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Pěkný vánoční čas,
milí spoluobčané,
jsem velmi rád, že mám tu možnost Vás pozdravit při
našem vánočním vydání Vizovských novin. Už jste si
možná zvykli na mé negativní příspěvky, ale dnes Vás
překvapím. Nebudu psát o suchých negativních faktech. Je to rok, co jsme po volbách nastoupili. Cítím to
jako rok velkých změn, změn v přístupu k evropským
dotacím, změn v chodu řízení městského úřadu, změn
v myšlení. Už jsem slyšel, že i ten místostarosta ztrácí
dech, ale není to pravda, protože před námi jsou veliké
změny a doháníme, co se zanedbalo. Čekají nás změny
týkající se zásadních „strategických“ bodů ve smyslu
skladby odborů, ve zvýšení pracovního nasazení a personálního posílení úřadu ve smyslu čerpání dotací.
Myslím si, že je velmi důležité tyto změny udělat,
protože jsou nutné. Je to změna nutná z pohledu
Ježíška evropského - dotačního, protože současné vedení se pokusilo Ježíškovi napsat dopis…
Ježíšku… prosíme tě… přispěj nám na základní
školu…, přispěj nám na sportoviště…, Ježíšku, i na to
koupaliště by nebylo špatné přispět. Ježíšku…, jsou tu
i jiné věci…, např. „kulturák“ na „Chrasťěšovách“…,
kanalizace na „Říčanech“, v „Lázeňské, Kopanické, na
Chrastěšovské, Příkré, A. Háby, Slušovské“… , jsou tu
dětská hřiště, osvětlení, chodníky atd. atd.
„Ježíšku… uneseš to všechno? Že toho po tobě chceme moc? Nezlob se, ale deset let jsi zas tak moc nenosil… asi jsme zlobili…, nebo jsme si nic nepřáli?“
„Ježíšku, prosíme tě, už se nezlob.“ „ My se polepšíme!“
Jaroslav Burkart

ČÍSLO

11‒12

CENA

4 Kč

O čem píšeme:
• Informace z odborů MěÚ
• Zajímavosti z vizovických škol
• Klášťov − archeologická lokalita
• Uzavření zámecké zahrady − reakce občanů
• Společenská kronika
• Z policejního deníku
• Společenská akce pro důchodce
• Historie klubu důchodců
• Co bylo před padesáti lety (z kroniky)

Foto: Ing. J. Kalenda

Novoroční přání redakce
Prosinec – měsíc vánočních svátků, silvestrovského bilancování a úvah o novoročních předsevzetích. Redakční rada Vizovských novin přeje
všem svým dopisovatelům, čtenářům a příznivcům

hodně radostí o Vánocích, pozitivní silvestrovské
bilancování a reálná novoroční předsevzetí. Do
roku 2008 pak zejména zdraví, úspěch v každé
činnosti a spokojenost.
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 22. 10. 2007 a 5. 11. 2007.
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svých zasedáních následující usnesení:

Majetkové záležitosti:
Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. st. 1318 v k. ú.Vizovice, který se nachází pod
budovou firmy SOKO III stojící po pravé straně při příjezdu do Vizovic ze Zlína. Dále pak souhlasilo se zveřejněním záměru
prodeje pozemků v té samé lokalitě p. č. 4522/22, 4528/1 a p. č. st. 1319. Také schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku
p. č. PK 2244/3 pro rozšíření cesty směrem na Hodišová a také souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje bytových jednotek
č. 948/1, 948/10 a 948/13 sídliště Štěpská, Vizovice obálkovou metodou za nejnižší cenu 600 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 148/2 v k. ú. Vizovice tzv. „Za Gregarovým“ manželům Černobilovým
a paní Kubalové za 24 800 Kč. Zastupitelstvo uložilo STAROSTCE jednat s jednotou OREL Vizovice o odkupu pozemku
p. č. st. 1416/1 v k.ú Vizovice před starým kinem.
Zastupitelstvo zamítlo p. Tomáši Kůstkovi žádost o snížení kupní ceny kotelny na Poštovní 992 a také zamítá žádost
o prodej části pozemku p. č. 152 v k. ú.Vizovice, protože se jedná o část zahrady pro ZŠ a Junáka.
Zastupitelstvo také odložilo žádost MUDr. Světlíka o směnu pozemku do doby převodu kolaudované komunikace k jeho
domu do vlastnictví města.
Zastupitelstvo souhlasilo s prodejem domu č. p. 26 Klečůvka a pozemku p. č. 403 v k. ú. Klečůvka za sníženou cenu
1 250 000 Kč a uložilo oddělení majetku a investic zveřejnit informaci o prodeji tohoto domu. Oddělení OMI také uložilo
zahájit jednání s Pozemkovým fondem ČR ve věci o odkupu vytypovaných pozemků v k. ú. Vizovice a v k. ú. Chrastěšov.
Zastupitelé schválili žádost o změnu územního plánu manželům Rafajovým na Chrastěšovské.
Finanční záležitosti:
Zastupitelstvo zamítlo žádosti TJ Sokol, RC auta a Záchranné stanice zvířat o finanční příspěvek. Vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 11. 9. 2007 do 22. 10. 2007 a schválilo rozpočtové opatření č. 11Z
na rok 2007 – změna souvisí s dotací na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí a dotací související s činností
lesního hospodáře a č. 12Z na rok 2007 – změna souvisí s absolutním navýšením příspěvků o 40 tisíc Kč, které souvisí
s úsporou výdajů na městskou policii.
Dále pak zastupitelé stanovili nájemné pro rok 2007 o. s. NADĚJE Zlín za užívání II. NP domu 418 na Masarykově nám.
ve výši 60 000 Kč a schválilo poskytnutí finančního příspěvku:
• Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří Brno - Nemocnici Milosrdných bratří
ve Vizovicích na rekonstrukci střechy nad secesní přístavbou nemocnice č. p. 467 ve výši 52 858 Kč.
• Římskokatolické farnosti Vizovice na dokončení rekonstrukce střechy budovy fary č. p. 365 ve výši 50 000 Kč.
• TJ Sokol Vizovice na opravu střechy a fasády – 2. etapa č. p. 177 ve výši 35 000 Kč z rozpočtu města v souladu se zásadami
Programu regenerace městské památkové zóny.
Různé:
Zastupitelstvo uložilo místostarostovi předložit návrhy řešení dopravní situace ve městě. Schválilo zřízení organizační složky
Jednotky požární ochrany II ve Vizovicích od 1. 11. 2007 a pověřilo starostku města k uzavření dodatku ke Zřizovací listině
sboru dobrovolných hasičů, který bude upřesňovat jmenný seznam základního početního stavu členů jednotky a náhradníků,
dle počtu schváleného zřizovací listinou. Starostku také pověřilo vytvořením pracovní skupiny k přípravě oslav 750. výročí
první písemné zmínky o Vizovicích.
Zastupitelé uložili vedoucímu odboru životního prostředí předložit osnovu pro zpracování regulativ posuzování objektů
městské památkové zóny města Vizovice, od kterého si slibujeme efektivnější řešení otázek týkajících se památkové zóny.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o procesu vyhledávání ostatků německých válečných obětí.
Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta

UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Vizovice upozorňuje, že provoz pokladny městského úřadu bude pro rok 2007 ukončen v pátek
28. prosince 2007 ve 14.00 hod.
Provoz příjmové pokladny bude opět zahájen ve středu 2. ledna 2008 v 8.00 hod. a provoz výdajové pokladny bude zahájen ve středu 2. ledna 2008 v 10.00 hod.

Dne 31. 12. 2007 bude MěÚ Vizovice pro veřejnost uzavřen.
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Informace sociálního odboru
K 1. 1. 2008 dochází ke
změně některých zákonů
v sociální oblasti, v souvislosti
s přijetím zákona č. 261/2007
Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů.
Nezanedbatelné části občanů
se dotýká zrušení příspěvku na
zvýšené životní náklady poskytovaného podle § 42 vyhlášky
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky
v sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů.
Příspěvky, které jsou vypláceny na používání francouzských holí, sluchadel, vozíčků
či jiných pomůcek ve výši 100,

případně 200 korun, budou
naposled vyplaceny v prosinci
2007.
V zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů dochází ke
změně při výplatě příspěvku
na péči, tento se nevyplácí,
jestliže oprávněná osoba je celý
kalendářní měsíc v ústavní péči
zdravotnického zařízení.
Osoba, která poskytuje
oprávněné osobě pomoc, je
povinna písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností
přijetí oprávněné osoby do
ústavní péče zdravotnického
zařízení, a to ve lhůtě do 8 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost

nastala, pokud tuto povinnost
nemůže splnit sám příjemce
příspěvku na péči.
Změny dávek státní sociální
podpory:
• Přídavek na dítě se vyplácí na
dítě, které žije v rodině s rozhodným příjmem nižším než
2,4 násobek životního minima rodiny.
• Sociální příplatek nárok vzniká jestliže rozhodný příjem
nepřevyšuje 2,4 násobek
životního minima.
• Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výměrách
daných v pevných měsíčních
částkách
zvýšené(11 400
Kč), základní (7 600 Kč)
a snížené (3 800 Kč).

Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po
dobu dvou, tří nebo čtyř let.
Všichni rodiče, kteří měli
nárok na rodičovský příspěvek v prosinci 2007, si
musí požádat na příslušném
úřadě státní sociální podpory
o novou žádost.
Porodné činí na každé narozené dítě 13 000 Kč.
Pohřebné náleží jednorázově
osobě, která vypravila pohřeb
nezaopatřenému dítěti, nebo
osobě, která byla rodičem
nezaopatřeného dítěte.
Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou
5 000 Kč.
AT

Městská památková zóna
Jako nejrychlejší cesta
k vyřešení každodenních
problémů občanů s městskou památkovou zónou
(dále jen MPZ) se jeví zpracování regulativ, kdy pro
každý objekt v MPZ bude
vypracován tzv. hodnotící
list, který bude obsahovat
doporučení péče o tento
objekt. Tento hodnotící
list se bude skládat ze dvou
částí. Obecná část bude

zpracována Památkovou
komisí města Vizovice, případně Odborem životního
prostředí MěÚ Vizovice.
Odborná část bude zpracována architektem. Každý
takový hodnotící list bude
muset být schválen ministerstvem kultury, krajským
úřadem a Národním památkovým ústavem.
Vytvoření těchto hodnotících listů urychlí proces

získávání vyjádření odboru památkové péče ke stavebním úpravám objektů
v MPZ.
Regulativy MPZ by měl
zpracovávat ing. arch. Libor
Sommer za pomoci pracovní skupiny pro MPZ, kterou
tvoří tito členové:
Mgr. Alena Hanáková,
Ing. Jaroslav Hala, Ing.
arch. Libor Sommer, Ing.
arch. Emil Pechal - před-

seda, Ing. arch. Vladimír
Pokluda, Ing. Libor Janků,
Jana Pluhařová.
Zastupitelstvo města by
mělo o zpracování regulativ
rozhodnout na posledním
letošním zasedání dne 3. 12.
2007 (uzávěrka tohoto čísla
VN byla před tímto zastupitelstvem). Další informace vám přineseme v příštím
vydaní VN.
JŠ

K politice rozvoje dopravy
Ve dvojčísle 5‒6 z roku
2007 ročníku 22 Vizovských
novin byl otištěn rozhovor,
ve kterém byly rozebírány
kladné a záporné stránky
výhledů dopravního rozvoje
Zlínského kraje. Konstatovali
jsme tam, že našim předchůdcům ve vedení města
poněkud ujel vlak v možnostech ovlivňování příprav
silnice R49. V současné době
jsme zjistili velmi rychlé
tempo krajských plánovačů
v přípravách plánování trasy
železnice.

Místostarosta ing. Burkart
inicioval vytvoření komise
pro infrastrukturu dopravy,
která se představila v posledních dnech některým občanům dotazníkem k vyslovení názorů na možné nebo
i plánované dopravní trasy
v katastru města. V dnešním
čísle bude zmíněno i jeho
vyhodnocení.
Dne 27. 11. byl pozván
na jednání této komise pracovník ředitelství Českých
drah odboru osobní dopravy a přepravy, pan ing. Lud-

vík Urban, zástupce ředitele
odboru 16 pro Zlínský kraj,
aby sdělil členům komise
nejnovější informace. Dle
jeho sdělení je pro město
Vizovice situace následující:
1. O modernizaci železničního tahu Otrokovice - Zlín
– Vizovice se v různé intenzitě jedná už od roku 2001.
2. Během roku 2007
jednání krajského úřadu
o tomto tématu nabralo na
intenzitě a bylo rozhodnuto
v letech 2007 – 2013 uskutečnit záměr modernizace,

která spočívá v zdvojkolejnění trasy Otrokovice–Zlín
a elektrifikaci po celé trase
Otrokovice–Vizovice. Mělo
by dojít ke zvýšení komfortu v rychlosti a bezpečnosti,
k rozšíření použití moderních souprav, k zařazení
spěšných vlaků, ke snížení
hlučnosti a případně, kde
je to možné, i k narovnání
oblouků na trase.
Souhlasím asi s vámi, že
tohle je ta část informace,
která se dá nazvat dobrou.
Jenže jako mince má dvě
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strany, i toto vystoupení
pokračovalo bodem dalším.
3. Během dalších let,
a zatím ve výhledu, se připravuje železniční pokračování této trasy směrem na
Valašskou Polanku.
Uvědomíme si ihned,
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že v cestě bude stát město
Vizovice
a východiskem
trasy bude jistě nádraží a celý
střed města. Předběžné plány
jsou již připraveny, nicméně tentokrát jsme nezaspali
a o konkrétnostech se ještě
dá i diskutovat.

Ale rovnoběžka tras R49,
současné silnice procházející středem města a nové
železnice hledající návaznost
na historickou Baťovu cestu,
by patrně měla pro město,
ve kterém žijeme, i jeho obyvatele velmi problematické

důsledky. Vyzvali jsme na
této poradě pana ing. Urbana ke spolupráci na dalších
jednáních a orgány vedení
města se pokusí přimět projektanty k hledání alternativní trasy.
Mgr. Jiří Ludvíček

Nový ceník Technických služeb
Vzhledem k rostoucím
cenám energií a pohonných hmot jsme byli pro
rok 2008 nuceni upravit
ceny poskytovaných služeb.
Nejedná se o nijak dramatické zdražení, v podstatě jde pouze o dorovnání
nákladů na provoz techniky, takže ceny pracovních
úkonů zůstávají na úrovni
letošního roku a nárust se
týká pouze cen za provoz
techniky. Kompletní přehled cen je uveden v připojené tabulce.
Poprvé v historii Technických služeb města Vizovice
budou v roce 2008 zavedeny odlišné ceny pro
obyvatele Vizovic a pro
obyvatele okolních obcí.
Pro fyzické i právnické
osoby s trvalým pobytem
ve Vizovicích jsou ceny
asi o 10 % nižší než pro
ostatní zákazníky. Další
novinkou jsou doplňkové
slevy, které budou zajímavé spíše pro podnikatele.
Nabídka služeb za snížené
ceny zahrnuje:
• zvýhodněný svoz obalových kartonů pro pod-

nikatele s 10% slevou za
dopravu a manipulaci.
• při objednávce na úklid
komunikací samosběrným zametačem přesahující cenu 5000 Kč bez
DPH poskytnutí slevy
10 %
• při objednávce prací
vysokozdvižnou plošinou Avia MP 3 přesahující cenu 5000 Kč bez
DPH poskytnutí slevy
10 %
• při objednávce na
zahradnické práce přesahující obrat 5000Kč bez
DPH ročně poskytnutí
slevy 10 %
• poskytnutí slevy 10 %
na dopravu přesahující
cenu 3 000 Kč bez DPH
• poskytnutí slevy 10 %
na zednické práce přesahující cenu 5000 Kč bez
DPH
• poskytnutí slevy 10 %
na práce spojené s údržbou vozovek a místních
komunikací při překročení ceny 5000 Kč bez
DPH.
Zvýšení cen chceme
kompenzovat rozšířením

a podstatným zkvalitněním nabídky služeb, které
by se mělo projevit především v oblasti péče o městskou zeleň a především
v pokračování dalšího třídění odpadů. Takže v průběhu roku 2008 chceme
zavést sběr plastových
obalů jako jsou například
různé kelímky od jogurtů, pomazánek a podobně, třídění nápojového
skla na čiré a barevné,
sběr a štěpkování odpadní
zeleně a postupně budeme
vybavovat město speciálními kontejnery na sběr
bioodpadů. Toto důslednější třídění odpadů je
ovšem závislé na tom,
jak se nám podaří zajistit finanční prostředky na
nákup potřebných kontejnerů. O tom, že se nejedná
o nijak levnou záležitost
svědčí fakt, že jenom na
zavedení třídění plastových obalů potřebujeme
pro město Vizovice zhruba třicet nových kontejnerů, přičemž cena jednoho
kontejneru činí 5000 Kč.
Pokud se týká sběrné-

ho dvora, otevírací doba
zůstává stejná i v příštím
roce, to znamená ve všední dny od 7.00 do 18.00
hod. a každou 1. a 3.
sobotu v měsíci od 8.00
do 12.00 hod. Možná jste
si už všimli, že od podzimu
letošního roku byl zahájen bezplatný sběr zářivek,
což je důsledkem zapojení
města Vizovice do systému
zpětného odběru ekolamp.
Pro příští rok se snažíme
vyjednat lepší podmínky
pro sběr použitých pneumatik. Pokud dojde
k dohodě
s odběrateli, bude za výhodnějších
podmínek zahájen výkup
autobaterií a na sběrný
dvůr bude možné odložit
i autovrak nebo dojednat
jeho likvidaci.
Další rozšiřování služeb
je spojeno s plánovanou výstavbou třídícího
střediska, ale vzhledem
k tomu, že v současné
době teprve probíhá výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace,
je předčasné zveřejňovat
podrobnosti.

