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Úvodník
Co nevidět nám léto otevře svou náruč. Kalendář
oznámí, že už je tady a vysoké teploty s bouřkami,
které nás již nějakou dobu provází, budou „na svém
místě“. Období hlavních prázdnin, dovolených a pocitů jakési náhlé volnosti. Nastane „okurková sezóna“.
Pro novináře i politiky a snad se s tím velkým teplem a přicházejícím volnem vytratí naskládané napětí.
Možná se nám podaří pustit z hlavy problémy všedních
dnů, které nám alespoň na chvíli přece jenom připomenou novinové články. Ptáte se, o jakých problémech
mluvím? Především ve všech pádech skloňované potíže
s penězi. Jejich stále větší nedostatek nejen v mnohých
rodinách, ale také v obci či celém státě. Trápíme se hledáním řešení a kroky, které vedou k cíli jsou a budou
jistě bolestné. Bilancujeme, počítáme. Považujeme na
pomyslných vahách, co bychom chtěli a na co máme
s tím, co musíme oželet, protože to váhy převážily jako
méně potřebné a důležité. Budeme mít dost síly pro
překonání doby šetření a odříkání - pokud se nechceme zadlužit...?
Je krásný čas a nechci psát svůj úvodník s nádechem
smutku a obav z příštích dnů. I náročné období se jistě
překoná.Vždyť ještě zbývá tolik jiných věcí a událostí, ze
kterých se můžeme radovat. Možná se zdají být zanedbatelné, ale často jsou v životě důležitější než kupa peněz,
protože nás dělají šťastnějšími. Zdraví naše i našich dětí,
které přese všechno jsou naplněním života, dospělí,
díky nimž mladí fotbalisté postoupili do vyšší třídy,
a jiní získali ocenění v různých soutěžích, aktivity škol
základních i mateřské, úsměv kolemjdoucích, letmý
pozdrav, několik slov pro povzbuzení toho, kdo se
cítí osamělý anebo rozkvetlý trs květin, který jsme před
časem zasadili...
Co nevidět nám léto otevře svou náruč. Věřme, že
vláha, kterou ucítíme, nebude od smutku, ale z letních
bouřek, které zchladí horko ne z událostí dnů, ale slunečných paprsků a po návratu z dovolených se přivítáme
odpočatí nejen na těle, ale i na duchu. Skončí okurková
sezóna a nové události dostanou prostor nejen ve sdělovacích prostředcích, ale také v možnostech pro jejich
řešení.
Alena Hanáková, starostka
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 14. 5. 2007 následující usnesení:
Finanční záležitosti
- schválilo poplatky za pobyt dětí v jeslích včetně stravného od 1. 7. 2007 následovně:
U pravidelné docházky na: 4.000 Kč/měsíc u dětí s trvalým pobytem ve Vizovicích; 2.000 Kč/měsíc u dětí s trvalým pobytem ve Vizovicích, jehož rodiče pobírají sociální příplatek; 6.000,--Kč/měsíc u dětí s trvalým pobytem mimo Vizovice.
U nepravidelné docházky na: 400,--Kč/den a 200,--Kč/půlden.
- uložilo místostarostovi vyhodnotit ekonomický dopad zvýšení poplatků a vliv na efektivitu hospodaření jeslí.
- zamítlo žádost č. j. MUVIZ 14632/2007 p. Milana Okála o změnu Smlouvy o smlouvě budoucí na základě zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení).
- schválilo rozpočtové opatření č. 3Z – změna rozpočtu města Vizovice na rok 2007 dle přílohy č. 1 k zápisu.
- vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady města provedených od 1. 1. 2007 do 14. 5. 2007.
- schválilo rozdělení kladného hosp. výsledku příspěvkových organizací města Vizovice za rok 2006 takto:
MŠ – 25.000Kč do fondu odměn a 38.935,46Kč do fondu rezervního; ZŠ – 60.000Kč do fondu odměn a 38.506,08Kč do fondu
rezervního; TSMV – 83.000,--Kč do fondu odměn a 334.172,83Kč do fondu rezervního.
- souhlasilo s uzavřením smlouvy o úvěru z Fondu pro rozvoj bydlení pro r. 2007 se p.Tomašíkovou, Masarykovo nám. 121, Vizovice ve
výši 70.000,-Kč; p.Šmídovou, Štěpská 562, Vizovice ve výši 70.000,- Kč; Společenstvím vlastníků jednotek domu Růžová 997-998 ve
Vizovicích ve výši 100.000,- Kč; p.Kubíčkem a p.Kubíčkovou, Nábřežní 587, Vizovice ve výši 70.000,- Kč; Společenstvím vlastníků
jednotek domu A. Háby 787, Vizovice, ve výši 70.000,- Kč; p.Šolcem a p.Šolcovou, Štěpská 404, Vizovice ve výši 70.000,- Kč, za podmínek stanovených v zápise z jednání Správní rady FRB dne 3.5.2007.
- nesouhlasilo s uzavřením smlouvy o úvěru z Fondu pro rozvoj bydlení pro rok 2007 s Mojmírem Kadlecem, Polní 1157, Vizovice a Karlem Šimoníkem, Okružní 597, Slavičín.
- schválilo poskytnutí finančních příspěvků od Města na činnost s mládeží v roce 2007 ve výši 200.000,--Kč:
TJ SOKOL 48.000,-Kč; OREL 17.000,-Kč; TOM ČIŽICI 19.000,-Kč; SK VIZOVICE 32.000,-Kč; JUNÁK 41.000,-Kč;
VIZOVJÁNEK 31.000,-Kč; KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Vizovice 12.000,-Kč
- schválilo Statut účelového peněžního fondu města Vizovice.
- schválilo kompenzaci doúčtovaného nájemného obyvatelům domu Růžová 999 a 1000 ve výši dle přílohy č. 2
- schválilo na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, a dle zmocnění obsaženého v §
26 písm. b) a § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku o platbě
stočného.
- uložilo řediteli TSMV předložit návrh nových smluv na nájem hrobových míst a s tím spojených služeb.
- uložilo řediteli TSMV prodloužit dobu nájmu o dva roky u stávajících podepsaných nájemních smluv.
- odložilo Podmínky o úhradě nákladů na pořízení změn územně plánovací dokumentace města Vizovice.
- odložilo Příspěvek města Vizovice na připojení na veřejnou kanalizační síť pro rok 2007.
- souhlasilo s předložením žádosti Rekonstrukce sportoviště Základní školy Vizovice do Programu 298210.
Majetkové záležitosti
- souhlasilo s prodejem části pozemku p. č. 154/3 v k. ú. Vizovice p. Jiřímu Mikeskovi za cenu 600,- Kč/m2.
- zrušilo záměr prodeje pozemků p. č. PK 911, 912, 913, 915 a 916 v k. ú. Vizovice.
- zamítlo žádost č. j. MUVIZ 5007/2007 Mysliveckého spolku Vizovice o prodej pozemků.
- zamítlo žádost č. j. 13002/2007 firmy Polmer s.r.o. Vizovice o prodej pozemků.
- schválilo prodej pozemku p. č. st. 1443/4 v k. ú. Vizovice firmě KOMA za cenu 600,--Kč/m2.
- schválilo prodej pozemku p. č. 4381/10 v k. ú. Vizovice p. Františku Čablovi za cenu 150,-Kč/m2.
- schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 235/1 v k. ú. Vizovice.
- odložilo žádost č. j. MUVIZ 11180/2007 ing. Šmatly a pověřilo oddělení majetku a investic jednáním o ceně.
- zamítlo žádost č.j.1784/05 p.Vargy o vykoupení části pozemku pod asfaltovou plochou,p.č.1149 v k.ú.Vizovice.
- schválilo prodej pozemku p. č. st. 79 v k. ú. Vizovice za cenu 800,--Kč/m2.
- zamítlo prodej části pozemku p. č. 1228 v k. ú. Vizovice dle žádosti č. j. MUVIZ 39480/2006 a uložilo radě města vyhlásit záměr pronájmu pozemku p. č. 1228 v k. ú. Vizovice.
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 1162/22 v k. ú. Vizovice.
- pověřilo oddělení maj.a investic jednáním s p.Obadalovou o převodu části pozemku p.č.PK2473/1 v k.ú. Vizovice na Město.
- schválilo Smlouvu o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném
postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky.
- schválilo žádost manželů Mikových o změnu územního plánu sídelního útvaru Vizovice a souhlasí se změnou využití plochy p.č. 54
v k.ú. Chrastěšov k bydlení.
- schválilo návrh paní Věry Surovcové o změnu územního plánu sídelního útvaru Vizovice a souhlasilo se změnou využití plochy
p. č. 1996/1, 1996/2 a 1997 v k. ú. Vizovice k bydlení.
Různé
- vzalo na vědomí návrh Dohody o vzájemné spolupráci mezi Policií ČR, OŘ Zlín a Městem Vizovice.
- uložilo Mgr. Florianovi do příštího zasedání zastupitelstva připravit návrh smlouvy mezi Městem a PČR.
- uložilo místostarostovi provést do příštího zasedání zastupitelstva analýzu činnosti Městské policie Vizovice.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města také naleznete na www.vizovice.eu.
Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta
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Nad aktuálními otázkami
nejen územního rozvoje ČR
S místostarostou Vizovic Ing. Jaroslavem Burkartem diskutuje člen
zastupitelstva a člen redakční rady VN
Mgr. Jiří Ludvíček
Máme před sebou dva dokumenty
o státní politice. Jeden je nadepsán
Státní politika životního prostředí
České republiky, je datován 17. březnem 2004, má číslo 235 a určuje
vypracování aktualizace v této oblasti
do roku 2010. Obsahuje velmi rozumné čtení a podtrhuje důraz na nutnost ohleduplnosti k přírodě ve všech
oblastech lidského činění.
Druhý dokument se nazývá Politika
územního rozvoje České republiky, má
datování 17. května 2006, číslo 561
a dává za úkol ministru pro místní
rozvoj předložit do 31. prosince 2008
zprávu o uplatňování tohoto dokumentu a současně zajistit jeho zveřejnění pro orgány krajů a orgány obcí.
Oba dokumenty nevypadají
na to, že by na první pohled příliš s Vizovicemi souvisely. Jsme od
Prahy asi příliš daleko. Jenže je to
jen první dojem, protože při jen
trochu pečlivém čtení najdeme
v jednom z nich Vizovice hned několikrát. Ve druhém dokumentu jsou
uvedeny pod nadpisem Koridory
rychlostních silnic: trasa R 49 Fryšták
– Zlín – Vizovice – Horní Lideč
– hranice ČR (Púchov), pod nadpisem
Elektroenergetika: vymezení koridoru
vedení 400 kV Otrokovice – Vizovice
– hranice ČR – Slovensko (kde je
poznámka: koordinovat investiční
záměr se slovenskými partnery) a pod
nadpisem Koridory konvenční železniční dopravy: vymezení jedné ze dvou
možných větví Kroměříž – Otrokovice
– Zlín – Vizovice – Valašská Polanka.
(s poznámkou: zpracovat pilotní projekt prověřující proveditelnost záměru
do konce roku 2010)
O R49 už hodně víme i ze zasedání zastupitelstva. Ale také víme, že
do konce roku 2006 bylo za strany
obce a jejích orgánů v podstatě ticho
po pěšině a diskusi na toto téma vedla
pouze občanská iniciativa. Obec se
ani nevyjádřila do konce roku 2006
k zahájení procesu EIA (k hodnocení vlivů na životní prostředí). Opět

