupit z toho důvodu, že volně přístupný kontejner
byl zaplňován netříděným odpadem
jak od občanů, tak od podnikatelů,
a vzhledem k tomu, že vzrostla cena
skládkovného za netříděný odpad,
bylo nutné zajistit jeho třídění.

Další novinkou, s jejímž zavedením počítáme od 1.3.2007, je
poskytování pronájmu nízkoobjemového kontejneru s nosností do
l tuny, který bude především pro
nízkou cenu v porovnání s dosud
nabízenými velkoobjemovými kontejnery zajímavý především pro
drobné stavebníky, nebo pro občany, kteří se chtějí zbavit většího
množství odpadů. Velkoobjemový
kontejner je pro ně nevýhodný
třeba pro to, že u jejich domu není
pro velký kontejner dost místa.
V kombinaci s možností bezplatného uložení odpadů na sběrném
dvoře TsmV se jedná o opravdu
výhodnou nabídku, která nemá
v okolí konkurenci. Vzhledem k tomu, že zpočátku budeme disponovat pouze třemi malými kontejnery,
budeme tuto nabídku rozšiřovat až
podle zájmu občanů.

Ve Sběrném dvoře je možné uložit bezplatně i nepoužívané domácí
elektrospotřebiče, včetně chladících
a mrazících zařízení, televizorů nebo
počítačů. Služba je poskytována
bezplatně i pro občany obcí v působnosti městského úřadu Vizovice,
ovšem za předpokladu, že ukládané spotřebiče budou kompletní.
V opačném případě je za jejich ulo-

V průběhu letošního roku také
začneme zatím v omezeném rozsahu nabízet občanům, ale i podnikatelům možnost údržby zeleně
formou placené služby. Se širší
nabídkou služeb v této oblasti však
počítáme podle zájmu spíše na rok
2008. Prádelna TsmV je plně k dispozici jak občanům města, tak podnikatelům. V letočním roce jsme
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zavedli bezplatný rozvoz prádla
zákazníkům, postupně nahrazujeme dosluhující technické vybavení
a kromě praní prádla za příznivé
ceny nabízíme i služby čistírny. Jak
už jsem uvedl, s dalším rozšiřováním drobných služeb počítáme i do
budoucna podle zájmu občanů.
Novinkou letošního roku budou
i změny spojené s organizací tříděného sběru využitelných složek
komunálního odpadu. I nadále
bude sice tato služba zabezpečována společností Marius Pedersen
a.s. a to znamená, že i v letošním
roce budeme třídit plastové obaly,
papír a sklo, ale k těmto komoditám ještě přibude sběr tzv. tetrapaků, jejichž sběr a likvidaci budou
zajišťovat TsmV vlastními prostředky. O způsobu, jakým bude sběr
prováděn, bude každá domácnost
informována zvláštními letáky.
Organizace i četnost svozu ostatních komunálních odpadů zůstává
ve stejné podobě, jak jste na ni byli
zvyklí v uplynulých letech.
Tolik o novinkách v práci TsmV
v roce 2007. V příštím článku se
budete moci seznámit s novou
organizační strukturou TsmV a výsledky hospodaření organizace za
rok 2006.
Ing. Alois Pavlůsek,
ředitel TsmV

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VIZOVICE

CENÍK SLUŽEB OD 1.1.2006
vývoz popelnic 110 L - žetony
odvoz PDO v popelnicích 1100 L
pronájem nádoby 1100 L
pronájem kontejneru 5 m3 dlouhodobý
motorová pila - práce vč. obsluhy
výlep plakátů
- formát A4
- formát A3
- formát A2
- formát A1
křovinořez - práce vč. obsluhy
WAP - pronájem
bourací kladivo Cobra - práce vč. obsluhy
bourací kladivo Cobra - pronájem
válec vibrační VVW3400 - práce včetně obsluhy
válec vibrační VVW3400 - pronájem
plotostřih - práce vč. obsluhy
sekačka trávy rotační - práce vč. obsluhy
poplatek za uložení na skládce
poplatek dle zákona o odpadech č. 185/2001
Ostrovek K-162
- přesun stroje
- výkopové práce, nakládání
řezání živice
- do 60 mm
- do 100 mm
- do 150 mm
PRAGA V3S
- přesun vozu
- nakládka, vykládka, prostoje
IFA
- přesun zametacího vozu
- zametání vozovek a ploch
AVIA MP13
- přesun vozu
- práce s plošinou
obsluha MP13
- elektromechanik
ZETOR 5245
- práce s traktorem
- hrnutí sněhu
Bělorus EO2621
- přesun stroje
- výkopové práce
Š706 MTS sklápěč - přesun vozu
- nakládka, vykládka, prostoje
LIAZ KUKA
- přesun vozu
- sběr - činnost obsluhy
LIAZ RN
- přeprava kontejneru
- nakládka, vykládka
MALOTRAKTOR - práce s malotraktorem
- práce s rotavátorem
- práce s pluhem
- přeprava s vlekem
- sečení žací lištou
- sečení rotační sekačkou
- práce s čelním nakladačem
- mulčování trávy
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31 Kč / ks
185 Kč / ks
2 Kč / den
10 Kč / den
220 Kč / hod
5 Kč / ks / týden
8 Kč / ks / týden
12 Kč / ks / týden
20 Kč / ks / týden
230 Kč / hod
400 Kč / den
250 Kč / den
510 Kč / den
350 Kč / den
970 Kč / den
220 Kč / hod
230 Kč / hod
520 Kč / t
300 Kč / t
16 Kč / km
600 Kč / hod
50 Kč / bm
80 Kč / bm
125 Kč / bm
24 Kč / km
396 Kč / hod
21 Kč / km
750 Kč / hod
20 Kč / km
500 Kč / hod
250 Kč / hod
300 Kč / hod
350 Kč / hod
16 Kč / km
450 Kč / hod
24 Kč / km
360 Kč / hod
24 Kč / km
396 Kč / hod
24 Kč / km
396 Kč / hod
370 Kč / mth
400 Kč / mth
400 Kč / mth
400 Kč / mth
400 Kč / mth
400 Kč / mth
420 Kč / mth
420 Kč / mth