Nabídka doplňkových služeb
Svoz elektrošrotu – likvidace elektrošrotu je prováděna pouze za cenu dopravy podle platného ceníku, nezapočítává
se manipulace ani pronájem kontejneru. Podmínkou je úplnost elektrošrotu – ledničky, chladničky, televize a ostatní
domácí spotřebiče včetně výpočetní techniky. Obec dostane po vyúčtování finanční příspěvek za odevzdaný elektrošrot od společnosti zpětného odběru – Asekol, Elektrowin.
Svoz zářivek – likvidace zářivek je prováděna pouze za cenu dopravy podle platného ceníku, nezapočítává se manipulace ani pronájem kontejneru. Obec dostane po vyúčtování příspěvek od společnosti Ekolamp za odevzdané použité
zářivky.
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Svoz plastových obalů – svoz je prováděn za cenu dopravy a ceny pytlů. Použité obaly musí být vymyté.
Svoz nápojových obalů (tetrapaky) – svoz je prováděn za cenu dopravy a pytlů.
Pozn.: Svoz elektrošrotu a zářivek je možné objednat bez požadavků na předchozí sepsání smlouvy, v termínu a četnosti podle požadavku objednavatele.
Svoz plastových obalů a nápojových obalů provádíme na základě předchozí smlouvy.
V druhém pololetí roku 2008 plánujeme další rozšíření doplňkových služeb:
• štěpkování ořezu ze stromů – na základě objednávky bezúplatně přistavíme kontejner pro uložení větví případně
mobilní štěpkovač na určené místo podle požadavku objednavatele
• svoz a likvidace biologických odpadů (způsob provedení bude ještě upřesněn podle dohody s odběrateli)
• sběr tříděného skla – čiré a barevné nápojové sklo, pouze za cenu dopravy
Ing. Alois Pavlůsek

Dotaz čtenáře ‒ parkování
Vážený pane místostarosto,
bydlím v blízkosti areálu
Technických služeb města
Vizovice a uvítal bych
já a jistě i další občané
Vizovic parkování v oploceném areálu TSMV, ale
bohužel nevím, kde mám
sehnat klíče od brány areálu. K tomuto dotazu mě
vede skutečnost, že každou
noc a o sobotách a nedělích
v areálu parkuje nákladní
vozidlo firmy PROTON,
nebo je snad toto vozidlo ve
stavu TSMV?
Věřím, že prostřednictvím Vizovských novin na
můj dotaz odpovíte, jelikož
v nabídce služeb poskytovaných TSMV jsem tuto možnost nenašel.
Děkuji K. M. Vizovice

Vážený čtenáři Vizovských novin, posílám Vám
odpověď prostřednictvím
našich novin, kterou jsem
konzultoval
s ředitelem
TSMV panem Pavlůskem,
který mi podal vysvětlení
k výše zmiňovanému autu
firmy PROTON.
Parkování v areálu TSMV
je umožněno pouze v těchto
případech:
• v pracovních dnech nebo
v případech
pracovní
pohotovosti mohou v areálu TSMV parkovat soukromá vozidla zaměstnanci TSMV
• parkovat v areálu TSMV
mohou vozidla patřící do
majetku města Vizovice
nebo jeho organizací
• parkování vozidel je povoleno firmám, které pro

TSMV vykonávají služby na základě smluvního
vztahu
• parkovat v areálu TSMV
mohou zákazníci a návštěvy TSMV nebo organizací
města Vizovice
Mimo tyto uvedené případy umožňujeme parkování ve výjimečných případech, jakými jsou např.
svatby na základě předchozí
domluvy a pouze v přesně
vymezeném časovém úseku,
kdy areál otevírá zaměstnanec TSMV, který je současně zodpovědný za případné škody. Tato služba
je poskytována bezplatně
a jejím hlavním smyslem je
uvolnění parkovacích míst
v okolí zámku pro ostatní
návštěvníky Vizovic.
Pokud se týká parkování

vozidla firmy Proton, toto
bylo umožněno pouze na
určitou dobu na základě
předchozí dohody jako protihodnota za odvedené přepravní výkony ve prospěch
TSMV. Konkrétně se jednalo o přepravu vyřazených
elektrospotřebičů a zářivek
v době, kdy společnosti zpětného odběru nebyly schopny zajistit vlastní dopravu
a TSMV nemají ve vozovém
parku vozidlo odpovídající svým technickým stavem
vzdálenosti, na kterou bylo
zapotřebí tento materiál přepravit. Snad to bude stačit,
od 1.prosince už nebudou
v areálu parkovat jiná vozidla než vozidla TSMV, organizací města Vizovice nebo
zákazníků a návštěv.
Pavlůsek, Burkart

Ochrana přírody v okolí Vizovic je dlouhodobý projekt
Dne 19. 9. 2007 proběhl ve Vizovicích pracovní
terénní seminář několika
desítek členů Agentury
ochrany přírody a krajiny
ČR z celé naší republiky,
které k nám do Vizovic
pozvalo jejich Zlínské
středisko. Tohoto setkání se také zúčastnila paní
starostka města Vizovice,
Mgr. Alena Hanáková.
Předmětem tohoto terén-

ního semináře byla mimo
jiné prohlídka výsadeb dřevin rostoucích mimo les
a kontrola jiných opatření,
financovaných ze státních
prostředků,
konkrétně
z programu Péče o krajinu.
Převážně z těchto, ale
i z části z prostředků města,
byla zaplacena celá řada akcí
na území našeho města,
zejména v oblasti místní
části Těchlova, na pozem-

cích, které v té době vlastnil
stát – Česká republika.
Dle § 4 odst. (1) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny je základní povinností při obecné
ochraně přírody, ochrana
systému ekologické stability, která je veřejným
zájmem ve smyslu zákona, a na které se podílejí
vlastníci pozemků, obce
i stát. Z tohoto důvodu se

koncem 90. let 20. století a v prvních letech 21.
století zaměřili členové
Komise ŽP Města Vizovice
a odboru životního prostředí MěÚ na získání finančních prostředků ze státního
programu Péče o krajinu,
ze kterého v té době bylo
možno získat na zakládání
prvků územního systému
ekologické stability značné
částky peněz.
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Systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní,
regionální a nadregionální
systém ekologické stability. Ekosystém je funkční
soustava živých a neživých
složek životního prostředí,
jež jsou navzájem spojeny
výměnou látek, tokem energie a předáváním informací
a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém
prostoru a čase, tolik definice. Lidově řečeno, jedná
se o dálnice pro zajíce.
Vzhledem k tomu, že
v roce 1997 vlivem působení jarních a letních
přívalových dešťů došlo
v oblasti Těchlova, v blízkosti zástavby rodinných
domů, k zatopení sklepů
dešťovými vodami z přilehlého velkého pozemku orné
půdy, která byla po dlouhá
léta využívána k pěstování
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nevhodných plodin (kukuřice, amarant) což vyvolalo
potřebu provést protierozní
opatření řešící situaci v této oblasti, byla zpracována
studie protierozních opatření.
Tuto studii zadal a zaplatil Okresní úřad ve Zlíně
a zpracovala ji Fy ARVITA P
s.r.o. Otrokovice. Na základě této studie byly následně vypracovány jednotlivé
projekty Fy LOW a spol.
s.r.o. se sídlem v Brně,
dle kterých byly v oblasti
Těchlova, ale i v Lázeňské
ulici vysazeny části lokálních biokoridorů LBK 27
a LBK 15 a biocentrum
LBC 4 Vrchňov o celkové
výměře cca 8 ha pozemků.
Na výsadby těchto skladebných částí územního
systému ekologické stability
bylo vynaloženo při založení
celkem 1 283 108 Kč.
Mimo tato opatření bylo
v oblasti Těchlova provedeno zalesnění pozemků
o ploše 1 ha v hodnotě

62 300 Kč, zatravnění cca
16 ha pozemků v hodnotě
99 847 Kč .
Realizace těchto opatření,
o které se Město Vizovice
do dnešního dne v rámci
svých možností stará již
bez finanční podpory ze
státních prostředků, byla
seminaristy dne 19. 9. 2007
hodnocena jako komplexní
s velmi dobře využitými
získanými penězi.
Mimo tato protierozní opatření byly vysazeny
v oblasti Těchlova liniové
výsadby dřevin, které teprve v současné době - tj. po
deseti letech - začínají růst,
protože vlivem nedostatečné kulturní vrstvy půdy
– ornice, která vlivem eroze
na pozemku chybí, je jejich
růst pomalý.
Také lze nyní konstatovat, že pro liniové výsadby dřevin je vhodnější
používat dřeviny pěstované
zahradnickým způsobem,
které jsou vyrovnanější, ale
také mnohem dražší, což

bylo důvodem, proč byly
použity sazenice pěstované v lesních školkách, tedy
levnější.
Na závěr bych chtěla
občany města informovat, že byla dále realizována v oblasti místní části
Vizovic, na Manství, tůň
pro obojživelníky, která
je součástí lokálního biocentra LBC 3 Lutoninka,
které bylo financováno také
z programu Péče o krajinu.
Všechna tato opatření na
ochranu přírody a krajiny
byla realizovaná v období
let 1997 až 2001 za vydatné podpory pana starosty města, Ing. Víta Sušily
a tehdejších zastupitelů
města, v celkové hodnotě
1 634 655 Kč. Slouží svému
účelu velmi dobře, i když
nejsou v popředí zájmu
veřejnosti, tak jako jiná
technická zařízení, která
byla v minulých letech realizována.
Ing.Vladimíra Kovářová
Odbor ŽP MěÚ Vizovice

Čtenářům
Vážení čtenáři,
je tomu již téměř rok,
kdy pro Vás. Vizovské noviny připravuje nová redakční rada, kterou jmenovala
Rada města. Za toto období se mnohé změnilo. Nejen
v našem městě, ale mnohdy i v našem osobním či
pracovním životě. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem, kteří buď pravidelně, nebo jen ojediněle
přispívají do našich novin,
které vycházejí jednou za
dva měsíce. Vaší práce si
velmi vážíme a jsme rádi,
že s námi spolupracujete.
Děkuji také vizovským
junákům, obchodu Enfin
i všem ostatním místům,
kde se Vizovské noviny dis-

tribuují. Usilujeme o to,
abyste se mohli dozvědět,
co se v našem městě dělo,
děje nebo bude dít. Tak
jako všechny noviny či
časopisy mají “tiskařského
šotka”, tak je tomu i u nás.
Omlouvám se za někdy
špatně napsaná jména,
vynechaná písmena, která
dokáží pozměnit tu a tam
význam slova, přehozené pořadí výsledků či jiné
drobnosti: dělení slov,
zařezávání apod. Věřte, že
o “šotkovi” víme a snažíme
se jej polapit. Ještě stále ale
uniká. Na druhou stranu
bych vám chtěla ale připomenout, že všichni členové
redakční rady, byť nejsou
profesionálové, tedy vystu-

dovaní žurnalisté, se snaží
svoji dobrovolnou práci
vykonávat co nejsvědomitěji. Říká se: “Kdo nic nedělá,
nic nepokazí”. Kritizovat
však umíme všichni. Za
tento uplynulý rok obdržela
redakční rada od vás občanů kromě mnoha příspěvků
také jeden anonym. Škoda,
že ten, kdo jej napsal, také
nepřidal něco zajímavého,
co by stálo za zveřejnění! Budeme rádi, pokud
nám svoji přízeň zachováte
a třeba sami něco napíšete
nebo vyfotíte. Za články ve
Vizovských novinách ani
za fotografie však nečekejte žádnou odměnu. Je to
zadarmo! Nikdo vám nedá
ani na film, ani za vyvolá-

ní filmu. Jen vám můžeme
poděkovat. Nemáme k dispozici služební mobily, ani
papír či náplň do tiskárny.
Právě konec roku se mi
zdá přímo ideální pro
zhodnocení nejen celoroční práce, ale zejména soukromého života a našeho
přístupu k životu. Zkuste
si čas od času najít chvilku
pro sebe a dopřejte si něco
příjemného a pohodového.
Nezapomínejte na sebe
ani v tom nejhektičtějším
kolotoči, který pravidelně
s koncem roku přichází
do našich domovů. Hezké
a spokojené Vánoce Vám
všem přeje
Zuzana Štalmachová,
šéfredaktorka VN.
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Rozhovor o rozpočtu
Dnes Vám přinášíme rozhovor s místostarostou Ing. Jaroslavem
Burkartem, se kterým
jsme se sešli nad rozpočtem města Vizovice na
rok 2007 a jeho naplňování.
V červnovém vydání
Vizo-vských novin jsme
probírali rozpočet města
na rok 2007. Nedošlo
tam oproti návrhu
k nějakým změnám?
Rozpočet na rok 2007
jsme odsouhlasili v jeho
původní výši. Během roku
došlo k některým změnám tak, jako se to stalo
v loňském roce, ale žádná
změna se netýkala absolutního schodku v rozpočtu, došlo jen k úpravám
v jednotlivých kapitolách
rozpočtu.
V rozpočtu na rok 2007
jsme schvalovali jednotlivé
kapitoly nákladů nutných
pro chod města. Co se týká
větších investičních akcí,
ty byly v rozpočtu přímo
definovány a činily 1,445
milionů korun. Pro Vaší
informaci, v rozpočtovém
výhledu na roky 2008 až
2013 chceme již pro rok
2008 schválit investiční
akce ve výši téměř pěti milionů korun, které nechceme blíže specifikovat, ale
dle úspěšnosti v získávání dotačních prostředků
z krajských a ministerských
peněz hodláme městský
rozpočet průběžně upravovat zastupitelstvem.
V rozpočtu 2007 jsou

tedy zahrnuty pouze prostředky na běžnou údržbu bytového i nebytového fondu, zeleně, osvětlení…“
Pro zajímavost uvedu
alespoň některé z kapitol
rozpočtu včetně částek na
ně určených. Jedná se o prostředky nutné pro zajištění
základních funkcí města.
Co se týká školství, tak
příspěvek na MŠ Vizovice
činí 1,9 milionů Kč, příspěvek na ZŠ Vizovice 5,2
milionu Kč, z toho 1,2
milionu korun na investice
– školní jídelna, příspěvek
na DDM Zvonek 310 tisíc
korun, příspěvek na jesle
činí 958 tisíc korun.
Co se týká kultury, sportu a ostatních sociálních
záležitostí, tak příspěvek
na kulturní dům činí 1,4
milionů korun, příspěvek
na knihovnu 0,9 milionu
korun. Vzhledem k tomu,
že se město podílí na zajištění pečovatelské služby,
bylo z rozpočtu vyčleněno
650 tisíc korun, dále pak
na kino 255 tisíc korun,
příspěvky na obnovu kulturních památek činí 200
tisíc a příspěvek na tělovýchovu 250 tisíc korun.
Pojďme se podívat na
technické služby, odpadové hospodářství, hasiče či městskou policii.
Tyto položky jsou samozřejmě ještě o něco větší.
Příspěvek na městskou
policii činí 790 tisíc korun
a v příštím roce už nebude
dál figurovat. Sbor dobro-

volných hasičů nás výjde
na 618 tisíc korun.
Technické služby nás stojí
15,4 milionu, z toho provoz nemovitostí 2,9 milionu korun, veřejná zeleň 2,7
milionů, v kapitole veřejné
osvětlení je 1,6 milionů,
na údržbu a běžnou opravu komunikací je vyčleněno 1,6 milionů korun, na
pořízení nového svozového
vozu je v rozpočtu 2007
vyčleněna částka 600 tisíc.
Pak jsou tu položky jako
dešťové vody 610 tisíc,
pohřebnictví a koupaliště
po 300 tisících. Mohl bych
pokračovat dál a dál.
Na provoz odpadového
hospodářství a zajištění
svozu je schváleno 3,4 milionů korun, proti kterým
stojí příspěvky od obyvatel, které činí 2,2 milionu
korun.
A co se týká úřadu
a samosprávy?
Čekal jsem, kdy se na to
zeptáte. Co se týká kapitoly zastupitelstva, tak v této
kapitole je vyčleněno 1,9
milionů korun, přičemž
podíl výdajů na neuvolněné členy je minimální proti
podílu uvolněných členů
tzn. paní starostky a mě.
Co se týká místní správy,
tak v této kapitole je 29,8
milionu korun, přičemž
dotace na výkon státní
správy činí 14,5 milionu korun a dále musíme
k tomu přidat i místní
a správní poplatky ve výši
4 milionů korun.
Nezazněla ještě otázka

přípravy nových investičních akcí.
Já osobně se budu snažit,
abychom vždy v rozpočtu
vyčlenili i určitou částku na přípravu projektů – studií, projektových
dokumentací tak, aby
bylo město připraveno na
širší možnosti získávání
prostředků z evropských
fondů. Určitě to mohou
potvrdit kolegové z rady
i zastupitelstva, že jsem
takto již činil celý tento
rok, ale vzhledem k informacím z poslední doby
se od roku 2008 očekává
zjednodušení všech procedur a prostředky budou
poskytovány žadatelům
v daleko lepším poměru, co se týká spoluúčasti
a financování. Jsem přesvědčen, že je nutné ve
Vizovicích i okolních osadách investovat do zanedbané
infrastruktury.
Problém spočívá právě ve
finanční náročnosti těchto
projektů. Je jasné, že město
ze svého vlastního rozpočtu není schopné stavby za
několik milionů korun
financovat, a tak musíme
být připraveni získat prostředky z jiných zdrojů.“
Děkuji Vám za rozhovor a myslíte si, že
bychom mohli příště
probrat rozpočet roku
2008?
Budu jenom rád a také
Vám děkuji za rozhovor
a spoluobčanům přeji
pěkné svátky.
Ing. Déva, Ing. Burkart
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ŠKOLY