iniciativu převzali občané a občanské
sdružení.
O upřesnění koridoru R49 se
v této době jedná, reakce okolních
obcí byly daleko napřed a Vizovice
se konečně na přelomu roku 2006-7
pod novým vedením také přidaly.
Nebudeme se vracet k období, kdy
jste nebyl ve funkci. A tak první
otázka k místostarostovi ing. Jaroslavu Burkartovi zní:
Jaká je dnes aktuální situace
v problematice R 49? Koridor je
vymezen, ale v materiálech krajských
orgánů prý se chystá zmizet varianta
tunelu...
Pane redaktore, dovolím si, ještě než
odpovím na první otázku, komentář
k Vašemu úvodu. Myslím si, že je výrazně cítit, ze strany nového zastupitelstva,
nový přístup k řešení R49 resp. železnice
jak z pohledu informovanosti zastupitelů či občanů, tak z pohledu faktického
řešení R49 resp. železnice.
A teď pojďme k tunelu. Musím jednoznačně konstatovat, že varianta tunelu
tak, jak ji vnímají někteří občané (tzn.
od Razova až za Lázeňskou ulici tunelem pod Vizovicemi), definitivně padla
a je spravedlivé říct, že je to ze tří
hlavních důvodů. Prvním faktickým
důvodem je, že onen zmiňovaný tunel
byl umístěn mimo vymezený koridor
R49 ve Vyšším územním celku, tedy
v nadřazeném krajském dokumentu.
Druhým, ekonomickým důvodem je
fakt, že již dnes koeficient EIRR (koeficient návratnosti investice EU) je
na úrovní 7,47 a neměl by klesnout
pod 7,00. Je jasné, že pokud by byl
vybudován tak monstrózní tunel, tak
bychom se určitě dostali pod výše uvedenou hranici a tím de facto znemožnili
čerpání dotací z ESF. Třetím, ekologickým důvodem je existence odvětrávacích
šachet tunelu, v jejichž blízkosti je až
šestinásobně vyšší koncentrace zplodin,
než v případě otevřených komunikací.
Tyto šachty by samozřejmě ústily do
zastavěných oblastí či jejich okolí.
Pokud hovoříte o variantě tunelu
pod Janovou horou, tak myslím, že
mohu hovořit za celé zastupitelstvo, že
tuto variantu budeme tvrdě prosazovat
do Návrhu R49.
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Pane místostarosto , co nás tedy
v okolí Vizovic ještě čeká? To údolí
není příliš široké a jakýkoliv zásadní
zásah do okolní přírody, krajiny a do
života chápeme oprávněně hodně citlivě. Rychlostní komunikace, vysoké
napětí, železnice... V podstatě nevratné změny, i když některé v poměrně
dlouhodobém horizontu. Chystá se
obec již na počátku nastíněné problematiky vstoupit do diskuse?
Co nás ještě čeká a nemine? Určitě
to bude železnice, kde jsme ve fázi před
schválením vyššího územního celku,
tedy před bodem zlomu. Pokud Vizovice
schválí zanesení koridoru železnice ve
stávající podobě (tzn. současný železniční val od nádraží po Rybárnu), tak se
dostaneme do stejné situace jako s R49
v roce 1998. Víte sám, že jsem rozjel
pátrání, v jakém stádiu je železnice na
kraji a víte, že jsem myšlenku o tom,
zda železnici ano, či ne odprezentoval
na květnovém zastupitelstvu. Přestože se
píše v koncepci rozvoje kolejové dopravy
– dostavba železniční trasy „Vizovice
– Valašská Polanka“, kterou můžete
najít na (viz*). Z ukazatelů vyplývá,
že investiční náklady jsou příliš vysoké
a projekt se jeví jako nevhodný, ale
i přesto je nutno poukázat na další
aspekty, které nejsou součástí finanční analýzy. Jedná se o to, že investice tohoto charakteru je sice vysoce
nákladná, ale vzhledem k tomu, že se
jedná o veřejnou službu, je nutno tento
projekt posuzovat i z jiných hledisek
(ekologické hledisko, bezpečnost, daňové hledisko, zlepšení dopravní obslužnosti dané lokality a centrální části
Zlínského kraje se sousedními regiony
a Slovenskem).
Takže bude záležet jen na nás, zda
řekneme železnici své ano, či ne.
Co se týká vysokého napětí, tak myslím, že můžu občany uklidnit, protože
zatím navržená varianta neprochází
katastrem Vizovic ( viz.**)
Naplánovaná trasa zatím míří přes
Zádveřice na Provodov a pak na slovenské hranice.
A co se dalšího chystá v našem
malém údolí? Jen bych upozornil na
problematiku skladování zeminy při
stavbě obchvatu Lhotska a při stavbě
R49. Tato zemina by měla být někde