Situace v řešení rychlostní komunikace R49

Dne 18. prosince 2006 se konalo mimořádné zasedání městského
zastupitelstva. Jedním z bodů jednání
bylo schválení Souborného stanoviska ke konceptu Změny č.12 územního plánu sídelního útvaru Vizovice.
Hlavním bodem návrhu změny bylo
zúžení koridoru rychlostní komunikace R49. Schválením návrhu změny by
došlo k zúžení koridoru z původní šířky
600 m až na 200 m. Hlavní výhodou
zúžení by bylo, že občané, kteří by chtěli
provádět např. větší stavební úpravy
domů nebo v současném koridoru plánují novostavbu, by již nebyli vázáni
současnou stavební uzávěrou, platnou
pro plnou šíři koridoru. Stavební uzávěra
by tak platila pouze v šíři přibližně 200
m. Trasování R49 by tak již bylo přesně
vymezeno. Podobná jednání proběhla
i v ostatních okolních obcích, kterých
se R49 týká. Zádveřické zastupitelstvo
návrh změny územního plánu zamítlo,
protože realizací současného návrhu R49
by byla jejich obec značně poškozena,
a rozhodlo se vyhlásit stavební uzávěru.
I zastupitelstvo Lhotska se rozhodlo ke
stejnému postupu. V Bratřejově proběhla k návrhu změny územního plánu
bouřlivá diskuse. Stavební uzávěra v Bratřejově vyhlášena nebyla, návrh změny
byl ale zamítnut. Všechny okolní obce
tak jasně vyjádřily svůj zásadní nesouhlas

se současným návrhem trasování R49.
I u nás ve Vizovicích proběhla nad
návrhem změny územního plánu č. 12
dlouhá, ale věcná diskuse. Při konečném
hlasování byl nakonec návrh změny
zamítnut. Proti schválení se vyslovilo
6 zastupitelů a 11 zastupitelů se zdrželo hlasování. Všechny volební strany
ve Vizovicích měly ve svém programu
„realizaci R49 s co nejvyšší ochranou
životního prostředí“. Zastupitelé jednotlivých stran tak víceméně dostáli svým
volebním programům.
Zamítnutí návrhu změny územního plánu č. 12 a stavební uzávěry
v okolních obcích nezpůsobí to, že se
R49 nebude stavět. Zádveřice přesně
definují dvě varianty trasování, které
by byli ochotni akceptovat. I Lhotsko
ve své stavební uzávěře přesně definuje
akceptovatelnou trasu. Vizovice udržely
zamítnutím návrhu plnou šíři koridoru.
To znamená, že je stále ještě možno
se vrátit k původním návrhům z roku 1997 a 1998, ve kterých byla R49
pod Janovou horou a Hrušovým vedena
tunelem.
Dne 29.1.2007 proběhla na vizovické radnici informativní schůzka
vizovického zastupitelstva. Schůzku
navrhla paní starostka Mgr. Hanáková.
Z krajského úřadu přijeli za Odbor
územního plánování a stavebního řádu

