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Vážení občané Vizovic,
je to poprvé, co se na Vás obracím jako místostarosta města s úvodníkem našich novin.
Začalo moje volební období, ve kterém bych
chtěl docílit spolu s radnicí, úřadem a Vámi
výrazného posunu v kvalitě života občanů
města ať už za pomoci dotací či přístupu k lidem. Myslím si, že máme ideálně nastartováno.
Sestavili jsme tým v čele s novou starostkou,
která zastupuje sociální a lidské cítění občanů,
máme nového tajemníka – zralého úředníka
s tahem na bránu a mě – nového ekonoma
s reálným pohledem na možnosti města.
Všichni tři jsme tak trochu noví, ale to je
myslím výhodou při novém pohledu na úřad
či město. V uších slyším ty štiplavé poznámky
některých jedinců o tom, že nejsme zkušení
úředníci, tak jako by někde na světě existoval
patent na kulaté razítko. Vnitřně jsem ale klidný, protože tyto poznámky přicházejí od lidí,
kteří ještě nepochopili, že schopnost jedince se
neodvíjí od totální znalosti zákona, ale od přístupu k problému či jeho řešení, tedy jinými
slovy se odvíjí od proaktivity a řízení procesů.
Těmto lidem bohužel tyto vlastnosti chybí.
Uvnitř tohoto vydání mám článek, ve kterém se zabývám otázkou, zda Vizovice jsou
vůbec připraveny na získání dotací. Myslím
si, že je to zrovna ta oblast, kde tento přístup
chyběl.
MY TŘI NOVÍ se budeme snažit změnit
přístup k vám – občanům.
Ing. Jaroslav Burkart, místostarosta

CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME
-

Z městského zastupitelstva
První dáma ve Vizovicích
Představujeme nového tajemníka
Úspěchy vizovských škol
Památková zóna ve Vizovicích
Z policejního deníku

Kyticí žlutých tulipánů přivítaly 13.3.2007 děti DD na ulici 3.května
První dámu ČR, paní Livii Klausovou, kterou doprovázela manželka
hejtmana Zlínského kraje, paní Iva Lukášová
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města přijalo na řádných zasedáních 12.2.2007 a 26.3.2007 a mimořádném zasedání 5.3.2007 následující
kladná usnesení:
Finanční záležitosti
- schválilo v souladu s §84 odst.2 písm.c) zákona č.128/2000Sb., o obcích, rozpočet Města Vizovice na rok 2007 dle přílohy
č.1 k zápisu jako schodkový s celkovým objemem příjmů 106.266 tis. Kč, výdajů 110.023 tis. Kč a financování ve výši
3.757 tis. Kč s tím, že schodek hospodaření bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let ve výši 5.417 tis. Kč.
- souhlasilo s přípravou žádosti Rekonstrukce Základní školy Vizovice.
Majetkové záležitosti
- souhlasilo s prodejem pozemku p. č. 1176/8 v k. ú. Vizovice Ing. Marku Úlehlovi za cenu 100,--Kč/m2, který se nachází
v nové zástavbě ulice J.Haly a reaguje na nové zaměření pozemků.
- souhlasilo s prodejem pozemku p. č. 1176/10 a 1176/11 v k. ú. Vizovice p. Aloisi Vlkovi za cenu 100,--Kč/ m2, který se
taktéž nachází v nové zástavbě ulice J.Haly a reaguje na nové zaměření pozemků.
- souhlasilo s prodejem domu č. p. 26 Klečůvka se stavebním pozemkem Ing. Jaromíru Šmatlovi za cenu 1.500.000,--Kč.
- souhlasilo s prodejem oddělené části pozemků p. č. 1/11 a stavební p. č. 10 v k .ú. Vizovice, oddělené části o celkové
výměře 99 m2 za 300,--Kč/ m2 Pavlu Mojžíšovi dle žádosti č. j. MUVIZ 25954/2006, který se nachází vedle ZVONKU
- domu dětí a mládeže.
- pověřilo starostku města jednáním s příslušnými orgány o aktualizaci městské památkové zóny, termín 30.9.2007, a průběžně informovat zastupitele a občany města.
- schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 154/3 v k. ú. Vizovice dle geometrického plánu v příloze č.1, který
se nachází za restaurací „U TONKA“ a reaguje na vleklé problémy s přístupem vozidel na pozemky vlastníků.
- schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. PK 911, 912, 913, 915, 916 v k. ú. Vizovice, které se nacházejí za hnojištěm na Těchlově. O tyto pozemky projevil zájem myslivecký spolek.
- schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1443/4 v k. ú. Vizovice.
- schválilo prodej bytové jednotky č. 999/205 sídliště Růžová Vizovice paní Zdeňce Martiňákové a panu Milanu Okálovi za
cenu 900.000,--Kč.
Různé
- schválilo v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 12 se zúžením koridoru R49 pouze ze severní strany. Tím došlo k odblokování průmyslových zón
Razov a areálu bývalého JZD. Nepřijatelné zúžení koridoru R49 z jižní strany dle původního konceptu bylo odstraněno.
- schválilo členy finančního výboru v tomto složení: Ing. Jana Hanulíková, Zdena Jančíková, Iveta Járová, Ing. Evžen Pečeňa,
Marta Řepová, Ing. Rudolf Srba, Ing. Vít Sušila.
- schválilo členy kontrolního výboru v tomto složení: Ing. Jaroslav Kulhánek, Petr Fusek, Jaroslav Fišer, Jan Světlík,
Roman Malý.
- schválilo členy osadního výboru místní části Chrastěšov v tomto složení: Tomáš Chudárek, Miroslav Kmínek, Martin
Lutonský, Ladislav Uhřík.
- schválilo vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu integrovaného plánu města Vizovice a pověřuje jejím vytvořením místostarostu Ing. Jaroslava Burkarta.
- uložilo Komisi pro školství, kulturu, tělovýchovu a spolkovou činnost zvážit možnosti udělování čestného občanství města
Vizovice.
- jmenovalo předsedu finančního výboru Ing. Rudolfa Srbu, předsedu kontrolního výboru Ing. Jaroslava Kulhánka, předsedu osadního výboru Tomáše Chudárka a předsedu majetkového výboru Mgr. Jiřího Findeise.
- schválilo působnost Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko,o.s.
- uložilo komisi pro školství, kulturu, tělovýchovu a spolkovou činnost připravit návrh možného řešení pro freestylové hřiště
pro kola a skateboard v návaznosti na žádost č. j. MUVIZ 4424/2007. Termín: 31.5.2007.
V důsledku omezeného prostoru a konání tří zasedání zastupitelstva města od vydání posledního čísla Vizovských novin jsem
neuvedl zamítavá či odkládající usnesení. Usnesení ze zasedání zastupitelstva města také naleznete na www.vizovice.eu.

Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta
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Městská památková zóna

V roce 1995 byla ve Vizovicích
vyhlášena městská památková zóna
(MPZ), jejíž hranice však byly zvoleny
celkem necitlivě, v některých místech
až nesmyslně. Občané, kteří mají zájem
v MPZ provádět jakékoliv stavební
práce, jsou povinni opatřit si závazné
stanovisko Odboru správního a životního prostředí MěÚ Vizovice.
Na zasedání zastupitelstva dne
12.2.2007 nám byla předána „petice“
občanů požadující zrušení MPZ. Slovo
petice je v uvozovkách úmyslně, protože předaná listina nesplňuje zákon-

né povinnosti petice. Zastupitelé města
si však problém s památkovou zónou
velmi dobře uvědomují a snaží se jej
řešit.
Dne 19. března proto proběhla pracovní schůze zastupitelstva. Paní starostka Mgr. Alena Hanáková na schůzi pozvala Ing. arch. Libora Sommera
z Prahy. Ten je metodickým poradcem
ministerstva kultury v oblasti městských
památkových zón. Ing. Sommer zpracoval materiály k regeneraci MPZ a prezentoval nám možnosti zmírnění podmínek k posuzování stavebních úprav.

Jako nejvhodnější varianta se jeví
zmapování MPZ a stanovení podmínek
individuálně pro každý objekt zvlášť.
Jiná pravidla by tak platila pro historicky cenné objekty (zámek, kostel, sokolovna, nemocnice a objekty zvláštního
zájmu – domy na náměstí, staré selské
usedlosti) a jiná například pro panelové
domy nebo novější objekty mimo centrum města.
Jedná se však o běh na dlouhou
trať, neboť celá změna má trvat asi 2
– 3 roky.

JŠ

Převzato z VN č.6 roč.1995

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.
získala dotaci Zlínského kraje
Místní akční skupina Vizovicko
a Slušovicko, o.s. získala účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje v maximální možné výši
300 000,- Kč na zajištění své činnosti.
Získaná dotace bude použita na mzdu
projektového manažera a zpracování
rozvojové strategie na programovací
období 2007-2013.

Hlavním cílem této přímé dotace
je zvýšení absorpční kapacity ve smyslu
přípravy na čerpání prostředků z Operačního programu Rozvoje venkova ČR
2007-2013 na území Zlínského kraje.
V rámci Operačního programu Rozvoje venkova ČR 2007-2013
budou moci místní akční skupiny realizovat své strategie rozvoje v prioritní
ose IV. LEADER. Doposud tento
Operační program nebyl schválen, jeho
první výzvy jsou očekávány ve 2. poloVIZOVSKÉ NOVINY  3

letí roku 2007, realizace projektů by tak
mohla být zahájena v roce 2008.
V případě, že chcete ovlivnit
zaměření připravované strategie Místní
akční skupiny Vizovicko a Slušovicko,
o.s. vyplňte prosím formulář námětu
projektu, který najdete na webových
stránkách www.mestovizovice.eu pod
odkazem Městský úřad-Euromanažer-Informace-MAS a pošlete jej na adresu: jana.kubikova@mestovizovice.cz.
Jana Kubíková

Jsme na dotace připraveni?
Vážení spoluobčané, dnes již to
je více jak 100 dní, co jsem na radnici. Musím přiznat, že to byl pro
mě velký šok poznat způsob práce
ve „státní firmě“. Dávám za pravdu
těm, co tvrdí, že úřad je jiný svět.
Vše se zpracovává nějak pomaleji, méně osobněji, méně... méně
než jinde, tak trochu alibisticky.
Ale i tady, musím přiznat, existují
odbory, které fungují a jdou příkladem.
Kolem sebe slýcháváme, že
bychom měli využít možná poslední šance získat nějakou tu dotaci z evropských či státních fondů
a grantů. O to překvapivější je
zjištění, že nejsme ani nachystáni
nějakou tu dotaci získat. Absence
strategického plánu, rozpočtového
výhledu, územního plánu či jiných
rozvojových dokumentů obecnější povahy jsme schopni po nějaké době překonat, ale neexistence
rezervy v rozpočtu na případné
investiční akce je neomluvitelná.
Rozpočet vykazující defekty
a příznaky posledního stádia života

nebyl po dlouhou dobu léčen, jen
občas dostal medikamenty ztišující
bolest. Neustále se zvyšující rozdíl
mezi výdaji a příjmy, které vinou
státu a změny systému přerozdělování financí neustále rok od roku
klesají, přičemž zkrácení příjmu ze
strany státu o jednu třetinu nebylo
kompenzováno. Neúměrný nárůst
mezd nekorespondující s nárůstem
příspěvků ze státního rozpočtu,
ztráty z provozu, které jsou hrazeny příjmy z prodeje nemovitého
majetku, neustálé chátrání majetku
města či objektů občanské vybavenosti. Neexistence řízení organizačních složek a jejich efektivity
vynaložených prostředků způsobilo, že dnes lze městský rozpočet
vyléčit už jen chirurgicky. To znamená spoustu škrtů a potom řezat
a řezat, aby zbyl prostor na případné získání dotací, jejichž neopominutelnou podmínkou je kupodivu
částečné vlastní financování.
Jelikož již nyní máme schodkový rozpočet a protože není
kde brát, čeká nás spoustu práce.

Samozřejmě, že můžeme namítnout, že existují úvěry či jiné cizí
zdroje financování, ale jejich použití by znamenalo podání tabletek
ztišujících bolest, které by nevyléčily příčinu bolesti.
Jen si připomeňme co vše
město financuje... jesle, školku,
školu, dům dětí a mládeže, kino,
knihovnu, kulturní dům, technické služby, městskou policii, úředníky pro rozšířenou působnost
obce, dokonce financuje provoz
či opravy majetku, které městu
nepatří - jako koupaliště, hřiště či
sokolovna.
Ale i přesto si myslím, že jsem
reálný optimista, který pevně věří,
že omezením některých činností
města lze získat finanční prostředky na případné nové investice resp.
činnosti přinášející městu větší užitek.
Bude to bolet, ale s vaší podporou a pochopením to určitě zvládneme.
Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta

Povinná výměna řidičských průkazů
Odbor dopravy a SH ve Vizovicích upozorňuje občany na nutnost výměny řidičských
průkazů.
Jedná se o ŘP, které byly vydané do 31.12.1993- platnost těchto ŘP končí dne 31.12.2007.
Žádáme tímto občany, aby si co nejdříve požádali o výměnu svých ŘP.
K výměně ŘP je třeba:
- ,,starý“ ŘP
- doklad totožnosti ( občanský průkaz nebo pas)
- 1 x foto (35x45 mm)
- žádost o ŘP ( vyplňuje se na úřadě )
- u řidičů starších 60 let – potvrzení od praktického lékaře s
vyznačením jednotlivých skupin (formát A4- ne kartička)
Výměna ŘP je bezplatná, nový ŘP obdržíte za 20 dní – při vyzvednutí nového ŘP odevzdáte
starý ŘP.
Výměna ŘP probíhá na odboru dopravy a SH ve Vizovicích, v 1. patře Hasičské zbrojnice.
Úřední dny Po, St 8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Případné další informace týkající se výměny ŘP Vám poskytne pracovnice přepážky slečna
Petra Tomancová – tel. 577 599 182.
Ing. Mária Kočíbová
MěÚ Vizovice, odbor dopravy a SH
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Cesta do světa odpadů
Životní prostředí je v mnoha
zemích velmi různě chápaným
pojmem. Ve Švýcarsku není problém se zaparkovaným autem,
není zasypáno za jeden den
všudy přítomným spadem, jak
je to u nás. Jenže ve Švýcarsku
potrubí svádí v každém údolí
vodu snad až z ledovců a tam
někde dole pracuje vodní turbina na výrobě elektrické energie. Švýcarsko prostě tolik nepotřebuje spalovat. V Japonsku si
host v hotelu nepřeje uklidit
pokoj, dá příslušnou vývěsku na
dveře a hotel zašle částku ušetřenou neprovedeným úklidem
na konto organizace zajišťující
životní prostředí v příslušném
městě. My v srdci Evropy zatím
někteří nechápeme otázku podceňování životního prostředí
jako časovanou bombu.
Ve Vizovicích možná nevinná
otázka, co se děje s tříděným
odpadem, zda se někde nesváží
na jednu hromadu, jak si to
občané představují, vyprovokovala organizaci Marius Pedersen

a.s. k akci, která iniciovala program setkání zástupců měst
a obcí vizovické a hradišťské
oblasti k malému výletu. Na
programu prohlídka areálu
skládky MSS a.s. Kvítkovice,
diskuse o řešení odpadu v obcích, prohlídka areálu akciové
společnosti Marius Pedersen
v Otrokovicích, prohlídka třídící linky na papír a plast v Otrokovicích a prohlídka areálu
společnosti Metalšrot Tlumačov
a.s. s ukázkou způsobu tříděného odstraňování autovraků. Po
obědě pak následovala prohlídka podobných areálů v oblasti
Uherského Hradiště.
Jistě nikoho nepřekvapím, že
představa netřídění odpadů v takové firmě nepřichází v úvahu.
Organizátoři předvedli ošetření
zplodin skládky a využití energií
z fungování skládky v Kvítkovicích od sběru odpadových tekutin po využití bioplynu na výrobu elektrické energie. Podobně
to fungovalo na dalších navazujících provozech. Slisované