110 let od založení…
Škola zasahuje hluboce
do života každého člověka.
Navazuje na výchovu rodiny, doplňuje ji a vyzbrojuje
mládež základními vědomostmi pro život. I školství
ve Vizovicích prožilo svůj
vývoj. Velmi mocně zde
zasáhla novela školského
zákona z roku 1883, která
umožnila zřízení měšťan-

ské školy v roce 1897.
Založení měšťanské školy ve
Vizovicích je krásným dokladem velkého pochopení,
které jevili tehdejší představitelé města o vzdělání svých
spoluobčanů. Znamenalo to
důležitý kulturní přínos pro
celý kraj.
Sto deset let které uplynuly
od založení měšťanské školy,

bylo důležitým mezníkem.
Nutí nás, abychom zhodnotili, jak plnila své poslání a vzpomněli všech těch,
kteří umožňovali vzdělání na
této škole a ji navštěvovali
a položili v ní základ k vlastnímu vzdělání. Odchovala
mnoho význačných osobností, které jsou chloubou celého kraje.

Při založení měšťanské
školy ve Vizovicích v r. 1897
bylo vzpomínáno dvou velkých Moravanů: Jana Ámose
Komenského, učitele národů,
který položil základ k modernímu školství a Františka
Palackého, jenž zdůrazňoval
převahu ducha nad mocí
fyzickou.
Štalmach Jan

Naše cesta do Anglie
Opět po dvou letech jsme
vyslyšeli prosby našich žáků
8. a 9. tříd a uspořádali pro
ně studijně-poznávací zájezd
do Velké Británie. Vzhledem
k dobrým předešlým zkušenostem jsem opět oslovila
brněnskou cestovní kancelář
Albion, která se také zabývá
zájezdy pro studenty. Více na
www.jazykyalbion. Celkem
se přihlásilo 25 žáků, kteří
doplnili skupinu studentů
z Obchodní akademie v Brně,
a tak jsme se vydali na cestu
velkým dvoupatrovým autobusem v neděli 30. září 2007.
Cesta byla dlouhá a náročná,
ale v pondělí ráno jsme vstoupili na půdu Velké Británie,
kde jsme všichni museli dokázat svoji totožnost imigračním
úředníkům svým platným
pasem.
Britské ostrovy nás přivítaly
klasicky podzimním počasím,
to znamená chladem a vytrvalým deštěm. To naštěstí trvalo pouze jeden jediný den
a potom se na nás usmálo
štěstí v podobě krásného,
slunného babího léta, nevídaného na tuto dobu pro Anglii.
Program zájezdu byl široký
a různorodý. Děti byly ubytovány v rodinách a musely
se spolehnout na sebe a svoji
znalost jazyka. Většina dětí
byla poprvé mimo domov
sama v cizí rodině, ale jak

se ukázalo, všichni si dovedli poradit a byli spokojení.
Program zahrnoval jak dopolední výuku angličtiny v jazykové škole ve Worthingu,
tak odpolední poznávání
zajímavých míst, mezi něž
určitě patřily samotné město
Worthing, které je známým
přímořským
letoviskem,
přímořské město Brighton
s prohlídkou Royal Pavilion
a s podmořským akváriem
Sea Life Centre, útesy Seven
Sisters, nejvyšší v Británii,
Paradice Park s obrovskými
dinosaury. Mezi velké zážitky patřily celodenní zájezdy,
kdy jsme navštívili překrásnou
katedrálu v Salisbury, která se
chlubí hned několika „nej“,
a pochází z počátku 13. století, prehistorické posvátné
místo Stonehenge, které patří
do Seznamu světového dědictví a válečnou loď Victory
ve městě Porthmouth, která
je jedinou zachovalou lodí
z počátku 19. stol. a s kterou admirál Nelson porazil
Napoleona. Na závěr to byla
prohlídka Londýna, svezení
se na London Eye, obrovském
kole na břehu řeky Temže,
trochu opožděný odjezd z Velké Británie, jakoby vyjadřoval
názor nás všech, že se nám tam
líbilo a že se určitě rádi vrátíme zpět. Zážitků bylo opravdu mnoho, každý měl mož-

nost si najít to, co ho opravdu
zaujalo. Já ze svého pohledu
vysoce hodnotím použití angličtiny v praxi, možnost slyšet
jazyk od rodilých mluvčích,
učit děti samostatnosti, toleranci a poznávání jiné země
a kultury.
Chtěla bych ještě jednou

poděkovat všem rodičům,
kteří dopřáli svým dětem
tento báječný zájezd a všem
dětem, které svým chováním
dobře reprezentovaly naši
školu a tím i naši zemi.
Bye Britain a brzy na shledanou.
Mgr. Milada Macků

Náš pobyt v Anglii
30. září měli žáci 8. a 9. tříd naší základní školy možnost
zúčastnit se týdenního jazykového pobytu v Anglii. Již během
cesty jsme získali mnoho zážitků, přičemž největším byla pro
nás (po dlouhé cestě Německem, Lucemburskem a Belgií)
jízda trajektem, který nás převážel z francouzského Calais
do anglického Doveru. Během pobytu ve městě WORTHING
jsme navštívili také anglickou školu, kde jsme měli možnost
změřit si své jazykové schopnosti a zjistit, jak to v anglických
školách asi chodí. Po celou dobu jsme byli ubytováni v anglických rodinách.
Poznali jsme, jak se v takové anglické rodině žije, jejich
zvyky, tradice a ochutnali jsme také něco z anglické kuchyně.
Rodiny byly velmi milé a pohostinné. Zpočátku nám trošku
dělalo problém porozumět, ale ke konci už jsme s tím takový
problém vůbec neměli (tedy aspoň já ne).
Program byl velmi nabitý a bohatý a procestovali jsme
mnoho nádherných anglických památek. Např. historické
město Hastings, záhadný Stonehange, Sea-life centre (podmořský život), nebo velkolepý Londýn. Mně osobně se nejvíc
líbil výlet na útesy “Seven Sisters“ , na který nám vyšlo moc
pěkné počasí. Všichni jsme opravdu rádi, že nám škola poskytla něco takového a tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Hanulíkové, která na nás po celou dobu dohlížela a paní
učitelce Macků, která se o všechno výborně starala, vycházela
nám absolutně ve všem vstříc a nanejvýš se nám věnovala.
Náš pobyt v Anglii se nám opravdu moc líbil a věřím, že
se tam po takovémto zážitku v budoucnu mnozí z nás ještě
vrátí.
Diana Kubečková, 9 .A

ŠKOLY
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Nemáme čas se nudit
Na 15. 10. 2007 jsme
byli pozváni do zámku
v Lánech na setkání s britskou princeznou Annou,
dcerou královny Alžběty
II. Z celé České republiky se akce zúčastnilo
57 dětí z dětských domovů, které se podílí na aktivitách Nadačního fondu
manželů Livie a Václava
Klausových. Z našeho dětského domova si vedení
nadace vybralo 3 chlapce
a 4 děvčata, kteří se zúčastnili - návštěvy Klementina
a Pražského hradu, besedy
s pracovníky Nadačního
fondu manželů Klausových
nebo byli zapojeni do projektu Startovné do života. Některým dětem byl
poskytnut příspěvek na
zájmovou činnost a uhrazeny náklady na získání
řidičského oprávnění skupiny B.
V Lánech po slavnostním
zahájení všichni společně
shlédli program, který připravil jeden dětský folklorní soubor z Prahy a potom
princezna Anna obešla skupiny dětí a prostřednictvím
své tlumočnice diskutovala
s nimi o jejich aktivitách.
Po rozloučení s princeznou se vrátila paní

Setkání s princeznou Annou

Klausová pozdravit děti
osobně a krátce se s nimi
podělit o dojmy z této
slavnostní události.
Čtyři děti se v doprovodu Svatavy Poláchové,
zástupkyně ředitele dětského domova, zúčastnily
31. 10. 2007 setkání s Terezou Maxovou ve Zlíně.
Děti se s Terezou a s pracovnicemi její nadace setkaly v podvečer na Krajském
úřadě. Zde si s nimi dlouho povídaly o zážitcích
z prázdnin o svých aktivitách, školních výsledcích a o svých plánech do
budoucna. Příjemné besedování však muselo skončit

tak, abychom my i Tereza
stihli začátek exkluzivní
charitativní módní přehlídky v Městském divadle. Ta byla společným
projektem Zlínského kraje
a Nadace Terezy Maxové.
Smyslem akce bylo přispět ke zkvalitnění podmínek života dětí, které
nemají možnost vyrůstat
ve vlastní rodině a jsou
svěřeny do péče kojeneckých ústavů, náhradních
rodin a dětských domovů v našem regionu. Na
módní přehlídce představily známé české modelky
atraktivní kolekce tuzemských a zahraničních tvůrců. V programu vystoupili
Miroslav Žbirka a David
Koller. Celý večer moderovala Iva Kubelková. Na
tomto slavnostním večeru
dostaly naše děti příspěvek
ve výši 5 000 Kč na lyžování. Tato akce byla pro naše
děti krásným a nezapomenutelným zážitkem.
Spolu s TJ Sokol ve
Vizovicích
a s našim
kamarádem kouzelníkem
jsme uspořádali v neděli
27. října 2007 Podzimní

karneval v sále Sokolovny.
Moc se nám, kouzelníkovi, pracovnicím Sokola
i hostům líbil, a tak jsme
se domluvili, že byl sice
první, ale nebude poslední. S největší pravděpodobností přijede kouzelník
do Sokolovny i na únorový
dětský karneval.
Hodně práce máme na
podzim tradičně s akcemi,
které jsou součástí projektu Make a connection
– Připoj se. V letošním
roce jsme již po šesté zpracovali projekt, který nám
byl příslušnou komisí přijat. Letošní je zaměřený
na úpravu čekáren vlakových nádraží ve Vizovicích
a v Lípě. Čekárnu ve
Vizovicích máme hotovou
a do Vánoc bychom rádi
skončili i práce v Lípě.
Závěrem přejí děti
a zaměstnanci Dětského
domova ve Vizovicích na
Chrastěšovské ulici všem
čtenářům
Vizovských
novin příjemné prožití
vánoc a hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce.
Svatava Poláchová,
DD na Chrastěšovské ulici
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Stužkovací ples SŠOS

Dne 30. listopadu
2007 se konal v Kulturním domě ve Vizovicích
Reprezentační ples Střední
školy oděvní a služeb
Vizovice, na kterém byla
po mnoha letech obnovena tradice stužkování.
Plesu se účastnili rodiče,
žáci, pedagogové a čest-

ní hosté. Účast na plese
přijala i členka senátu
ČR Alena Gajdůšková.
Stužkováno bylo 78 maturantů oboru kosmetička,
oděvnictví a nástavbového
studia podnikání. Ples byl
zahájen polonézou, kterou předvedli žáci školy.
Následovalo stužkování,

v jehož průběhu třídní
učitelé a zástupci tříd vtipně zhodnotili dobu studia
svých tříd. Po ukončení
stužkování byly hostům
předvedeny soutěžní oděvní modely oboru krejčí
a oděvnictví, které byly
doplněny líčením a účesy,
provedenými žáky oboru

kosmetička a kadeřník.
Oficiální část plesu byla
zakončena „čačou“. Celou
společenskou událost zdokumentovali žáci oboru
fotograf. Velké poděkování
patří sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly.
M. Fabianová,
A. Kmínková

ŠKOLY
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Ohlédnutí za činností
Základní umělecké školy Zlín
Základní
umělecká škola Zlín, pobočka
Vizovice, se nemalou
měrou svými školními
i mimoškolními aktivitami podílí na kulturním

ky pro MŠ ve Vizovicích
a Jasenné. Reprezentační
sál vizovického zámku
nám každoročně poskytuje svým výjimečným
prostředím nezapomenu-

v kostele sv. Vavřince, 11.
prosince zazpíval pěvecký
sbor na vánočním koncertě na radnici ve Zlíně
a na 20. prosince jsme
přichystali vánoční kon-

svými koledami pacienty
Nemocnice Milosrdných
bratří.
Jelikož naši žáci velmi
dobře uspěli v soutěžích
ZUŠ, neváháme ani letos

dění města Vizovice a již
svou podstatou významně
přispívá k prevenci sociálně patologických jevů ve
městě.
Naši ZUŠ ve Vizovicích
navštěvuje cca 120 žáků
v oboru
hudebním
a výtvarném, vyučuje
se hře na klavír, housle,
zobcovou a příčnou flétnu, klarinet a trubku. Již
řadu let zde působí pěvecký sbor. Výuka probíhá
v prostorách ZŠ Vizovice
na Masarykově náměstí.
V loňském školním
roce jsme uspořádali sedm
žákovských koncertů pro
veřejnost, čtyři koncerty
pro pacienty Nemocnice
Milosrdných bratří, velký
vánoční koncert a besíd-

telné okamžiky při absolventských koncertech,
kterými žáci završují své
studium. Naši žáci hrou
na své nástroje obohatili též vernisáže a výstavy
konané ve Vizovicích.
Školní rok pro nás
neskončil postupovými
zkouškami, ale i o prázdninách žáci i pedagogové nezaháleli, neboť
svým hudebním programem zahajovali koncerty
vizovického zámeckého
hudebního léta.
V letošním roce již proběhly dva žákovské koncerty a připravili jsme
několik vánočních akcí pro
veřejnost. Dne 9. prosince jsme zahráli a s pěveckým sborem vystoupili

cert pro veřejnost v sálku
Nemocnice Milosrdných
bratří ve Vizovicích.
Touto cestou bychom
chtěli poděkovat MUDr.
Zdislavě Tělupilové za
pochopení naší svízelné situace, která spočívá
v nedostatku prostor pro
koncerty a výuku ZUŠ.
Poskytnutím místnosti
s nádhernou akustikou
v prostorách
nemocnice jsme vyřešili jeden
z problémů, a to konání
koncertů našich žáků pro
veřejnost.
Velmi rádi v prosinci
vystoupíme s vánočním
programem pro naše
nejmenší
posluchače
v mateřské škole Vizovice
a Jasenná
a potěšíme

a připravujeme ty nejlepší
na soutěže ZUŠ ve hře na
klavír a housle, vyhlašované Ministerstvem školství.
Milí rodiče, děkujeme
vám za přízeň, kterou nám
svou účastí na koncertech
prokazujete a věřte, že
největším oceněním je pro
nás vaše uznání a potlesk.
Nejraději bychom vyhověli všem žádostem o přijetí dítěte do ZUŠ, ale
není to možné z důvodu
nedostatku vlastních prostor.
Přejeme všem hodně
štěstí, zdraví, lásky a porozumění v novém roce
2008.
Za kolektiv učitelů Jana
Fusková a Lýdie Juráňová
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Nejen o kronice 2007
Stalo se již tradicí při
zakončování ročního zápisu
do městské kroniky shrnout
nejdůležitější události, zprávy, postřehy posledního roku,
které se staly v České republice a ve světě. Protože končí
rok 2007, dovolil bych si
v závěru do městské kroniky
Vizovice ve světovém horizontu zaznamenat mimo jiné
následující:
Jaké klimatické změny pozorujeme již dnes?
• za posledních 140 let, kdy
na zemi existuje fungující síť
měřících stanic, se průměrná
teplota povrchu planety zvýšila o 0,8 º C.
• devatenáct z dvaceti nejteplejších let od roku 1860 se
událo po roce 1980, dvanáct nejteplejších let od roku
1990.
• rok 1998 byl podle několika
nezávislých metod pravděpodobně nejteplejší za posledních tisíc let, rok 2002 byl

druhý nejteplejší a rok 2003
třetí nejteplejší.
• podle výsledků studia ledových
vrtů bylo posledních 50 let
nejteplejších za posledních šest
tisíc let.
• v letech 1950‒2000 se
významně oteplil i povrch
světového oceánu. To vedlo
a vede ke globální změně
větrů, a tím i srážek. Pokud
spolu vůbec souvisí podivné klimatické léto v Evropě
roku 2005 a karibský hurikán Katrina, pak společnou
prapříčinou je pravděpodobně
oteplení světového oceánu.
Tyto věty jsem nevymyslel
já, je to citát a podle světových pozorování jej napsal
Václav Cílek (*1955), geolog, klimatolog, vysokoškolský pedagog, autor mnoha
zajímavých vědeckých prací a
publikací, v knížce Tsunami je
stále s námi, Praha 2006.
Netýkají se lidského ovlivnění globálního oteplování.