Ing. Miklová a Arch. Winter, z Ředitelství silnic a dálnic Brno p. Purdjaková
a z projekční kanceláře Viapont z Brna
Ing. Meluzín, z hostů se zúčastnil starosta Zádveřic p. ing. Kokeš.
Dosavadní setkání se zastupiteli krajského úřadu a ředitelství silnic
a dálnic (např. v Zádveřicích) ovládala
vždy atmosféra neústupnosti a tvrdého
prosazování jediné navržené varianty.
Společným úsilím aktivních občanů obcí
Zádveřice, Vizovice, Lhotsko a Bratřejov, zamítnutím návrhů změn územních
plánů i vyhlášením stavebních uzávěr se
tak podařilo přimět výše uvedené instituce k přehodnocení postupu a k větší
vstřícnosti. I jednotliví zastupitelé, kteří
se dříve o R49 nezajímali, se na schůzku
dobře připravili a kladli řadu věcných
dotazů, z nichž byla většina také věcně
zodpovězena. Doufám, že pokud tento
trend potrvá, dokážeme společným
úsilím najít takové řešení R49, které
co nejméně naruší současnou zástavbu
v jednotlivých obcích a bude také ohleduplněji zasazeno do naší malebné valašské krajiny. Proto bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným za věcný průběh
schůzky, která, jak věřím, přinesla v řešení problematiky R49 zásadní obrat.
Pavel Pečeňa,
člen městského zastupitelstva

Městská knihovna J.Čižmáře informuje :
Víte, že rok 2007 je vyhlášen jako: „ Evropský rok rovných příležitostí pro všechny “
a „ Mezinárodní polární a helioskopický rok “
Výročí měsíce :
Leden: před 365. lety - 8.1.1642 zemřel Galileo GALILEI - italský astronom, klasik italské prózy (nar.15.2.1564)
Únor: před 330. lety - 4.2.1677 se narodil Giovanni SANTINI vl. jménem Jan Blažej Santini Aichl (zemřel 7.12.1723)
11. 2.1912 se v Napajedlích narodil Rudolf FIRKUŠNÝ - klavírista a skladatel (zemřel 19.7.1994)
12.2.1897 se ve Fryštáku narodil Břetislav BAKALA, dirigent, zakladatel Státní filharmonie Brno
(zemřel 1. 4.1958)
Březen: 2. 3.1282 zemřela Anežka Česká. (nar. 20.1.1211)
16. 3.1837 se narodil ve Zlíně-Mladcové František Bartoš- sběratel a vydavatel lidové slovesnosti.
Jeho jméno nese v názvu krajská knihovna ve Zlíně. (zemřel 11.6.1906)
26.3.1827 zemřel Ludwig van Beethoven - německý hudební skladatel (nar. 17.12.1770)
28.3.1592 se v Uherském Brodě narodil Jan Amos Komenský – pedagog, filozof, spisovatel, teolog,
„učitel národů“. Jeho první žena Magdaléna pocházela z Vizovic. (zemřel 15. 11. 1670)
Knihovna zve:
V pátek 2. března v 18:00 hodin v Kulturním domě ve Vizovicích bude představena kniha „TRVALÁ BYDLIŠTĚ“ jejím
autorem JUDr. Josefem Holcmanem.
Ve středu 7. března v 10:00 zveme maminky s dětmi předškoláčky na první čtení do Městské knihovny J.Č. Akce je nazvána
„V knihovně si čteme rádi, s knihami jsme kamarádi“. Začínáme v 10 hodin, četba potrvá cca 40 minut. Četba bude probíhat
pravidelně a datum a čas konání bude vždy oznámen na plakátcích v MS, ŠD, jeslích, ZŠ a Městské knihovně JČ.
Knihovna při této akci spolupracuje s Mateřskou školou Vizovice - třídami předškoláků. Víme, že upoutat dětskou pozornost je dnes těžké, ale zkusme touto akcí děti naučit poslouchat a později i pravidelně číst.

knihovnice
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Počasí v roce 2006.