Z polí, lesů, vod a strání...
„Přerozličné vykopávky se nachází
v polích, kolem cest, potoků a hrází“
archeolog se diví,
jarní úsměv se křiví vypadá šláplý, hnedka,
jak v drobném plicníku
dvoulitrová PETka.
K archeologického mapování katastru volí
poznámku: „Zde žije lid popelnicových polí...“
březen 2007
M.B.
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petky z celé Evropy se na příklad
přes Hamburk svážejí loděmi do
Číny na další druhotné zpracování. Pracovní síla je v Číně
levná...
Přítomné zástupce obcí tato
akce mohla přesvědčit o tom, že
s odpadem v naší oblasti to snad
tak nejhorší není, že jsou možnosti, jak s tříděným odpadem
nakládat a že to má smysl. Je
to v podstatě otázka organizace konkrétního řešení likvidace
odpadu v jednotlivých obcích
a městech. A pochopitelně
peněz, které na to příslušná obec
obětuje.
Jen ještě poznámku: pro
původně přihlášené zástupce
obcí a měst přijel do Vizovic
autobus. Protože se mnozí na
poslední chvíli odhlásili, pokračovala dál z Otrokovic skupina ve třech osobních autech.
Zástupci za Vizovice obsadili
jedno. Kromě místostarosty to
zajímalo dva členy komise životního prostředí.
Mgr. Jiří Ludvíček

K anketě z jara 2006
V loňském roce na jaře byl do
domácností rozeslán dotazník MěÚ
ve Vizovicích, který měl zmapovat
oblasti, které přispívají ke spokojenému životu občanů našeho města.
Dovolím si krátce připomenout:
otázky týkající se problematiky živ.
prostředí, kult. či sportovního vyžití
občanů, otázky bezpečnosti chodců v silničním provozu, dopravní
obslužnost.....
Odevzdané dotazy byly statisticky zpracovány a jejich výsledky byly
uveřejněny na webových stránkách
města Vizovice. Tyto výsledky nevyznívaly rozhodně příznivě zejména
v oblasti životního prostředí.
Domnívala jsem se, že průzkum
poslouží představitelům města a Komisi živ. prostředí k tomu, aby se
zaměřili na řešení problémů, které
pálí občany našeho města. Zdá se
však, že zveřejněním statistických
údajů „akce skončila“.
Je pravdou, že mezitím proběhly
volby a máme nové vedení města.
O to více by se měli noví představitelé města a Komise pro živ. prostře-

dí zajímat o kritické hlasy občanů,
kteří upozorňují na různé nešvary.
A že jich není málo! Stačí si přečíst poslední číslo Vizovické vrby!
anonym
V období od 13.3.2006 do
26.3.2006 proběhlo na území
města Vizovice dotazníkové šetření
občanů, při kterém bylo prostřednictvím České pošty rozesláno cca
1500 dotazníků, dotazníky byly
dále k dispozici také na podatelně
a internetových stránkách města
Vizovice. Celkem bylo odevzdáno a vyhodnoceno 120 dotazníků.
Hlavním cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjištění potřeb
občanů, které napomohou rozhodování o konkrétních aktivitách,
projektech směrem k rozvoji daného území.
Na základě výsledků dotazníkového šetření bylo zpracováno
několik projektových záměrů, které
se stanou významným podkladem
při přípravě Integrovaného plánu
rozvoje města Vizovice ( dále jen

,,IPR města Vizovice“). IPR města
Vizovice lze chápat jako akční plán,
sloužící k propojení individuálních
projektů do ucelených strategií,
komplexních operací, které vytvoří
lepší předpoklady pro akceleraci rozvojového potenciálu území
a tím pro získání finančních prostředků právě z Fondů EU.
V březnu letošního roku začala příprava IPR města Vizovice,
v rámci níž proběhlo výběrové řízení na zpracovatele výše zmíněného
strategického dokumentu a zároveň
byla vytvořena koordinační pracovní skupina. Dalším krokem bude
provedení analýz současných strategických plánů, studií, dotazníkových šetření, atd., včetně definování
nových projektových záměrů.
Přestože ještě nejsou schváleny
nové Operační programy, město
Vizovice chce být prostřednictvím
kvalitní přípravy připraveno na čerpání peněz z Evropské unie v novém programovacím období 2007
– 2013.
Jana Kubíková

Informace Městské policie
Městská policie ve spolupráci
s firmou Metalšrot Tlumačov provádí odstraňování autovraků z ulic
města. Pro odhlášení vozidla z provozu na pozemních komunikacích
je v dnešní době potřeba potvrzení
o ekologické likvidaci. Toto vydává Metalšrot přímo na místě při
odvozu autovraku. Pokud má být
autovrak s potvrzením o ekologické likvidaci být odvezen bezplatně,
musí být kompletní, to znamená,
že musí mít motor, převodovku,
nápravy. Jinak si Metalšrot účtuje
poplatky za likvidaci dle sazebníku
vydaného firmou.

Autovraky odhlášené z provozu
odváží zdarma, nemusí být kompletní. Po domluvě lze tuto službu
provést i v okolních obcích.
Pokud některý z občanů Vizovic
má zájem o odvoz autovraku, může
kontaktovat městskou policii buď
osobně, písemně nebo telefonicky na čísle 577 599 199 nebo
725 122 462.
Upozorňujeme občany, že pokud
jim uteče pes, nechť to neprodleně
nahlásí na číslo městské policie
(uvedené výše) nebo na číslo městského úřadu 577 599 111. Pokud
má pes psí známku (nikoliv doma
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v šuplíku), ušetří si majitel i pes
zbytečné trable. Od začátku roku
bylo na katastru města odchyceno
13 psů, z toho majiteli jich bylo
na základě identifikační známky
vráceno 10.
Ve spolupráci s Policií ČR jsou
jeden týden v měsíci prováděna na
katastru města pravidelná měření
rychlosti.
Bylo řešeno 75 přestupků v dopravě, dva přestupky proti majetku, jednou občanské soužití a tři
obecně závazné vyhlášky města
Vizovice.
Ivo Výboh, pověřený strážník

Komise a výbory místní samosprávy
KOMISE
Redakční rada Vizovských novin:
- Ing. Martin Déva
- Ing. Josef Hradil
- Ing. Josef Kalenda
- Jana Kovářová
- Mgr. Jiří Ludvíček
- Jan Špaňhel
- Bc. Zuzana Štalmachová - šéfredaktor
Komise pro občanské záležitosti:
- Jana Kovářová
- Elen Macháčková
- Růžena Mitáčková
- Mgr. Ludmila Pšenčíková - předseda
- Dana Smetanová
- Bc. Zuzana Štalmachová
Komise pro školství, kulturu,
tělovýchovu a spolkovou činnost:
- Dana Halová
- Petra Hálová
- Mgr. Adriana Hálová
- Leona Holíková
- Miroslav Hromádka
- Jakub Marvan
- PaedDr. Miroslav Šimoník - předseda
- Karel Šolc
- Jiřina Trlicová, Dis.
Komise bytová, zdravotní a sociální:
- Jana Máčalíková- předseda
- MUDr. Helena Šimková
- Jaroslava Divílková
- Ing. Miriam Jandlová
- Marie Kutějová
- Mgr. Alena Tomšů
- MUDr. Dagmar Zavřelová
Komise stavební:
- Ing. Leoš Hába - předseda
- Ing. arch. Vladimír Pokluda
- Ing. arch. Emil Pechal
- Ing. Lubomír Marcoň
- Ing. Jaroslav Hala
- Ing. arch. Libor Kojetský
- Martin Kmínek
- Ing. Ivo Jurygáček

Komise životního prostředí
- Ing. Jan Bořucký
- Ing. Petra Brodinová
- PaedDr. Pavel Hartl CSc.
- Ing. Josef Hradil
- Vilém Kolařík
- Ing. Vladimíra Kovářová
- Mgr. Jiří Ludvíček - předseda
- Kristýna Pavelková
- Daniel Šmíd
- Karel Vondráček
Komise bezpečnostní:
- Petr Fusek
- Mgr. Alena Hanáková
- Jana Kovářová
- Jan Štalmach- předseda

VÝBORY
Majetkový výbor
- Mgr. Jiří Findeis - předseda
- Ing. Milada Chudárková
- Aneta Brhláčová
- Anna Lednická
- Věra Hermannová
Finanční výbor
- Ing. Jana Hanulíková
- Zdena Jančíková
- Iveta Járová
- Ing. Evžen Pečeňa
- Marta Řepová
- Ing. Rudolf Srba - předseda
- Ing. Vít Sušila
Kontrolní výbor
- Ing. Jaroslav Kulhánek - předseda
- Petr Fusek
- Jaroslav Fišer
- Jan Světlík
- Roman Malý
Osadní výbor Chrastěšov
- Tomáš Chudárek - předseda
- Miroslav Kmínek
- Martin Lutonský
- Ladislav Uhřík
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ŠKOLY
Fotoreportáž z návštěvy První dámy ve Vizovicích 13.3.2007

Jako první uvítala paní Livii Klausovou, která přijela do DD na
ul. 3. května na oﬁciální návštěvu, ředitelka tohoto zařízení paní
Mgr. Eva Čapková

V kratičkém pásmu „Pod horů Janovú ležjá Vizovice“ se představily
děti dětského domova.

Na čajovém dýchánku, který pro ni děti s vychovateli připravili, se
paní Livii moc líbilo (Inspirací se stala cesta presidentského páru do
Japonska).

Po společném hodinovém setkání, které probíhalo ve velmi srdečné
atmosféře, následovala autogramiáda, na kterou se všichni těšili.

Ředitelka školy předává paní Livii Klausové dárky na památku
tohoto významného setkání ve Vizovicích.

V životě každé společnosti jsou dny, které se trvale zapíší do její
historie. Takovým dnem byla návštěva paní Livie Klausové v našem
Dětském domově ve Vizovicích.

-ZŠFoto: Renata Mládenková
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Škola pro další generaci?
Každým rokem dáváme na základní škole možnost žákům, aby se v některých devátých, tedy vycházejících
třídách, vyjádřili k tématům budoucnosti školního života nebo prostředí,
které za své, někteří devítileté existence
na naší škole, mohou posoudit. Letos
se takovým tématem stalo technické vybavení budovy, které se podle
tradice říká Nová škola, přestože byla
vybudována v roce 1951. Bohužel na
náměstí TGM je škola stará, ta budova
má už stoleté dějiny, takže pro novou
budovu se tento název již dlouhou
dobu přežívá. Naši žáci ji ale takhle neberou. Zcela bez piety a tradic,
ale také bez znalosti ekonomického
prostředí, dokážou být hodně kritičtí
a my jsme se letos rozhodli, že jejich
představy bez přikrášlení zveřejníme.
I když je jasné, že zpracování muselo být dáno jakýmsi výběrem, může to
být inspirace nejen pro pedagogy,
budoucí žáky, budoucí rodiče, současné zastupitele a občany města a určitý
námět nejen k zamyšlení. Téma jedné
z posledních slohových prací deváťáků
tedy bylo:
Jakou školu bychom přáli svým
následovníkům.
Výběr ze slohových prací: Mgr. Jiří
Ludvíček
Citace ze slohových prací našich
čtrnácti - patnáctiletých žáků ze tříd
9.C a 9.D bez úprav:
„Budoucím žákům této školy bych
samozřejmě přála renovaci tříd dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, chemie
a pracovních činností. Ale v této situaci jim to přeje už asi každý, protože
škola je zastaralá a potřebuje mnoho
úprav. Kvůli tomuto tématu jsme měli
ve své třídě paní ředitelku Radmilu
Koncerovou, která nám o této situaci
řekla daleko víc a nyní mám na toto
téma alespoň trochu jiný, lepší názor.
Paní ředitelka nám uvedla několik
problémů, na které potřebuje škola
mnoho peněz, ale mě napadl jiný
nápad, a bylo by to levnější. S tím,
že je třeba nechat udělat nové skříňky
rozhodně souhlasím, mně osobně tyto
šatny také nevyhovují a skříňky vypadají kulturněji.“

Monika Krbková
„Prostory pro stravování jsou pro
naši školu naprosto nedostačující.
V brzké době je nutná přestavba a rozšíření jídelny. V době, kdy končí vyučování a tím i velký počet žáků „ praská jídelna ve švech“ a o hluku, který
v ní převládá, ani nemluvě. Jídelna je
pro naši školu zásadním problémem
a našim následovníkům bych přála její
rekonstrukci.
Na naší škole máme místo šaten
klece, které naprosto nevyhovují
počtu žáků, kteří je využívají. Po skončení vyučování tam jsme namačkáni
jako „sardinky ve vlastní šťávě“. Klece
jsou sice uzamčené, ale při tom naprosto přístupné. V dnešní době bychom
potřebovali jinou variantu úložných
prostor, jako jsou na příklad uzamykatelné skříňky. Žáci by tím získali
soukromí a možnost nechat si věci
ve škole a nepřenášet je každodenně
domů.“
Michaela Krčková
„Přála bych také zrekonstruování venkovního hřiště. Není bezpečné,
všude se povalují různé odpadky, skla
a může tam dojít lehce k úrazu. Chybí
tam i tartanová dráha a jsou tam tribuny v dezolátním stavu.“
Pavla Nešporová
„Mým následovníkům přeji školní
úspěchy...
Já bych asi nejdřív začala u vybavení učeben, které potřebují být zrekonstruovány, nebo se na škole vůbec
nenachází např. učebna jazyků (cizích).
Velmi nedostačující je učebna chemie.
Dále jsou to učebny přírodopisu,
výtvarné výchovy, hudební výchovy,
zeměpisu... Šatny, jež se nacházejí na
škole jsou zastaralé, nebezpečné a nezabraňují častým krádežím.“
Lucie Čížková
„Naše škola zaregistrovala renovaci
učebny informatiky, fyziky a tělocvičny. Jistě mi ale dáte za pravdu, že
i přesto všechno to není moc – i když
jsou to milionové částky. V budoucnu
se zajišťuje, nebo spíše bude zajišťovat
rekonstrukce učebny chemie, přírodopisu, dějepisu, ale také by se měly
odstranit šatny v podobě nemoderních
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a nepříliš bezpečných klecí na místo
jednotlivých skříněk, od kterých by
měl každý žák svůj vlastní klíč.“
Michaela Pečeňová
„Diky renovovaným učebnám
informatiky, fyziky a nové tělocvičně
to zde vypadá trochu zmodernizované.
Avšak spousta dalších učeben by snesla
vylepšit a udělat účelovějšími (např.
chemie přírodopis, dějepis zeměpis)
a některé učebny zřídit úplně nově
(matematika, čeština a hlavně jazykové
učebny).
Celkově naše škola působí tak
trochu chladně. Chodby by se mohly
vymalovat – každé patro jinak a vyzdobit fotografiemi z různých akcí této
školy. Má-li se člověk něco naučit, má
se cítit dobře a mít kolem sebe příjemné prostředí. Vymalovat teplými barvami, vyzdobit pestře nástěnky, potřebné
třídy vybavit videem, parkety kvůli
náročné údržbě nahradit linem. ...
Občas si musíme připravit referát
do nějakých předmětů. Potřebujeme
k tomu informace z různých knih
často vyhledávání na internetu. Ne
každý k tomu má přístup a čas jít do
knihovny. Informační středisko přímo
na škole by bylo velice fajn a žáci by ho
často využívali.“
Iveta Mokrá
„Problém je hlavně ve finanční
situaci naší školy, protože bez peněz
se nemůžou spravit takřka historické
učebny na příklad přírodopis, chemie.
Naše škola je velmi sportovně založená, proto by se měl tartanový povrch
co nejdříve postavit. Ale na druhou
stránku, škola už zrekonstruovala tělocvičnu, fyziku a učebnu informatiky.“
Bargl Radek
„Zaujal mě také návrh o přestěhování dolního stupně na horní školu.
Myslím, že je to dobrý nápad, vyřešilo
by se tu hodně problémů. Děti by
nemusely přecházet přes město, když
chodí na oběd a upevnily by se tak
vztahy mezi nimi. Ale je tu problém,
protože realizace tohoto návrhu by
stála moc peněz a to si škola nemůže
dovolit, ale myslím, že se postupem
času najdou peníze na celou rekonstrukcí.“
Lenka Juříková