Mechanismy tohoto jevu jsou
tak složité a spekulace se diskutují na úrovni mnohem
vyšší, než je obzor a záměr
tohoto článku.
Ale původní řeč byla o městské kronice, a tak abych se
k tématu vrátil. Během měsíce září 2007 jsem na sebe
vzal závazek kronikářské práce
pro město Vizovice. Měl bych
dopracovat do konce zápis za
rok 2007. Vzhledem k tomu,
že nešlo o soustavnou práci po
celý rok, chtěl bych požádat
všechny občany, kteří mají
zájem o pomoc v této práci.
Je jasné, že při mapování
dění v oficiálních institucích
ve městě mi pomůže městský úřad, jeho aparát, odbory
a komise, ale je spousta informací, které zaznamenávali
sami občané a ani tyto zkušenosti a postřehy by neměly
být opomíjeny. Navíc temná
a prázdná místa v městské
kronice jsou už od roku 2001.

Některé události lze dohledat,
ale aby byl obraz života ve
městě alespoň trochu barvitý
a různorodý, byla by velmi
výhodná spolupráce širší.
Pokud by tedy byl někdo ze
čtenářů ochoten přidat své
postřehy za uplynulé roky, byl
bych velmi vděčen za jakoukoliv informační pomoc. Své
postřehy nebo příspěvky stačí
zanechat v podatelně městského úřadu na mé jméno.
Nejlépe se zpětným kontaktem. Jistě se mi dostanou do
ruky a já za ně budu moci
reagovat nebo alespoň poděkovat.
Úvodní věty tohoto článku
tedy neberte jako příspěvek
k diskusi o současném stavu
planety Země, ale jako připomínku souvislostí, které
se pravděpodobně dotknou
i valašských Vizovic uprostřed kontinentální Evropy na
počátku třetího tisíciletí.
Jiří Ludvíček

Rok v knihovně
Městská knihovna Josefa
Čižmáře není jen půjčovnou
knih, ale také místem vzdělávání, odpočinku a zábavy.
Návštěvníci a čtenáři zde tráví
svůj volný čas vyhledáváním informací nejen v knihách, časopisech, ale i na PC
a internetu, na který mají 30
minut bezplatný přístup. Po
celý rok jsou pořádány literární besedy a tématické lekce
pro žáky a studenty místních
škol a širokou veřejnost.
Co se dělo v letošním roce
v knihovně?
K pravidelným akcím patří
Literární večer. V březnu
byl hostem
JUDr. Josef
Holcman, který představil
svou novou knihu „Trvalá
bydliště“. V listopadu proběhl druhý Literární večer tentokrát s vizovickým rodákem
Richardem Jaroňkem, který
představil svou novou knihu

Tiger Shark hyena moří.
Setkání bylo doplněno autorovými snímky z podmořského světa.
V rámci Března – měsíce internetu, proběhla akce

„V knihovně si čteme rádi,
s knihami jsme kamarádi,“
které probíhalo pravidelně 1×
v měsíci až do konce školního
roku.
Čas před Velikonocemi

tikou a zdobením vajíček včelím voskem.
V rámci školního výletu
nás pravidelně navštěvují děti
MŠ Bratřejov a Ublo, se kterými jsme si letos nad šálkem
bylinného čaje četli pohádky
a příběhy o léčivých bylinkách. Děti přivezly výkresy
a herbář, který byl vystaven
v knihovně.
Ve spolupráci s TJ Sokol
Vizovice jsme se v červnu vydali na 5. vycházku za
pověstmi do Vizovických hor.
Žáci 2. tříd přišli do knihovny, aby předvedli svým rodičům, jak již umí číst. Akce
nazvaná „Četba na pokračování aneb maminko, tatínku, babičko, … přijď si mě
poslechnout,“ stejně jako
pasování prvňáčků na čtenáInternet pro seniory a bylo a přípravu na ně strávili žáci ře Městské knihovny JČ se
zahájeno čtení pro děti 5. tříd v knihovně výrobou letos konala již potřetí. Toto
předškolního věku nazvané ozdob a přáníček s jarní téma- slavnostní pasování dětí bylo

KULTURA
zpestřeno vyhlášením nejlepších čtenářů tříd.
Nový školní rok byl zahájen
exkurzemi studentů 1. ročníků
Střední školy oděvní a služeb
ve Vizovicích pod názvem
„Poznej knihovnu v místě své
školy“. Maturitní třídy této
školy se zúčastnily literární
lekce na téma „Judaismus –
Židé, židovská hudba, písně“.
V prvním týdnu měsíce
října proběhl již 11. ročník
celorepublikové akce „Týden
knihoven“, které se účastní
i naše knihovna. Byl zahájen

„Projekt: 750 let Vizovic“.
Začali jsme besedou na téma
„Ulice a náměstí v historii
města“ určené pro žáky druhého stupně ZŠ, která byla doplněna stejnojmennou výstavkou pohlednic ze sbírky pana
Libora Macka. Akce bude
pokračovat v dalších letech až
do roku 2011, kdy oslavíme
zmíněné výročí.
Koncem října byla uspořádána malá knihovnická dílnička, kde děti připravovaly
ozdoby na svátek Halloween,
vyráběly kouzelnické klobou-

ky a vystřihovaly strašidelné
girlandy.
Po celý rok vystavujeme
v knihovně výtvarné práce
dětí ze ZŠ, ZŠ praktické, MŠ
i školní družiny.
Fotodokumentaci z akcí
pořádaných knihovnou najdete na našich webových stránkách http://www.cmail.cz/
knihovna.vizovice.
Na tomto místě bychom
chtěli poděkovat firmě Al-Ko
Kober s. r. o. za finanční prostředky a předplatné odborných časopisů.
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Děkujeme panu PharmDr.
Bohumilu
Hanákovi
–
Lékárna Milosrdných bratří
ve Vizovicích, který ochotně
přispěl na odměny dětských
kulturních akcí a podílel se
na obnově zastaralé počítačové
techniky v knihovně.
Na závěr Vás zveme na akce,
které bude knihovna pořádat
v předvánoční době. Budeme
o nich včas informovat na
www stránkách knihovny
a plakátech.
Městská knihovna knihovnice

PF 2008  OPTIMISMUS

Moudrá slova
(Antičtí filosofové o jedinci a společnosti)
Člověk je společenský tvor a byl zrozen pro společenství.
Seneca
Jaký kdo je, tak se k němu chovej.
Terentius

Přichází signalizovaný drahý rok nový.
Nevadí, že nebudu mít na podkovy.
Moje kobyla, i když je venku kosa,
stejně tradičně chodí bosa…
kovář.
ZÁMECKÁ
Ani nevadí, že do zámecké chystají zamřížovat zadní vchody.

Co činíš druhým, čekej od jiných.
Publius Syrus
Kdo prokázal dobrodiní, ať mlčí, ať vypráví ten,
který je přijal.
Seneca

Mohu jít jedenadvaceti předními vchody do hospody,
sice místo hlubšího, v rozjímání plýtkém,
přesto za zážitkem.
(Kocůrek,Lapač,Revika, Šenk, Frigo, York, Vrátnice, Sklípek,
Nádraží, Sokolovna, Cicina, Zahrádka, U Tonka, U Bolka,
U Vietnamca, Poštovní u lavky, Vinotéka, U Slunce, Rybárna,

Rovný s rovným se velmi snadno sdružují, jak
říká staré přísloví.
Cicero
Nemůže vzniknout prospěch jedněch bez škody
druhých.
Publius Syrus
Vrána vráně oči nevyklovne.
Macrobius
Člověk je člověku vlkem.
Plautus
Košile je bližší, než kabát.
Plautus
Těžit z obecných zájmů není pouze hanebné, ale
také zločinné a bezbožné.
Cicero

Korsika, Chrastěšov).
M.B.
PLESY V ROCE 2008  NA SOKOLOVNĚ
VE VIZOVICÍCH
Plesovou sezónu zahajuje krojovaný Valašský bál a to
v sobotu 12. ledna.
Myslivecké sdružení Vizovice pořádá ples v sobotu
19. ledna. Šestnáctého února sobota začátek ve 14 hod.
bude uspořádán Dětský karneval.
Tradiční ples pořádá firma R. Jelínek v sobotu
23. února. Osadní výbor Chrastěšov pořádá plesovou
zábavu v sobotu 8. března.
Plesovou sezónu ukončí SRPDŠ při ZŠ Vizovice a to
v sobotu 15. března.
Rovněž zveme všechny, kdo si rádi zatančí a poslechnou
skupinu Kolík na Štěpánskou zábavu a ve středu 26. 12.
2007 ve 20 hod. Sdrečně zvou pořadatelé z oddílu volejbalu.
V sobotu 26. ledna 2008 proběhne v Sokolovně start a cíl
Ve stopě Valašské zimy.
A.K.
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Kronika - listopad 1957
Poasí
První mráz –2 º C byl
26/9 . V říjnu bylo počasí
většinou jasné, slunečné.
V neděli 13/10 vznikla
neobyčejně hustá mlha,
viditelnost jen na 30 m.
V listopadu bylo počasí
studené, 29/11 při celodenním mrazu napadlo
několik cm sněhu.
Sněhové přeháňky trvaly i začátkem prosince,
avšak 9/12 sníh roztál
a bez sněhu zůstalo i přes
vánoce až do konce měsíce.
Oslava VŘSR
Ve středu 30. 10.
shromáždilo se žactvo a občanstvo na
náměstí Rudé armády,
aby pozdravilo štafety míru a přátelství se
Sovětským svazem, které
byly vypraveny z okolních obcí a našeho
města a pak odvezeny do
Gottwaldova, kde budou
připojeny k hlavní celostátní štafetě do SSSR.
Ve čtvrtek 7. listopadu byla ve školním sále
pořádána oslava Velké
říjnové revoluce ve 20
hodin. Účast občanstva
byla malá, neboť se oslavy
účastnilo jen 70 lidí.

Další sovětská družice
Dne 3. listopadu byl
svět opět vzrušen zprávou o vypuštění druhé
sovětské umělé družice.
Tato byla daleko větší než
první, neboť váha druhé
družice je 508,3 kg a obíhá zemi rovněž v eliptické
dráze, ale ve vzdálenosti
mnohem větší než první
družice. Druhá umělá
družice dosahuje výšky
až 1 700 km, průměrná
výška je 950 km. Byla
vybavena nejen radiovými přístroji, které vysílají
signály na zemi, různými
přístroji na měření slunečního a kosmického záření , ale dokonce i živým
psem Lajkou, který byl
uzavřen ve zvláštní hermeticky uzavřené kabině.
Soustava přístrojů pomocí signálů vysílaných na
Zemi podávala zprávy
o stavu Lajky, o činnosti
srdce a dýchacích orgánů.
Bylo zjištěno, že pes se
choval klidně a jeho stav
byl uspokojivý. Pomocí
přístrojů bylo zajištěno
automatické podávání
potravy i regenerace vzduchu. Pokud stačila zásoba
energie k pohonu těchto zařízení, mohl pes žít.
Až skončily přístroje svou

činnost, skončil se i život
Lajky, prvního živého
tvora, jenž byl vyslán do
vesmíru, aby mohly být
zjištěny důležité okolnosti
pro budoucí lety člověka.
O osud Lajky projevoval celý svět velký zájem.
Byly domněnky, že kabina s Lajkou bude z rakety
vymrštěna a vrátí se na
zemi. Tento problém však
ještě vyřešen není.
Československo
Ve středu 13. listopadu 1957 překvapila nás
smutná zpráva státního
rozhlasu, že zemřel president republiky, Antonín
Zápotocký.
Ačkoliv
jsme věděli o jeho vážné
nemoci, přece jsme se
nenadáli, že bude mít
tak rychlý spád a tragický závěr. Tu si všichni
občané uvědomovali,
koho vlastně v osobě
Antonína Zápotockého
ztrácíme. Všeobecně byla
oceňována jeho dobrá,
přímá povaha a jeho
lidský přístup ke každému, ke všem. Proto bylo
tak želeno jeho smrti,
proto se na tvářích lidí
zračil smutek a vážnost.
Odpoledne 13. 11. 1957
shromáždění
občané

a pracující všech vizovských závodů i žactvo,
vyslechli ve školním sále
smuteční projev zástupce ONV a OV KSČ s.
Vl. Nedorosta z Gottwaldova a vzdali tak tichý
hold zemřelému presidentu republiky. V pátek
15. 11. byl zbudován na
náměstí RA u sousoší
katafalk potažený černým
plátnem a na něm velké
iniciály jména zemřelého
presidenta. Zde pak se
střídaly čestné stráže z řad
pracujících a žactva.
V pondělí 18. listopadu se konal státní
pohřeb. Ve 13 hodin
rozezvučely se v našem
městě (i po celé republice) zvony a sirény závodů, které vyzvaly všechno
občanstvo k zachování
5 minut ticha k uctění
památky presidenta A.
Zápotockého. V 8 hodin
ráno téhož dne se konalo smuteční shromáždění žactva ve školním sále
a pak měly děti prázdno.
Odpoledne v 13.30 hod.
shromáždilo se občanstvo i žactvo u katafalku
na náměstí a vyslechlo
smuteční projevy předsedy MNV Rostislava
Háby a předsedy MV
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KSČ Jaroslava Kulhánka.
Po projevech se občané
rozešli do svých domovů,
aby doma sledovali průběh pohřbu ze státního
rozhlasu.
Dne 19. listopadu
byl zvolen novým presidentem
republiky
první tajemník ÚV KSČ
Antonín Novotný. Jeho
volba byla vysílána čs.
rozhlasem. Volba byla
jednomyslná, žádného
jiného kandidáta pro
volbu nebylo.
Pomry zdravotní
Ke konci měsíce ledna
rozšířila se zde epidemie
chřipky jak mezi dospělými, tak i mezi školní mládeží. Čekárny lékařských
ordinací byly stále přeplněny lidmi. V některých
třídách ve škole chybělo
denně 10 až 15 žáků.
Poněvadž to bylo těsně
před pololetními prázdninami, škola uzavřena
nebyla.
Šestnáctého dubna byli
učitelé očkováni proti
neštovicím. Očkování
dětí proti obrně bylo
zde provedeno 2. května. Očkovací látka byla
prý dodána z Kanady.
V říjnu se ve Vizovicích
opět rozšířila chřipka.
Byl to nový druh chřipky,
tak zvaná asijská chřipka,

poněvadž byla do Evropy
zavlečena z Asie.
Vznikla prý v Singapuru a odtud se rozšířila
po celém světě, po všech
kontinentech. Byla to
vlastně pandemie. Nemoc
se projevovala vysokými
horečkami několik dní
trvajícími, bolestmi hlavy,
někdy – zvláště u dětí,
i zvracením, krvácením
z nosu apod. Chřipka se
rozšířila po všech krajích
naší republiky a zachvátila
mladé i staré. V naší škole
bylo nutno dvě třídy uzavřít, kde bylo nejvíce žáků
nemocných. V některých
třídách chybělo denně
12 až 16 žáků. Největší
absence byla 12. 10., kdy
v naší škole chybělo celkem 217 žáků. Teprve
koncem října začalo případů chřipky ubývat. …
Začátkem prosince
bylo na naší škole opět
provedeno očkování žáků
proti obrně.
Pomry náboženské
Mládež ve školách
je vedena pod vlivem
moderní laické výchovy
na základě vědeckého světového názoru. V tomto
smyslu je mládež vychovávána i četbou, rozhlasem
i filmem. Většina žactva
je v otázce náboženské
vlažná nebo i protiná-

božensky smýšlející. Jen
ti, kteří jsou z rodin silně
nábožensky smýšlejících,
chodí ještě do nepovinného náboženství.
Popularizováním věd šíří
se stále více atheismus,
avšak většina lidí staré
generace tím houževnatěji setrvává na náboženství. Také kněží vyvíjejí
všechno úsilí, aby se jim
počet věřících nezmenšoval a využívají k tomu
různých příležitostí, aby
zapůsobili na city lidí.
Letos na příklad byla ve
Vizovicích náboženská
oslava sv. Václava 28. září
v kostele spojená s procesím z kostela k sousoším
na náměstí, což jiná léta
nebylo.

vým vyprávěním vytvořilo nadšenou odezvu
u obecenstva. 14. Dubna
vystupoval
Valašský
krúžek v Gottwaldově ve
Velkém kině na přehlídce vítězů soutěže lidové
umělecké tvořivosti kraje
Gottwaldovského.
Sedmého dubna konalo se v sále kina valné
shromáždění honebního
společenstva. Na programu byla volba honebního starosty, náměstka a 5
členů výboru. Honebním
starostou byl zvolen Josef
Pšenčík čís. 125, místostarostou Alois Jurčák č.
580 a členy výboru Josef
Jančík 59, AntonínTomšů
č. 254, František Kalenda
č. 7, Frant. Hába 203
a náhradníci Ant. Horák
220 a Josef Žůrek 480.
Čtrnáctého července
byl ve Vizovicích pořádán
Den zdravotníků ČČK.
Dopoledne za velkého
vedra byl koncert valašské
hudby na náměstí RA,
odpoledne v 14. hod průvod od Lapače k sokolovně. Na sokolském hřišti zdravotníci předvedli cvičení za spolupráce
požárníků a Svazarmu za
úmorného vedra + 37 º C
ve stínu.