Pokud se týká počasí v loňském roce, mohlo na každého z nás zapůsobit různým dojmem. Ti z nás, kteří mají lepší
paměť, nebo na ně víc dolehly starosti s odklízením sněhu, vědí, že sníh napadl již v listopadu 2005 a postupně připadával
až do dubna 2006. Téměř veškeré srážky za měsíce I. až III. spadly ve formě sněhu a bylo to 182 mm. Rovněž teploty lámaly
rekordy a to v záporném slova smyslu. Zatímco dlouhodobý průměr za měsíce I. až III. činil +0,14° Celsia, loni to bylo
-2,99° Celsia. Mohli jsme tedy právem říkat, že globální oteplování se nekoná. Léto nás však vyvedlo z omylu. Dlouhodobý
průměr letních měsíců 6,7,8 činil 17,06° Celsia, v loňském roce to bylo za stejné období 18,09 stupně. U srážek tomu bylo
podobně.To, co napadalo navíc v prvních měsících roku(dlouhodobý úhrn srážek za leden až květen je 241 mm, v loňském
roce to bylo za stejné období 376 mm). Porovnáme - li ale dlouhodobé roční průměry s průměry loňska, zjistíme, že byly
sice mírně nadnormální,ale vešly se do statistické kategorie, zvané směrodatná odchylka. Průměrné dlouhodobé roční srážky
činí 715,2 mm, loni spadlo 777,2 mm vody (směrodatná odchylka 113,65 mm), průměrná dlouhodobá roční teplota je 8,14°
Celsia, loni jsme se vyhřívali při průměrné teplotě 8,58° Celsia (směrodatná odchylka činí 0,68°). Podklady pro statistické
rozbory a sestrojení grafů poskytl Mgr. J. Baný, který spravuje meteorologickou stanici ve Vizovicích.
Z uvedených rozborů vyplývá, že počasí se pohybuje v mezích slušnosti a my bychom si nemuseli dělat starosti. Nejsem
si ale jistý, jestli toto budeme tvrdit i poté, když den co den zažíváme jeho rozmary a sledujeme katastrofy, které napáchá.
Ale taková už je statistika.Podrobíme-li statistickému zkoumání soubor dvou lidí, z nichž jeden snědl celé kuře, potom
v průměru připadá na každého půlka. Co na tom, že ten jeden neolíznul ani kostičku.

Krteček

Vzdušné víry

Pane kreslíři Zdeňku Milere!
Jelikož leden je neobvykle teplý,
žeprý – raději vůbec nenakreslit ho
bývalo by bylo líp!

Do cirkulace atmosféry pátku 19. ledna 2007 spadá- vichřice, orkán a nová vláda.

Samé bláto a břečka
je totiž naše bývale hladká, valašská lučina
od vašeho krtečka
a samý malý, český Říp!

Počasí se pravděpodobně dlouhodobě mění,
ale zatím netřeba se obávat globálního oteplení.
Nastalo by, kdyby prudce
začala tát naše srdce.

(Ryje-li krtek v lednu, zima končívá v květnu…)

V přívalech lásky bychom se utopili,
pozemšťané nebozí,
ale to aktuálně nehrozí…

Na Tři krále.

Liché obavy

M.B.2007
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Ordinační hodiny lékařů:
MUDr. Petra Dočkalová
tel. 577 452 851
praktický lékař
Po, Út, Pá: 7.30 – 12.30 hod.
St: 7.30 – 12.00 hod.
Čt: 11.00 – 17.00 hod.
MUDr. Antonín Jandl
tel. 577 452 850
praktický lékař
Po: 12.00 – 17.00 hod.
Út – Pá: 7.00 – 12.00 hod.
MUDr. Dagmar Zavřelová
tel. 577 452 854
praktický lékař
Po, Čt, Pá: 7.00 – 13.00 hod.
Út: 7.00 – 12.00 hod.
St: 12.00 – 17.00 hod.

MUDr. Ilona Klímková
tel. 577 452 852
ordinace pro děti a dorost
Po: 7.30 – 11.30 hod.
Út: 7.30 – 11.00 hod., 15.00 – 16.30 hod.
St, Čt: 7.30 – 10.00 hod.
Pá: 7.30 – 11.00 hod.

MUDr. Zdeňka Frantíková
tel. 577 452 855
zubní ordinace
Po: 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.15 hod.
Út, Čt: 8.15 – 12.30, 13.00 – 17.15 hod.
St: 8.15 – 13.30 hod.
Pá: 8.30 – 13.30 hod.

MUDr. Eva Nečasová
tel. 577 453 209
ordinace pro děti a dorost
Po, Út, Čt, Pá: 8.00 – 11.00 hod.
St: 8.00 - 10.00 hod., 15.00 – 16.30
hod.
poradna: čtvrtek 10.00 – 12.00 hod.

MUDr. Vladimíra Kubíčková
tel. 577 453 454
zubní ordinace
Po: 8.00 – 17.00 hod.
Út, Pá: 8.00 – 13.30 hod.
St: 8.00 – 15.00 hod.
Čt: 8.00 – 15.30 hod.

MUDr. Aleš Jirátko
tel. 577 452 853
gynekologická ordinace
Po: 12.00 – 17.30 hod.
St: 8.00 – 11.30 hod.
Čt: 8.00 – 12.00 hod.

MUDr. Helena Šimková
tel. 577 453 485
zubní ordinace
Po, Čt: 7.30 – 17.00 hod.
Út, St: 7.30 – 13.30 hod.
Pá: 7.30 – 14.00 hod.

MUDr. Jan Šimek
tel. 577 453 485
chirurgie
Pá: 15.00 – 17.00 hod.