„Základní škola Vizovice patří mezi
jedny z nejlepších atletických škol v republice, ale stále jí chybí tartanový
povrch. Před hodinou tělesné výchovy
se nás mačká i 30 lidí v šatně, tím bych
chtěl upozornit, že by se mělo přejít ze
stávajících šaten na moderní skříňky.
Dále by se měl měnit počet žáků ve
třídě směrem dolů.“
Hrehuš Martin
„V okolí školy toho podle mne
není moc k upravování, až na výjimky,
jako je třeba vybudování nějaké speciální běžecké dráhy, protože běhání
přímo na betonu není moc vyhovující
dnešním požadavkům sportovců. Proto
bych udělal nějakou dráhu na běhání
v tretrách.“
Pečeňa Tomáš

jím nadšeni. Vypadá moderně a navíc
má horolezeckou stěnu. Ale co by se
za každou cenu mělo změnit, je školní
hřiště – areál. Místo betonu by bylo
například dobré, aby se vyrovnala zem
a dala se tam třeba antuka, která bývá
na tenisových kurtech. Dále bych hřiště
rozdělila na určité úseky na příklad na
běhy, kriket, volejbal atd.. Ze spodního
(fotbalového) hřiště bych přesunula hod
koulí na areál.“
Adéla Galejová

„Učebna chemie je v nejhorším
stavu, je zastaralá a nedostatečně vybavená. Ale také i učebny přírodopisu,
zeměpisu a dějepisu by podle mého
názoru měly projít rekonstrukcí.Okna
ve třídách by se také měla vyměnit,
protože díky špatné izolaci uniká více
než polovina energie, což školu stojí
hodně peněz.“
Marek Časta

„Mé představy do budoucna pro
žáky nové školy jsou tyto. Zvelebit
okolí školy, v létě vysázet velký počet
květin na chodníku... Dále by se mohla
upravit omítka školy, jejíž stav není
zrovna nejlepší. Naší škole by slušela
obzvláště nová okna... Paní ředitelka
nám a hlavně vyučujícím tělesné výchovy udělala velkou radost tím, že dokázala zrenovovat i naši tělocvičnu, která
už potřebovala opravdu vyměnit staré
vybavení za nové.
Také bych si do budoucna přála,
aby se ve škole udělala vitrína, kde by
byly všechny medaile a poháry, které
naši bývalí atleti vybojovali na mnoha
různých atletických soutěžích.“
Slováčková Tereza

„Nejdůležitější a to ze všech nedostatků jsou okna. Měla by se vyměnit
po celé škole, protože jsou stará a někde
i zatékají. ...
Tělocvik bych nijak neměnila,neboť ten je úplně nový a všichni jsme

„Taky bych zmínila okna. Měla by
se všechna vyměnit za nová. Většinou se
špatně zavírají, nebo nejdou vůbec zavřít.
Ve videoučebně by mohl být dataprojektor jako v učebně fyziky a lepší sedadla.
Dobrým nápadem by taky bylo udělat

jazykové učebny. V blízké budoucnosti se budou rušit skleníky a zahrada..
Myslím, že to není moc dobré pro žáky,
kteří se tím pádem budou učit jen teorii, nebo se nedostanou vůbec ven.
Škola bude brzy velmi moderní, ale
vzhledem k tomu, že už tento rok na
škole končím, nemá to pro mne velký
význam.“
Renata Jurčáková
„Třídy pro nižší ročníky bych umístila v suterénu a přízemí aby nemusely
cestovat po celé škole. Nás, vyšší ročníky
bych přemístila do 1. a 2. patra a na
půdu. Rozdělila bych věkové kategorie
vymalováním...
Třídy na nové škole jsou staré, zešedlé a staromódní. A ve všech třídách by
se mohlo vymalovat světlými barvami,
pořídit data projektory, nové tabule pro
fixy, podlaha, rozhlasy a určitě okna.“
Ivett Mikesková
„Škola je vynikající a vyhovující pro
vyučování dětí. Každá učebna má své
výhody a nevýhody. Například učebna
přírodopisu má svoje modely různých
zvířat, chemie má zase chemické vybavení a učebna dějepisu má svoji časovou
přímku sloužící jako orientace minulosti. Některé učebny ale už ztrácí svou
chválu a motivaci, protože se dá říct, že
už potřebují nutnou renovaci. Myslím
si, že se škola dočká dalších úspěchů a
to kvůli kráse školy. Já osobně jsem se
školou spokojený.
Martin Klvaňa

Jarmark řemesel
Sobota 31.3.2007 byla ve Vizovicích zajímavá nejen tím,
že už od rána hřálo jarní sluníčko, ale také akcí s názvem
Jarmark řemesel, kterou na závěr týdenního projektu o starých řemeslech, vymyslely, nachystaly a také úspěšně realizovaly učitelky prvního stupně základní školy na Masarykově
náměstí.
Třídy na jedno dopoledne proměnily v dílny lidových
řemeslníků, kteří předváděli svoje umění a kde si děti i dospělí mohli zkusit třeba uplést tatar, zadrátovat hrnec, utkat
kousek látky, vyrobit jarní dekoraci nebo vyrobit domácí
nudle.
K dokonalé atmosféře pravého jarmarečního dne přispěla nádherná výzdoba celé budovy a nadšení dětí i dospělých.
Příjemné posezení ve školní cukrárně s domácími „frgály“ bylo pro všechny návštěvníky jarmarku sladkou tečkou.
Nadšené ohlasy mnohých návštěvníků svědčí o tom, že
se tato akce školy opravdu povedla
Mgr. Marcela Hruzíková
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Lyžařský výcvikový kurz 11.3. -16.3. 2007
Zima nebyla ani dobrá ani špatná.
Jen v Evropě nenapadl sníh.
Střediska pod hranicí 1000 m
mnohdy ani nepustila vleky. Kdo
lyžovat chtěl, ten si přesto cestu ke
sněhu našel.
Investice do sportu je investicí
výchovně vzdělávací a v podobě lyžařských kurzů padá ve Vizovicích na
úrodnou půdu. Děti ve Vizovicích
mají různé zájmy, ovšem lyžují všechny. Základní škola pořádala letos
poprvé hned dva výcvikové kurzy.
Byla úspěšně odstartována nová
tradice - 40 dětí z prvních tříd dojíždělo denně od pondělí do pátku na
lyžařské středisko Kyčerka, jedno
z mála níže položených míst ve
Velkých Karlovicích, kde se lyžovalo.
Všechny děti měly přilby a kvalitní výzbroj. Nikdo nebrečel, nikdo
nepadal únavou, nikdo nepotřebo-

val domů. Lyžařský výcvikový kurz
pro 7. třídy byl naproti tomu dost
obtížný. Lednový termín jsme pro
nedostatek sněhu operativně přesunuli na březen, ale i tak jsme termín
očekávali s napětím. Ještě tři dny před
odjezdem na Javorový Vrch byly připraveny a otevřeny tři varianty - plnohodnotné lyžování, suchý program
a hybridní varianta. Použita byla ta
poslední. Dostali jsme jarní, slunečné
počasí s dostatkem sněhu na běžecké,
hřebenové túry. Program kombinoval
každodenní běžecký výcvik, nízkolanové aktivity, střelecký set, výcvik
snowboardingu, závody jednotlivců a družstev. Každý sněhový jazyk
byl letos využitý, někteří si nemohli
pomoci a obuli dokonce lyže. Třináct
vybraných odjelo ve středu v podvečer na třinecký zimní stadion Play
- off utkání extraligy ledního hokeje.

Předposlední den vyvrcholil adrenalinovou lanovkou s převýšením 25 m.
Lyžařský výcvikový kurz 2007 byl
jiný než předchozí ročníky také tím,
že poprvé byla otevřena snowboardová družstva.
Organizátory byli učitelé, ale i najatí skvělí instruktoři, kteří se v takovém počtu a kvalitě zřejmě už nesejdou.
Miroslav Hanačík
Milan Křupala
Mgr. Libor Motl
Radka Dvořáčková
Vladimír Pavelka
Ing. Martin Stašek
Roman Balšán
Mgr. Adriana Halová
Lyžování není jediný sport, který
základní škola nabízí, ale shodu v něm
najdou všichni.
vedoucí kurzu Mgr. Martin Žáček

I letos bylo možno v zimě lyžovat.
O jarních prázdninách se děti z Dětského domova
na ul. 3. května již tradičně zúčastnily ozdravně rekreačního pobytu v rekreačním středisku Dolní Lomné.
Jedná se o krásné a moderní zařízení sevřené okolními
lesy a kopci. Prožily zde týden nabitý různými akcemi,
dobrou pohodou a vynikající kuchyní. I když letos
byla zima na sníh skoupá, lyžování a snowboarding si
opravdu užily. Postupně přešly z menší sjezdovky na
velkou a zdokonalily se i v různých tricích na snowboardovém prkně. Letos také poprvé vynechaly úplně
běžky. Raději si vyzkoušely jízdu po sněhu na člunu,
několikrát si zašly do vířivky, na fotbálek a zbytek dne
probubnovaly na bonga a nebo příjemně prolenošily.
Tento pobyt jim byl umožněn díky sponzorům a zároveň i našim strýčkům z Třineckých železáren. Proto
děti strýčkům jako poděkování předvedly několik
parádních kouzelnických kousků. A nakonec zůstalo
jen pár fotek spolu se vzpomínkou na další vydařenou
akci našeho domova.

Jiří Hrubý, vychovatel

Malý lyžáček
Až se jaro zeptá, co jsme dělali v zimě,
většina prvňáčků odpoví - LYŽOVALI
JSME!
Kdy? Na začátku února. Kde? Na
Kyčerce. Vyměnili jsme školní povinnosti za lyžařské, aktovky za baťohy s lyžáky

a přibrali odvahu, píli, dobrou náladu
a velkou svačinu a vyrazili na sjezdovku.
Celý týden jsme trénovali a poslední
den za přítomnosti rodičů předvedli, že
LYŽOVÁNÍ - TO NIC NENÍ.
Sníh roztál, ale radost z prvních
VIZOVSKÉ NOVINY  12

lyžařských krůčků zůstala. Můžeme
proto poděkovat rodičům za podporu,
žákům za vzorné chováni, sponzorům
za dárky, řidičům za bezpečnou jízdu
a organizátorům za vytrvalost.
Mgr. Lenka Hrachová

Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
... a stále se něco děje.
❀ kroužek nejmenších dětí „Raníček“ musel být pro značný zájem rozšířen o další skupinu
❀ návštěvnost v zájmových kroužcích vzrůstá a přihlašují se další zájemci
❀ podařilo se získat externího pracovníka pro kroužek „Freestyle karate“,

zájemci mohou přijít každou středu od 15 hodin do tělocvičny ZŠ na náměstí TGM
❀ v nabídce pro veřejnost připravil DDM několik akcí - malování na textil, výroba hrníčků, batikování,

drátování a malování vajíček, víkendová rekreační plavání v lázních ve Zlíně a další akce
❀ děti z „Mimoškolního klubu“ sehrály turnaj ve stolním fotbale
❀ 21. března se v tělocvičně v Zádveřicích uskutečnil turnaj floorballových kroužků,

turnaje se zúčastnilo 24 chlapců z prvních a druhých tříd
❀ naše telefonní číslo 739 271 810, E-mailová adresa: zvonek.vizovice@volny.cz
Zdeňka Šimoníková

Jarní výlety

Floorbalový turnaj v Zádveřicích

MČR v plavání regionu Morava a Slezsko
Netradiční dárek daly svým pedagogům ke Dni učitelů žáci Základní
školy při Dětském domově ve Vizovicích. Na Mistrovství České republiky
v plavání, regionu Morava a Slezsko, pořádané Českým svazem mentálně
postižených sportovců Naděje, pobočka Zlín, získaly 3 zlaté, 2 stříbrné a
1 bronzovou medaili.
Závody se konaly 28.3.2007 v 25 metrovém bazénu Městských lázní ve
Zlíně a zúčastnilo se jich 24 družstev se 121 závodníky.
Naši školu reprezentovali: Kamila Pačajová – 6.tř. (1. místo 25 m znak),
Radek Michalík – 8. tř. (1. místo 50 m prsa), Veronika Pátková – 9.tř. )
1. místo 50 m volný způsob), Marie Hánová – 9.tř. (2. místo 25 m znak),
Martin Pátek – 9.tř. (2. místo 50 m volný způsob). Štafeta na 4x50 m volný
způsob ve složení Pátková, Adam Smilek, Michalík a Pátek si z 10 družstev
doplavala pro 3. místo.
Opět jsme dokázali, že nezáleží na velikosti školy, ale hlavně na sportovním duchu a touze dokázat změřit síly s jinými vrstevníky. Po celou dobu
panovala na závodech ta pravá sportovní atmosféra. Ne všichni si však mohli
vychutnat tu krásnou chvíli stát na stupnich vítězů. Naší škole – respektive
žákům, kteří naši školu vzorně reprezentovali, se to podařilo hned několikrát a z jejich úspěchů máme všichni velkou radost. Blahopřejeme!

Zuzana Štalmachová
ZŠ praktická
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Spolupráce Dětského domova
na Chrastěšovské ulici s veřejností.
Snažíme se, aby se naše děti co nejvíce integrovaly do života našeho města
a široké veřejnosti. Je řada jednotlivců, firem, občanských sdružení a nadací, které s námi spolupracují. Když
mluvíme o pomoci, nemáme na mysli
jenom materiální potřeby. Nejcennější
jsou kontakty s lidmi, kterým záleží na
tom, jak se u nás dětem žije. Byl by to
dlouhý výčet jmen a osobností, z nichž
bych tentokrát chtěla informovat jen
o některých. V prvé řadě děkujeme
vizovické veřejnosti za příspěvek v akci
„Bertíci“ v nákupním středisku Albert.
Část daru jsme použili na úhradu volnočasových aktivit v zimních měsících
a něco nám zbylo ještě na letní prázdniny.
Již několik let spolupracujeme
s Nadací Terezy Maxové. Její velkou
předností je, že se nesnaží dětem
jenom dávat, ale upřednostňují akce,
na kterých se děti musí samy podílet.
V loňském roce byly naše společné
aktivity velmi bohaté a první čtvrtletí
letošního roku nasvědčuje tomu, že ani
letos tomu nebude jinak.
Počátkem tohoto kalendářního
roku jsme pilně pracovali na dokončení Turistického průvodce Vizovic, který

Ve dnech 12., 13. a 14. ledna
2007 pořádal náš Dětský domov
( na Chrastěšovské ulici ) 2. přebor ve
sjezdovém lyžování a lopatění pro děti
z dětských domovů Zlínského kraje.
Stejně jako v loňském roce jsme si pro
místo konání zvolili Tesák v Hostýnských horách. Ubytovaní jsme byli na
rekreačním středisku TON.

vznikal pod záštitou Nadace Terezy
Maxové v rámci projektu Make a Connection – Připoj se. Ti, kteří jej od nás
nedostali darem, můžou si ho prohlédnout v Městské knihovně J.Čižmáře.
Dále za zmínku stojí zapojení dětí
v projektech „Život rozkvétá v tvých
rukou“, „Dejme šanci dětem“ a
„Zaostřeno na život“.
Od roku 2004 spolupracujeme s Nadací manželů Václava a Livie Klausových. Děti ve věku od 15
do 18 let jsou zapojeny do projektu
„Startovné do života“. Motivační kritéria pro jejich zařazení a setrvání v projektu jsou závislá na výsledcích v přípravě na budoucí povolání, respektive
jejich zlepšování, na chování a úspěších
v mimoškolních aktivitách. Nejméně
jedenkrát ročně svolává v Lánech paní
Livie Klausová pracovní schůzku všech,
kteří se o tento projekt v Dětských
domovech starají.
V loňském roce zorganizovali pro
naše děti výlet do Prahy. Zajistili
jim návštěvu Klementina, prohlídku
Pražského hradu a sídla Nadačního
fondu v Královské zahradě. Zde děti
dostaly bohaté občerstvení a měly příležitost si popovídat o tom, jak manželé