uskladněna a její objem se odhaduje na
250.000 kubických metrů.
A jestli se chystáme jako obec vstoupit do diskuse? Pokud mohu mluvit za
starostku, tajemníka a mě, tak určitě
a myslím, že už jsme vstoupili. K tomu
přidáme pár „šťouralů“ ze zastupitelstva jako jste Vy. Tohle označení určitě
nemá negativní podtext, ale myslím to
v dobrém smyslu slova, protože takoví
„šťouralové“ popohánějí nás i politiky
na kraji.
Existuje nějaká exkluzivita v podávaní informaci nejen v této věci, ale
i obecně? Co může vědět o budoucnosti krajský úředník? Co smí vědět představitel Vizovic ve funkci místostarosty
a jaké informace může pustit bez
rizika prostému vizovickému občanovi? Podle předchozích reakcí představitelů kraje i obce to vypadá, že
převáží řekněme taktičtější varianta...
Jestli existuje exkluzivita? Ne, určitě
ne, i když v minulém volebním období
to asi tak vypadalo. Nevidím jediný
důvod, proč by se informace neměly
dostat mezi lidi. Myslím si, že otázka
R49 byla podceněna z hlediska informovanosti občanů a to následně zapříčinilo stav, kdy je všeobecně považováno, že informace týkající se liniových
staveb jsou tabu. Samozřejmě, že ze své
pozice mám lepší přístup k těmto informacím, ale jen z hlediska času, protože
já to mám v popisu práce na rozdíl od
občanů. Také neexistuje žádné osobní
riziko, jaké informace pustím občanovi

Vizovic, jen některé materiály pracovní
skupiny R49 při Zlínském kraji by měly
být tajné, ale zatím v nich nebylo nic,
co by se nedalo zveřejnit. Takže nesu
jen osobní riziko v případě, když tyto
informace neposunu dále.
A co se týká tzv. „taktické varianty“? Přiznejme si, že se prostě zaspalo
v komunikaci s občany, nic víc, nic
míň. To, že se neřeklo, že se kvaltuje s R49 kvůli dotacím, že možná
bude pouze dvoupruhá, že se na ní
nepojede 130 km/hod, ale jen 80 km/
hod. a že je jen těsně nad evropským
koeficientem návratnosti investic, byla
chyba zastupitelstva, protože se lidé
k těmto informacím dostali zprostředkovaně z jiných zdrojů, kterým logicky
začali věřit mnohem více než radnici.
Pane místostarosto, odhadnete,
co převládne v rozhodování představitelů obce a v rozhodování rady
města, kde je rozhodující silou
ODS? Deklarovaný rozvoj regionu
za pomocí peněz EU, nebo souhlas
s nevratnými změnami v životním
prostředí, které mohou být bagatelizovány ve srovnání s výhledem na
„světlou budoucnost“?
Pane redaktore, za tuto otázku bych
Vás nejraději pokáral, i když jste mnohem starší a máte mnohem více zkušeností, protože v ní říkáte, že deklarovaný rozvoj z peněz EU je v přímém rozporu s nevratnými změnami životního
prostředí a ty jsou navíc v rozporu se
světlou budoucností a jako trumf se mně
ptáte zda to ODS celé posvětí.

Odpovím následovně. Myslím si, že
dojde k nezvratným změnám v životním prostředí, ale dojde také k rozvoji
regionu z peněz EU a dojde taky na
tu světlou budoucnost. Tohle můžu říct
za členy vizovické ODS, kteří jsou jak
v radě, či zastupitelstvu, tak i za řadové členy vizovické organizace.
Pokárání akceptuji, ale výmluvy
na světlou budoucnost jako starší
mám dobře v paměti z doby JZD
Slušovice a jeho pojetí ochrany přírody v tomto kraji. Připomínám,
že fakt priority R49 před všeobecně ekologičtější železniční dopravou
v časovém horizontu ledacos napovídá. Že by i na vládním rozhodnutí
zapracovala betonová lobby?
Nevím jestli zapracovala betonová
lobby, ale myslím si, že je to práce
především hejtmana a Zlínského kraje,
protože obchodní stezky i v minulosti
byly vždy příčinou rozvoje území a přinesly obyvatelům obcí a měst na těchto
stezkách práci a bohatství. Z hlediska
napojení Zlínského kraje na evropské
dopravní spojení si myslím, že R49
je jedinou možnou variantou, protože
železnice by tento záměr evropského
napojení nesplňovala.
Pane místostarosto, děkuji Vám
za čas a otevřenost, která bude
pro naše čtenáře poněkud neobvyklá. Rád bych se s Vámi setkal
při podobných tématech. Děkuji za
rozhovor.

jkl

* http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=30463&nid=2656&doctype=ART
** http://mapy.kr-zlinsky.cz/tms/projekty/uzemni_prognoza/index.php?client_type=map_resize&strange_opener=0

O stavu městského rozhlasu
V poslední době je hodně dotazů od
občanů Vizovic na pracovníky města,
proč nefunguje městský rozhlas ve všech
částech města. Tento stav nastal z důvodu ukončení činnosti stávajícího majitele rozvodů městského rozhlasu, který
drátové rozvody, z důvodu havarijního
technického stavu, v některých částech
města demontoval.
Část drátových rozvodů rozhlasu bylo a je v majetku města (ul.
Chrastěšovská, Masarykovo nám.,ul.
Zlínská a některé další části města), proto
v těchto částech Vizovic rozhlas funguje
a v ostatní částech nefunguje. Aby se
vzniklá situace vyřešila, vedení města

rozhodlo danou situaci řešit vybudováním nového městského rozhlasu.
Vypracování projektu rozhlasu bylo
zadáno odborné firmě, která vypracovala
projekt nového bezdrátového městského
rozhlasu. Tento nový rozhlasový systém je možno využít i jako Integrovaný
záchranný systém (IZS) pro hlášení ekologických havárií, živelných pohrom
a požárů.
Náklady byly stanoveny kalkulací
projektu na 1 366 489,- Kč v roce
2005. Město požádalo o dotaci nadřízené orgány, kterou stále nedostalo,
ale i přesto započalo s realizací výstavby bezdrátového rozhlasu s napojeVIZOVSKÉ NOVINY • 4

ním zůstatkových rozvodů stávajícího
rozhlasu. V součastné době je z nového zařízení vybudována vysílací část
a tři přijímací bezdrátové hlásiče v ul.
Říčanská (u obchodu), v ul. Říčanská
(v napojení ul. Lipová) a v ul. Růžová
(v napojení ul. Nová).
Celkem pro pokrytí Vizovic
a místní části Chrastěšov je potřeba
47 ks bezdrátových hlásičů. Doufejme,
že Město Vizovice obdrží dotaci pro
výstavbu IZS a bude možno vybudovat
celou vyprojektovanou oblast Vizovice
a Chrastěšov.

Ladislav Chudárek
Oddělení majetku a investic

Rozpočet Města Vizovice
V několika navazujících článcích bychom chtěli Vás, naše čtenáře, blíže seznámit s hospodařením našeho města. Neobávejte
se složitých ekonomických teorií nebo odborných termínů.
Informace o rozpočtu Vizovic
Vám chceme přiblížit laickou formou, srozumitelnou pro každého, kdo se chce dozvědět více
o finanční stránce fungování
města, ve kterém žijete. Cílem
tohoto článku a následujících
pokračování je podat občanům
Vizovic bližší informace o tom,
odkud a jaké finance tvoří příjmy městského rozpočtu a naopak
kam a v jaké výši směřují městské
výdaje. Vítejte ve „světě čísel“.
Pokud se na následujících
řádcích budeme bavit o rozpočtu
Města Vizovic, měli bychom nejprve jednotlivé pojmy popsat.
Co to jsou Vizovice?:
pověřená obec 3. stupně
správný oficiální název zníMěsto Vizovice
součástí je též Chrastěšov
vedení města tvoří zastupitelstvo, které volí radu města
a starost(k)u, který(á) vykonává funkci statutárního zástupce města.