Lékárny:
Lékárna Milosrdných Bratří
PharmDr. Bohumil Hanák
Po - Pá: 7.00 – 16.30 hod.

Lékárna Vizovice - PhMr. Vlasta Rafajová
tel. 577 453 490
Po, Út, St, Pá: 7.00 – 17.00 hod.
Čt: 7.00 – 18.00 hod.
So: 7.00 – 11.00 hod.

Systém třídění využitelných složek komunálního odpadu
1. Předmět třídění

2. Jak sbíráme?

- Papír
- Plastové obaly (PET láhve)
- Sklo (obalové)
PAPÍR - bytové domy - MODRÉ kontejnery 1100 litrů
- rodinné domy - balíčky (pevně svázané), MODRÉ pytle vystavené před dům v den svozu
PLAST - bytové domy - ŽLUTÉ kontejnery 1100 litrů
- rodinné domy - ŽLUTÉ pytle (zavázané) vystavené před dům v den svozu
SKLO - zvonové kontejnery na stanovištích

Veškeré uvedené svozy
začínají od 7:00 hod.
Výdej barevných PE
pytlů na PAPÍR a PLAST
občanům bydlícím v rodinných domech zajištují TS
Vizovice (na základě úhrady
místního poplatku).

Město Vizovice ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a. s.
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Řešte s námi sudoku
Řešení spočívá v doplnění všech políček tak, aby
každý sloupec, řádek či čtverec obsahoval všechny
číslice jedna až devět. Řešení najdete na str. 23.
Obtížnost: S-snadné, O-obtížné, N-nejobtížnější
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Milí čtenáři,

s novým ročníkem dvojčísla Vizovských novin se
vám představuje i nová redakční rada. Některá jména
již znáte z tiráže novin z minulých let. Novými členy
se stali: Jana Kovářová, Ing. Josef Kalenda, Ing. Martin
Déva a Jan Špaňhel. Budeme se snažit psát a informovat
o tom, co souvisí s naším městem a okolím. Nebráníme
se ani kritičtějšímu pohledu na problematiku věcí,
týkajících se řešení problémů. Přivítáme nové náměty
a spolupráci při tvorbě dalších čísel VN. Noviny budou
vycházet jako dosud, tedy jednou za dva měsíce.
Distribuce novin:
- Podatelna MěÚ Vizovice (přízemí, budova Hotelu)
- obchod Enfin (Masarykovo nám.)
Inzerce v našich novinách stojí Kč 4,- za 1 cm2.
Spolupracovat bychom měli také i s Junáky, kteří vám
přinesou noviny až domů. Své příspěvky můžete odevzdat v podatelně nebo v kanceláři na MěÚ Vizovice
u paní Jany Kovářové, dv. č. 223. Věřím, že nám v této
práci budete držet palce a nenecháte nás v tom samotné.
Na spolupráci se těší
Zuzana Štalmachová,
šéfredaktorka VN

Eurocentrum Zlín
Dne 20. listopadu bylo slavnostně otevřeno poslední ze
sítě třinácti Eurocenter, tzv. Eurocentrum Zlín. Toto informační středisko sídlí v budově Podnikatelského inovačního
centra v areálu Svit, č. 23 a pro návštěvníky je otevřeno každý
všední den od 10:00 do 18:00 hodin.
Mezi služby Eurocentra, které nabízí široké veřejnosti,
podnikatelům, studentům, zástupcům měst, obcí i dalším
institucím v regionu patří poskytování informací na místě,
přes telefon nebo email. Eurocentrum pořádá také odborné
semináře, besedy s občany, přednášky pro žáky základních
a studenty středních škol včetně podobně zaměřených akcí.
Návštěvníkům jsou v Eurocentru zdarma k dispozici
informační materiály s unijní tématikou, prezenční knihovna
a volný přístup na internetové stránky o EU. Zájemci se také
mohou zapojit do různých soutěží nebo zhlédnout výstavy
přímo v prostorách Eurocentra.
Eurocentrum Zlín spolupracuje s dalšími subjekty v regionu, jako jsou krajský úřad, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně, Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy, úřady práce, střední školy, Krajský parlament dětí
a mládeže Zlínského kraje a další.
Pokud máte zájem o další informace, pak neváhejte zavolat
na číslo 577 522 861, nebo napsat na email Eurocentrum.
Zlin@euroskop.cz. Webové stránky Eurocentra Zlín najdete
na adrese www.euroskop.cz/eurocentrum.zlin.
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Angelika Gergelová,
vedoucí Eurocentra Zlín