Tesák 2007

Přeboru se zúčastnily děti z dětských domovů : Zlín - Lazy, Uherský
Ostroh, Liptál, Kroměříž, VizoviceChrastěšovská. Pro nemoc odhlásili účast DD v Uherském Hradišti,
Vlašském Meziříčí a DD a speciální
školy ve Zlíně na Lazech. Jako hosty jsme
zařadily tři děti z DD v Novém Jičíně.
Akci účastníkům uhradila Nadace
Terezy Maxové.
Do poslední
chvíle jsme čekali,
že se počasí umoudří a že aspoň na
horách bude sníh.
Sk u t e č n o s t b y l a
opačná. Den ode dne
sněhu na sjezdovce ubývalo, ve dne
i v noci byly teploty
nad nulou a v den,
kdy měl být závod
odstartován, zůstaVIZOVSKÉ NOVINY  14

Klausovi prostřednictvím své nadace
mohou těm, kteří si to zaslouží, v životě
pomoci. Rozhodli se, že našemu chlapci, který se učí automechanikem, zajistí
a uhradí v autoškole získání řidičského
oprávnění pro řízení osobních vozidel.
Dále finančně podporují 7 našich dětí
ve volnočasových aktivitách.
Velmi hezkou akcí, o které bychom
rádi také vizovickou veřejnost informovali, byl náš únorový pobyt v Peci pod Sněžkou, který nám darovalo
Občanské sdružení JARY a Občanské
sdružení Pomoc pro budoucnost našim
dětem. Na úhradu lyžařských vleků
nám přispěl pan František Vambera,
který místní vleky provozuje a zbylou část jsme uhradili z „Bertíků „ od
firmy Ahold – Albert..
Ubytovaní jsme byli na chatě
Českého rozhlasu. Všechny naše děti již
lyžují, a tak si dobře zajezdily na všech
devíti sjezdovkách v areálu Pece pod
Sněžkou. A tak v letošní, na sníh chudé
zimě, prožily na lyžích krásný týden.
Dlouho budou mít na co vzpomínat.
Děkujeme všem , kteří nám pomáhají.
Svatava Poláchová,
zást. řed. DD na Chrastěšovské ulici.

ly jenom poslední zbytky, které už
nestačily ani na závod v lopatění. Pro
víkendový pobyt jsme museli připravit
náhradní program.
Pátek proběhl dle původního plánu.
Po příjezdu se všichni ubytovali a po
večeři jsme se sešli v jídelně střediska
na besedě s členy místní Horské služby
a řekli jsme si podrobnosti k programu na sobotu a neděli. Plánovanému
závodu v lyžování a lopatění jsme dali
letní podobu. Spočívala v tom, že slalom i dráha pro lopatění se odběhaly
a místo původně plánovaného osobního lyžování jsme zorganizovali soutěž
ve stolním tenise, v šipkách a relaxovali
jsme ve finské sauně.
V neděli dopoledne jsme udělali
slavnostní vyhodnocení. A potom už
následovalo balení, závěrečný oběd,
rozjezdy domů.
Svatava Poláchová,
zást. řed. DD na Chrastěšovské ulici.

Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Úspěchy žáků naší školy v celostátních soutěžích
Dne 15. 2. 2007 se žáci naší
školy zúčastnili Mistrovství
republiky mladých kadeřníků
a kosmetiček HARMONIE 2007
(soutěž s mezinárodní účastí) na
Brněnském výstavišti v Brně.
Kosmetička Jana Červenková se
umístila na krásném šestém a kadeřnice Eva Šnevajsová skončila
v první polovině soutěžících (celkem soutěžilo 32 škol).
22. února 2007 se konal VII.
ročník KALIBR CUP 2007 - mezinárodní soutěž žáků středních

škol v kosmetické a kadeřnické
tvorbě na téma „ŽIVLY ZEMĚ“.
Největšího úspěchu dosáhla kosmetička Jana Červenková, která
získala 1. místo a postoupila do
finále soutěže v účesové tvorbě
do Prahy, kde obsadila čtvrté
místo.
Marek Černoch se umístil na
5. místě v soutěži v nail – artu
(nehtový design), kadeřnice
Monika Minaříková skončila
v první polovině soutěžících.
Žáci oboru fotograf očekávají

výsledky celostátní soutěže SŠ
„CESOFOTO“ Jihlava a výsledky mezinárodní soutěže družebních SŠ.
V současné době se naši žáci
připravují na celorepublikovou
soutěž absolventských ročníků
odborných učilišť a škol oboru
kadeřník - JUNIOR HAIR CUP
2007, která se bude konat 13.
dubna 2007 v Praze ve Veletržním
paláci. Téma soutěže: diskotékový účes se střihem a úpravou.
Přejeme hodně úspěchů!

Příprava na státní maturity na Střední škole oděvní a služeb Vizovice
Pro školní rok 2006/2007
připravil CERMAT (Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání) v rámci dlouhodobého programového cyklu Krok za krokem k nové maturitě program
M AT U R I TA N A N E Č I S TO
2007. Ve dnech 26. – 29. 3. se
konaly v České republice písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky programu Maturita
nanečisto 2007. Do tohoto programu se zapojila i naše škola.
A není to poprvé. Žáci naší školy
se již 5 let účastní přípravy na
státní maturitu. V letošním školním roce se k Maturitě nanečisto
2007 přihlásili žáci tří maturitních tříd: žáci nástavbového
studia oboru Podnikání (23), žáci
oboru Kosmetička(31) a Oděvnictví (27). Všichni žáci vykonali
zkoušky z českého jazyka – strukturovanou písemnou práci. Jako
volitelný předmět si někteří žáci
vybrali zkoušku z cizího jazyka
1, jiní z matematiky, občanského
základu nebo informačně technologického základu. Řízením
zkoušky společné části ve škole
byl pověřen komisař (učitel z jiné
školy). Vlastní zkoušky v učebnách zajišťovali zadavatelé ( uči-

telé naší školy). Každý žák obdržel před začátkem zkoušky identifikační štítek s čárovým kódem,
který slouží k identifikaci žáka.

Jakou podobu bude mít
nová maturitní zkouška?
Nová m a t u r i t n í z k o u š k a
obsahuje řadu novinek: maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák může
rovněž skládat další, nepovinné
zkoušky.
A) Společná část se skládá ze
tří zkoušek:
český jazyk
cizí jazyk - žák volí z nabídky
šesti cizích jazyků (angličtina,
němčina, francouzština, španělština, ruština a italština)
volitelná zkouška - žák volí
z nabídky matematika, občanský
základ, přírodovědně technický
základ nebo informačně technologický základ
Zkoušky z českého a cizího jazyka se skládají z písemné
zkoušky (didaktický test a strukturovaná písemná práce) a ústní části, volitelná zkouška má
písemnou formu. Část maturitní zkoušky z ITZ (informačně
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technologický základ) se koná
přímo na PC. Povinností školy
je připravovat žáka minimálně
na dvě z uvedených volitelných
zkoušek.
B) Profilová část maturitní
zkoušky se skládá ze 3 povinných
zkoušek. Nabídku určuje ředitel
dané školy stejně jako formu,
témata a termíny konání těchto
zkoušek.Žák může konat nejvýše 4 nepovinné zkoušky, které
může volit z nabídky stanovené
ředitelem školy nebo z nabídky
stanovené ministerstvem
Poprvé mají zkoušky proběhnout podle nových pravidel ve
školním roce 2007/2008. Podoba
nové maturitní zkoušky je definována zákonem 561/2004 Sb.
(školský zákon), jehož paragrafy
vztahující se k maturitní zkoušce nabývají účinnosti od 1. 9.
2007.
Všem maturantům přejeme
hodně úspěchů a štěstí; jejich
učitelům především radost ze
svých žáků.
Ing. Miriam Jandlová,
učitelka odborných předmětů

KULTURA
Vizovické zámecké kulturní léto
- čtyřicátá sezona.
Kruh přátel hudby ve Vizovicích
a Kulturní dům Vizovice představují
svým příznivcům obsah letošní 40.
sezony Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Sezonu zahájí
25.5.2007 žesťový soubor kroměřížské konzervatoře P.J.Vejvanovského
pod vedením Milana Tesaře slavnostní
fanfárou od Aloise Háby, kterou autor
věnoval Vizovicím. V prvním koncertu
dále vystoupí Cimbálová muzika Kašava.
Druhý koncert 8.6.2007 bude instrumentálně – vokální a vystoupí na něm
Libor Janeček – kytara, Vítězslav Drápal
– flétna a soprán Renata BlaškováZádrapová. Třetí koncert bude hudebně-literární pásmo Alfréda Strejčka,
nazvané Vivat Carolus quartas. Alfréd
Strejček kromě průvodního slova bude
hrát na flétnu, kytarový doprovod obsta-

rá Štěpán Rak. Koncert je plánován
na 22.6.2007. Čtvrtým koncertem dne
20.7.2007 bude sólový klavír, vystoupí
mladý umělec Ondřej Hubáček. Pátý
koncert 3.8.2007 bude znít tóny harfy,
kterou rozezní Pavla Bartoníková a na
hoboj ji doprovodí Hana Bartoníková.
Koncert bude rodinnou záležitostí matky
a dcery. Šestý koncert 17.8.2007 obstará
PUELLA TRIO ve složení klavír, housle a violoncello. Koncertní sezonu uzavře 7.9.2007 instrumentální zajímavost
– saxofonové kvarteto Bohemia.
Předplatenky v ceně 500 Kč na celou
sezonu včetně programu můžete získat
v Kulturním domě u paní Trlicové. Na
jednotlivé koncerty budou vstupenky
v ceně 90 Kč v předprodeji v Papírnictví
u Pavelků nebo před koncertem v zámku.

Vizovické zámecké kulturní léto pro
letošní sezonu podpořili sponzoři:
Český hudební fond Praha
Sýkora, spol. s r.o.
PharmDr. Bohumil Hanák
Podhájí s.r.o. Lutonina
MUDr. Dagmar Zavřelová
Valendin, spol. s.r.o.
RUDOLF JELINEK a.s. Vizovice
Zahradnictví Jurečka
ROSTRA, s.r.o.
Těšíme se s vámi na shledání na
prvním koncertu letošní jubilejní 40.
sezony našeho Vizovického zámeckého
kulturního léta Aloise Háby.
jhr

Vynášení Mařeny ve Vizovicích
Na Smrtnou neděli děvčata ve Vizovicích strojila „Mařenu“.
Byla to figurína ze slámy, oblečená do ženského kroje, se kterou
dívky procházely městem v průvodu. Podle J. Čižmáře dívky přinesly figurínu za zpěvu k potoku a tam ji hodily do vody, aby se utopila. Eduard Peck popisuje, že cérky Mařenu donesly za dědinu a tam
ji pochovaly. Nazpět se vracely s „májem“ - mladým smrčkem, který
byl ozdoben pentlemi.
Ve Vizovicích se tento zvyk dodržoval ještě na počátku 19. století a poté vymizel. Letos, asi po 200 letech, jsme se rozhodli tento
zvyk ve Vizovicích opět obnovit. Vyšli jsme v průvodu od staré
školy a za zpěvu jsme prošli ulicí Slušovskou a Štěpskou. Na mostě
u spodního vchodu do parku jsme si s Mařenou naposledy zatančily, vyslekly ji a vhodily do potoka. Ogaři nám předali „májek“, který
malé cérečky ozdobily barevnými pentlemi a za zpěvu písniček jsme
se s tímto symbolem přicházejícího jara vraceli nazpět do města.
Největší zásluhu na znovuobnovení této tradice mají členové
Etnografického kroužku při souboru Vizovjánek (Barbora Dopitová,
Anna Macková, Tereza Macková, Jitka Mikesková, Radka Srbová,
Jana Šimková a Jakub Vašek), ale také vedoucí souboru Martin Srba
a Jitka Macková, která nám dala k dispozici staré pásmo o Mařeně.
Celkem se vynášení Mařeny zúčastnilo asi 50 krojovaných cérek
a ogarů ze 4 tanečních skupin Vizovjánku a více než dvojnásobek
„Vizovjanů v civilu“, kteří nás přišli podpořit.
Za Etnografický kroužek Radka Srbová
Foto: Radka Štalmachová
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JUBILEJNÍ 40. ROČNÍK TRNKOBRANÍ
BUDE POUZE VE VIZOVICÍCH.
Kulturně-společenské sdružení
Vizovické trnkobraní uspořádalo v roce
1967 první ročník společenské akce
oslavující trnky v nejrůznějších podobách. Tato pravidelná událost z konce
srpna již dávno překročila hranice města
i regionu. V průběhu let se obměňoval program, měnila se místa konání.
Beze sporu největší změnou v historii
Trnkobraní bylo jeho rozdvojení v roce
2005.
Tradiční Trnkobraní ve Vizovicích
a Openair trnkobraní ve Slušovicích,
s o u d n í s p o r y m e z i Ku l t u r n ě -

společenským sdružením a společností RUDOLF JELÍNEK a.s. na straně
jedné a Agenturou Publikum - toto
rozdvojení je od 22. dubna 2007 minulostí.
Představitelé zúčastněných stran
spolu opět zasedli ke stolu a domluvili
se na obnovení spolupráce. Základními
prvky dohody jsou společná organizace Trnkobraní a převod ochranných
známek na Trnkobraní, na soutěž v pojídání švestkových knedlíků a několika internetových domén na společnost
RUDOLF JELÍNEK a.s. V těchto

nových podmínkách budou moci organizátoři věnovat svůj čas a prostředky
pro zajištění kvalitního programu a důstojného průběhu jubilejního ročníku.
Ode dne 10. dubna se zájemci
mohou na nových webových stránkách
www.trnkobrani.cz seznamovat nejen
s programem 40. ročníku Vizovického
trnkobraní, ale i nejrůznějšími informacemi kolem Trnkobraní. Na něj Vás
a všechny návštěvníky pořadatelé zvou
ve dnech 17. - 19. srpna 2007.
md

Oblastní přehlídka dětských folklorních souborů ve Zlíně
Folklorní sdružení České republiky ve spolupráci s ARTAMOU Praha
vyhlašuje pravidelně jednou za dva roky
soutěžní přehlídky dětských souborů
z celé ČR. Setkávají se v nich malí i větší tanečníci, aby za doprovodu svých
muzik předvedli v časovém rozmezí 310 minut některá zajímavá taneční čísla.
Na přehlídkách nejsou stanoveny věkové kategorie, a tak je jen na porotách,
aby ohodnotily nápaditou choreografii,
zpěvy, taneční techniku a celkovou sladěnost s hudbou. Oblastní kola pokračují
koly regionálními - krajskými a jeden
soubor za celý region bude reprezentovat kraj Valašsko v celostátním kole.
24. března 2007 proběhlo ve Zlíně
na Malé scéně jedno ze tří oblastních
kol (dětských valašských souborů je asi
32). Z jižního Valašska se jej zúčastnilo
8 souborů např. Bartošův dětský soubor,
Vínek, Kašavjánek, Fryštáček, Valášek

Zlín, Vizovjánek (některé i s více skupinami). Celá přehlídka proběhla v příjemné atmosféře a krásném prostředí
zrekonstruované Malé scény. Děti se
vzájemně podívaly na své programy a samy jistě poznaly, že porota, která měla
za úkol vybrat 2 postupující soubory,
neměla vůbec lehkou úlohu. Na závěr
rozborového semináře padlo konečné
rozhodnutí a pro Vizovjánek a cimbálovou muziku Vizovský Jurášek o to
radostnější, že k postupu byla vybrána
jedna ze skupin - mladší s pásmem
„Vizu více“. Také program prostřední
skupiny byl ohodnocen, vzhledem k věku musel být už technicky náročnější,
ale děcka zatančila, jak nejlépe uměla.
Určitě budou postup svým mladším
spolutanečníkům přát, vždyť i oni sami
v minulosti dvakrát postoupili, v roce
2003 dokonce do celostátního kola.
Tehdy zůstala doma dnešní nejstarší

skupina Vizovjánku. Takže třeťáci, čtvrťáci, gratulujeme a 28. dubna ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm držíme
palce!
Mgr. Jitka Macková

POZVÁNKA
Kulturní dům Vizovice, Valašský soubor Portáš a Vizovjánek Vás zvou na deváté