··
··

Co rozumíme pod pojmem rozpočet?:
základní akt pro hospodaření města, organizací a institucí zřizovaných městem, např.
Technické služby, Mateřská
a Základní
škola,
Jesle,
Knihovna, Kulturní dům,
DDM Zvonek.
rozpočet se schvaluje jedenkrát ročně a pro jeho schválení musí hlasovat nadpoloviční
většina zastupitelstva, což kon-

·
·

krétně ve Vizovicích znamená
9 zastupitelů ze 17.
Stejně tak, jako město je
kamenem v mozaice státu (veřejné správy), je i městský rozpočet
neoddělitelně spjat s rozpočtem
státním. Město spravuje určitý
majetek, hospodaří s finančními
prostředky a rozpočet tyto činnosti zobrazuje ve formě čísel.
Rozpočet má svoji příjmovou
a výdajovou stránku.
Příjmy jsou tvořeny zejména:
daněmi (přerozdělením ze státního rozpočtu)
místními poplatky a poplatky
za služby poskytované městem,
pokutami
dotacemi, dary
pronájmem nebo prodejem
majetku
a výdaje:
povinné platby vyplývající ze
zákonů
péče o majetek, vybavenost
měst (infrastrukturu)
příspěvky organizacím a institucím zřízeným městem
pořádání akcí, propagace města

·
·
··
·
·
·
·

Výše uvedené členění příjmů
a výdajů je naznačené pouze zjednodušenou formou. Na podrobnější náplň a funkci jednotlivých
částí rozpočtu, tzv. rozpočtových
kapitol, se podíváme v příštím
pokračování. Přestože používáme
ekonomické výrazy jako rozpočet,
příjmy, výdaje apod., nemůžeme
se, i přes částečné podobnosti, na
město dívat stejným pohledem
jako např. na firmu, která je založena s cílem uspokojovat zákazníky
a vytvářet zisk. Fungování měst je
součástí fungování státu, a jako
takové je ovlivněno nejrůznějšími zákony, nařízeními a předpisy.
VIZOVSKÉ NOVINY • 5

Část výdajů je proto povinná,
ale současně má obec na určité
příjmy nárok. Další část příjmů
a výdajů podléhá řízení městského zastupitelstva. Prostřednictvím
voleb do obecního zastupitelstva
tak má zprostředkovaný vliv na
hospodaření města každý jeho
občan v takové míře, jak aktivně
se dění v obci účastní a zejména
v jaké míře využívá jeho volební právo. Přestože se shodneme
na tvrzení, že obec není firmou,
každý z nás jistě cítí základní logiku, že spotřebovat mohu pouze
tolik prostředků, kolik jich mám
k dispozici. A prostředků mám
k dispozici tolik, kolik jsem schopen jich vytvořit nebo získat. Tudíž
i město by mělo být „dobrým hospodářem“ a snažit se o vyrovnané
hospodaření. Vyrovnaný rozpočet, tedy situace, kdy se příjmy
rovnají výdajům, nastává v praxi
zřejmě zřídka. Stav, kdy příjmy
převyšují výdaje nazýváme přebytkem, stav opačný schodkem
rozpočtu. Přebytek umožňuje,
aby vedení města investovalo,
zahajovalo nové projekty a město „vzkvétalo“ a prosperovalo.
Schodek znamená, že si město žije
tak trochu „nad poměry“. Taková
situace samozřejmě vyžaduje určité řešení. Nedostatek prostředků je možné nahradit prodejem
majetku nebo získáním půjčky, úvěru. Prodej majetku nebo
zadlužení nejsou ve své podstatě
„špatné“, daleko významnější je,
jakým způsobem se takto získané
prostředky využívají. Každý z nás
jistě chápe, že jejich pouhé spotřebování mnoho užitku nepřinese a má pouze krátkodobý
efekt. Naopak jejich investování
do rozvojových projektů můžeme
označit za pozitivní a přinášejí-

cí zejména dlouhodobější efekty.
I proto je volební období 4 leté,
aby zastupitelstva mohla města
spravovat a řídit koncepčně, v delším časovém úseku.
Než se „pustíme“ do podrobnějšího zkoumání rozpočtu Vizovic pro
rok 2007, podívejme se na nejbližší
historii, a to hospodaření města
v několika posledních letech 2004
– 2006. V uvedených letech město
Vizovice hospodařilo s deficitním
rozpočtem, schodek činil v roce
2004 přibližně 8,8 mil. Kč, v roce

2005 přibližně 13 mil. Kč a loni
přibližně 6,3 mil. Kč. Znamená
to, že v uvedených letech výdaje města převyšovaly jeho příjmy
o uvedené částky. Není cílem
tohoto textu provést rozbor uvedených sum. Řešení schodku je
v zásadě možné dvojí, jak jsme
již uvedli: prodej majetku (ale
takový, abych se nedostal do
situace, že již nemám co prodávat) nebo čerpat úvěr, který
s sebou nese povinnost jej
v budoucnu splatit a za jeho využi-

tí zaplatit úrok. Předpokládám
tudíž, že snahou nového zastupitelstva bude stabilizovat městské finance a dle zásad dobrého
hospodáře se přiblížit vyrovnanému rozpočtu. Na jeho podrobnější členění pro rok 2007
a v něm obsažené záměry se podíváme v následujícím pokračování.
Vizovice 30.5.2007
Martin Déva
s využitím údajů
a konzultace Ing. J. Burkarta,
místostarosty města Vizovic.

INFORMACE Z ODBORŮ
• Finanční odbor informuje, že od 1. června 2007 platí nové pokladní hodiny:
Pondělí:
8.00 hod. - 12.00 hod.
13.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý:
8.00 hod. - 11.30 hod.
12.30 hod. - 14.00 hod.
Středa:
8.00 hod. - 12.00 hod.
13.00 hod. - 17.00 hod.
Čtvrtek:
8.00 hod. - 11.30 hod.
12.30 hod. - 14.00 hod.
Pátek:
8.00 hod. - 11.30 hod.
12.30 hod. - 14.00 hod.
• Odbor správní oznamuje, že od 1.7.2007 se bude provádět ověřování podpisů a opisů a vydávání výpisů
z Katastru nemovitostí v kanceláři č. 222 v Kulturním domě. Úřední hodiny budou totožné s úředními
hodinami pokladny. Ověřování mimo uvedenou dobu lze sjednat telefonicky na telefonu 577 599 174.
• Upozorňujeme občany, že platnost řidičských průkazů vydaných do 31. 12. 1993 končí dne 31. 12. 2007.
Žádáme proto občany, kteří vlastní tyto ŘP, aby jejich výměnu provedli co nejdříve na odboru dopravy
a SH MěÚ Vizovice (budova Hasičské zbrojnice, 1. patro, dveře č. 19). Výměna ŘP je bezplatná. Výměnu
řidičského průkazu (vydaného do 31. 12. 1993) musí provést i ti občané, kteří mají v současné době zákaz
řízení motorových vozidel a mají zadržený řidičský průkaz, který je uložen na odboru dopravy a SH MěÚ
Vizovice.
K výměně řidičského průkazu je nutné doložit řidičský průkaz, občanský průkaz nebo jiný průkaz
totožnosti (pas, rodný list) a 1 fotografii 3,5 x 4,5 cm se světlým pozadím.
Výměnu lze provést v úřední dny pondělí a středa, 8.00 - 17.00 hod., případně po telefonické domluvě
(577 599 182 - slečna Tomancová) lze řidičský průkaz vyřídit i mimo úřední dny. Na tomto čísle vám
budou poskytnuty veškeré informace k vydávání řidičských průkazů.
Prosíme občany, aby ve vlastním zájmu tuto výměnu provedli co nejdříve, a předešli tak dlouhým
čekacím dobám, které mohou nastat v závěru roku.