Vzpomínka na báječného pejska
Tak jak často vzpomínám na dobré lidi,kteří již nejsou mezi námi,tak také vzpomínám na zvířátka,která odešla do svého
zvířecího nebe.Myslím,že to tak má být.Tak tedy:Na ulici Pardubské bydlí dva sousedé,oba výborní lidé.Jeden má krásného
zlatého psa – kokršpaněla,který svým důstojným chováním a postojem připomíná aristokrata.Druhý soused měl báječného
pejska zn.“pouliční rasa“.Říká se ,že tito pejskové jsou nejlepší.V minulosti neměli na růžích ustláno a denně museli svádět boj o přežití.Do vínku jim byla dána bojovnost a vychytralost.A protože často chodím ulicí Pardubskou,hlavně kolem
poledne,kdy je ulice vylidněná,byla jsem několikrát svědkem chování tohoto skvělého ratlíčka.Pejsek seděl u svého domu
a vyhlížel pomoc.Asi se vracel z toulek unaven,chtěl do svého pelíšku a k misce s jídlem.Ale jak,když branka plotu byla zavřená.Konečně se pomoci dočkal,běžel ke mně,byl na mne velmi milý, slaďoučký,pokukoval laškovně po mně,říkám si:“ Ty jsi
hodný pejsek,umíš se lísat a získat si člověka.“U svého domu běžel k brance a úplně jasně mi dal hlavou a pacičkami najevo,abych mu otevřela.Ráda jsem posloužila.Pejsek vběhl na dvůr a bylo po kamarádství s pejskem.Již si mne ani nevšiml,natož
aby poděkoval.A toto se mi stalo několikrát.Často jsem o této příhodě mluvila se známými,bylo mi řečeno,že je tímto jednáním pověstný.Majitel krásného kokršpaněla se po svém zaměstnání věnuje chovu ovcí.Protože potřebuje svážet krmivo,má za
os.autem přívěsný vozík.Často svého psa posadí na přívěs a jedou na ul.Lázeňskou.Krásný pes hrdě sedí s hlavou vztyčenou
a rozhlíží se po okolí.A právě tímto vždy sousedova ratlíčka řádně naštval.Asi si říkal: „ Co si myslíš,ty se vezeš jako pán a já
chudák jen pěšky ?“A svou nelibost dával velmi najevo.Bezmezně řval a vyprovázel auto až k domu Rafajových.Tento báječný
pejsek byl také velmi rychlý.Potkala jsem jej u našeho činžáku na ul.Růžová,celý schvácený prohnal kočku,ta se spasila útěkem na strom (věřím,že by jí neublížil,jen měl z toho legraci ),stačil oběhnout náměstí a po ul.Poštovní byl u svého domu
dříve než já a opět mne kavalírskou formou požádal o otevření branky do dvora.Měla jsem toho skvělého pejska ráda a věřte,když jdu ul.Pardubskou,něco mi schází.Je to onen báječný tvoreček – pejsek.Tak se kamaráde v Tvém psím nebíčku měj
dobře a vzpomeň si někdy na nás a věř – měli jsme Tě rádi.Nežil jsi zbytečně,rozdával jsi radost a potěšení.A za to – dík.

Mazůrková Helena

Společenská kronika
prosinec 2006 - leden 2007
Narození:

Čestně žít, nikomu neškodit, dávat každému, co mu patří
ZÁKLAD OBČANSKÉ ETIKY
DLE ŘÍMSKÉHO PRÁVA

Nikola a Filip Cendelínovi
rodiče: Dušan a Miroslava roz. Dubová
Anna Krupíková
rodiče: Karel Krupík a Lenka Czechová
Denis Stružka
rodiče: Radek a Eva roz. Hnilicová
Adéla Kremlová
rodiče: Pavel Kreml a Helena Sklářová
Nikola Hánová
rodiče: Otakar Valášek a Martina Hánová
Markéta Pospíšilová
rodiče: Richard a Alena roz. Sýkorová

„Nikdo není dobrým občanem, kdo není dobrým synem,dobrým otcem, dobrým bratrem, dobrým přítelem a dobrým
foto: Radka Štalmachová
manželem.“
FRANCOUSKÁ ÚSTAVA Z R. 1795
Slovo „občan“ byl za francouské revoluce slavný pojem.
Dnes z tohoto pojmu zbývá jen „volební lístek.“
V.I.P.
Svobodě škodí moc, kterou na sebe strhne občan sám, ne
moc, která je mu udělena svobodným hlasováním.
MACHIAVELLI

Úmrtí:

František Marek, Slušovská, 55 let
Ludmila Cigošová, Chrastěšovská, 88 let
Jan Polášek, Štěpská, 57 let
Alena Šternberská, Růžová, 82 let
Josef Macík, Pardubská, 84 let
Antonín Hlavenka, Školní, 74 let
Miroslav Trochta, Štěpská, 55 let
Marie Střítecká, Chrast.paseky, 83 let
Tomáš Hlavenka, Chrastěšov, 88 let
Hedvika Bečková, Pardubská, 98 let
Janoš Čižmář, Palackého, 75 let