FOLKLÓRNÍ ODPOLEDNE
24. června 2007
v 17:00 hod.
nádvoří zámku Vizovice
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Vzpomínky Jany Částkové-Mynářové z Lutoniny
Po vydání knihy „Vizovice v písni,
tanci, muzice a vyprávění“ jsem obdržel řadu dopisů. V korespondenci byl
také dopis od paní Jany Částkové z Brna - rodným jménem Jany Mynářové
z Lutoniny, sólové zpěvačky valašského
krúžku. Ta k dopisu s velice pěkným
a srdečným obsahem přiložila obsažné
povídání o svých rodičích, kteří se po
svých předcích věnovali mlynářskému
řemeslu. To v době protektorátní mělo
zvláštní poslání - vyjadřovalo skutečnost a pevné odhodlání pomáhat těm,
kteří na pomoc v těžké válečné době
čekali.
Usoudil jsem, že si její povídání
zaslouží zveřejnění.
Protože vzpomínky paní Jany
Částkové-Mynářové jsou obsáhlejší,
bude uveřejněno ve dvou následujících
číslech Vizovských novin.
Miroslav Zahořák
Dojmy a zážitky z 2. světové
války
V době 2. světové války se
můj otec jako mlynář dostal do velmi
svízelné situace. Snažil se vypomáhat spoluobčanům selským mletím
a drobným prodejem mouky, avšak
rozsáhlým „na černo“. V součtu to
bylo množství tří vagónů mouky (cca
30 t). Takové množství bylo nutné
v účetních knihách podléhajícím přísným kontrolám revizorů, zamaskovat.
Velkým problémem při srovnávání
výkazů se skutečností byla kontinuálně zabudovaná automatická váha.
Údaje na ní sloužily i našim zaměstnancům ve mlýně ke sledování jejich
výkonů i výplatě mezd. V době, kdy
byl již tatínek velmi nervozní ze situace
vzniklé vysokým nárůstem „černého
mletí“, přišla zásilka jednoho vagónu
obzvlášť vlhkého obilí pro obchodní
mletí s nebezpečím zplesnivění (pro
zásobování obchodů a pekáren). Bylo
to jako pomoc z nebes! Tatínek odebral
vzorek vlhkého obilí, dobře ho zabalil
a odeslal do Prahy do potravinářské
inspekce s dotazem, zda by nebylo
lépe zpracovat toto obilí pro zkrme-

ní dobytku a ne pro lidi. Odpověď
byla jednoznačná: této zásilce musí být
věnovaná maximální péče, aby obilí
v době válečné mohlo být použito pro
lidi. Tento doklad byl pečlivě uschován.
Zanedlouho se u nás objevila kontrola v osobě všemi mlynáři obávaného českého revidenta. Tento člověk
údajně poslal na smrt 17 mlynářů
během doby své působnosti. Němci
věděli, že čeští mlynáři jsou vlastenci
a výsledky hospodářských revizí pečlivě sledovali. Revidentovi se podařilo přijít na nesoulad mezi výkazem
a automatickou váhou poměrně brzy
a tuto skutečnost měl na neštěstí
potvrzenou záznamy v sešitě našeho
zaměstnance - mladého učně, který si
kvůli výplatě dělal poznámky v sešitku uschovaném pod svým polštářem
v šalandě. Tatínek byl ihned odvezen
do vyšetřovací vazby a začalo probíhat intenzivní vyšetřování. Pokud byl
ve vazbě v blízkém městečku, měla
maminka pomocí známých možnost
se s ním radit. Později byl převezen
do Zlína a vše bylo horší. Maminka
vedla celý chod mlýna a hospodářství
sama a když se jela do Zlína na české
hospodářské úřady něco poradit, tak jí
úředníci řekli, že tatínkova situace je
velmi vážná, ať si nedělá žádnou naději
na jeho navrácení domů.
Tatínek byl mezitím stále vyšetřován a vyslýchán. Česká policie se
nechtěla s tímto případem zabývat
a proto ho předala gestapu.
Gestapo provedlo mnoho výslechů,
ale tatínek se statečně držel. V mysli
se mu vybavila určitá možnost jeho
záchrany. Vzpomněl si na vlhké obilí
a dopis pražské inspekce. Začal proto
vyšetřovatelům tvrdit, že vlhké obilí
sušil tím, že na okruhu ve mlýně
pomocí korečkových elevátorů „přesýpal“ obilí z jednoho sila do druhého.
Tím také automatická váha navážila
množství jednoho vagónu (10 t) třikrát.
Ve skutečnosti však věděl, že technicky tuto akci nelze provést z toho
důvodu, že obě obilní sila nejsou vzáVIZOVSKÉ NOVINY  18

jemně propojena, a tedy nelze okruh
vytvořit. Přesto svoji verzi neustále tvrdil. Tlumočník, který byl výslechu přítomen, tatínkovi řekl: „toho se držte,
toho se držte!“. Byl to zřejmě statečný
člověk. Pro vyšetřovatele gestapa se
toto tvrzení zdálo být věrohodným,
a tak nařídili šetření na místě samém.
Do našeho dvora přijelo několik černých aut obsazených příslušníky gestapa. Nejprve mamince řekli, že v době
jejich vyšetřování nesmí být nikdo
ve mlýně přítomen a pak tam vešli
i s tatínkem, který jim musel ukazovat
cestu a v každém patře vysvětlovat, jak
technicky celou věc provedl. K otvoru,
kde se dalo nahlédnout do sil, vedly
schody do výše třetího patra. Tato
cesta byla pro tatínka cestou mezi
životem a smrtí, ale nejen jeho, i jeho
rodiny. Co vše se mu honilo hlavou,
nám pak mnohokrát vyprávěl. Byly to
velice neveselé myšlenky. Jakmile celá
skupina došla až k silům, tatínek stále
mluvil - a otevřel hlavní poklop, rukou
sáhl dolů. Ke svému úžasu nahmatal
„obrtlík“, kterým byl přidržen dřevěný
díl, překrývající otvor mezi oběma
obilními sily. Všichni přítomní se pak
na vlastní oči přesvědčili o stavu věcí
a tatínka sice odvezli k sepsání protokolu, ale brzy ho již z vazby propustili.
Ten se dlouho nemohl ze všech událostí vzpamatovat. Ve dne v noci probíral
v mysli předešlé události a došel k názoru, že vše proběhlo v režii samotného Boha, který mu vnuknul myšlenku
na záchranu. Z tatínka se stal věřící
člověk, který až do konce života děkoval Bohu za jeho pomoc.
Když k nám po čase přišli „krajánci
- sekerníci“ (ti, kteří ve mlýnech opravovali dřevěná zařízení), opět se probíralo tatínkovo vyváznutí od gestapa.
Teprve tehdy se vyjasnilo objevení
otvoru mezi sily. Při výměně poškozených desek v silech před dvěma lety si
sekerníci bez tatínkova vědomí udělali
pro vlastní pohodlí propojení obou
prostorů tak, aby nemuseli vždy vylézt
po žebříku až nahoru a zase po žebříku
dolů až na dno vedlejšího sila.
..pokračování příště.

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

Poměry hospodářské. Počasí

Místní národní výbor převzal od 1.4. 1957 pod
svou správu provoz zdejšího kina, jež bylo dosud
vedeno Čs. státním filmem, krajským ústředím
v Otrokovicích. V srpnu t.r. převzal MNV do vlastnictví a správy též celou budovu hotelu Lidový dům,
v němž se nachází nejen restaurace, pokoje pro hosty,
ale i sál kina a obchod. Dosud se o budovu hotelu
staral Sokol, ale poněvadž těl. výchovu Sokol starost
o dvě budovy, a to sokolovnu a hotel příliš zatěžovala, nabídli proto hotel místnímu nár. výboru. Od 1.9.
byla i školní zahrada převzata pod správu MNV.

Začátek dubna byl teplý. 1.4 bylo v poledne
+15°C, 2.4. +17°C, 3. A 4.4 + 20°C. Avšak 7.4. se
prudce ochladilo za severního větru na +5°C a počal
padat sníh s deštěm. Od té doby trvalo neustále nevlídné, chladné počasí, mnohdy i s ranními
mrazy -4°C až -5°C při stálém severním větru. 9.4.
bylo ráno -4°C, 14.4. též -4°C, 15.4. -3°C, 16.4.
-5°C, 19.4. -3°C, 21.4. 0°C. Občas také sněžilo: 8.4.,
12.4., 13.4.,15.4.. Stromy, které byly teplým počasím začátkem dubna pobuzeny a nalévaly pupeny,
zůstaly pak značným ochlazením jako zakřiknuty.
Úprava a rozvoj obce
Velmi studené počasí trvalo dál. Rovněž i první
polovina května byla velmi studená. 5.5. byl ráno
Již po několik let se opakuje a zároveň i vžívá
mráz -2°C. Až do 11.5. vanuly studené větry sever- akce jarního úklidu města. Okresní a krajské národních směrů, většinou bylo zamračeno, ale nepršelo. ní výbory tuto akci jarního úklidu obcí a měst řídí
a podporují. Také i letos byl ve Vizovicích 13. dubna
zahájen jarní úklid města v soutěži „nejčistší obec“
Úprava a rozvoj obce
v okrese a v kraji. Občané se velmi obětavě pustili
Vozovky, probíhající náměstím Rudé armády jsou do úklidu zejména v ulicích Garažijce, Říčanské,
zčásti asfaltované, zčásti dlážděné žulovými kostkami. Pardubské, na náměstí Palackého, Klášterní ulici, na
Různými úpravami, které byly provedeny v minulých náměstí Rudé armády, ve Slušovské ulici, v Růžové
letech, se vzhled náměstí značně zlepšil. Avšak kulisa ulici.. Nikde nechtěli zůstat pozadu. V neděli 14.
domů kolem náměstí působí svou nevyrovnaností dubna bylo město čisté, všude bezvadný pořádek,
hodně rušivě. Vedle přízemních domků (hlavně radost pohledět. Je to velmi prospěšná výchova občaselských usedlostí) jsou tu jednopatrové budovy, jako nů k větší péči o vzhled našeho města.
hotel Lidový dům, Vaňharov, Pšenčíkův dům č. 28,
Od 19. dubna začalo se pracovat na úpravě novéKalendův dům, č. 130, Hábův dům č. 131, Fišerův ho chodníku na severní straně náměstí Rudé armády
dům č. 132, Vinné č. 136, dále dům, 137, 138, 140, od hotelu ke Špici. Bylo zakoupeno 15 laviček a ro415 a 416. A nad ně všechny vyčnívá jediná dvoupa- zestavěno po náměstí. Začátkem června bylo zapotrová budova, stará škola. Výškové vyrovnání domů čato s dlážděním chodníku na jižní straně náměstí
kolem náměstí by vzhledu náměstí velmi prospělo.
od č. 130 směrem ke Krňovské ulici.
Hospodaření MNV v roce 1957 je zahrnuto
Koncem dubna byla zahájena oprava fasády na
v těchto údajích: Celkové příjmy 1 208 126,83 Kčs, průčelí zámku. Práce pokračovaly však pomalu,
z toho vlastní příjmy 760 699,36 Kčs. Podíly neboť tu byli zaměstnáni jen dva zedníci a jeden
státních příjmů, příděly investiční a neinvestiční dělník. Zvětralé omítky bylo třeba odstranit, opravit
447 427,47 Kčs. Celkové vydání 1 180 451,46 Kčs, římsy, nevhodné konzoly elektrického vedení odstraz toho akce Z, GO (generální opravy) vlastní a GO nit, kamenná ostění oken od vápna očistit. Během
z jiného rozpočtu 293 816 Kčs. Vlastní vydání léta a podzimu byly tyto práce provedeny.
826 635,44 Kčs. Vlastní příjmy byly překročeny
Vizov. jednota Sokol podepsala a podala
o částku 47 299,36 Kčs.
3. června žádost o stavbu stadionu v údolí za novou
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školou pod Hájem. Poněvadž v tomto díle je nutno
počítat i s pomocí všech občanů, obrátila se jednota
Sokol k vizovským občanům s výzvou, kdo a kolik
chce odpracovat brigádnických hodin během tří let,
nebo jakou částkou peněz by chtěl místo brigádnické práce přispěti na stavbu stadionu. Pak teprve po
zajištění dostatečné pomoci od občanů odhodlal
se Sokol zažádat o povolení stavby stadionu. Plány
byly vypracovány již v roce 1952, ale pro odpor jednoho občana, který nechtěl své pozemky odprodati,
nebo vyměniti, musila být stavba stadionu odsunuta.
Náklad byl rozpočten na 1 520 000 Kčs a tak konečně 30. září t.r. byly zahájeny práce na stavbě pomocí
buldozeru.
Na podzim byly prováděny rozsáhlé opravné
práce v sokolovně a dokončeny teprve v prosinci. V sále sokolovny byla vytrhána stará palubová
(prkenná) podlaha a zřízena podlaha parketová, balkon nad vchodem do sálu byl zvětšen vysunutím do
sálu, aby zde o plesích mohla být umístěna hudba.
Oblouk proscénia na jevišti byl zrušen a proscénium
upraveno do obdélníkového tvaru. Také šatny na
jevišti byly zrušeny a o to byl rozšířen prostor jeviště.
Bylo zřízeno také ústřední topení horkým vzduchem
místo dřívějších obyčejných kamen, která stála v rozích sálu na postranních galeriích.
Ve Štěpské ulici byla válcována vozovka a podle toku Bratřejovky bylo zřízeno zábradlí, v ulici
Garažijce byla zřízena kanalisace, ulice od nádraží
směrem k Žebráčku byla vydlážděna, přes Čamínský
potok zbudován betonový most nákladem 14 000Kčs.
Na staré škole provedena výměna všech oken, neboť
dřívější okna byla už chatrná.

svědčovací akci ke vstupu rolníků do JZD. V dubnu
konaly se ve volebních obvodech schůze, na nichž
byl v každém volebním obvodu oznámen kandidát.
Voliči měli možnost vznést proti navrženému kandidátu námitky nebo připomínky.
...
Volby do místních, okresních a krajských národních výborů byly stanoveny na den 19.5. 1957.
V našem městě tak jako i jinde proběhly volby úplně
klidně, bez rušivých příhod.. Do krásného, sluncem
prohřátého rána ozvala se hudba vizovské kapely,
která zahrála budíček. Jakmile byly otevřeny volební
místnosti, ihned přicházeli voliči tu jednotlivě, tu ve
skupinkách, aby vykonali svoji občanskou povinnost.
...

V 9 hodin vykonalo volbu 26% voličů, v 10
hodin již 54 %. Zprávy o průběhu voleb byly
telefonicky hlášeny na ONV v Gotwaldově. ...
Studenti zdejší jedenáctileté školy přednesli v městském rozhlasu zdařilé pásmo k volbám. ...
Občané Vizovic uzavřeli k volbám tyto závazky:
5 600 brigádnických hodin na úpravě města, zemědělci a členové JZD se zavázali, že dodají nad stanovený plán zemědělské produkty a to: Soukromý
sektor( tj. soukromí zemědělci) dodají nad plán
14 q hovězího masa, JZD 20 q, soukromí zemědělci dále hodlají dodat nad plán 13q vepřového
masa, 170 kusů vajec a 100 litrů mléka. JZD dodá
nad plán 100q vepřového masa, 3 500 kusů vajec,
mléka 30 000litrů a 35 kg vlny. ...
Účast voličů na volbách byla 97,4 %. Volby
se konaly v úplném pořádku, bez výtržností nebo
Poměry politické
nepříjemností. ...
Politická práce v našem městě byla letos zaměřePráce místního národního výboru, ať je jeho
na k dvěma hlavním úkolům: 1) Rozšíření členské složení jakékoliv, nebude nikterak snadná, neboť
půdní základny JZD, neboť Vizovice byly okresním je čekají těžké úkoly, zejména provést úplnou socinárodním výborem vybrány jako jedna z osmi obcí alizaci zemědělské půdy, to znamená dosavadní
z celého okresu, v níž má se provést rozsáhlá agitace JZD upevnit a rozšířit. To však stále naráží na tuhý
pro rozšíření a posílení JZD. 2) Druhým úkolem odpor rolníků.
je příprava voleb do MNV, ONV a KNV, které
Avšak jak KSČ, tak i vláda chtějí slyšet hlas
jsou stanoveny na měsíc květen. Již 16.1. konala pracujícího lidu a jím se řídit. Proto ÚV KSČ se
se ve škole schůze volebního okrsku, na níž člen obrátil na pracující masy lidu zvláštním dopisem,
MNV Josef Hába a předseda MNV Ladislav Košař v němž je vybízí k podávání návrhů na zlepšení
informovali občany, jak byly plánované úkoly v obci hospodářského, sociálního i kulturního života v nasplněny. V únoru zahájilo agitační středisko pře- šem státě.
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Rozhovor s tajemníkem MěÚ Vizovice
panem Ing. Jaroslavem Pavelkou
Po výběrovém řízení, které vyhlásilo Město Vizovice na tajemníka MěÚ,
byl ze šesti uchazečů v konkurzním řízení vybrán Ing. Jaroslav Pavelka.
Abych vám jej vážení čtenáři Vizovských novin alespoň trochu přiblížila,
položila jsem mu několik otázek.