Spolky a organizace
Z jiné veřejné činnosti
je třeba uvést ještě to,
co nebylo poznamenáno
v kapitole o kulturních
poměrech a že 27. února
1957 odjel Valašský krúžek
autobusem do Prahy,
kde měl téhož dne večer
vystoupení v Národním
domě na Smíchově na
odborářském sjezdu pracovníků potravinářského
průmyslu. Vystoupení
mělo u obecenstva velký
ohlas. Pestré pásmo
valašských písní a tanců Konec zápisu kroniky
doplněné veselým lido- roku 1957.
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Klášťov – archeologická lokalita
Hřeben Vizovických vrchů
je jako stvořený pro příjemnou a zajímavou turistickou
procházku pro obyvatele nejen
Vizovic, ale i z okolí. Pokud se
totiž nějak pohodlně dostanete
alespoň do 580 m n. m., bude
další průběh cesty bez větších
„stoupáků“ nebo „padáků“a
přitom se můžete kochat
krásnou přírodou i dalekými
výhledy do okolí. Obyvatelé
Vizovic mají možnost tuto
vycházku absolvovat tak, že
se autobusem přepraví před
Pozděchov na zastávku, zvanou
Václavák, odtud vystoupí na
hřeben a po turistické značce
dojdou až k silnici na Baráku
(Doubrava) pod zesilovačkou (rozhledna). Půjdou přes
největší vrcholy Vizovických
vrchů – Svéradov, Klášťov
a Suchý vrch. Nebo mohou
jít také opačným směrem
– přes Janovu Horu vystoupí na Spletený vrch a půjdou
po turistické značce stejnou
trasu, ale v opačném směru.
V každém případě půjdou
okolo jednoho z nejvyšších
bodů Vizovických vrchů
– Klášťova. Dříve sem turisté chodili, poseděli na kamenech, mnozí kroutili hlavami
nad zajímavým okolím, které
si přímo říkalo o posvátné
zamyšlení nad dávnými časy.
A věřte, že dnes se k tomuto
zamyšlení našel důvod.
První zmínky o historickém
významu Klášťova pocházejí z konce 19. stol. Zatímco
uherskobrodský učitel a amatérský archeolog J.Kučera
věnoval pozornost především
patrným pozůstatkům hradiska, E. Peck se zabývá spíš
pověstmi, které jsou spojeny s touto lokalitou. Tak na
příklad „Čertův kámen“ na
vrcholu hory je spojován
s existencí „Čertovy stěny“
u Lidečka, podle lidového
podání zde mají být zakopány poklady střežené černým
býkem nebo psem, zjevuje se

zde černokněžník apod. Podle
místních obyvatel stával na
vrcholu hory zámek nebo klášter, odtud také původní lidový
název vrcholu – „zámčisko“.
První solidní popis hradiska
publikoval v r. 1928 profesionální archeolog I.L. Červinka,
který je zařadil mezi velkomoravská útočištná hradiska tj.
místa, kde lidé hledali útočiště,
(později je omylem přisoudil
Keltům). Odborný průzkum
zde nebyl nikdy realizován,
až v roce 1968 zde vykopal V.
Dohnal ze zlínského muzea
sondu (1,5×2 m) v níž nalezl v hloubce 0,5 m kulturní
vrstvu, ve které získal deset
keramických zlomků z nichž
jeden byl z velkomoravského
období a zbytek patří k slezskoplatěnické fázi kultur lidu
popelnicových polí, z pozdní
doby bronzové a nástupu starší doby železné – halštatu (cca
900–750 r. př. n. l.). V roce
1981 zde provedl J. Kohoutek
povrchový průzkum,spojený
s mikrosondážemi a získal
obdobný počet keramických
zlomků, z nichž většina byla
opět pravěkého stáří z kultury popelnicových polí a jeden
exemplář z doby velkomoravské. V roce 1982 zde J.
Nekvasil z Archeologického
ústavu AV ČR v Brně nalezl
ve vývratu část nádoby,opět
datované do halštatského
období kultur popelnicových polí. Tyto nálezy pak
umožnily datovat hradisko na
Klášťově na přelom pozdní
doby bronzové a počátek starší
doby železné s tím, že zde byla
2 – doložena také nevýrazná
aktivita v době Velké Moravy.
V roce 2005 zde byla z iniciativy p. J. Zichy, starosty
Vysokého Pole, provedena
menší výzkumná akce v rámci
přípravy trasy naučné stezky
po hřebenech Vizovických
vrchů. Bylo provedeno geodetické zaměření lokality a na
základě dosavadních výsledků

přikročeno k podrobnějšímu
průzkumu. Výsledky byly
překvapivé a přinesly nové,
závažné poznatky o historii jižního Valašska. Podařilo
se nalézt množství železných
předmětů – třmeny, koňská
udidla, kosy, sekerovité hřivny (tehdejší platidla) radlice,
pily, ostruhy, celkem 51 předmětů, přikrytých žernovem.
Obdobné předměty byly nalezeny i na dalších místech lokality – misky slezského typu,
součásti jezdecké bojovnické
družiny – ostruhy, hroty šípů,
sekery tzv. bradatice, klíče,
zlomky petlic, závěsná kování
atd. Doposud bylo v průběhu výzkumu nalezeno v areálu
několik set železných předmětů z velkomoravského období.
Takové množství nálezů nemá
zatím na lokalitách podobného charakteru na území naší
republiky obdobu.
Potvrdilo se, že hradisko na
Klášťově bylo poprvé zbudováno na přelomu pozdní doby
bronzové a starší doby železné
– halštatu zhruba v rozmezí
let 900–750 př. n. l. V té
době byla také hornatá oblast
východní Moravy vlastně
poprvé v dějinách intenzivněji osídlena, jak to dokládají
další početná naleziště v této
oblasti např. Vlachovice nebo
Sehradice.
Naprosto převratné však je,
že Klášťov představoval v době
velkomoravské říše význam-

nou lokalitu v širší oblasti
celého jižního Valašska. Podle
dosavadních poznatků lze
viditelné pozůstatky hradiska
(valové opevnění) jednoznačně přisoudit do období pravěku, tedy kultury popelnicových polí. Sídlištní aktivita
Slovanů na dané lokalitě je
naprosto nevýrazná, zatím jí
lze přisoudit jen některé projevy. Jednou z variant významu,
který měl Klášťov v době velkomoravské je, že představoval
centrální hradisko pro celou
oblast jižního Valašska,ale
dosavadní nálezy naznačují, že
se v případě Klášťova v době
velkomoravské mohlo jednat
o kultovní místo, kam byly
objevené železné předměty
přinášeny jako obětiny. Jsou
zde doloženy pohanské obětní
zvyky pohřbívání do raného
středověku. V tomto případě
by byl Klášťov zatím jednou
z prvních prokázaných lokalit
nejen na území naší republiky,
ale i v širším kontextu střední
Evropy. Tuto možnost je třeba
prověřit analýzou nálezů a dalším výzkumem lokality.
Hřeben Vizovických vrchů
je sice pěkná běžkařská trať,
ale na Klášťově byste toho pod
sněhem moc neviděli. Takže
až zmizí sníh a rozkvetou
podběly a devětsily, můžete
navštívit snad útočiště, snad
obětní místo těch, kteří tady
žili dávno před námi.
jhr
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Z činnosti hasičů

Tak jako každoročně schází se členové Sboru dobrovolných hasičů ve Vizovicích
na výroční valné hromadě,
aby si zhodnotili dosavadní
činnost v uplynulém roce, ale
také aby si vytýčili další úkoly
na příští rok. Časté požáry,
jejichž příčinou je nedodržování požární bezpečnosti,
znamenají každoročně veliké
a zbytečné škody. Od minulé
výroční valné hromady (9. 12.
2006) vyjela Jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce
(JSDHO) celkem k jedenácti požárům či technickým
výjezdům. Z toho byly čtyři

výjezdy ve Vizovicích a sedm
v okolí Vizovic (Slušovice 1×,
Loučka 1×, Liptál 2×, Zlín
1×, Uh. Brod 1×, Veselá 1×).
Jak je vidět, tak nám požárů
ve Vizovicích i v okolí neubývá, proto musíme být stále
připraveni k rychlému výjezdu. Od 1. 3. 2003 jsme zařazeni do jednotky vybraných
obcí do tzv. JPO II, tzn. jako
výjezdová jednotka i pro okolní obce.
Za tímco účelem je jednotka vybavována novými
ochrannými pomůckami, jako
jsou uniformy, boty, přilby
atd. Tato jednotka je složena

z členů, kteří vykonávají službu ve sboru jako svoje vedlejší
zaměstnání. Jednotka musí
vyjet k zásahu nejpozději do
pěti minut po vyhlášení požárního poplachu v síle nejméně
jednoho družstva o sníženém
stavu ve složení velitel, strojník-řidič a dva hasiči. Proto je
velmi důležité, aby tito členové
byli zaměstnáni ve Vizovicích
a Město Vizovice mělo uzavřenou dohodu se zaměstnavatelem o případném uvolnění těchto členů nebo členové
podle paragrafu 68 odstavce
3 zákona o PO, mohou službu v jednotce vykonávat jako
svoje hlavní zaměstnání.
Poslední požár, kde JSDHO
zasahovala:
Dne 18. 11. 2007 v 8.14
hod. byli hasiči informováni
o požáru stolárny ve Veselé.
Na místo vyjela jednotka
profesionálních hasičů ze Zlína
se dvěma cisternami, kterou
posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z obcí Veselá,
Lípa, Želechovice, Lužkovice,
Slušovice, Vizovice, Zádveřice
a Klečůvka. Ve vyhlášeném
druhém stupni požárního
poplachu vyjel na místo také

velící důstojník směny ze
Zlína. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru střechy stolárny.
Po příjezdu vyšetřovatele
hasičů ze Zlína bylo místo
požáru předběžně ohledáno.
Vyšetřovatel mohl vstoupit
na požářiště až po úplném
uhašení, což bylo kolem
poledne. Majitel si vyčíslil
škodu na 1 mil. Kč.
Štalmach Jan
starosta SDH
Město Vizovice má
od roku 2002 zřízenu
Jednotku sboru dobrovolných hasičů JPO II
s výjezdem do 5 minut od
vyhlášení požáru. Pro zlepšení a urychlení výjezdu
jednotky byla v letošním
roce zakoupena dálková
technologie pro vyhlašování poplachu jednotce PO
v celkové částce 106 tis.
Kč, z toho poskytl Zlínský
kraj dotaci ve výši 74. tis.
Kč.
Zlínskému kraji
i Městu Vizovice
děkují vizovičtí hasiči.

Vážení spoluobčané, chceme železnici do Valašské Polanky?
Navazuji totiž na článek
Jiřího Ludvíčka týkající se
prodloužení tratě z Vizovic směrem na Valašskou
Polanku. Ve dnech 16. 11.
až 23. 11. proběhlo v našem
městě dotazníkové šetření,
kterým jsme chtěli zjistit,
které varianty občané preferují a jak se dívají na využití
tělesa Baťovy dráhy.
Bylo osloveno 128 občanů,
což je téměř 3 % obyvatel
města, kteří byli identifikováni věkem a ulicí, ve které
bydlí. Těmto 128 občanům
byl představen záměr kraje
a státu vybudovat v katastru
Vizovice pět akcí týkajících se
dopravní infrastruktury, a to:

R49, železniční trať Vizovice
Valašská Polanka, elektrifikovat železnici Vizovice-Zlín,
vybudovat silniční obchvat
centra města po Baťově náspu
a vést údolím Vizovic vysoké
napětí elektrického vedení.
Občané měli za úkol seřadit
těchto pět možností dle preferencí a de facto se rozhodovali
i mezi akcemi, které vůbec
nechtěli, tzn. volili menší zlo.
Po zpracování dotazníků
jsme dospěli k tomu, že téměř
38 % dotázaných preferuje
elektrifikaci tratě Zlín Vizovice
a 37 % dotázaných preferuje
R49. Pokud bychom sečetli
procenta preferencí z prvních
dvou pozic, tak elektrifikace

by se dostala až na 62 %
a R49 na 50 %. Naopak jako
nejméně preferované se objevily s 27 % silniční obchvat
centra města po tělese Baťovy
dráhy a s 32 % železniční trať
Vizovice-Valašská Polanka.
Pokud bychom sečetli procenta preferencí z posledních
dvou míst, tak proti výstavbě
železniční tratě by bylo 57 %
dotázaných a proti silničnímu
obchvatu 45 % dotázaných.
Pro zajímavost R49 dostala
23 % negativních preferencí.
Co se týká využití náspu
Baťovy dráhy, tak po součtu preferencí z prvních dvou
míst se nejlépe, zcela logicky,
objevila cyklostezka (cyklotra-

sa) s 87 % a nebo nic (nic
nedělat s náspem) s 55 %. Je
zajímavé, že u tohoto dotazu
přeskočila úzkokolejka silniční obchvat.
Při třetí otázce jsme dotazované postavili před volbu, že si
musí vybrat nějaký typ železniční dopravy, který by preferovali. Výsledkem je, že 63 %
procent nechce nic, nicméně
pokud už by tam mělo něco
být, tak seřadili typy železniční
dopravy takto: osobní doprava, následně úzkokolejka a na
konci pak rychlostní s nákladní dopravou. Tato otázka byla
hodně ovlivněna více jak
40 % neochotou vyplnit vůbec
jakýkoliv typ dopravy.
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Ve čtvrté otázce jsme se
tázaných ptali, z jakých důvodů předešlé odpovědi volili.
Na prvním místě v 33 %
případů bylo odpovězeno, že
z osobních a v 31 % z důvodů
ekologických. Je vidět, že problém případné výstavby trati
Vizovice-Polanka je osobní
záležitostí spousty občanů.
Anketa oslovila 128 občanů,
přičemž jedna třetina dotá-

zaných bydlí do 100 metrů
od tělesa Baťovy dráhy, druhá
třetina do 300 metrů a třetí třetina bydlí dále jak 300
metrů od dráhy.
Závěrem bych chtěl podotknout, že anketa potvrdila
rozhodnutí zastupitelstva, které
se v červnu tohoto roku usneslo, že případná železniční trať,
tak jak je naplánována v územní prognóze Zlínského kraje

je nepřijatelná, a že bychom
měli požadovat zastavení, nebo
zpracování jiných variant pro
případné další jednání, abychom nedopadli jako s R49.
Také bych chtěl veřejně
poděkovat všem dotázaným,
za jejich přístup a ochotu se
podělit o jejich názor a zároveň komisi pro dopravní
infrastrukturu v čele s Jiřím
Ludvíčkem.

V případě
jakýchkoliv
dotazů mi prosím zavolejte na telefon 577 599 104,
nebo napište na email jaroslav.burkart@mestovizovice.
cz. Jsem si vědom, že v tak
krátkém článku jsem nemohl
odprezentovat všechny údaje
získané dotazníkovým šetřením.
Jaroslav Burkart –
místostarosta města Vizovice

Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
Děkujeme tímto všem
našim externím pracovníkům za jejich obětavou
práci s dětmi a všem našim
sponzorům, kteří nám svými
dary a finanční pomocí
pomohli při zabezpečování
různých akcí a soutěží.
Přejeme i všem ostatním do nového roku hodně
zdraví, štěstí a tvůrčích
nápadů.