Sňatky:

Moudrá slova

Základní podmínkou dobrého života v obci je vláda
zákonů, nikoli vláda lidí.
ARISTOTELES
Poctivý obchod nepřináší bohatství. Obchod, to je škola
podvodu.
VAUVENARGUES

Vladimír Parák, Vizovice – Erika Hábová, Vizovice

Neprofackovávej kmána, sraz hlavu atamana.
KALMYCKÉ
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INZERCE

26,20
27,90
27,20
26,20

specialista v oboru
rodinného finančního plánování

Informace

o napojení na kanalizaci
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.
Ve Zlíně dne 1.října 2006-10-01 Zlínská vodárenská, a.s.
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oblastní zastoupení Vizovice,
Masarykovo náměstí 22, 763 12

tel: 577 001 781
pondělí- čtvrtek: 8.30 - 17.00 hod.

Vám zajistí:
- financování vašeho bydlení
- opravy celých bytových domů
- pojištění rodinného domu, bytu
i domácnosti
- cenově velmi zajímavé pojištění aut
- kvalitní životní pojištění
- výhodné spoření pro každého
Obraťte se na nás s důvěrou jako naši
klienti nebo i jako budoucí spolupracovníci!!!
U Wüstenrotu se těšíme na nové tváře.
V případě zájmu o spolupráci volejte
telefon 724112728.

Řešení sudoku ze str. 20.
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
V dnešním příspěvku pro Vizovické noviny
zhodnotím období od začátku roku 2007.
Pokud se týká nápadu trestné činnosti na obvodním
oddělení PČR Vizovice, musím konstatovat, že v porovnání se stejným obdobím v roce 2006 došlo k zvýšení
nápadu trestných činů kdy od začátku roku evidujeme
25 skutků. V loňském roce to bylo 7 trestných činů.
Dále zdejší OOP ČR Vizovice eviduje 271 přestupků.
Nejvíce se jedná o přestupky v dopravě, kdy je porušována rychlost vozidel a to hlavně v obci. V současné
době se zaměřujeme na měření rychlosti ve Vizovicích,
Slušovicích a na sil. 1/49 a 1/69. V souvislosti s těmito kontrolami jsou prováděny kontroly technického
stavu vozidel a kontrola řidičů, zda před jízdou, nebo
během jízdy nepožili alkoholické nápoje. Bylo zjištěno
9 podnapilých řidičů a 91 porušení rychlosti v obci,
kdy tyto přestupky byly vyřešeny v blokovém řízení za
částku 122500,-Kč. Z trestných činů převládají činy
majetkového charakteru a neoprávněné držení platební
karty. Tímto bych Vás rád upozornil, že pokud Vám
bude odcizena platební karta, tak ihned tuto zablokujte na příslušném peněžním ústavu a PIN ke kartě
noste odděleně od karty. V současné době řešíme dva
případy, kdy pachatel následně z karty vybral finační
hotovost a to v důsledku toho, že PIN byl uložen společně s odcizenou platební kartou.
I v letošním roce zůstává prioritou OOP Vizovice
spokojenost občanů s prací policie, dodržování všech
právních norem a zvýšená kontrola v oblasti dopravy.
Nyní Vás přenesu trochu do historie a seznámím
Vás s historií četnictva ve Vizovicích:
(jedná se o doslovný přepis kroniky)
Historie četnické stanice ve Vizovicích – díl čtvrtý
Stejně jako oblečení civilních osob, tak i uniformy četnictva a armády podléhaly dobové módě. Až
do určité doby byla funkčnost uniforem druhořadou
záležitostí. Snad většina z nás si vzpomene ze školních
lavic na bitvu u Sadové u Hradce Králové, kdy vojáci
rakouské císařské armády ve svých červeno-bílých uni-

formách byli snadnými cíly pro pruské vojáky oblečené
v šedivých polních uniformách, které lépe splývaly