1.

Odkud jste a kde jste studoval?

2.

Jak dlouho již na MěÚ ve Vizovicích působíte?

3.

Jak a čím budete prospěšný městu Vizovice?

4.

Jaké jsou vaše prioritní úkoly?

5.

Počítáte s nějakými personálními změnami?

Narodil jsem se 21.10.1965 ve Slavičíně. Zhruba do 23 let jsem bydlel v Lipové. Jsem ženatý a mám dvě
děti. Vystudoval jsem VŠ strojní v Brně. Souběžně jsem vystudoval pedagogické minimum na výuku odborných
předmětů pro střední školy.
Od roku 1993, kdy jsem dostavěl dům v Loučce, tam také bydlím. Jak říkáte tady vy místní :“Jsem z poza
hor“.
Na MěÚ ve Vizovicích jsem nastoupil 1.12.2002 v souvislosti se zřízením obce s rozšířenou působností
(malým okresem). Stal jsem se vedoucím odboru dopravy a v podstatě tady působím dosud. Takže asi 4 a půl
roku.
To je otázka dost těžká. To ,co si myslím já je jedna věc. Domnívám se však, že za člověka by měla hlavně
mluvit práce a její výsledky. Když jsem se přihlásil do výběrového řízení na funkci tajemníka, šel jsem do konkurzu s jistým záměrem.
Ten spočívá v tom, že za tu dobu, co na úřadě pracuji, jsem se jednak sžil nejen s Vizovicemi, ale i s úřadem samotným. Myslím si, že jsem poznal chod úřadu a vím asi, jakým směrem by se měl v budoucnu ubírat.
Především by to měla týmová práce založená na spolupráci se starostkou a místostarostou města. Úřad by měl být
ve vztahu k občanovi vstřícnější, aby byl vnímán jako ten, který je tu pro občana a pomáhá mu s řešením jeho
problémů. Do budoucna vidím určité různé možnosti, které by se tady daly zlepšit.
Těch úkolů by bylo víc. V každém případě, než se pustím do práce, co se týká organizačních a jiných změn,
musím si prověřit a pozjišťovat stávající vazby a dát úřadu určitý řád a systém.Takže v podstatě mluvit dnes o prioritních úkolech je příliš brzy. Čas vše ukáže.
Určitě k nějakým personálním změnám dojde.V současné době bych však o nich nerad mluvil. Veškeré personální změny musí být projednány s vedením města.Otázka je v této chvíli předčasná.

Děkuji Vám za Váš čas a rozhovor. Přeji Vám do další práce hodně zdraví, pracovních úspěchů
a spokojenosti.
(Tajemníka MěÚ ve Vizovicích se ptala Zuzana Štalmachová)
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Novinky v činnosti Technických služeb města Vizovice
Jak Technické služby města Vizovic
hospodařily v roce 2006 s finančními prostředky? Stručně řečeno, podle plánu schváleného v roce 2007. To znamená, že výdaje
plánované ve výši 18 087 000 Kč byly
překročeny o 1 % na 18 267 000 Kč, ale na
druhé straně byly překročeny i příjmy a to
o 2,8% - z plánovaných 6 500 000 Kč na
6 684 000 Kč. Technické služby tedy vykázaly mírný zisk ve výši 1,8% plánovaného
rozpočtu. Celkem nezajímavý údaj se dostane do jiného světla pokud se podíváme na
jednotlivé položky alespoň trošku podrobněji. Tak především, proč došlo k překročení plánovaných výdajů. Příčiny jsou tři:
- neplánované výdaje související se
zprovozněním koupaliště – na přípravu
a provoz koupaliště bylo původně plánováno 307 000 Kč, ale tato částka se na konci
vyšplhala až na 442 000 Kč. Příčinou byly
škody způsobené sněhovým přívalem uplynulé zimy.
- neplánované výdaje související se sloučením Technických služeb města Vizovice
a Nemovitostí města Vizovice. Bylo nutné
úplně obnovit vybavení výpočetní technikou a to jak v hardwarové tak i softwarové oblasti a sjednotit účetnictví, což
nebylo možné bez externích poradců. Ve
výsledku pak vzrostly plánované výdaje ze
3 454 000Kč na 3 851 000 Kč. Do této
částky je zahrnut i nákup nové techniky –
Škoda Forman Nemovitostí Města Vizovice
byla v takovém stavu, že ji bylo nutné
nahradit novým vozidlem Citroen Berlingo
v ceně 300 000 Kč. Ostatně, popis průběhu slučování by vydal na několik samostatných článků.
- vzhledem k tomu, že došlo k nárůstu
objemu svážených odpadů, ke kterému se
přidružil i nárůst ceny nafty, vzrostl i výdaj
na svoz ze 6 110 000 Kč na 6 482 000 Kč.
Přesto můžeme říct, že v uplynulém roce
se Technickým službám dařilo. I když vybavenost potřebnou technikou není na takové
úrovni, abychom mohli plánovat další zvyšování příjmů. Zastupitelstvem města byl
v loňském roce odsouhlasen nárůst příjmů
za svoz odpadu z 5 400 000 Kč roku 2005
na 5 900 000 Kč, kterého bylo sice dosaženo, to však představuje strop možností
Technických služeb a bez investic do nové
techniky nebude možné počítat s tím, že by
se podařilo dosáhnout výše výdajové položky uvedené v předchozím odstavci.
Další položkou, kde se podařilo dosáhnout růstu příjmů byly služby spojené
s údržbou veřejného osvětlení a práce s vysokozdvižnou plošinou, kde se oproti plánovaným 100 000 Kč podařilo získat téměř
dvojnásobek – 194 000 Kč.
Podobně se podařilo dosáhnout příjmu

262 000 Kč oproti plánovaným 200 000 Kč
za práce zemními stroji a ostatními mechanismy.
V porovnání s těmito položkami však
trvalé ztráty dlouhodobě vykazují provoz prádelny – 70 000 Kč a provoz koupaliště, které i přes nárůst z plánovaných
100 000 Kč na 211 000 Kč, ani zdaleka
nedokáže pokrýt výdaje spojené s jeho provozem.
A jaký je závěr? Město doplácí na svoz
odpadů, provoz koupaliště a provoz prádelny. Ve všech oblastech by měla být bilance
přinejmenším vyrovnaná a zatímco v oblasti
odpadů je možné toho dosáhnout použitím
moderní techniky a následným rozšířením
oblasti svozu při zavedení dalších opatření,
které povedou ke snížení objemu odpadů
ukládaných na sládku, pak provoz prádelny
zůstane ztrátový, pokud se nepodaří zvýšit
na dvojnásobek počet zákazníků využívajících této služby a totéž platí i o koupališti.
Jak se s těmito problémy budeme snažit
vyrovnat, o tom vás budeme informovat
v dalších článcích. Ale teď už k novinkám
avizovaným titulkem tohoto článku.
V minulém vydání jsme vás seznámili s nejdůležitějšími změnami, ke kterým došlo v Technických službách města
Vizovice v uplynulém roce a výčet novinek
bude pokračovat i v tomto vydání.
Nejdůležitější událostí v činnosti
Technických služeb bylo provedení výběrového řízení na nákup nového automobilu
pro svoz komunálního odpadu, které proběhlo 7.března. Nový vůz přispěje nejen ke
zkvalitnění služby, mimo jiné díky pohonu 4x4 a menším rozměrům v porovnání
se stávající technikou, takže bude možné
zajistit svoz i v případech, kdy díky sněhové nadílce současné svozové vozy nemohly vyjet ani ze dvora Technických služeb
a navíc univerzální konstrukce nakládacího
zařízení umožní sbírat odpad z nádob libovolného tvaru a provedení. Bude jen na vůli
zákazníka, jakou nádobu si na sběr odpadu
opatří. Tou méně příznivou zprávou je
dodací lhůta – téměř půl roku, proto se
nový automobil objeví v ulicích města až
koncem prázdnin.

Novinkou v technickém vybavení je
i malý nákladní automobil Gaz Gazele,
jehož služeb již někteří občané města vyu-
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žili. Vůz je totiž nosičem kontejnerů na
odpad, jejichž použití je výhodné nejen
díky malým rozměrům, ale také ceně, která
je v porovnání s dosud nabízenými kontejnery méně než poloviční.
Další změnou v organizaci Technických
služeb bylo přestěhování pracovníků bývalých Nemovitostí města z ulice Říčanská
do objektu Technických služeb, takže
původní prostory užívané Nemovitostmi
města Vizovice mohly být předány městu.
V souvislosti s touto změnou ukončil
svoji činnost vedoucího údržby bytového fondu pan Kolínek a jeho povinnosti
převzal pan Škorňa. S ještě stále probíhajícími organizačními změnami budou souviset i další změny v personálním obsazení
Technických služeb, které budou zaměřeny na snížení počtů pracovníků, kteří se
přímo nepodílí na údržbě městských prostor. Hledání úspor a snižování nákladů
se projeví i v omezeném počtu brigádníků
přijímaných na výpomoc v letních měsících
a rušení dohod o práci – například sekání
trávy, které budou zajišťovány kmenovými
pracovníky Technických služeb. Tato opatření budou sice náročnější na dokonalejší
organizaci práce a využívání pracovní doby
jednotlivými pracovníky, ale jedině tak je
možné dosáhnout snížení nákladů na činnost Technických služeb.
Vzhledem k současnému vývoji
Technických služeb by bylo možné pokračovat ve výčtu novinek ještě dále, ale to
by muselo být celé číslo věnováno jen činnosti Technických služeb, a tak ještě něco
o nejdůležitějších akcích připravovaných na
letošní rok. Pro občany města bude zřejmě
nejzajímavější informace o provozu koupaliště, které bychom chtěli otevřít už od
1.května, i když zpočátku jen v odpoledních
hodinách a bohužel nejspíš i s mírně zvýšeným vstupným, ale o podrobnostech vás
budeme ještě informovat příště. Koupaliště
ovšem není ani zdaleka jedinou akcí plánovanou na letošní rok. Možná jste si už
všimli, že pracovníci Technických služeb
odstranili nepoužívaný skleník u základní
školy a práce na zlepšení vzhledu okolí
školy budou pokračovat včetně oprav chodníků a komunikací. Plánovaná je i oprava dřevěného mostu mezi ulicí Štěpskou
a Říční, přestavba sběrného dvora v ulici
Štěpská a během letošního roku budeme
připravovat i projekty na opravu komunikací v okrajových částech města. Ale to už
se dostáváme do plánů na příští rok.
Takže tolik v kostce o nejdůležitějších
novinkách v činnosti Technických služeb.
Ředitel TsmV
Ing. Alois Pavlůsek

Spolky a korporace. Zajímavosti z oblasti bylin
Dějiny Vizovic se zakládají i na vzniku a činnosti spolků, které pomohly spoluvytvářet život
a kulturu ve Vizovicích. V kronice města Vizovic
se můžeme dočíst, že již od r. 1886 pracoval
Sbor dobrovolných hasičů, od. R. 1883 Divadelní
spolek, 1901 – Pěvecký spolek, 1907 - Křesťanskosociální spolek, 1895 - Okrašlovací spolek, 1926
- Klub turistů, 1930 - Myslivecký spolek, 1860
- Singulární společnost.
Od r. 1927 začala pracovat knihovna a tak
bych mohla jmenovat další a další.
Jsme všichni rádi a můžeme být hrdí na to, že
psaná historie nepřetrhala nit až do přítomnosti,
kdy stále pracují spolky a organizace, které nám
všem pomáhají nejen ve vzdělání, ale i v kultuře
a sportu. Rovněž se můžeme ve Vizovicích pochválit i tím, že v této oblasti vzdělávání a využití volného času se zapojují všechny věkové kategorie.
Proto i nadále využívejme možností, které jsou
nám nabízeny a snažme se obohatit nejen sebe a
blízké, ale svými nápady, myšlenkami a příklady
motivujme i své okolí. Vždyť všichni máme zájem
na tom, aby se nám u nás ve Vizovicích, dobře
bydlelo ...

Klíč k branám jara
V březnu platí přísloví – březen za kamna
vlezem- duben, ještě tam budem....
Ale navzdory tomu, že sluníčko tahá ze země
posly jara – si nemusíme dlouze představovat
Prvosenku jarní – petrklíč.
Primula veris – jak zní latinský název- říká
z překladu- první mezi jarními květy.
Barvou je sytě žlutá a svým tvarem nese
podobnost se svazkem klíčů sv. Petra- kterými
otvírá brány do ráje.
Dnes využíváme této bylinky k lepšímu vykašlávání a do směsí na uklidnění a lepší spaní.
Primula elatior – prvosenka vyšší – je sírově
žluté květy a pro své slabší účinné látky se nesbírá.
Petrklíč je znám již tisíce let, kdy na jihovýchodě již ve středověku se využíval na nespavost,
závratě, suchý kašel, jako posilující nervy.

Je období jarních diet, očisty, nových předsevzetí...
Je spousta možností,které můžeme nyní využít. Ale dnes se na tyto
možnosti podíváme spíše jako na zajímavost, o které ještě nevíte.....
Jádra vlašských ořechů- již od pradávna lidem jadérko připomínalo
tvar lidského mozku. Vlašský ořech skutečně obsahuje látky, které jsou
přínosem pro výživu mozku a nervovou soustavu. Ořech obsahuje vit.
B, minerály – hořčík, vápník, fosfor a další, které jsou potřebné pro
všechny duševně pracující a studenty. Rovněž jsou rekonvalescentem
pro starší generaci.
Česnek – cesta k pokročilému stáří. Jak už úvod napovídá, česnek
obsahuje látky, které zlepšují paměť a to hlavně tím, že čistí cévy – a to
nejen v mozku, studentům pomáhají lepší koncentraci, snižují krevní
tlak a celkově působí jako přírodní antibiotikum. Posiluje.
Sója – sojové boby- u nás dovážená surovina, jejíchž hlavní látkou je
lecitin. Tato látka ovlivňuje správnou funkci mozku, oddaluje mentální
stárnutí, zlepšuje intelekt. Lecitin je přírodní látka, která čistí cévy od
nánosu cholesterolu.
Šalvěj – jedná se o bylinku, kterou si můžeme vypěstovat jak na
zahrádce, tak za oknem v květináči. Blahodárně působí na mozek,
bystří smysly a je protizánětlivá. Uvolňuje psychický tlak. Šalvěj působí
desinfekčně např. při potížích v ústní dutině, ale rovněž při nachlazení.
V letních měsících osvěžuje a bývá často jako ozdoba pokrmů.
Máta – je další bylinkou z našich zahrádek, kterou rovněž můžeme
využít nejen při přípravě osvěžujících nápojů, ale i jako ozdobu pokrmů. Co však všichni nevíte je to, že máta stimuluje proudění krve do
mozku, tím mozek lépe pracuje. Např. Arabové používají mátu jako
ryze osvěžující bylinu pro přípravu čaje.
Rozmarýn- čistí mozek, posiluje paměť, snižuje duševní vyčerpanost. Známé je u nás rozmarýnové víno, které se využívá jako rekonvalescent.
Jinan dvoulaločný – bylina Východu, ale dnes pěstovaná i u nás.
Jedná se o strom ,kdy pro farmaceutické účely využíváme listy, které
obsahují látky,působící na zlepšení krevního oběhu, proti hučení
v uších, jako prevence proti srdečním a mozkových příhodám, špatnému prokrvení končetin apod. Využívá se při depresích, na posílení
paměti, nemocech nervové soustavy .
Ženšen – bylina Východu, jejíchž účinky jsou známy již staletí.
Jedná se o bylinu, která vrací „mládí“. Zlepšují činnost, mozku, podporuje lepší paměť, bystrost, nervovou soustavu, léčí psychickou vyčerpanost. Využívá se jako rekonvalescent.
Kromě bylin můžeme v těchto dnech využít i posilujících účinků
vitamínů - a to především těch přírodních.
Vitamín C - šípek, rybíz, petržel, paprika, brokolice, citrus,
kiwi,řeřicha, jahody apod. Působí proti krvácení, posilují imunitu jako
prevence před infekcemi.
Vitamín B – jedná se o komplex vitamínů Bl-B12 , které jsou důležité pro činnost a vývoj mozku a svalů. Hlavních zdrojem je žloutek,
zelená listová zelenina, obilné klíčky, droždí.
Hodně zdraví a vitality přeje...
Jaroslava Divílková
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Varování před podvodníky
Často se objevují případy falešných
pracovníků energetiky, plynařů či odečítačů vodoměrů, kteří se vydávají za
pracovníky těchto společností. Klasický
scénář vypadá například takto: Do
bytu stařenky se podvodnice dostaly pod záminkou vrácení přeplatku za
vodu. Důchodkyně je důvěřivě pustila
do bytu, kde ji jedna z žen zabavila
a druhá využila příležitosti, aby osmdesátileté paní sebrala úspory v hotovosti,
vkladní knížku a osobní dokumenty. Za
trestný čin krádeže podvodníkům hrozí
až tříleté vězení.
Tyto případy vedou vodohospodáře
k důraznému varování před podvodníky:
„Zlínská vodárenská již od roku
1999 neprovádí přímé inkasování v terénu. Veškeré platby probíhají přes SIPO,
převodem z účtu nebo na pokladně
v sídle společnosti ve Zlíně Loukách.
„Důležité ale je, že naši pracovníci se
na požádání vždy prokážou služebním průkazem s fotografií,“ upozornil
obchodně finanční ředitel společnosti
Petr Tejchman. A dodává, že v případě
pochybností si lidé mohou vždy ověřit