Důležité upozornění odběratelům vody
Zlínská vodárenská, a.s., sděluje
svým zákazníkům, že s platností od
1. 7. 2007 přistoupí z provozních
důvodů ke změně termínů odečtů
fakturačních vodoměrů.
Změna se týká všech odběratelů
s pololetními odečty a fakturací. Po
změně se odečty budou provádět

v závislosti na výši průměrných
měsíčních spotřeb, a to buď měsíčně
nebo ročně. Dle průměrné spotřeby
spočítané na základě spotřeby v minulém fakturačním období se zákazníci
rozdělí na dvě skupiny. První skupina
budou odběratelé s nízkou spotřebou
- ti budou odečítáni a fakturováni
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jednou za rok. Měsíčně budou platit
zákazníci jejichž průměrná měsíční
spotřeba za minulé fakturační období
přesáhla cca 50 kubíků vody.
Společnost Zlínská vodárenská se
za případné problémy, vzniklé s touto
změnou, všem odběratelům omlouvá
a děkuje za pochopení.

ŠKOLY
Návštěva paní Zuzany Paroubkové
Dne 9. 5. navštívila Dětský domov na Chrastěšovské
ulici paní Zuzana Paroubková. Paní Paroubková je předsedkyní občanského sdružení „Pomoc pro budoucnost našim
dětem“. V rámci své cesty na Moravu zavítala také k nám.
Se svým řidičem a tajemníkem dorazila do Vizovic před
19. hodinou a to po celodenním vyčerpávajícím programu
již patřičně unavena. Následovala krátká prohlídka domo-

va. Poté p. Paroubková předala dětem dárky (cukrovinky,
knihy, psací potřeby) a popovídala si s nimi např. o prospěchu ve škole. Starších dětí se ptala, čeho by chtěly v životě
dosáhnout. Pak přišlo velké překvapení: děti dostaly od
občanského sdružení prázdninový pobyt v Tunisu!
Pozdě večer celá delegace odjela do Valašského šenku.
Tam povečeřeli a přespali.

J.Š.

A už je tu červen...
Nedávno bylo září. Už je červen
a s ním i konec školního roku.
Zkoušení, testy, písemky, honba
za lepšími známkami, ale také maturitní či závěrečné zkoušky.
V letošním
školním
roce
2006/2007 se na maturitní zkoušku připravovalo 84 žáků. Po písemné a praktické části zkoušky, přišla na řadu část ústní. Ta probíhala ve dvou týdnech od 21. do
31. května. Ze všech maturantů šest
žáků neprospělo, pět žáků prospělo
s vyznamenáním a ostatní žáci prospěli.
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo na státním
zámku ve Vizovicích, za přítomnosti představitelů školy, města i široké
veřejnosti z řad rodičů.
Závěrečné zkoušky u oborů vzdělání s výučním listem začaly svou písem-

nou částí už 1. června. Následovaly
zkoušky praktické a ústní. Devadesát
žáků tak ukončilo svou profesní přípravu v oborech kadeřník, fotograf
a krejčí. Slavnostní předávání výučních listů proběhlo již druhým rokem
v sále Sokolovny, rovněž za přítomnosti přestavitelů školy, města i rodičů.
Za zmínku určitě stojí taky poslední úspěchy žáků v tomto školním
roce v soutěžích, ve kterých úspěšně
reprezentovali nejen naši školu, ale
i Zlínský kraj.
Obor vzdělání Oděvnictví reprezentoval školu 17. května na mezinárodní soutěži středních škol,
„Prostějovská zlatá jehla“ v Prostějově. Krásná kolekce modelů našich
žáků předčila výrobky ze 42 českých
i zahraničních středních škol a získala
tak 1. místo.
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Pozadu nezůstal ani obor Fotograf,
který získal v mezinárodní soutěži středních škol „Fotografie 2007“ v Hradci
Králové 1. místo, a další 1. místo
v soutěži mladých fotografů „Co
jsme viděli na svých cestách a ostatní
přešli“, kterou pořádal Klub H+Z
a Muzeum JVM ve Zlíně.
Krásné ocenění získali také žáci
oboru kadeřník, kteří se v celostátní
soutěži mladých kadeřníků středních
škol „Wella Junior Cup 2007“ v Praze
umístili se svým soutěžním účesem na
pěkném 2. místě.
Před nadcházejícími letními prázdninami bych chtěla poděkovat všem
žákům a pracovníkům školy nejen za
jejich úspěchy, ale také za jejich celoroční poctivou práci a popřát všem
krásné a zasloužené prázdniny.

Mgr. Eva Šťastná
ředitelka školy

Sportovní úspěchy žáků Základní školy praktické
Všichni před koncem školního
roku bilancujeme. Všichni se chceme pochlubit tím, co se žákům škol
v jejich závěru podařilo a jak jsou
úspěšní a šikovní.
Také naše škola má výborné sportovce. Posuďte sami.
12.4.2007 se uskutečnil ve Zlíně již
IV.ročník Plaveckého setkání handicapovaných žáků Zlínského regionu.
Zase jsme dokázali, že v bazénu
to naši žáci umí. S medailemi jsme
se vrátili i tentokrát. Školu reprezentovali: Lukáš Ferko, Adam Smilek,
Pavla Tomšů, Radek Michalík, Martin
Kettner, Martin Pátek, Veronika Pátková
a Marie Hánová. A jak jsme se umístili?
Celkem jsme obsadili 5x 1.místo,2x
2.místo a 1x 3.místo.Medailová umístění: Veronika Pátková, Marie Hánová,
Martin Kettner, Lukáš Ferko a Pavla
Tomšů.
25.5.2007 se konalo ve Zlíně
Mistrovství ČR ve stolním tenisu-regionu Jižní Morava. Do Zlína jsme jeli
s obavami z konkurence. Účastníků bylo
67 ze 13 družstev. Hrálo se skupinovým
systémem-ve skupině každý s každým,

2-3 postupující ze skupiny hráli K.O.
systém. Sportovní hala Zelené ve Zlíně
viděla během dne mnoho vynikajících
výměn a zápasů. V celkovém hodnocení se naše škola neztratila. Medaili
za 1.místo si domů odvážela Veronika
Pátková, stříbrné medaile přivezli Andrea
Kostíková a Adam Smilek a bronzová
medaile se na krku houpala Tomáši
Novosadovi. Přestože výborné výkony

podali také Martin Kettner a Martin
Pátek, na vítězství jejich výkon ve velké
konkurenci mužů nestačil.
Všem
našim
sportovcům
k dosaženým vynikajícím úspěchům
srdečně blahopřejeme. Přejeme nejen
jim, ale také všem ostatním žákům
i pedagogům krásné a slunné prázdniny!