Uniformy rakouského četnictva pro polní službu, vzor
1849-1860

s terénem.
Z dostupných materiálů je patrné, že od vzniku
četnictva v roce 1850 byly uniformy v podstatě dvojího druhu - uniforma slavnostní a uniforma pro tzv.
polní službu. Uniformní předpisy přesně stanovovaly
vzhled a nošení součástek uniformy, jejich vzájemné
kombinování a doplňování včetně výzbroje četníka,
kterou ve službě nosil.
Dále se rozlišovaly uniformy pro službu u zbraně a službu u administrativy.
Uniformy a jejich součásti byly stanoveny služebními předpisy do nejmenších detailů, včetně knoflíků,
šířky lemů nárameníků a výložek.
Červen 1921 „Epidemie. V obcích Prlově a Pozděchově vypukla epidemie neštovic, které podlehly
4 osoby. K potírání této choroby byla utvořená četn.
expositura v Pozděchově.“
4./8.1921 „Pokus vraždy a sebevraždy. Herec pražského něm. divadla Rudolf Dietz z Prahy postřelil ze
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žárlivosti jeho soka herce Pavla Hörbirgera dvěma ranami z browningu do prsou a pak sám se střelil jednou
do prsou pro herečku Josefu G. v hotelu zde. Obá se
uzdravili.“
28./10.1923
„Oslava pětiletého výročí trvání čs.
republiky byla zde
důstojně provedena.
Ráno v 8 h přednášelo mnoho dětí jak
z obecní tak i z měšťanské školy v „Sokolovně“ básně k oslavě
p. prezidenta a majících též vztah na legie
a osvobození z jha
C.k. četníci uniformách pro Rakouska. Průběh
trval od 8-9 ½ h.
polní službu, vzor 1890
O 10 h byly konány
slavné bohoslužby za zdar republiky a za zdraví milého p. prezidenta. Po ukončení byla zapěna „Národní
hymna“. Z kostela šlo všechno obecenstvo před radnici, kdež bylo zřízené podium, z něhož k zástupům
promluvili dvá slavnostní řečníci o významu dne, o zásluhách p. prezidenta, o našich chrabrých legionářích
atd. a na konec obecenstvo vybídnuto k lásce ku vlasti
a k svornosti. Za zpěvu „Národní hymny“ a provolávání slávy p. prezidentovi se zástupy rozešly.
19./3.1924 Nouzové přistání vojenského letadla.
Dne 19. března 1924 v 10 h přistálo skluzavým letem
pro poruchu motoru vojenské letadlo typu: „Regot
v.9052, leteckého pluku čís. 2 v Olomouci na louce
před zdejším nádražím. Při rozmrzlé půdě za nárazu kol
na příčný příkop na louce svezlo se letadlo po kluzké
půdě k železniční rampě, levé křídlo vyrazilo 3 okenní
tabule u osobního vozu k odjezdu připraveného vlaku,
v němž ještě nikdo nebyl a poškodilo stupátko. Jinak
se nestalo žádné neštěstí. Letadlo řídil pilot svobodník
Karel Kolařik a pozorovatelem byl četař aspirant Oskar
Adam. Vyjeli z voj. letiště Neředín u Olomouce v 7.40
h.
18.9.1924 Změna obvodu stanice. Následkem zřízení okr. soudu ve Zlíně připadly ku zdejšímu obvodu
obce Lípa - bez pasek a Klečůvka, které patřily ke
staničnímu obvodu v Želechovicích. Lipské paseky

připadly stanici v Horní Lhotě. Lípa má 471 obyvatel
a rozlohy 824 ha, 96a, 26m2. Klečůvka má 290 obyvatel a rozlohy 267 ha, 14a, 62m2.
6. a 7./3.1925 Oslava 75. narozenin p. presidenta.
V předvečer narozenin p. presidenta konána slavnostní
schůze měst. zastupitelstva z níž po řeči I. náměstka
odeslán holdovací telegram p. prezidentovi. Mezitím
shromáždilo se před radnicí mnoho občanstva, které
pak po nár. hymnách v průvodu pochodňovém, jejž
vedli hasiči obešlo osvětlené město a po stručném
proslovu I. náměstka provolalo oslavenci a republice
3x „Sláva“.
Školní dítky s rodiči a zástupci úřadu naplnily
v sobotu dopoledne dvoranu sokolovny. Po „Holdu
Valachů“ zazpíván 3 hlasně sbor „Pětasedmdesát“ a mimo příležitostných recitací vykládány dojímavé pohádky
! O silném kováři“ a „Osvoboditel v legiích“. Slavnost
zakončena „Holdem Čechii, kde závěrečný živý obraz
provázen
hymnami.
Ve č e r
promluvil
o Masarykovi-politiku
prof. Fišer
na schůzi čsl.
strany socialistické.
Těl. jednota Sokol
uctila památný den proslovy a v neděli slavnostVrchní strážmistr v protektorátní uni- ní akademií,
formě, rok 1942
na níž o životním poslání našeho velkého presidenta mluvil
vzdělávatel Spurník. Okr. osvětový sbor a učit. spol.
Komenský vyzvaly venkovské obce okresu k pořádání
oslav jež většinou spojeny se školními slavnostmi.
Všichni četníci zdejší stanice účastnili se oslav.
- pokračování příštěnpor.Bc. Karel Jurčák
pprap. Tomáš Kubů
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