totožnost pracovníka Zlínské vodárenské na telefonním čísle bezplatné zákaznické linky 800 100 063.
„Není vždy nutné pustit pracovníka, který eviduje spotřebu, přímo
do bytu,“ uvedla Ludmila Olšanová,
vedoucí Oddělení odečty a přešetřování společnosti Zlínská vodárenská, a.s.
V panelových nebo činžovních bytech
provádí odečty bytových vodoměrů
vlastník objektu nebo správce domu.
Pracovník ZLV zapisuje pouze hlavní fakturační vodoměr. V rodinných
domech je povinností odběratelů umožnit přístup pouze k vodoměru, který je
umístěn většinou v přízemních nebo
sklepních prostorách. Paní Ludmila
Olšanová ještě dodává: „Snahou společnosti Zlínská vodárenská je, aby její
odečítači opakovaně navštěvovali lokality, kde jsou již známí, aby se tak předešlo podobným případům.“
Zlínská vodárenská, a.s. (ZLV) je
provozovatelem vodovodů a kanalizací na území měst a obcí v rozsahu
bývalého okresu Zlín. Společnost zásobuje pitnou vodou 157 tisíc obyvatel
a podnikatelských subjektů. Spravuje

1 013 km vodovodní sítě a 551 km
kanalizační stok. Pro lepší a dostupnější
informovanost zákazníků slouží zákaznické centrum na třídě T. Bati 383 ve
Zlíně – Loukách, kde je zároveň sídlo
společnosti. Kontaktní místo se sídlem
ve Valašských Kloboukách se sídlem
U Náhonu 1006, Valašské Klobouky
766 01, (přízemí budovy penzionu
– dveře č. 110). Zde si zákazníci
mohou vyřídit veškeré změny, smlouvy,
reklamace a SIPO bez toho, aby museli
jezdit až do Zlína. Telefon na Kontaktní
centrum VK: 577 012 221.
Neodmyslitelnou součástí komunikace s klienty se nově stala zelená linka:
800 100 063, mohou lidé 24 hodin
denně nahlásit případné havárie.
Zlínská vodárenská, a.s. je členem
skupiny Veolia Voda – největšího dodavatele vodohospodářských služeb v ČR.
Další informace naleznete na www.
zlv.cz
Vaše dotazy zodpoví:
Helena Koutná, tisková mluvčí ZLV
tel: + 420 577 124 257,
mobil: + 420 724 275 392,
e-mail: koutna@zlv.cz

Tak šel čas...

Při příležitosti mého životního jubilea mi nedá, abych si nezavzpomínal na
uplynulá léta:
Vzpomínám na mé první chvíle
u mého bratra Jiřího, který mne i mou
paní v roce 1953 vzal „pod svá křídla“,
za což mu velmi děkuji alespoň touto
cestou. Vzpomínám na první bydlení u manželů Jordánových-starších na
Pardubské ulici; dále u Kopřivů za hřbitovem a později na náměstí v č. 137.
Pln mladého elánu jsem se hned
zapojil do sportovního života města.
Na hřišti u nádraží jsem „slavil“ první
úspěchy vizovské kopané spolu s hráči
jako na příklad bratry Brduštíkovými,
Mirkem Zuzaníkem, Tondou Kolínkem,
Dírerem, Vaškem Kubíčkem, Frantou
Kladníčkem a mnohými dalšími.
Zvítězili jsme tehdy v okresním
přeboru. Další má sportovní činnost
se odvíjela založením oddílu stolního
tenisu. Chodili jsme hrávat do tělocvičny staré školy na náměstí. Díky
velkému pochopení školníků – manželů
Matějkových se rozvíjela činnost hlavně

mezi mládeží. Vždyť první držení rakety
si zkusil i Bolek Polívka. Z dospělých
nesmím zapomenout na Aničku
Holčákovou, Jendu Ostravského, Jendu
Šternberského, Zdeňku Stašovou, Danu
Kučerovou, Jiřinu Kolínkovou a další.
Dostali jsme se až do krajského
přeboru. V Sokole jsem dále zažil velmi
úspěšná vystoupení skupiny, nazvané
Suli-Sulíček, Vali-Valíček, Poli-Polívka
st. a Bruli-Brůžek, kteří vystupovali na
všech dětských karnevalech a mnohých
akcích našeho Sokola. Také pamatuji
na doby, kdy jsme totálně předělávali
sokolovnu, vyměňovali topení v sále,
podlahu a také velký lustr, který zdobí
sál dodnes.
A co teprve turistika a s ní spojené výšlapy do okolí Vizovic s Josefem
Dufkem, Jiřím Paulusem nebo Mirkou
Vítkovou. Vše za vedení Oldřicha Haly,
který byl již tehdy starostou Sokola.
Později jsem začal uvažovat o „zviditelnění“ Vizovic. Tak se zrodil nápad
uspořádat nějaké městské slavnosti první Vizovické Trnkobraní – tehdy se
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psal rok 1967. Celý program se odbýval
tehdy na hřišti u sokolovny, jen soutěž
v pojídání trnkových knedlíků se konala
na náměstí, koňské dostihy pak u jelínkovy pálenice na Razově. Také při této
příležitosti byl otevřen Jelínkův sklípek,
zásluha to-Jendy Lagy-tehdejšího ředitele Slováckých lihovarů Vizovice a tehdejšího předsedy ROH pana Bedřicha.
Ani se to nezdá, ale je mu již 40 let.
Stejně tak je nutno vzpomenout založení Vizovického zámeckého kulturního
léta, které taktéž letos oslaví čtyřicáté
výročí. Nedá mi, abych nevzpomněl
prvních koncertů, kdy jsem doslova
chodil a nabízel vstupenky na tyto akce
a dokonce mi bylo řečeno v jednom
domě, že je to stejně jen pro vizovickou „smetánku“. Nikdy nezapomenu
na koncert národního umělce Eduarda
Hakena, který končil písní z Fidlovačky
„Kde domov můj“ přesně o půlnoci
a na věži našeho kostela hodiny odbíjely
půlnoc. Druhý den ráno jsme byli překvapeni obrovskou povodní, která zalila
celé náměstí – psal se rok 1987.

S partou mladých lidí jsme pomáhali ve Vizovicích, kde bylo potřeba;
Jen vzpomínám na Staňu
Dostálovou, Vlastu Geržovou, Jarku
Mikuláštíkovou, Luboše Tvrdého,
Božku Raclavskou i Jardu Baného,
který již tehdy „předpovídal počasí“
(a činí tak dodnes).
Spolu s Rudou Gregarem - tehdejším starostou jsme založili Městskou
nadaci, která se má k životu dodnes.
Nemohu nevzpomenout skoro čty-

řicetileté činnosti ve funkci vedoucího
lékárny. Byli jsme hodně zaměřeni na
veterinární léčiva, ale samozřejmě i na
léčiva humánní. Za těch 39 let jsem
měl možnost poznat mnoho a mnoho
povah lidí, kterým jsem se snažil pomoci nejen léky, ale i dobrou radou.
V závěru této mé „zpovědi“ bych
chtěl poděkovat mé manželce, která se
mnou sdílela všechny radosti i těžkosti
mého života.
Děkuji spoustě lidí, kteří mi tisk-

li ruku, blahopřáli písemně či telefonicky. Děkuji moc za krásnou oslavu mých narozenin v nemocnici
Milosrdných bratří. Jmenovitě MěÚ
Vizovice, panu Dr. Hanákovi a v neposlední řadě paní ředitelce – primářce
MUDr. Tělupilové.
Snad jsem splnil v mém životě dost
svých předsevzetí – zplodil jsem syna
(ale také dceru), zasadil strom a postavil
dům. To vše v mých milých Vizůvkách.
Ph.Mr. Miloš Žabka

Požadavky na fotografie pro občanské průkazy,
cestovní pasy a řidičské průkazy
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Řešte s námi sudoku
Řešení spočívá v doplnění všech políček tak, aby
každý sloupec, řádek či čtverec obsahoval všechny
číslice jedna až devět. Řešení najdete na str. 23.
Obtížnost: S-snadné, O-obtížné, N-nejobtížnější
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Když leze na mě jaro
nejsem tomu rád
letos se mi stalo
že únavou jsem pad.
Náhodou zakopla žena o mou kvetoucí bradku
když šla plít plevel na zahrádku...
M.B.

Pa t r i o t
Přiznávám se po dobrém, ano jsem patriot, tedy
pokud se týká rodného města.
Na Vizovice jsem nikdy nedal dopustit, no ale
když se začalo mluvit o fotbale, který jsem také hrával
(svědkové se ještě najdou) to jsem ztichnul, však jsme
hráli také jenom třetí třídu. Ale vždycky jsem tvrdil:
„Však počkajte, až sa naši mladí vykopú ti vám ukážú“.
A říkám to doposud!
Vizovice leží v kotlině a ať vylezete na kterýkoli
kopec naskytne se vám krásný pohled na město. Nám
domácím to ani nepřijde, ale přespolní, ti tedy musí
hledět. Snad nejkrásnější pohled na Vizovice je od
Těchlovského kříže hore nad Sokolovnou. Trochu tam
sice vynikají ty paneláky, jak pan exprezident „vtipně“
říká králíkárny. Ale co po něm chcete, on jako Pražák
žádnou asi stejně neviděl.
Když jsem tak jezdíval s vizovskými fotbalisty na
Hanou nebo jižní Moravu vždycky jsem chtěl zhlédnout
tamní dědinu nebo město, ale na rovině nebylo jak.
A vylézt na strom, šak mi to připadalo v mých letech
jakési divné. Tak jsem potom vždycky říkal, tož tady
bych nechtěl bývat, zlaté valašské kotáry, zlaté Vizovice.
František Kladníček

„Pomozte dětem-děti pomáhají dětem“
vizovičtí skauti děkují všem, kteří přispěli
dne 4.4.2007 na sbírku
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Jarní únava
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Pomozte dětem

aneb Skautské velikonoční kuřátko.
Díky Vám jsme za Vizovice přispěli částkou

9765,50 Kč.

Za děti, kterým jsou peníze určeny děkují děti ze Skautu.
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Městská knihovna J.Čižmáře informuje:
Výročí měsíce:
Duben: před 10 lety - 5. 4. 1997 zemřel František KOŽÍK - prozaik, scénárista - působil v Brně
(nar. 16. 5. 1909 v Uherském Brodě)
před 555 lety - 15. 4. 1452 se narodil Leonardo da VINCI

Květen: před 345 lety

- 8. 5. 1662 se narodil František Antonín hrabě ŠPORK, umělecký mecenáš
(zemřel 3.3. 1738)
před 65 lety - 30. 5. 1942 se ve Zlíně narodil Antonín BAJAJA, spisovatel

Červen: před 125 lety
před 290 lety
1757)

- 7. 6 .1882 se narodil Rudolf TĚSNOHLÍDEK (zemřel 12. 1. 1928)
- 11. 6. 1717 se narodil Jan Václav STAMIC, hudební skladatel (zemřel 27. 3.

Červenec: před 70 lety - 3. 7. 1937 se narodil ve Zlíně Tom STOPPARD, vl. jménem Thomas Straussler,
anglický dramatik českého původu
před 100 lety - 6. 7. 1907 se narodil Jaroslav FOGLAR, prozaik, autor knih pro mládež
(zemřel 23. 1. 1999)

Knihovna zve:
Ve středu 2. května 2007 se uskuteční třetí čtení v knihovně, které bude připomenuto na plakátkách v MŠ,
ŠD, jeslích, ZŠ a Městské knihovně JČ.
Dne 1. června 2007 v 17.30 hodin se uskuteční, opět ve spolupráci s TJ Sokol Vizovice „5. vycházka do vizovických hor za pověstmi Vizovic.“
Dne 13. června 2007 se uskuteční četba na pokračování pod názvem „Maminko, tatínku, babičko, dědečku,
teto,... přijď si mě poslechnout“.
Dne 20. června. 2007 proběhne již tradiční akce pro žáky 1. tříd nazvaná „Pasování prvňáčků na čtenáře
Městské knihovny JČ.“
Na všechny akce Vás zvou KNIHOVNICE

Ve l i k o n o c e
v knihovně
28. 3. 2007 se v knihovně sešli děti 5. tříd,
aby si zkrátily dobu čekání na Velikonoce. Při
malování vajíček včelím voskem jim pomáhala
ukázkami i radou pí. Anna Krocová. Dále děti
vytvářely ozdoby, přáníčka ze špejlí, papíru a látek, které měly veselý jarní motiv.
Městská knihovna
VIZOVSKÉ NOVINY  27

Sedm zastavení jara
Rozličné věci se nachází
kol cest, potoků a uvnitř hrází.
Zelený muž se diví,
jarní úsměv se křiví připadá pomačkaný, jak na té sedmikrásce henka polyetylenka.
Už už držíte ho v hrsti.
Hrabete prstem v prsti.
Jen zaposloucháte se trochu, jak kosové tlukou,
zasněží a jaro vyklouzne vám z rukou...
Vytrhla omylem poloslepá stařenka
pár vousů ze stařečkovy prokvetlé bradky šla na bledule do zahrádky...
Muže unaveného z vesna
tak vytrhla ze sna.
Musel líný Ivan vstát
i idti s Nástěnkoj paguljať...

„Slepičko a tož jak?“
„A tož - kokodák!“
Kraslici snesla kohoutovi
s čerstvou omalovánkou nějakou
a mrkla na něj kloakou...
V Alma mater mejkapu a účesové módy
se vyrábí průtokové ohřívače vody.
Ráno to vybalí tašku,
napojí se to na potyethylenovou flašku
a začíná útok
na objemový průtok.
„Kůzlátka,
otvírejte vrátka!“
Tak sugestivně nabízel vlk z voňavých bylinek afrodisiaka koflík,
až uletěl knoflík...
Poděkujme vesmírnému bossu,
že naklonil zemskou osu.
Od té doby, co se to stalo,
Jaro, do roka a do dne jedenadvacátého třetí, vždycky se ukázalo.