Zuzana Štalmachová

Zleva: Tomáš Novosad, Martin Pátek, Adam Smilek, Veronika Pátková, Andrea
Kostílková, Martin Kattner

Rekonstrukce DD na ulici 3. května ve Vizovicích
Jistě jste si všimli nebývalého stavebního ruchu v areálu Dětského domova
na ulici 3.května. Všechny, kteří do
Vizovic přijíždějí, nebo z nich odjíždějí zajímá, to jediné: co se tam děje?
Odpověď je jednoduchá. Generální
rekonstrukce DD.
Nyní mi dovolte v krátkosti připomenout historii této budovy.
Tato budova byla původně klášterem řádu sester Sv.Kříže. Tento klášter
po svém založení sloužil jako malý
sirotčinec a od roku 1922 až do roku
1951 jako okresní útulna
pro opuštěné děti. Do dnešního dne budova slouží jako
domov pro děti, u kterých
byla soudem nařízena ústavní výchova. Způsob života dětí tohoto zařízení je
přizpůsobena modelu života
v rodině.
A teď několik základních
údajů o prováděné rekonstrukci:
• Rekonstrukce DD- doba

•
•

•

•

trvání 3/ 2007 – 11/
2007.
Rozpočet na rekonstrukci
ve výši 15 mil. korun.
Přestavba na 2 rodinné
buňky celkem pro 16 dětí.
DD před rekonstrukcí
nesplňoval požadavky zákona č.109/2002 Sb.
Finanční prostředky poskytl
zřizovatel zařízení – Krajský
úřad
Realizací přestavby DD byla
v konkurzním řízení vybrána firma:
První otrokovická stavební a.s.
A kde jsou ubytovány děti tohoto
zařízení v současné době? Sehnat jim
střechu nad hlavou nebylo vůbec jednoduché.
Za to, že se to nakonec podařilo,
patří velký dík paní starostce Mgr.
Aleně Hanákové, která pomohla sehnat
na dobu nezbytně nutnou náhradní
ubytování v budově starého lesního
závodu vedle kostela.
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Preferovat sociální aspekt činnosti jeslí nebo ekonomický
dopad pro rozpočet města?
Celé znění článku je zveřejněno na webových stránkách Města Vizovice. Zkrácená verze bude zveřejněna ve VN č. 7/8.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008
PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Keramika I.
- pro děti, které se chtějí naučit pracovat s keramickou hlínou
Výtvarný kroužek I.
- malba, kresba, stříhání, lepení a jiné techniky
Paleček
- říkadla, zpívání, tanečky, hry a jiné
Angličtina hrou I.
- základy mluvené angličtiny zábavnou formou
Baby studio
- hry a cvičení pro děti od 4 let
Cvičení rodičů s dětmi
- cvičení pro děti od 3 let a jejich rodiče
Správní kluci I.
- míčové a pohybové hry pro chlapce od 4 let
Raníček
- pro nejmenší děti s maminkami v dopoledních hodinách

Cena: 700 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 300 Kč
Cena: 400 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 400 Kč

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Vývarný kroužek II.
- kresba, malba, práce s hlínou a jiné techniky
Cena: 500 Kč
Keramika II.
- pro děti z 1. a 2. tříd
Cena: 700 Kč
Keramika III.
- pro děti, které již navštěvovaly kroužek a chtějí pokračovat
Cena: 700 Kč
Hra na kytaru I.
- určeno pro začátečníky
Cena: 500 Kč
Hra na kytaru II.
- určeno pro pokročilé
Cena: 500 Kč
Hra na zobcovou flétnu
- základy hry na flétničku, určeno pro začátečníky
Cena: 500 Kč
Angličtina hrou II.
- základy anglického jazyka zábavnou formou
Cena: 400 Kč
Šikovné ručičky
- malování na textil, batika, práce s přírodninami, malování na sklo, šití
Cena: 400 Kč
Školáček
- určen pro děti z 1. tříd, hry, kreslení, skládání, lepení, zpívání a jiné
Cena: 400 Kč
Zdravotní cvičení
- základy gymnastiky, pohybové hry pro dívky z 1. až 3. tříd
Cena: 500 Kč
Správní kluci II.
- míčové a pohybové hry pro kluky z 1. až 3. tříd
Cena: 500 Kč
Freestyle karate
- základy bojového umění a sebeobrany
Cena: 500 Kč
Aerobik I.
- pro dívky od 6 do 9 let
Cena: 500 Kč
Aerobik II.
- pro dívky od 10 do 14 let
Cena: 500 Kč
Floorball I.
- pro chlapce z 1. a 2. tříd
Cena: 500 Kč
Floorball II.
- pro chlapce z 3. a 4. tříd
Cena: 500 Kč
Rybářský kroužek
- pro děti od 3. třídy
Cena: 400 Kč
Tomíci
- turistika, orientace v přírodě, základy táboření a jiné zajímavosti
Cena: 200 Kč
Vaření
- pro děti, které se chtějí naučit vařit
Cena: 200 Kč
(+300,- Kč na nákup potravin)
Mimoškolní klub
- náhrada za školní družinu pro děti z 3. a 4. tříd
Cena: 100 Kč
(měsíčně)
Kalanetika
- cvičení pro ženy ve večerních hodinách
Cena: 500 Kč
ZŠ JASENNÁ
Výtvarný kroužek
Floorball
Sportovní hry
Přírodovědný kroužek

- malba, kresba a různé druhy výtvarných technik
- základy a pravidla hry
- míčové a pohybové hry, základy gymnastiky
- zajímavosti z přírody, vycházky, exkurze

Cena: 300 Kč
Cena: 300 Kč
Cena: 300 Kč
Cena: 300 Kč

ZŠ BRATŘEJOV
Sportovní hry
Keramika

(útvary se střídají v lichém a sudém týdnu)
- míčové a pohybové hry, základy gymnastiky
- práce s keramickou hlínou

Cena: 150 Kč
Cena: 350 Kč

ZŠ ZÁDVEŘICE
Sportovní hry
Keramika

- míčové a pohybové hry, základy gymnastiky
- práce s keramickou hlínou

Cena: 150 Kč
Cena: 350 Kč

e-mail: zvonek.vizovice@volny.cz
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Tel. 739 271 810

Základní škola Vizovice

FOTBAL
Coca-Cola školského poháru se
letos zúčastnilo více než 1000 škol
z celé ČR. Fotbalový výběr Základní
školy Vizovice postupoval jednotlivými
koly jako nikomu neznámá Klabzubova
jedenáctka.
• Vítěz kvalifikačního kola

• Vítěz prního kola
• Absolutní vítěz druhého kola
• A třetí kolo ve Starém Městě (UH)
byl smolný na marodku hráčů, přesto
jsme sklidili obdiv soupeřů. Čelili jsme
úrovni hráčů z krajských soutěží, kam
se Vizovice a okolní vesničky mají
probojovat v roce 2055.

ATLETIKA
Sportovní soutěže v rámci TV probíhají samozřejmě po celý školní rok.
Přesto měsíc duben a květen vyčnívá
větším počtem sportovních akcí. Mezi
už tradiční tělovýchovné disciplíny
patří atletika. Už víc než deset let se
Základní škola Vizovice korespondenčně nominuje mezi desítku nejlepších
atletických škol. A to ve všech kategoriích.
Pro školní rok výsledky chlapci:
PČR III. kategorie
2. místo
PČR IV. kategorie
3. místo
AČ III.
2. místo /
Radoň
Dominik, Světlík Tomáš, Ševčík David,
Tomšů Petr, Straka Stanislav /
AČ IV.
2. místo / Sovička
Petr, Hrehuš Martin, Gerža Petr,
Janoušek Martin, Kubíček Tomáš /

Mgr. Martin Žáček

Moje praxe v MŠ Vizovice
Na přelomu května a června jsem
absolvovala svou měsíční praxi v MŠ
Vizovice. Mojí vedoucí praxe byla paní
Ilona Řepová. Starala jsem se o 4-5-ti leté
děti ze třídy “Delfínek”.
Hned první týden přinesl mnoho
zajímavého. Na jeho počátku proběhly
besídky pro maminky. Děti v nich
předvedly, jak jsou šikovné při dramatizaci pohádek, zpěvu a tanci.
Následoval koncert Pavla Nováka,
který se mezi dětmi těší velké oblibě.
Nejvíc se však děti vydováděly ve
skákacím hradě. Každé dítě v něm dostalo prostor pro pořádné “vyblbnutí”.
Mezi další takové akce patřil Dětský
den v mateřské škole a výlet do ZOO
Lešná. Velmi zajímavou zkušeností pro
mě bylo, vystoupení naší třídy na
náměstí ve Vizovicích. Děti recitovaly,
zpívaly, tančily ve valašských krojích
a já jsem je doprovázela na zobcovou
flétnu.
V naší třídě se mi pracovalo dobře.