Ještě se nestačil uklidit
materiál z letního pobytového tábora a již začal nový
školní rok, pro který byla
opět připravena široká nabídka zájmových útvarů – kroužků. Jen ve Vizovicích zahájilo
činnost 30 zájmových kroužků a dalších 8 v Bratřejově,
v Zádveřicích a v Jasenné.
Do všech zájmových útvarů děti ze sportovních kroužků
– kroužků je letos přihlášeno scházejí od 15 hod v tělocvič435 zájemců. Každodenně se ně ZŠ na Masarykově náměstí Činnost ostatních kroužků
je realizována v prostorách
domu dětí na Slušovské ulici.
Pro děti z třetích tříd je zde
připravován každodenní program od 12:30 do 15 hodin.
Z dalších pořádaných akcí
v listopadu a prosinci:
• putování za muchomůrkou
• podzimní čtyřdenní putování po Hostýnských horách
• sobotní rekreační plavání
v lázních ve Zlíně
• pochod broučků a světlušek

• vizovické pečivo
• pečení a zdobení perníků
• čertovská diskotéka v Domě
kultury
• vánoce v DDM Zvonek
Vizovice

Pozvánka
Závěrečná
turistická
akce „Silvestrovské Čuchy
muchy“ se uskuteční v pondělí 31. prosince 2007. Sraz
všech zájemců, především
rodičů s dětmi je v 9.00 hod.
na náměstí ve Vizovicích.
S sebou: dobré oblečení
a obutí, něco dobrého od
maminky a dobrou náladu.
Zdeňka Šimoníková

„Zachraň se, kdo můžeš“
Ve dnech 9. 11.‒11. 11.
2007 se na rekreačním zařízení REVIKA ve Vizovicích
konalo finále celoroční soutěže
„ZACHRAŇ se, kdo můžeš!“
časopisu Zámeček, který je
vydáván jako měsíčník pro
všechny děti z dětských domovů.
Finále soutěže se zúčastnilo přes 80 dětí z 15 dětských
domovů z celé ČR. Celoroční
soutěž byla koncipována

jako prevence před sociálně
patologickými jevy mládeže
a k seznámení s prací integrovaného záchranného systému,
čili PČR, HZS a ZZS.
V sobotu ráno proběhlo
oficiální zahájení soutěže starostkou města Vizovic Mgr.
Alenou Hanákovou a ředitelkou Dětského domova Zlín
Mgr. Helenou Stráskou. Poté
předvedli svoji práci policisté, hasiči a záchranáři. Byla

provedena simulace dopravní
nehody včetně vyproštění raněných z havarovaného vozidla
a jejich ošetření. Odpoledne
byly vlastní finálové disciplíny,
kde byli jako rozhodčí jednotlivých disciplín sami profesionálové, tedy hasiči, policis-

té a záchranáři. Děti si měly
možnost vyzkoušet řadu netradičních disciplín jako např.
běh na 100 metrů v neprůstřelné vestě či překážkový běh
s hasicím přístrojem.
V neděli 11. 11. 2007 dopoledne probíhala finálová disciplína běh na 2000m. Poté bylo
slavnostní ukončení finále soutěže s předáním cen, kde ceny
nejlepším předala senátorka
PaedDr. Alena Gajdůšková,
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která s dětmi a jejich pedagogy pohovořila o problémech
ústavní výchovy.
Organizátor finále a autor
soutěže Bc. Petr Mrnka
(odborný vychovatel Dětského
domova Zlín, www.ddzlin.cz)
společně s šéfredaktorem časopisu Zámeček Vladislavem
Sobolem měli pro děti připravený i bohatý doprovodný
program jako např. vystoupení folklórního dětského souboru Vizovjánek, představení

valašského siláka „Železného
Zekona“, návštěvu aquaparku
Delfín v Uherském Brodě či
besedu se známým fotografem
podmořského světa Richardem
Jaroňkem.
Akce byla financována
za podpory Nadace Terezy
Maxové, Nadace ČEZ,
fy. SO GROUP Vizovice,
fy. RONELT Otrokovice,
Restaurace U Tonka Vizovice,
Cukrárny Vizovice, řeznictví U Kubíčků Vizovice, fy.

Yoplait Czech a.s., Glass
Atelier Morava s.r.o. a dalších
sponzorů z řad vizovických
podnikatelů a firem.
Velké poděkovaní patří
vystupujícím policistům OŘ
PČR Zlín, HZS Zlínského
kraje, ZZS Zlínského kraje
a SDH Vizovice. Dále jmenovitě děkuji starostce
města Vizovice Mgr. Aleně
Hanákové, ředitelce DD
Zlín Mgr. Heleně Stráské,
senátorce PaedDr. Aleně
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Gajdůškové,
policejnímu
radovi OŘ PČR Zlín pplk.
Mgr. Ludvíku Urbanovi,
tiskovému mluvčímu HZS
mjr. Mgr. Bc. Ivu Mitáčkovi,
vedoucí Vizovjánku Mgr. Jitce
Mackové, záchranářce Ivaně
Baťové a řidiči sanitní služby
Jaroslavu Kulhánkovi.
Bc. Petr Mrnka
autor námětu soutěže,
organizátor finále
a odborný vychovatel.
Dětský domov Zlín, Lazy

Skaut, to ve Vizovicích již dávno není pojem neznámý
Pravidelně se obyvatelé města setkávají se skauty
při sbírkových akcích Kuře
- Pomozte dětem a Postavme
školu v Africe, dále při roznášení Vizovských novin a na
jaře při Sběru starého papíru
a železa, na Štědrý den při
roznášení Betlémského světla.
Toto však není jedinou naší
činností. Děti se pravidelně
každý týden setkávají se svými
rádci na družinových schůzkách, pořádají se víkendové
oddílové výpravy za poznáním
bližšího i vzdálenějšího okolí
/Beskydy - Kobylská, Hostýnské Vrchy - Holubova chata,
Držková, atd. /. Vyvrcholením
skautského roku jsou tábory,
kde se během měsíce
července na tábořišti v Jasenné vystřídá
90‒100 členů našeho
střediska. Máme své
pravidelné akce, někdy
pro všechny společné,
někdy podle věkových
kategorií. V březnu
Country bál, koncem
dubna Pálení čarodějnic. V květnu se skauti
a skautky zúčastnili ve
Zlíně okresního kola
Svojsíkova závodu,
kde se hlídky umístily na 8. a 11. místě.
Kromě přípravy táborů
jsme se v měsíci červnu zúčastnili v Olomouci slavnostního
svěcení
Ing. Radka

Maláče - br. Číny na kněze
a následně v neděli primiční
mše ve Vizovicích. Srpen byl
ve znamení vzdělávacích akcí,
kterých se zúčastňují členové
nad 18 let /R + R/, vznikají
spousty fotografií, 2× ročně se
pak pořádá pro členy střediska Promítací večírek, aby se
účastníci těchto výprav mohli
podělit s ostatními o své zážitky. V září proběhla náborová
akce pro nové členy, při které
se stávající družiny pochlubily svou dosavadní činností a pak zahajovací oddílové
schůzky. V říjnu jsme uspořádali již III. střediskové setkání
na Myšárně, na kterém nás
navštívili paní starostka Alena
Hanáková a městský kronikář

pan Jiří Ludvíček, dále předsedkyně okresní rady Junáka
ze Zlína, z Kroměříže sestry
Snášelová a Vázlerová a předseda krajské rady br. Cepek, dále
starší a někteří bývalí členové
střediska. Den rychle uběhl při
hrách a zábavě a hlavně těm
menším se nechtělo navečer
odejít domů. V listopadu byl
Strašidelný pochod pro malé
i veřejnost. Čeká nás ještě
Mikulášská a Vánoční besídka.
O našich akcích jste pravidelně
informováni ve vývěsní skříňce
u autobusového nádraží.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat našim sponzorům,
kteří v minulém a tomto roce
buď finančně nebo materiálně
přispěli našemu středisku na

činnost, jsou to fy Stavby silnic a železnic Zlín ing. Jurygáček, fy Sykora s.r.o., fy Rostra
s.r.o., p. Michalík, p. Studeník,
p. Krajščák.
Hlavně však děkujeme
Městu Vizovice, paní starostce Hanákové a všem zastupitelům za finanční dotaci,
která se proměnila v celkovou
rekonstrukci naší klubovny
/zateplení, výměna oken, nové
sociální zařízení, další skladovací prostory/, která výrazně
zlepšila její využití.
Této pomoci si velmi vážíme
a budeme se snažit klubovnu
i její okolí udržovat v pořádku.
Ještě jednou děkujeme.
Eva Fišerová
vedoucí střediska
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Poděkování starostům a občanům okolních obcí
za pomoc Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích
Stalo se už tradicí, že koncem roku zveme starosty okolních obcí do naší nemocnice.
Hlavním důvodem setkání je
poděkování starostům a jejich
prostřednictvím všem občanům okolních obcí a měst za
pomoc a přízeň, kterou věnovali naší nemocnici.
Pozvaní starostové se sešli
v úterý 13. listopadu v jídelně nemocnice. Přivítala je
paní ředitelka MUDr. Z.
Tělupilová, která po krátkém
úvodu a vzpomínce na loňské oslavy 225 let nemocnice
seznámila přítomné s cho-

dem a současnými problémy
nemocnice a s tím, co se nám
v letošním roce podařilo opravit a zbudovat.
Začátkem roku jsme pořídili
nový jídelní výtah, v letních
měsících instalovali kompletní
počítačovou síť. Pro zamezení
pohybu nezvaných hostů jsme
za velkého přispění PharmDr.
B. Hanáka, provozovatele lékárny, zprovoznili novou pojezdovou bránu. V závěru roku jsme
za přispění Zlínského kraje
v rámci programu Regenerace
městských památkových zón
provedli opravu střechy nad

schodištěm secesní části budovy. V této opravě chceme
pokračovat i v roce 2008.
Na setkání přijal pozvání i nově zvolený provinciál
řádu Milosrdných bratří bratr
Martin Macek. V pozdravu
seznámil přítomné s činností
řádu Milosrdných bratří u nás
a ve světě. Bratr Martin poděkoval starostům za pomoc,
které se jejich prostřednictvím
nemocnici dostává a popřál
všem hostům klidný a co nejméně uspěchaný konec roku.
Setkání se zúčastnilo 22 starostů a zástupců obcí. Přítomna

byla i starostka Vizovic Mgr. A.
Hanáková. Nechyběl ani starosta sousedního města našeho regionu ing. F. Pavelka ze
Slušovic.
Závěrem bych znovu rád
zdůraznil poděkování a přání
p. ředitelky MUDr. Tělupilové
i p. provinciála bratra Martina
Macka: všem upřímné Pán
Bůh zaplať za jakoukoliv
i sebemenší pomoc a modlitbu
ve prospěch naší nemocnice.
Radostné a požehnané prožití
svátků vánočních a vše dobré
v Novém roce.
Z.A.

Klub důchodců Vizovice
Vznik Klubu důchodců
spadá do let 1992‒93. Klub
byl založen sporadicky na
setkání důchodců, pořádaném Úřadem města Vizovice.
Manželé Bolfovi, Rychlíkovi
a Žabkovi spolu s paní Alenou
Kovaříkovou, p. Paulusem
a Sulíčkem si řekli, že společného besedování vizovických
důchodců 1x do roka je málo,
že by bylo o čem si popovídat,
podělit se s přáteli o radosti
i starosti, které život v tomto věku přináší a společně se
pobavit alespoň 1x za měsíc.
Ředitel Kulturního domu
p. PhMr. Miloš Žabka dohovorem s tehdejším starostou
p. Rudolfem Gregarem a představiteli města zabezpečil prostory v KD na poslední čtvrtky
v měsíci.
První schůzka se konala
30. 3. 1993, funkci předsedy
přijala paní Alena Kovaříková
a klub se počal „rozjíždět“.
Rozjel se dobře a poměrně
rychle, přestože nebyl nikým
dotován ani jinak finančně
podporován.
Schůzky se začaly konat
v předsálí velkého sálu KD,
v současné době jsou každý
poslední čtvrtek v měsíci od

15 hodin ve vstupní hale KD.
Tento prostor spolu s vybavenou kuchyňkou nám město
Vizovice poskytuje zdarma.
Účastníci našeho klubu
důchodců nepodléhají žádné
registraci, nejsou vázáni žádnými povinnostmi ani časem,
mohou přijít kdykoliv a kdykoliv také odejít. Samozřejmostí je slušné oblečení
a nekouření v prostoru KD.
Ti, kteří přišli jednou, dvakrát
a našli dobrou partu, zůstali
napořád. Škoda, že tuto možnost tak málo využívají noví
„čerství“ důchodci.
Vstupné na schůzkách je
dobrovolné. Obsluhu poskytují
mladší starším z lásky k bližnímu. Občerstvení (párky s chlebem a hořčicí, káva, víno bílé
i červené, minerální vody) za
symbolické ceny. Konzumace
nabízeného sortimentu je svým
způsobem také příspěvkem do
společné kasy.
„Tržba“ je odevzdávána do
pokladny, spravované paní
Marií Horákovou a je investována do všech pořádaných
společných akcí.
Na schůzkách se slaví narozeniny nebo jmeniny v užším kruhu přátel. Ochutnávky kolá-

čů, cukroví a jiných domácích
výrobků včetně napálené slivovice apod. jsou pravidelným
příjemným zpestřením „ našich
čtvrtků“.

Umíme se pobavit a zazpívat si společně při hře našeho skvělého harmonikáře
p. PhMr. Miloše Žabky nebo
se ke zpívání rádi nechá-

Foto: Ing. J. Kalenda

Na každou schůzku klubu
je zajišťován program z oblasti zdravotní osvěty, kultury,
tradičních řemesel a výroby ve Vizovicích a valašském
okolí a z historie i současnosti
Vizovic. Vystupují zde vizovické soubory, zpěváci a významné
osobnosti z Vizovic a okolí.
Našich setkání se pravidelně
zúčastňuje skupina seniorek ze
Lhotska, navštívila nás i skupina ze Zádveřic.

me vyprovokovat nádherným hlasem paní Milady
Rychlíkové.
Bylo uspořádáno 11 plesů,
které měly velmi dobrou pověst
především v okolních obcích
a ve Zlíně, což se projevovalo hojnou návštěvností z řad
seniorů i těch mladších. Místní
občané nesenioři - k vlastní
škodě - k těmto plesům vřelý
vztah nenašli. Vzhledem k oslabení organizačního jádra jsme
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od pořádání plesů už třetí rok
upustili.
Každoročně od dubna do
října pořádáme 4-5 jednodenních racionálně vytížených
zájezdů počínaje blízkým okolím do max. vzdálenosti 200 km
(Morava, Slovensko). To proto,
abychom nemuseli brzy vstávat,
aby je zvládli i méně pohybliví
lidé, a abychom se před setměním vrátili do svých domovů.

Zájezdovou sezónu tradičně
ukončujeme všemi oblíbenou návštěvou vinného sklepa
p. Míši v Polešovicích, kterou
mívá na starosti paní Alena
Kovaříková. Nejlépe zabezpečené zájezdy s tradičním překvapením se daří organizovat paní
Stanislavě Žabkové.
Škoda jen, že náš akční
rádius nám začíná být těsný
a tématicky vyčerpaný, a je stále

obtížnější při všeobecně rostoucích cenách – především
potraviny a pohonné hmoty
– vymýšlet „hodně muziky za
málo peněz“… Chtělo by to
nějakého sponzora, ale to je pro
důchodce asi hodně idealistická
myšlenka.
Na závěr chci jménem nás
všech poděkovat MěÚ Vizovice
a Domu kultury za dlouhodobé bezplatné poskytování čis-
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tého a příjemného prostředí
pro naše setkávání. Tradičně
dobrá spolupráce je s paní
Jiřinou Trlicovou, ve velmi příjemné a družné atmosféře se
uskutečnily povolební besedy
s paní starostkou Mgr. Alenou
Hanákovou a p. místostarostou Ing. Jaroslavem Burkartem,
kteří našemu klubu přislíbili
podporu a spolupráci.
jka

Beseda s důchodci se vydařila
V sobotu 24. 11. 2007 se
konala v Domě kultury ve
Vizovicích tradiční akce pro
naše starší občany pořádaná
komisí pro občanské záležitosti. O velmi příjemně prožité
odpoledne se postaral Dívčí
saxofonový soubor z Luhačovic, s dirigentem a vedoucím
v jedné osobě, nestárnoucím
a stále šarmantním panem
Vladimírem Schlimbachem.
Ti, kteří se besedy s důchodci
zúčastnili, nelitovali. V úvodu
vystoupila paní starostka Mgr.
Alena Hanáková, která krátce zhodnotila roční působení

nového vedení našeho města da líbila těm, pro něž byla byly: spokojenost, pohoda, no
a poukázala na problémy, připravena? Ohlasy občanů, zkrátka paráda!
které se během roku řešily, řeší kteří se s námi u šatny loučili
ZŠ
nebo čekají na řešení v dalších
letech.
V přestávce programu bylo
nejen hostům, ale i ostatním
přítomným podáno malé
občerstvení. Dobrá nálada
a pěkné melodie několikrát
během odpoledne roztleskaly
celý sál. Jako malé poděkování
všem účinkujícím pak paní
Elenka Macháčková předala
souboru betlém z vizovického
pečiva s ozbobami na vánoční stromeček. A jak se beseFoto: Roman Búřil

Reakce na článek zveřejněný ve Vizovském zpravodaji paní Pluhařovou
(správce zámku ve Vizovicích)
Vážení občané Vizovic,
přiznáváme se, že tentokrát se
nám nepíše lehce. Je to vlastně
poprvé, co píšeme do nějakých
novin, ale vzhledem k tomu,
že opatření, které chystá správce
zámku i zámecké zahrady ve
Vizovicích, je namířeno proti
nám, potažmo proti všem občanům, kteří zámeckou zahradu
navštěvují nebo jí jen procházejí.
Ještě než začneme s protiargumentací, proti argumentům,
které uvedla paní Pluhařová,
chceme říci, že my i občané
města nechceme nijak zpochybňovat její práci jak na zámku,
tak i v zámecké zahradě,
neboť máme denně možnost
sledovat, jak je o zahradu postaráno (sečení, stříhání, úklid
apod.).