Společenská kronika
únor-březen 2007

duben 2007
M.B.

Narození:

Marcela Urbančíková
rodiče:Miroslav Urbančík
a Marcela Valášková roz. Hamšíková
Alexandra Ottová
rodiče: Michael a Daniela roz. Šimková
František Hába
rodiče: Petr a Simona roz. Drápalová
Lucie Nováková
rodiče: Robert a Erika roz. Sklenářová
Petr Gerža
rodiče: Petr a Eva roz. Glücková
Jan Gerych
matka: Anna Gerychová
Saša Marcinková
rodiče: Pavel a Naděžda roz. Krejčí
Tereza Galetková
rodiče:Jiří Galetka a Hana Mazalová
Dominika Kunovská
rodiče:Jan Kunovský
a Kateřina Kučerová roz. Laholová

Úmrtí:

Anna Žůrková, Říčanská, 84 let
Marie Imrýšková, Růžová, 80 let
Josef Sláčík, Razov, 60 let
Jindřiška Šostá, Poštovní, 86 let
Emilie Chytilová, Pardubská, 89 let
Luděk Jurygáček,Štěpská, 53 let
Marie Sláčíková, Mlýnská, 85 let
Josefa Srbová, čtvť A. Háby, 83 let
Vlasta Čižmářová, Partyzánská, 66 let

Sňatky:

Moudrá slova
Jako je možno člověka poznat podle společnosti, v níž se
pohybuje, tak ho můžeme posuzovat i podle jazyka, jímž se
vyjadřuje.
SHIFT
Lenost je hloupost těla a hloupost je lenost ducha.
foto: Radka Štalmachová
SENECA
Jsou lidé, kterým sluší chyby, a jsou zas jiní, které hyzdí
jejich dobré vlastnosti.
ROCHEFOUCAULD
Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody a vyplave
s rybou v zubech.
TWAIN
Věčné hledání cizích chyb je jednou z největších chyb
vlastních.
HUBBARD
Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by
méně nespokojeni se svými ženami.
VOLTAIRE

Pavel Marcinek - Naděžda Krejčí, oba Vizovice
Tomáš Stibora - Hana Lutonská, oba Vizovice

Naše osobní přednosti se podobají řece: ta čím je hlubší,
tím méně hučí.
MONTAIGNE
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SPORT
Turistická akce VRCHOLY
První jarní sobotu - 24. března se dostala do
popředí zájmu turistické veřejnosti naše Janova hora.
KČT pro tento den připravil přechod jejího vrcholu
a pozval na akci nejen účastníky z blízkého okolí, ale
i z celé republiky. Všemu předcházela pečlivá příprava
organizátorů z oblastního výboru, ale i nás místních.
Jaká byla radost vítat na kontrolním stanovišti
u chaloupky rodiny Geržových doslova nápor účastníků akce. Zastavovali se, předkládali své záznamníky
k otisku speciálního razítka - Janova hora. Velmi
rádi se svěřovali se svými zážitky na trase, také my
jsme podávali spousty informací o Vizovicích a okolí.
Výbornou atmosféru vytvořila paní Vlasta Geržová
a její vnuk Kuba, kteří nás doslova vzali k sobě do
chaloupky, vařili čaj i kávu, v kamnech praskalo hořící dřevo a místnost byla příjemně vyhřátá. Pamětníci
života na Janové hoře celý den probírali historky ze
života na samotách u Geržů a u Jurčáků.
Janovou horou prošlo tento den hodně přes sto
turistů. Její minulost ožila ve vzpomínkách pamětní-

ků. Co však budoucnost? Jak se postavíme k troskám
Janova hradu a hradní studny? Stálo by za to, nevzdávat se těchto památek a ještě rozhodnout o jejich
záchraně. Jak rádi bychom takovou příznivou informaci podávali procházejícím turistům na další akci,
vždyť je očekáváme znovu v neděli 24. června.
Miroslava Vítková

Vizovští fotbalisté
zvou na zelený trávník
rozlosování jarní část 2006/2007
muži SK Vizovice “A“
12.kolo Kašava-Vizovice
13.kolo Vizovice-Veselá “A“
14.kolo Lukov “B“ -Vizovice
15.kolo Vizovice-Jasenná
16.kolo Zádveřice-Vizovice
17.kolo Vizovice-Všemina
18.kolo Hřiv.Újezd-Vizovice
19.kolo Vizovice-Lípa
20.kolo Bratřejov-Vizovice
21.kolo Vizovice-Biskupice
22.kolo Lůžkovice “B“ -Vizovice

neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

1.4.
8.4.
14.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5
20.5.
27.5.
3.6.
9.6.

VIZOVSKÉ NOVINY  29

16.00 hod
16.00 hod
16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod

odjezd 14.45 hod
odjezd 15.30 hod
odjezd 15.45 hod
odjezd 15.15 hod
odjezd 15.45 hod
odjezd 15.45 hod

muži SK Vizovice “B“
15.kolo Vizovice-Provodov “B“
16.kolo volno
17.kolo Petrůvka-Vizovice
18.kolo Vizovice-Loučka
19.kolo Rudimov-Vizovice
20.kolo Vizovice-Divnice
21.kolo Jestřábí-Vizovice
22.kolo Vizovice-Vysoké pole
23.kolo Horní Lhota-Vizovice
24.kolo Vizovice-Velký Ořechov
25.kolo Tichov-Vizovice
26.kolo Vizovice-Smolina

sobota

7.4.

16.00 hod

neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota

22.4.
28.4.
6.5.
12.5.
20.5.
26.5.
3.6.
9.6.
17.6.
31.3.

16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod
16.30 hod
10.00 hod
16.30 hod
10.00 hod
16.30 hod
10.15 hod
16.00 hod

odjezd 15.15 hod

neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

3.6.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.

14.00 hod
13.30 hod
16.30 hod
13.30 hod
14.00 hod
16.30 hod
14.00 hod
14.00 hod
14.00 hod

odjezd 12.30 hod

sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

17.6.
8.4.
14.4.
22.4.
29.5.
6.5.
13.5
20.5.
27.5.
3.6.

14.00 hod
14.00 hod
14.30 hod
14.30 hod
10.00 hod
14.30 hod
14.00 hod
10.00 hod
14.30 hod
14.30 hod

odjezd 13.00 hod

pátek

20.4.

16.00 hod

pátek
pátek
čtvrtek
pátek
čtvrtek
pátek
úterý

4.5.
11.5.
17.5.
25.5.
31.5.
8.6.
12.6.

16.00 hod
16.00 hod
16.00 hod
16.00 hod
16.30 hod
16.00 hod
16.00 hod

odjezd 15.15 hod
odjezd 8.45 hod
odjezd 9.00 hod
odjezd 9.00 hod

dorost SK Vizovice
10.kolo Lhota u Mal.-Vizovice
11.kolo Vizovice-Napajedla “B“
12.kolo Jasenná-Vizovice
13.kolo Vizovice-Kudlov
14.kolo Tlumačov-Vizovice
15.kolo Trnava-Vizovice (hřiště Neubuz)
16.kolo Vizovice-Zádveřice
17.kolo Březová-Vizovice
18.kolo Vizovice-Spytihněv

odjezd 15.45 hod
odjezd 12.45 hod
odjezd 15.30 hod
odjezd 13.00 hod

Žáci SK VIZOVICE
12.kolo Újezd-Vizovice
13.kolo vizovice-Frašták
14.kolo Mladcová-Vizovice
15.kolo Vizovice-Příluky
16.kolo Nedašov-Vizovice
17.kolo Vizovice-Bratřejov
18.kolo Bylnice-Vizovice
19.kolo Štípa-Vizovice
20.kolo Vizovice-Malenovice
21.kolo Paseky-Vizovice
22.kolo volno

odjezd 13.30 hod
odjezd 8.30 hod
odjezd 12.30 hod
odjezd 9.00 hod
odjezd 13.15 hod

Přípravka SK Vizovice
10.kolo Vizovice-Slušovice
11.kolo volno
12.kolo Vizovice-Paseky
13.kolo Vizovice-Zlín “C“
14.kolo Mladcová-Vizovice
15.kolo Vizovice-Zlín “A“
16.kolo Bratřejov-Vizovice
17.kolo Vizovice-Lůžkovice
18.kolo Veselá-Vizovice

odjezd 15.00 hod
odjezd 15.45 hod
odjezd 15.15 hod
J.H.
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Řešení sudoku ze str. 20.
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INZERCE

Praní
a mandlování
TsmV nabízí službu
praní a mandlování prádla

27,90
27,90
27,20
26,80

Praní - 33 Kč za l kg
Mandlování - 14 Kč za l kg
V ceně je zahrnuta i doprava prádla pro
zákazníky, kteří u nás vyperou více než
15 kg prádla. Kromě praní a mandlování
jek dispozici i sběrna čistírny.

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
V dnešním příspěvku pro Vizovské noviny zhodnotím
období od konce měsíce února do konce měsíce března
2007.
Od začátku roku 2007 došlo ke spáchání 67 trestných činů, v loňském roce to bylo 41. Celková objasněnost
trestných činů je k 4. dubnu 2007 je 56,7 %.
V současné době mají na tomto nápadu největší
podíl majetkové trestné činy a hned následují trestné činy
v dopravě ( řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu,
kdy hladina alkoholu v krvi je vyšší než 1 promile a řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění). Jak jsem již
uvedl v minulém vydání, kdy jsme prováděli šetření ve věci
sprejerství, tak se nám podařilo tyto trestné činy zrealizovat.
Jako pachatelé byli zjištěni žáci místní základní školy.
V přestupkovém řízení máme od začátku roku
zaevidováno 778 přestupků. Kdy bylo řešeno 29 přestupků
ve veřejném pořádku a občanském soužití, 25 přestupků
proti majetku a 690 přestupků v dopravě včetně podna-

pilých řidičů. Celkem bylo uloženo 643 blokových pokut
v částce 516 900,-Kč.
Nyní Vás přenesu trochu do historie a seznámím Vás
z historií četnictva ve Vizovicích :
Historie četnické stanice ve Vizovicích - díl pátý
Četnické uniformy za první republiky
Po vzniku ČSR 18.10.1918 byly z četnických uniforem
odstraněny císařské atributy a rozety z čepic a přileb byly
nahrazeny kokardami v národních barvách. Ke konci roku
1918 proběhlo tzv. kolkování uniforem, které spočívalo
v novém hodnostním označení a doplnění límců písmeny
„S“ - stráž.
Další změny stejnokrojů pocházely z let 1919 (změna
barvy stejnokroje na šedozelenou, hodnostní označení na
rukávech a zavedení čepice se štítkem tzv. brigadýrky)
a 1921. V roce 1928 byla zavedena služební přílba a by-
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la součástí výzbroje nikoli výstrojní oděvní součástkou.
Hodnostní označení kopírovalo hodnosti vojenské s malými odlišnostmi se změnami v letech 1925, 1930 a 1937.
Na levém rukávu blůzy a pláště nosili příslušníci četnictva
štítek se specifikací zemského četnického velitelství. Tak ve
Vizovicích nosili četníci číslo 2 - ZČV Brno. V roce 1930
se toto označení přesunulo na límec. Legionáři mohli nosit
v nadloktí pravého rukávu pásky ve tvaru „V“ v barvě výložek, za každý rok služby v legiích jeden.
Ve službě i mimo službu byly předepsány pletené nebo
kožené rukavice. V zimních měsících a za nepohody používalo četnictvo pláště. Za účelem ochrany zdraví četníků
v obchůzkové službě bylo povoleno nosit i šály nebo další
doplňky.
Služební stejnokroj četníka se
zpravidla sestával
z čepice se štítkem
(okolek v barvě
nárameníků, vepředu střední státní znak), blůzy
(soukenné výložky
na límci, knoflíky
s iniciálou Č.S.,
nárameníky s hodnostním označením, nebylo-li
na rukávech nebo
límci) , kalhot (po
stranách nohavic
lemovka v barvě
nárameníků), plášČetník ve vycházkové uniformě
ťě,
bot (střevíce
s pláštěm, 1939
a kožené kamaše,
jezdecké holinky), důstojnický opasek nošený mimo službu.
Výstroj řemením se sestávala z důstojnického pásu, opasníku, opasku, řemene ke karabině, sumek na náboje, služební
brašny, pouzdra na pistoli, závěsníku pro šavli a bodák
a torby.
Služební instrukce ukládaly četníkovi být vždy, když
nosil uniformu, tj. i v době mimo službu, řádně ustrojen
a ozbrojen poboční zbraní. Po zavedení přileb je četníci
nosili v obchůzkové službě, mimo službu nebo při službě
jiné potom čepici se štítkem.
Vyzbrojeno bylo četnictvo v prvních měsících nové
republiky výzbrojí c.k. četnictva s úpravami. Chladnými
zbraněmi byly bodáky (k puškám Mannlicher; od poloviny
30. let pak k puškám Mauser) a šavle. Šavle byly v prosinci
roku 1918 odňaty z výzbroje a napříště byly zavedeny od
roku 1924 výhradně jako poboční zbraň důstojníků četnic-

tva. V roce 1927 byla zavedena méně zdobená šavle i pro
vrchní strážmistry a strážmistry a byla určena pouze k vycházkovému stejnokroji a od roku 1928 byla obdobná šavle
zavedena i pro gážisty bez hodnostní třídy.
Palnými zbraněmi byly samonabíjecí pistole a krátké
opakovací pušky (nejprve Mannlicher, pak Mauser a puška CZ vz. 33) s bodákem, později se ve výzbroji objevily
i kulomety a ruční granáty. Služební obušky byly uloženy
u velitelů stanic a byly vydávány pouze četníkům vysílaným
na soustředění - nebyly tedy v běžné výzbroji užívané v každodenní obchůzkové službě.
Hodnosti u četnictva byly následující: četník na zkoušku
(v hodnostech svobodníka, desátníka nebo četaře), závodčí,
strážmistr, štábní strážmistr, praporčík, vrchní strážmistr,
poručík výkonný, nadporučík, kapitán, štábní kapitán,
major, podplukovník, plukovník, generál.
4.-6./7. 1927 Desáté výročí bitvy u Zborova. K uctění
památky „Desátého výročí bitvy u Zborova“ byla ve
Vizovicích pořádána od 4.-6./7. 1927 ve školní budově
výstavka legionářských památek. Před otevřením výstavky byla tamtéž přednáška, na níž promluvil řídící učitel
Rychetník z Prakšic o tvoření čsl. vojska na Rusi až po
Zborovo a až do odjezdu ze Sibíře všech čsl. legionáů. Při
této přednášce bylo věnováno více vzpomínek těm jež za
svobodu národa položili životy u Zborova v boji - „Budiž
jím věčná paměť“ Přednášky zúčastnilo se více lidí z Vizovic
i okolí. K ukončení přednášky byla zazpívána píseň - „Kde
domov můj - a nad Tatrou se blýská“.
O 11h byla výstavka otevřena, kterou navštívilo mnoho
obecenstva místního i z okolí.
Dne 17./7.1927 byla pořádána zdejším sokolem společně s jednotou ČSOL (Československá obec legionářská
- pozn. aut.) ve Vizovicích sokolská slavnost k uctění téže
památky.
Slavnost byla započata táborem lidu na náměstí, na
němž promluvil člen ČSOL Svatoš z Prahy a řídící učitel
Bakala z Vizovic a ukončena byla veřejným cvičením sokola. Celkový její průběh byl klidný a bylo viděti zájem této
památky.
24./6.1928 Zájezd p. T. G. Masaryka do Vizovic.
Dne 24.6.1928 o 13h byla ve Vizovicích ve školní budově Obecná a měšťanská škola - slavnost odhalení pamětní
desky za světové války popravenému zdejšímu rodáku
Slavomíru Kratochvílovi a padlým ve světové válce, které
slavnosti si zúčastnili pozůstalí s rodiči i příbuznými a byla
věnována vzpomínka popravenému i padlým. V týž den za
krásného počasí po 14té hod. přijel od Vsetína p. president
republiky přes Jasennou a Lutoninu, kde byl krátce

- pokračování příště-

npor.Bc. Karel Jurčák
pprap. Tomáš Kubů
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