Děti se projevily jako dobrý kolektiv.
Oceňuji na nich dobrou spolupráci a komunikaci, při které jsem s nimi neměla
nejmenší problém. Zvláště, když vezmu
v úvahu, že se jednalo o tzv. “středňáky”,
kteří ještě potřebují větší prostor pro svůj
spontánní projev. Do tajů dětské duše
jsem mohla nahlédnout i při různých
hrách. Když měly děti říct slovo, které

se jim vybaví po vyslovení různých
povolání, odpověděl jeden chlapeček na
slovo “řezník” bez většího zaváhání slovo
“kladivo”.
Moje praxe mi přinesla spoutu nových
pedagogických zkušeností a poznatků do
mého středoškoleského studia.

Anna Vašková, studentka
3. ročníku SSŠPgS Zlín

Malí účinkující
V úterý 29.5. 2007 se konala před
městským úřadem ve Vizovicích akce na
Den s Deníkem.
Jedním bodem programu bylo vystoupení MŠ Vizovice.
Děti měly připraveny pěkný program. Děvčata i chlapci přišli oblečení
v krojích, zarecitovali básničky v nářečí,

zazpívali s doprovodem flétny a ještě
i zatančili. Milé vystoupení malých dětí
zpestřilo program a potěšilo všechny
diváky.
Děkujeme dětem za hezký zážitek
a učitelkám za vynaložené úsilí
a mravenčí trpělivost při práci s dětmi.

Jitka Jemelková
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Vystoupení dětí z MŠ Vizovice na festivale Zlínský škrpálek
V pondělí 2. dubna 2007 se v Městském divadle ve Zlíně konal již II. ročník
regionální přehlídky mateřských školek
zvaný Zlínský škrpálek. Pozvání k účasti
přijala i MŠ Vizovice.
Předškoláci ze třídy Sluníčko pod
vedením učitelů p. Kulíškové a p. Bureše se těšili na své velké vystoupení.
Natrénovali si country tanec na americkou lidovou písničku známou v českém

překladu jako Zlaté střevíčky. Bez trémy
a s úsměvem vtančili kovbojové se slečnami v dlouhých barevných sukních na
jeviště a všichni se snažili dodržovat houpavý krok a naučenou choreografii.
Nejedné mamince ukápla slza dojetí..., vždyť její “malá” ratolest právě teď
vystupovala v záři reflektorů a před početným publikem na divadelním pódiu, kde
účinkují profesionální umělci.

Country číslo ocenili diváci v hledišti
velkým potleskem a všichni rodiče, prarodiče a sourozenci byli na své tanečníky
náležitě pyšní.
Velký obdiv si zaslouží nejen snaživé děti, ale především jejich kreativní
a trpěliví učitelé p. Kulíšková a p. Bureš,
kterým chci i za ostatní maminky tímto
moc poděkovat.

Iveta Tichá

ORIentační ZÁvod ROdinných družstev
v Háji nad Vizovicemi
loupky. Na všech stanovištích plnili
účastníci různé úkoly oceněné malými
odměnami.
Tři rodinná družstva byla také vylosována ve veřejném losování a pizzu
U Tonka tentokrát vyhrávají: rodina
Šolcova, Skalkova a Kubíčkova.

Již pošesté se v „pohádkovém“ Háji
nad Vizovicemi sešly pohádkové bytosti, aby společně s dětmi oslavily jejich
svátek. Akce se zúčastnilo 58 rodinných družstev – 186 závodníků, kteří
prošli kontrolami Křemílka a Vochomůrky, Sněhurky, Jeníčka s Mařenkou, čertovým dolem, kolem rybníka
vodníka Čochtana, zábavným centrem
Pata a Mata, pozdravili princezničku,
Budulínka a ježibaby z perníkové cha-

Chtěli bychom poděkovat „pohádkovým bytostem“ - organizátorům a spolupracovníkům, kteří pomáhali zabezpečovat kontroly a všem, kteří nám pomohli
hmotně i finančně zabezpečit celou akci.
Děkujeme

Z. Šimoníková

Putování za lesním mužíkem se zúčastnilo 40 dětí. Akci zabezpečovalo šet dospělých.
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KULTURA
Pozdrav z vizovického zámku
„Moji milí, posílám vám pohlednici
z vizovického zámku. Posílám vám ji
vlastně každý rok, a tak doufám, že se
vám ještě nezajídá. Pořád je totiž o čem
psát a o čem vyprávět, tak mi snad ještě
tentokrát prominete…
Letos je na zámku obzvlášť rušno.
Hned začátkem roku začalo restaurování, na které přispěly svými financemi
firmy z Vizovic a Zlína. Moc nás potěšilo, že ti, kteří rozhodují ve firmách
o penězích, vyslyšeli prosby a rozhodli
se pomoci. Za celkem 115 tisíc korun
od firem Vitar Zlín, Rudolf Jelínek
Vizovice, pana Bohumila HanákaLékárna Milostrdných bratří Vizovice
a firmy Ellux Vizovice se dočkají opravy čtyři obrazy ze zámecké sbírky.
Restaurují se také židle z nádherného
souboru sedacího nábytku, potaženého
francouzskými gobelíny. Na jejich opravu dostal zámek půlmilionovou dotaci z ministerstva kultury. Hned z jara
začala další etapa obnovy a výměny oken
na budově zámku a také oprava vnitřních prostor bývalé pekárny a čajovny
v předzámčí, aby se tam mohla přestěhovat ze staré šatlavy oblíbená Zámecká

čokoládovna. A aby toho nebylo málo,
pustili jsme se do přípravy snad největší
akce v dějinách vizovického zámku –
celkové obnovy zámecké kaple. Nejdřív
ovšem bude potřeba provést rekonstrukci stávající kanalizace v bezprostředním okolí samotného zámku, a tak se
budeme snažit sehnat peníze ještě teď
a rekonstrukci provést letos, aby bylo
vůbec možné zahájit obnovu kaple, kde
je jedním z největších problémů právě
vlhké zdivo.
Nezastavily se samozřejmě ani práce
v zahradě. U soch gladiátorů jsme vyměnili staré lavičky za nové a ty ostatní
v zahradě se dočkají opravy v nejbližší
době. Na horním konci přibyla úplně
nová brána s plotem, abychom mohli
zahradu líp chránit. Výčet prací samozřejmě není celý, ale vážně vás nechci
unavovat…
Možná by vás spíš zajímalo, jaké
se tu letos mají konat kulturní akce.
Naplánovali jsme jich 16! Že byla 25.
května zahájena 40. koncertní sezóna
cyklu Vizovické zámecké kulturní léto
Aloise Háby už určitě víte. Nevíte ale
možná, že ve stejný den jsme znovuote-

vřeli výstavní prostory v přízemí zámku
(za pokladnou) výstavou historických
fotografií zámku z konce 19. století.
Budeme moc rádi, když se na ni přijdete podívat a třeba si i porovnat, jak
se zámecký areál za těch více než sto let
změnil. Při té příležitosti se určitě rádi
projdete zámeckou zahradou, která je
v tomto ročním období úplně nejkrásnější…
Snad se nebudete zlobit, když vám
tu nevyjmenuji všechny plánované akce.
Bylo by to na další plnou stránku a číst
to by bylo únavné. Nejlepší bude sledovat výlepové plochy ve městě nebo bránu
do zámeckého průjezdu, kde se na plakátech včas dozvíte, co vás čeká. Kromě
toho jsme vám skoro pořád k dispozici na
telefonu 577 452 762, 724 316 410,
nebo je všechno uvedeno na našich
internetových stránkách http//:zamekviz.hyperlink.cz. A nezapomeňte – jsme
vděčni za každého, kdo má o zámek
zájem, vítáme každou příznivou duši.
Je to pro nás největší odměna a motivace. Těšíme se naviděnou!“