Nyní protiargumentace:
Události posledních měsíců výměna dřeva na lavičkách, byla
zajisté potřebná, protože původní byly shnilé nebo zdevastované
již mnoho let, ale myslet si, že
po instalaci zůstanou nepoškozené je sice možné, ale naivní.
Situace by byla jiná před r. 1938
(zámek vlastnila rodina pánů
z Blümegen) a zahradu užíval
jen správce, zahradník a rodina
zámeckého pána. Ani potom by
nebylo jisté, že rodina a její návštěvníci v dětském věku, by na
sebe nechtěla upozornit nějakým
monogramem nebo řezbami do
stromu. Takže řešením by bylo
návrat před r. 1938 a uzamknutí zámecké zahrady před návštěvníky. Při jakékoliv nepleše
by správce zavolal policajta, ten
by se snažil celou věc prošetřit

a k tomu by mu napomáhal celý
personál zámku, školy i rodiny
v jeho působnosti. Jak jednoduché.
Jestli si tedy myslíte, že znepřístupněním dvou vchodů se
tento vandalismus nějak omezí,
budiž!
Dále se zmíníme už jen o dvou
posledních kapičkách. Darebák,
který zdevastoval novou výsadbu, by určitě zasloužil nařezat,
ale opět je hodně diskutabilní,
jestli by se to nestalo, kdyby šel
hlavním vchodem.
Příběh dvou mladíků s detektorem kovů jsme prožili osobně.
Po otázce, kterou jsme položili
jednomu z nich, jestli jim to
někdo povolil, řekli, že jsou na
zámku domluveni. Až z Vašeho
článku jsme se dozvěděli, že je
to jinak.

Další epizody ze zámecké
zahrady nechceme komentovat
ani zlehčovat, ale podobný těžký
život mají všechny zámecké
zahrady a parky, které jsou veřejně přístupné zejména v České
republice.
Veřejný zájem při podepisování naší petice jasně ukazuje, že
občané se své možnosti navštěvovat zámeckou zahradu ze zadních vchodů nehodlají vzdát.
Před závěrem chceme uvést
několik podobných situací, které
jsou v této společnosti - lhostejnost a nevšímavost - typické.
Poškrabané lavičky na náměstí, řádící skeyborďáci a cyklisti kolem kašny - oploťme tedy
náměstí! V kostelích krádeže,
poškozování lavic – zavřeme tedy kostely! Pořádání ve
Vizovicích Rock festu každý rok,
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Vizovice smrdí ještě 14 dní poté
Na závěr si dovolíme trochu du zpřístupníme jen z jedné negativní, posuneme kasičku
– zakažme tedy pořádání těchto fantazie (možná to bude ale strany, po roce vyhodnotíme k hlavnímu vchodu.
akcí!
jinak). Dnes zámeckou zahra- tato opatření, a pokud budou
Zyka,Lakomý

Zčeřené vody zámeckého rybníka
pokud nemohou být zabezpečeny elektronicky, což je ale ve
většině případů neproveditelné nebo velmi komplikované
a finančně náročné. Takže to,
na co jsme právě ve vizovickém
zámku nejvíc pyšní, množství
drobných předmětů, tak pravděpodobně z velké části zmizí
za stěnami depozitářů a slušný
návštěvník je neuvidí… Ti, kdo
v zahradě záměrně poškodili
lavičky, záměrně olámali koruny
vysazeným stromkům, záměrně
jezdili na kolech a motorkách,
záměrně do zahrady vynášeli
domovní odpad, záměrně vysypávali odpadkové koše na zem
a házeli je do rybníka, záměrně vyřezávali nápisy do kmenů
stromů, záměrně strhávali,
ohýbali a olepovali informační tabulky, záměrně olamovali

chráněný jalovec na pomlázku,
záměrně projížděli živými ploty,
záměrně vytrhávali a pošlapávali vysazené dřeviny, záměrně
nechávali kolem lavičky láhve,
desítky papírových kapesníků,
krabičky od cigaret a stříkačky, záměrně vyryli a odnesli
zapěstované stromky oskoruší
a thují, záměrně pomalovali
pískovcové sochy, to jsou praví
viníci, mající na svědomí omezení vstupu do zahrady. Na
ně byste se tedy měli se svým
nesouhlasem obracet. Vy se
však zlobíte na nás, kteří se jen
stále dokola snažíme všechny ty
škody napravovat…
Vám ostatním, kteří jste
porozuměli a vyjádřili nám
svou podporu a souhlas, upřímně děkujeme.
J. P. a kolektiv

P. S. Přejeme vám všem klidné vánoční svátky plné pohody, lásky a smíru, a v novém roce s osmičkou na konci především hodně zdraví!
Zveme vás na tradiční a současně mimořádnou výstavu
betlémů v zámecké kapli. Tentokrát uvidíte 5 betlémů,
z nichž většina bude zapůjčena ze sbírek Muzea JV Moravy
ve Zlíně. (V případě, že získáme v příštím roce prostředky
na obnovu kaple, bude v několika následujících letech uzavřena.)

Kaple bude o letošních Vánocích
k návštěvě betlémů otevřena:
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park. Je tu o dvě stě let déle než
my. Právem se stala Národní
kulturní památkou a jako taková má pro svou existenci a užívání jiná, přísnější pravidla.
Několik let hledáme možnosti,
jak aspoň zmírnit projevy vandalismu a bezohledného chování. Vůbec si neděláme iluze, že
uzavřením průchodů zmizí, ale
doufáme aspoň v jejich omezení. Už prostě nechceme dál
podporovat názor, že „z cizího
krev neteče“ a že na „státním“ si
může každý dělat, co chce.
Velice silně si uvědomujeme, že díky bezohlednosti
některých jedinců „ublížíme“
spoustě slušných lidí. Bohužel
to ale v naší společnosti není
nic nového a postihuje nás to
všechny. Jeden čerstvý příklad
za všechny: komerční televize záměrně provedla a natočila krádež v jednom z našich
zámků, aby ukázala, jak prý
je kradení během prohlídek
snadné. Dala tak veřejně návod
„jak na to“. Důsledkem je teď
mimo jiné nařízení, že musí být
v každém hradu a zámku zřízeno potřebné množství „nádražních“ uzamykatelných skříněk,
kam budou návštěvníci povinni
odkládat své věci, aby nemohli
z objektu nic odnést. Kromě
toho pak mají být z interiérů
drobnější předměty odstraněny,
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Řešení sudoku ze strany 24.

Vážení
občané
města
Vizovice!
Nemůžu než reagovat na
ohlasy, týkající se zveřejnění záměru uzavřít dva ze tří
vstupů do zámecké zahrady.
Vyslechla jsem spoustu názorů,
těch souhlasných i těch druhých. Přestože se naše stanovisko nemění, ještě jednou si
dovoluji vás oslovit a upřímně
doufám, že budou má slova
pochopena správně. Saháme
na osobní pohodlí mnohým
z vás, kteří si zvykli zkracovat si
přes zahradu cestu, nás samotné ovšem nevyjímaje. I pro nás
přestane být zahrada průchozí, a tak i my budeme muset
část svého pohodlí obětovat.
Přesto se v názoru na omezení
vstupu do zahrady s většinou
z vás neshodneme. Ale proč?
Pojďme se podívat trošku zpátky. Řada z vás si určitě pamatuje, jak vypadala zahrada ještě
na začátku 90. let minulého
století - přerostlé trávníky, křoviny, alej, zarostlé chodníky
a sochy, ztracené v bezových
keřích. Za posledních deset let
se nám postupně podařilo vrátit
jí hodně z její původní podoby.
Stojí nás to dost sil a samozřejmě i finančních prostředků.
Nepodařilo se nám však vychovat si některé její návštěvníky.
Zámecká zahrada není městský

ANKETY, ZAJÍMAVOSTI
Společenská kronika říjen 2007
Narození:
Patrik Tancoš
Rodiče: Karel Tancoš a Kamila Zapletalová
Markéta Hoferková
Rodiče: Oldřich a Eva roz. Beranová
Julie Hlavenková
Rodiče: Vlastimil a Erika roz. Apostolová
Filip Šenkýř
Rodiče: Miroslav Šenkýř a Radka Březíková
roz.Světlíková
Ondřej Návrat
Rodiče: Martin a Helena roz. Bělíčková

Úmrtí:
Lubomír Kovář, J.Haly, 75 let
Jarmila Viktoříková, Štěpská, 58 let
Marie Mikulková, čtvrť A.Háby, 76 let

Sňatky:
Michal Baránek – Eva Novosádová, Vizovice

Poděkování a pozvání
Farní sbor ČCE ve Vizovicích děkuje bratru faráři Petru
Pivoňkovi a také ostatním bratrům farářům z okolních
sborů za službu kterou pro nás vykonávají.
S upřímnou vírou a nadějí sdělujeme, že už příští rok
budeme mít svého kazatele. Zároveň děkujeme za dary, kterých se nám během roku a zvláště teď k jeho konci dostává,
sbor je k svému provozu velmi potřebuje.
Přejeme požehnané Vánoce a těšíme se na setkání s Vámi.
Staršovstvo sboru

Program bohoslužeb:
23. 12. ‒ 8.45 h + dětská slavnost
24. 12. ‒ 15.00 h
25. 12. ‒ 8.45h + VP
26. 12. ‒ 8.45 h
30. 12. ‒ 8.45 h
31. 12 ‒ 16.00 h
1. 1. 2008 ‒ 8.45 h
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Vánoce,
čas lásky, míru, bilancování
“Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes v dálce tiše zaniká. Dnes
všechny struny v srdcích znějí,
neb mladost se jich dotýká. Zem,
jak by liliemi vzkvetla, kam
sníh pad - tam se zachytil. Bůh
úsměv v tváři, v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.”
Je zde opět ten kouzelný čas,
ve kterém se ohlížíme zpět, co
dobrého, či méně dobrého jsme
vykonali, nejen pro sebe, ale pro
svou rodinu, přátele, veřejnost.
Mám věk na to, abych mohla
promluvit k vám, mladí lidé.
Přiznám se, že mne velmi mrzí
vandalství. Mnozí naši občané
se snaží tvrdě pracovat a hlavně
šetřit, aby mohli zvelebit svůj
dům a tím také zkrášlit město,
své okolí. Co úsilí stojí postavení domu, provedení omítky na
něm, lidé se na léta zadlužují, jen aby pro další pokolení
něco zůstalo. Jsem šťastná, že
je to většina. Najdou se však
tak ubozí lidé, kteří dokáží
čerstvou omítku zničit sprejem,
jak se tomu letos stalo na něko-

lika domech na ul. Říčanské
i náměstí. Věřte, bylo mi do
pláče a já se ptám, proč se toto
děje? Jaké potěšení z tohoto činu
může mít normálně myslící člověk XXI. století.
Mladí přátelé, zamyslete se alespoň v tomto překrásném vánočním čase nad sebou
a nedělajte se horšími, než jste.
Raději vyjděte do přírody,
dívejte se na ten zázrak, na
čerstvě napadlý sníh na větvích
stromů, tiché šumění lesních
potůčků a večer na krásu jasných hvězd, hledejte každý tu
svou, která vás bude provázet
celým vaším životem, až do
posledních dnů.
Řiďte se slovy: “Když jsem se
narodil plakal jsem - žijte tak
a čiňte dobro, že až vy budete
z tohoto světa odcházet, budou
plakat jiní a řeknou, byl to člověk dobrý.”
Přeji všem vizovským občanům krásné Vánoce a hodně
zdraví a štěstí do roku 2008.
Mazůrková Helena

Oprava střechy v Nemocnici
Milosrdných bratří
Po minulých zimách,
které prověřily nosnost starých trámů, mnohdy velmi
poškozených, jsme byli nuceni přistoupit
ke generální
opravě střechy nad secesní částí budovy
nemocnice. Na této opravě
se podílí částkou 185 tisíc
korun i Zlínský kraj v rámci programu
Regenerace
městských památkových zón.
Město Vizovice přispívá částkou 132 tisíc korun.
Oprava bude probíhat
i v příštím roce a její celkové náklady činí 1,8 milionu
korun. Předpokladem pro
pokračování opravy je zajištění finančních prostředků na

tuto akci. Proto i touto cestou chceme poděkovat všem
sponzorům a dobrodincům
nemocnice, kteří nám poskytují jakoukoliv pomoc.
Při minulé
opravě střechy
byl v půdních prostorách nalezen
obraz Poslední večeře Páně.
V letošním roce proběhlo
jeho restaurování. Na jeho
obnovu přispěl Zlínský kraj
částkou 21 tisíc korun.
Závěrem mi dovolte popřát
všem čtenářům Vizovských
novin láskyplné Vánoční
svátky a hodně štěstí a zdraví
po celý příští rok 2008.
správce nemocnice
Zdeněk Adamuška
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Jmenování

Na svém zasedání jmenovala Redakční rada Vizovských
novin za úspěšnou práci a za zásluhy o naše noviny emeritními členy Redakční rady:
Ing.Emila Pechala, Ing.Václava Lednického, Ing.Stanislava
Úlehlu a Mgr. Jiřího Koňaříka. Redakční rada děkuje emeritním členům za jejich přínos pro noviny, těší se na příležitostnou spolupráci a přeje jim hodně zdraví a spokojenosti.

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 straně 22.
Obtížnost: S − snadné, O − obtížné, N − nejobtížnější
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Panu učiteli s láskou
Při nedávném setkání spolužáků nás všechny nejvíce potěšila přítomnost pana
učitele Miroslava Zahořáka.
Poslední dobou, jak stárneme,
se již scházíme každoročně.
Setkání to bylo veselé, plné
vzpomínek na minulé časy,
které jsme strávili ve školních
lavicích i mimo ně. Pan učitel byl naším třídním v letech
1960-1964. Učil nás také
zeměpis a český jazyk. Při jeho
hodinách bývalo ve třídě hrobové ticho. Byl přísný, ale zároveň uměl v případě potřeby
vždy podat pomocnou ruku. Po
celé čtyři roky nás učil milovat
svůj rodný jazyk, uměl hledat
pravdu, vědět, co je v životě správné, prioritní a naučit se odpouštět i těm, kteří
si to mnohdy ani nezaslouží.

Dokázal v nás svým velkým
lidstvím a láskou k bližnímu
vykřesat v daném okamžiku
malou jiskřičku dobra a nebýt
lhostejnými k okolnímu světu.
Když nám rozdával v deváté
třídě poslední vysvědčení, byli
jsme všichni dojati.
Chtěla bych mu touto cestou
poděkovat jménem všech svých
spolužáků za vše, co pro nás
udělal.
Dne 23. 12. 2007 oslaví
pan učitel své životní jubileum. Přeji mu za celou bývalou třídu 9.A hlavně zdraví,
hodně síly a životního elánu
do dalších let.
Ještě jednou děkujeme, pane
učiteli. Již nyní se těšíme na
další shledání s Vámi.
Za všechny spolužáky
Zdeňka Šudrlová-Bukovjanová

1
6

nás spojuje, i co nás rozděluje. Dává odpověď na naši
otázku: “Kdo je můj bližní?”
I díky němu si význam tohoto, pro nás už archaického
slova uvědomujeme.
Ono nás vede k otázce:
“Komu jsem já bližním, blíž
slovem i skutkem?
Zvony ve věži se rozezní
a láska betlémského dítěte
nám podá kalich vína, symbol lásky a odpuštění. Splní
nám jedno společné vánoční
přání. Být spolu u jednoho
božího stolu na důkaz lásky
a smíření.
M. Vavrečka
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Vánoční zvony
Zvony kostela nás o Vánocích potkávají ve zvláštním
rozpoložení. V tichu, v rozjímání. Smíme se v jejich
blízkosti na chvíli zastavit a zamyslet. Poděkovat
za rok, který zestárnul. Za
kousek cesty s ostatními.
Vzpomenout na ty, kteří
z našeho kruhu odešli, stanout nad těmi, kteří se narodili.
Zvony nás volají do zvláštního kruhu bezpečí, jsme si
blíž než jindy. Jsou posly
Ježíše Krista, který o vánocích za námi přichází jako
dítě. Přichází napříč vším, co
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Vánoční růže nebo-li čarovník
– vznešenost svátečního času
Většinu roku zůstává nenápadnou kráskou,
která si své půvaby schovává pro zvláštní příležitost.
Jakmile se přiblíží adventní
čas, začíná se nesměle rdít,
aby se zanedlouho ukázala v celé své kráse. Zářivá
koruna připomínající exotický květ. Ve skutečnosti jsou to ale do různých
odstínů vybarvené listy.

Nejoblíbenější, krvavě rudá
varianta, je někdy také
nazývána Kristova koruna.
Dnes už neodmyslitelně
patří mezi symboly Vánoc
a málokdo si bez ní dokáže
představit slavnostně prostřený stůl. Ať už sytě červená, něžně růžová či sněhově bílá, každá z nich si
zaslouží vaši pozornost.
ZŠ
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Uzavření zákaznického
centra mezi svátky
Společnost Zlínská vodárenská si dovoluje oznámit svým
klientům, že ve dnech 27. 28.
a 31. prosince 2007 bude uzavřeno Zákaznické centrum společnosti ve Zlíně – Loukách
i kontaktní místo ve Valašských
Kloboukách.
Zlínská vodárenská, a.s.
– člen skupiny Veolia Voda
je provozovatelem vodovodů
a kanalizací na území měst
a obcí v rozsahu bývalého okresu Zlín. Společnost zásobuje
pitnou vodou 155 tisíc obyvatel a podnikatelských subjektů.

Spravuje 1040 km vodovodní
sítě a 561 km kanalizačních
stok. Neodmyslitelnou součástí komunikace s klienty je
bezplatná linka: 800 100 063
na kterou lze hlásit havárie 24
hodin denně. Společnost také
zasílá svým zaregistrovaným
zákazníkům SMS o plánovaných odstávkách a případných
větších haváriích vody zdarma.
Zlínská vodárenská, a.s. – Váš
dodavatel vodárenských služeb
přeje všem svým zákazníkům
a partnerům veselé Vánoce
a úspěšný rok 2008.

Beseda s občany Chrastešova
Občané místní části
Chrastěšov měli poprvé od
voleb 2x možnost besedovat
s představiteli MěÚ Vizovice
a členy svého osadního výboru. Obě besedy se konaly
v Chrastěšovské hospodě ve
středu 7. a v sobotu 24. listopadu 2007.
Za MěÚ Vizovice se zúčastnili: starostka Mgr. Alena
Hanáková, místostarosta
Ing. Jaroslav Burkart, tajemník Ing. Jaroslav Pavelka
a ředitel Technických služeb
Ing. Alois Pavlůsek.
Za
Osadní
výbor
Chrastěšov: Tomáš Chudárek
–
předseda,
Miroslav
Kmínek, Martin Lutonský
a Ladislav Uhřík.
Občané Chrastěšova byli
seznámeni se současnou
situací a problémy Města
a sami přednesli své problémy, požadavky a přání vůči
MěÚ.
Vyjasnili si svůj vztah vůči
Osadnímu výboru a vzájemné kompetence mezi
Osadním výborem a MěÚ.
Účastníci besedy by
se v blízké budoucnosti rádi
podíleli na vybudování spo-

lečenského kulturního sálu,
který by jim nahradil chátrající Kulturní dům.
S potěšením přijali zprávu
o znovuzavedení městského
rozhlasu.
Obyvatelé Chrastěšova
mají zájem, aby si jejich katastrální území i do budoucna
zachovalo dosavadní charakter přírodní klidové turistické zóny, kterou Chrastěšov
pro veřejnost ze širokého
okolí představuje.
jka

Obě fota: Ing. J. Kalenda
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Dožil se stodvaceti let a je pořád čilý
Je to Klub českých turistů,
který bude v příštím roce
slavit sto dvacáté výročí
svého založení. Nebudeme
se v tomto článku zabývat dávnou historií Klubu,
podáme jen malý důkaz
o nesmrtelnosti turistiky ve
Vizovicích.
Kromě celé řady jednodenních turistických výletů
jsme uskutečnili v červnu
čtyřdenní zájezd do Krkonoš

nám umožnila neobvyklý
pohled na Sněžku a srovnávání života na obou stranách
pohoří. O to zajímavější
byly druhý den pohledy ze
Sněžky, když jsme viděli na polské straně nám již
známé objekty z ptačí perspektivy. Příroda Krkonoš
má své kouzlo, zvlášť když
je pěkné počasí a to nám
přálo. Při dalekých výhledech si každý mohl ověřit

jsme v Benecku nastoupili
na značku. Jedna skupina
vystoupala na rozhlednu
Žalý a druhá skupina kráčela
po hřebenech stezky řídícího
učitele Jana Buchara.
V září jsme si vyjeli na dva
dny na Slovensko a Maďarsko. V sobotu dopoledne
jsme dorazili do Štúrova, za
krásného slunečného počasí jsme prošli městem a již
z přístavu jsme byli uchvá-

Jilemnice - Zvědavá ulička

a dvoudenní zájezd do slovenské a maďarské dunajské nivy. Předem je nutno
poznamenat, že se snažíme
o to, aby turistika nebyla
výsadou lidí vyššího věku, ale
náš turistický odbor omlazujeme zajímavým programem
a také díky finanční podpoře města, určené pro rozvoj
rodinné turistiky a získání
zájmu mládeže.
V Krkonoších jsme byli
ubytováni v chatě KČT za
výhodných cenových podmínek pro členy Klubu.
Hned první den jsme navštívili polskou stranu Krkonoš
- středisko Karpacz s pěknou
architekturou. Špičkou je
kostelík Wang ze 13. století.
Návštěva polských Krkonoš

své orientační schopnosti
a prohloubit znalosti naší
země a příhraničí. Bílé Labe,
obří hrnce v mumlavských
vodopádech i muzeum těžby
fluoritu a barevných kovů
v Peci pod Sněžkou byly
středem pozornosti. Někteří
si vychutnali jízdu lanovkou.
Zájem účastníků o poznávání se projevil nastavením
plánovaného programu prohlídkou Obřího Dolu až
do setmění. Ráno se trochu
pokazilo počasí a tak jsme
navštívili muzeum Krkonoš
v Jilemnici a vyslechli jsme
si překvapivě poutavý výklad
ředitele muzea o životě lidí
v podkrkonoší. Zaujala nás
zvědavá ulička v Jilemnici.
Mezitím se “vyčasilo”, a tak

ceni pohledem na baziliku Estergomu. Strmou
Kočičí uličkou jsme stoupali ke katedrále a přitom
jsme vychutnávali pohledy
na Dunaj, Štúrovo a okolní
Kováčovské kopce. Mohutný
opevněný církevní komplex je obklopen historickou zástavbou, kterou jsme
již neměli čas prohlížet, ale
v bazilice jsme viděli největší
olejomalbu na světě, někteří
z nás vystoupali na kopuli
baziliky, odkud je výhled do
Dunajské nivy.
Další zastávkou byla
Tatabánya, hornické městečko. Na vysokých skalních
útesech je umístěn symbol
státnosti Maďarska − Turul −
orel s rozpětím křídel 14 m.

Kolem je lesopark, kde
Maďaři tráví víkend poklidným piknikem a procházkami po okolí.
Zastávka v Tatě - rekreačním městečku s hradem na
břehu jezera. Hrad vybudoval král Zykmund. Na jezeře
se konají evropské přebory
ve veslování a na okraji městečka je geopark s kalvárií.
Pár nejzdatnějších stačilo vše
oběhnout dokonce i s krátkou prohlídkou nerostných
sbírek zdejších amatérů speleologů a sběratelů minerálů z maďarských lokalit.
Nocleh byl v lázních
Patince a hned z rána byla
prohlídka města Komárna,
“jak ho neznáme”. Zaujalo
nás především náměstí Evropy, vybudované
v posledních letech za přispění Evropské unie. Každý
představuje architekturu
některého města v Evropě.
Pan Kováč - nadšenec a pravděpodobně spoluautor fantastické myšlenky vybudování tohoto náměstí, kterého
jsme náhodně potkali, nám
podal zasvěcený výklad.
Na konec bylo opět
Maďarsko, lázeňské město
Gyer. Tam jsme se rozdělili
na dvě skupiny. Jedna šla
rovnou do komplexu termálních lázní a druhá až po prohlídce města.
Účelem tohoto článku není
cestopis, a tak mi promiňte
zanedbání mnoha informací,
které by stálo za to prezentovat pro veřejnost.
Ale to necháme na besedu, kterou bychom chtěli uspořádat v příštím roce
v rámci oslav stodvacátého výročí založení Klubu
Československých - dnes
Čekých turistů.
Ing. Vítek

INZERCE
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Potřebujete znalecký posudek
pro změnu vlastnického práva
k nemovitostem?
Informace na: tel.: 577 452 548
mob.: 728 464 820

Čistírna a prádelna Vizovice
Otevírací doba: Po−Pá, 7−17 hod.
Čistíme do 3 dnů,
mandlování a žehlení.
(u České spořitelny ul. Masarykova)
DRAŽBA NOVÉHO RD
S POZEMKY U ZLÍNA
Nenechte se zaskočit případnou odstávkou vody!
Spolehněte se na včasné informace zdarma přímo do Vašeho mobilu.

Společnost PROKONZULTA realizuje veřejnou dražbu nového RD s pozemky a bazénem v Zádveřicích
- Raková, blízko Zlína a Slušovic.
Celková plocha pozemků je 1.725 m2 . Podlahová
plocha je cca 175 m2.

Zaregistrujte se:
• přes internet na www.voda-info.cz
• telefonicky na 840 111 111–112
• nebo zašlete SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112
(zavoláme Vám a Vaši registraci vyřídíme společně)
Cena SMS dle Vašeho tarifu. Provozovatelem systému je ComGate, a. s.

Zlínská vodárenská, a.s.
www.zlv.cz

Dražba se koná v sídle dražebníka
dne 7. 2. 2008 v 10.00 hod.
Min. nabídka je 2,7 mil. Kč, odhadnutá cena
3,3 mil. Kč, min. příhoz je 20 tis. Kč.
Prohlídka objektu se koná ve dnech 9. 1. 2008
a 22. 1. 2008 vždy v 11:00. Sraz zájemců o prohlídku je před Obec. Úřadem, Zádveřice č. 74 vždy
15 minut před prohlídkou.
Úplné znění vyhlášky a informace
na www.prokonzulta.cz ,
tel/fax.: 543 255 515, mobil: 777 817 853.
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Z policejního deníku

V dnešním příspěvku pro
Vizovické noviny zhodnotím
období od konce měsíce října
do začátku měsíce prosince
2007.
Od začátku roku 2007
došlo ke spáchání 257 trestných činů, v loňském roce
to bylo 191. Největší podíl
na uvedeném čísle mají tr.
činy majetkového charakteru. V posledním období
došlo k několika vloupáním
do rekreačních chat na teritoriu OOP Vizovice, a to i ve
Vizovicích za Valašským šenkem, kde prověřujeme poznatky k pachatelům od občanů.
Rádi bychom Vás požádali
o to, aby jste si všímali cizích
osob, které se podezřele pohybují v okolí chat a toto oznámili na OOP Vizovice tel. 577
453 333, případně na linku

158. Dále se pachatelé zaměřují na krádeže motorové nafty
ze zaparkovaných nákladních
vozidel. Podařilo se nám
snížit nápad trestných činů na
úseku vloupání do vozidel a to
i v době památky zesnulých,
kdy každoročně docházelo ke
krádežím věcí z vozidel v okolí
hřbitovů. Letos nebylo provedeno žádné vloupání do vozidel. Upozorňujeme řidiče na
dodržování z.č. 361/2000Sb.
a to hlavně na úseku parkování vozidel před prodejnou
Albert a tržnicí. U prodejny
Albert jsou vyznačena parkovací místa a je zakázáno parkovat u chodníku, kde je umístěna dopravní značka - zákaz
zastavení a taktéž je zakázáno
zastavit a stát na křižovatce
a ve vzdálenosti kratší než 5
metrů před hranicí křižovat-

Tříkrálová sbírka
Stalo se již tradicí, že
i v našem městě můžeme
potkat první lednovou sobotu
(tentokrát 5. 1. 2008) na ulici
či přímo u našich dveří tříkrálové koledníky se zapečetěnou pokladničkou se znakem
České katolické charity.
Tříkrálová sbírka je veřejnou sbírkou, pořádanou podle
zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Koná se už po
osmé, loni bylo vykoledováno
v celé republice 57,2 milionů
Kč (z toho 40 milionů Kč na
Moravě).
Obracíme se na občany našeho města, aby byli velkorysí
a stejně jako v minulých letech

přispěli do pokladniček koledníků, kteří své šlechetné poslání vykonávají dobrovolně bez
nároků na odměnu. Kdo by
koledníky nestihl, může přispět do pokladničky v kostele
sv. Vavřince následující neděli,
případně donést svůj příspěvek
na římskokatolickou faru.
Důležité upozornění: při
loňské sbírce se následující den
objevili i v našem městě „falešní koledníci“, kteří využili této
humanitární akce k vlastnímu obohacení. Naši koledníci
chodí jen v sobotu a pokladničky jsou zapečetěné se znakem České katolické charity.
V.L.

Pondělí 24. 12.
Štědrý den
Vizovice
Kostel
sv. Vavřince
Bratřejov
Jasenná

15.00
23.00
22:00
20:00

ky a 5 metrů za ní vzhledem
k tomu, že v daném místě se
nejedná o vjezd na parkoviště, ale o křižovatku s účelovou
komunikací, platí uvedené
ustanovení. Zákazem zastavení a stání jsou taktéž chráněni
chodci přecházející po vyznačeném přechodu pro chodce,
kdy musí být dodržen zákaz
zastavení a stání 5 metrů před
přechodem. Před tržnicí na ul.
Pardubské je nutno dodržovat
ustanovení o parkování před
vjezdem na sil. I/69, kdy není
dodržena vzdálenost zaparkovaných vozidel od hranice křižovatky a vozidla brání
chodcům k bezpečnému přejítí komunikace. Parkování
před státním zámkem je taktéž
omezeno a to v tom smyslu,
že v době konání svatebních
obřadů je toto parkoviště

vyhrazeno svatebním hostům.
Jedná se o soboty dopoledne.
Od začátku roku jsme řešili v dopravě 1886 přestupků,
kdy za tyto přestupky byly
uloženy blokové pokuty v celkové částce 1 344 400 Kč.
V roce 2006 to bylo 1048
přestupků za částku 441 900
Kč. Jak jsem psal minule, i zde
je vidět, že řidiči i přes přísnější postihy neustále porušují
dopravní předpisy a to hlavně
rychlost v obci.
Pokračování historie četnické stanice ve Vizovicích bude
v dalším čísle.
Přeji všem občanům krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku
2008, hlavně hodně zdraví,
štěstí a pohody jak v osobním,
tak i v pracovním životě.
npor. Bc. Karel Jurčák

Oprava střechy budovy
Sokolovny
Již druhým rokem se provádí výměna střešní krytiny na
budově Sokolovny. Původní
krytina má již 60-70 let a její
povrch je viditelně narušený. Finanční prostředky, které
je potřeba na opravu střechy přesahují naše možnosti.
Proto jsme uvítali podporu
kultury a památkové péče,
který nám poskytl dotace na
opravu, bez níchž by se oprava
neuskutečnila.
V roce 2006 byl opraven
západní štít přední části budovy bylo vyměněno latění, krytina, podmazání maltou, provedeno oplechování a okapy.

Pořad katolických vánočních bohoslužeb
Úterý 25.12.
Středa 26.12.
Hod Boží vánoční
Svátek sv. Štěpána
8.30
8.30
11.00

Zlínský kraj přispěl částkou
172 280 Kč, město Vizovice
34 456 Kč a náš podíl TJ
137 824 Kč.
V roce 2007 byl opraven
východní štít přední části
budovy , práce byly obdobné
jako u západního štítu.
V tomto roce Zlínský kraj
přispěl částkou 175 000 Kč,
město Vizovice 35 000 Kč
a náš podíl TJ 140 000 Kč.
Věříme, že se nám postupně podaří dokončit celou
opravu střechy.
Předseda TJ Sokol Vizovice
ing. J. Kalenda

Pondělí 31.12.
Silvestr
15.30

Úterý 1.1.2008
Nový rok
8.30
11.00

10:30

9:45

9:45

8:00

8:00

8:00
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