S pozdravem
Jana Pluhařová

Vizovjánek s vizovským Juráškem v celostátním kole
…..byla noc a v lese ve vizovských horách se ztratili dva
pocestní. Jeden povídá druhému: „Vylez na strom a podiv sa,
lesti v dálce neuvidíš světélko“. První vylezl na strom a zvolal:
„Vizu světlo!“ Druhý vylezl na ještě vyšší strom a zvolal: „A já

vizu více.“ A tak prý podle této pověsti pojmenovali osadu, ve
které později přenocovali, Vizovice.
A právě s pásmem „Vizu více“ postoupili Vizovjánci ze
3. a 4. tříd jak z kola okresního, tak i z krajského, až na celostátní přehlídku do Jihlavy, která se konala 9. června 2007.
Své bystré nožky a pevné hlasy si prověřili i na jubilejním
25. ročníku festivalu Dětská Strážnice 1. a 2. června. Spolu
s dalšími osmi soubory připravili program „Byla jedna babka“
v režii paní Estely Podešvové, projeli se lodí po Baťově kanále,
strávili dopoledne plné her a fandili vizovské cimbálovce, která
vystupovala v samostatném programu cimbálových muzik
„Muzikanti hrajte - o bylinkách“.
A kdo nevěřil, že i takoví malí mohou město Vizovice
reprezentovat, mohl se přijít přesvědčit na Folklorní odpoledne
pořádané souborem Portáš na zámeckém nádvoří ve Vizovicích
24. června. Zatančily tam všechny čtyři skupiny Vizovjánku za
doprovodu Vizovského Jurášku, soubor Portáš, Líšňáci z Brna,
Malá Lipta a soubor Radovan z Napajedel.
A tak na závěr, slovy jedné z babiček, „Valaši sú v jednom
kole a svoje staré tance hned tak nezapomenú“.

J. Macková
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Vzpomínky Jany Částkové-Mynářové z Lutoniny
dokončení článku z minulého čísla
V zámku nedalekého městečka
sídlil německý vojenský štáb. Byli tam
také mimo jiné vyšetřovatelé Rotters
a Wolf. Ti měli za úkol čas od času
provést menší kontrolu tatínkových
účetních dokladů a udržet pocit stálého dohledu. Jednomu z nich se naše
maminka velmi líbila. Ona byla velmi
krasná žena a dobře mluvila německy, takže jejich kontroly byly stále
více formální, zvláště, když dostali vždy dobrou svačinu z domácích
zásob. Jednou dokonce přijeli v době,
kdy tatínek předchozího dne zabil
na černo domácí prase. Stávalo se, že
tito dva Němci využívali při cestách
na Vsetínsko zastávku u nás k najezení a popovídání si. Nedalo se tomu
zabránit. Jednou se mamince prořekli, že jedou vyšetřit a zatknout nějakého pašeráka na Valašsko - Slovenskou
hranici - snad u Velkých Karlovic, na
kterého mají udání. Mimo jiné vyšlo
najevo, že je to otec devíti dětí a oni
ho velice odsuzovali za to, že tak riskuje a nedodržuje zákony. Maminka
začala tuto situaci velice a ze široka
probírat, až se dostala k tomu, že otec

takové velké rodiny, aby ji v tehdejší době uživil, musel využít všechny možnosti, které se mu k výdělku
naskytly. Maminka zřejmě mluvila
velmi dobře a působila na jejich city
tak, že vyšetřovatel Wolf celý předmětný spis roztrhal a vhodil u nás
do ohně v kamnech. Nikdy jsme se
nedozvěděli o koho se jednalo a ten
zachráněný člověk se nikdy nedozvěděl, kdo ho zachránil.
V době, kdy se na Vsetínsku objevily skupiny partyzánů, se tatínek
zapojil, i přes své zkušenosti s Gestapem, do jejich podpory, hlavně po
stránce materiální. Plná nákladní auta
mouky od nás přes zahradu a pole
po nocích odjížděla směrem do vsetínských lesů a vesnic. Tatínek, sám
nekuřák, obstarával cigarety, salámy,
ba i vepřové maso z našeho čerstvě
zabitého prasete.
Partyzánskou spojkou pro toto
zásobování byl akademický malíř
mistr Jan Kobzáň. Aby jeho časté
cesty k nám nebyly nikomu nápadné,
domluvil s ním tatínek, aby nás - děti
- portrétoval. To se také stalo.
Za dodávky partyzánům tatí-

nek dostával lístečky psané azbukou
s nadpisem ROZPISKA, se seznamem převzatých položek. Dědeček je
vždy vzal a zakopal někde v zahrádce,
neboť rodiče byli ujišťováni, že po
válce dostanou vše zaplaceno. Nikdy
však nic nedostali a Rozpisky, které
se dochovaly jen v několika exemplářích, byly předány do Vojenského
historického muzea v Praze.
Partyzáni k nám chodili velmi
často, byl u nás Rus Murzin i bratranec jednoho z atentátníků na
Heydricha - pan Bublík a mnoho
dalších, jejichž jména si již nepamatuji. Maminka měla vždy velký strach
a proto je prosila, aby nám vždy přestřihli telefonní dráty, aby se nedalo
nic hlásit na policii. Opravu nám
vždy provedl náš dobrý známý.
Dalo by se popsat ještě hodně
a hodně příběhů a vzpomínek z tohoto období - o partyzánských obcích
v okolí, kde byl tatínek po válce za
odměnu jmenován „čestným občanem“, ale tím bych se dostávala do
značné šíře vyprávění.
Válka skončila a všichni jsme ji
přežili.

Slet čarodějnic ve Vizovicích
Již po páté se v pondělí
30. dubna sletěly do Vizovic
z okolí
všechny
ježibaby,
čarodějnice a lesní žíňky, aby
společně na Rybárně u Kovářů
oslavily svůj den, kdy mohou
beztrestně poletovat a tropit
různé nezbednosti.
Dům kultury Vizovice
spolu s DDM Zvonek Vizovice
společně připravily pro malé
účastníky soutěžní atrakce
a pro všechny ostatní diskotéku, opékání netopýrů
s další možnosti nejrůznějšího
občerstvení.
Na této akci se spolupodíleli
také manželé Babáčkovi a prodejna ALBERT.
J. Trlicová
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100 let českého skautingu - Vizovičtí skauti v Praze, aneb..
..objevte s námi v Praze svět, nebo
se pojďte v srpnu s námi projít a uvítat
úsvit druhého století skautingu…
Existence vizovického skautského
střediska není pro nikoho žádným tajemstvím. Pro zajímavost: jsme druhým
největším střediskem zlínského kraje. Ale
nebude již mnoho těch, kteří vědí,
že právě tento rok je stým rokem
celosvětového
skautského
hnutí.
Právě díky tomuto faktu
se pořádá nejedna mimořádná
akce, která má propagovat skauting a přiblížit ho veřejnosti stejně, jako
tím ukázat, že se skauting v novém století
nikam neztratí a nezestárne. Skauting je
hnutí, které překročilo hranice států,
kontinentů, kultur i náboženství a právě
před sto lety byl založen Robertem
Badenem Powelem. Když se tento muž
rozhodl tábořit s dvaceti chlapci na
ostrově Brownsea, určitě ani v nejmenším
netušil, jakou vlnu zvedá.
Jednou z akcí, která byla pořádána
v rámci stého výročí skautingu, byla
Šátková slavnost v Praze s podtitulem
Objevte svět. Naše středisko se přihlásilo
a byly nám přiděleny dvě země světa
(Kiribati a Nizozemské Antily), za
které jsme měli umělecky ztvárnit dva

skautské šátky. Co se týče samotné
Prahy, tak ta byla dokonale připravena
a zaplavena davem skautských košil
a šátků. Díky pořadatelům jsme všichni
dostali identifikační karty, které platily
pro volný pohyb po celé Praze a jako vstupenka téměř do všech muzeí a památek.
Také díky tomu byl náš víkend
nabitý od samého začátku.
V pátek jsme navštívili
večerní představení Křižíkovy
fontány, v sobotu ráno
Petřín a zrcadlové bludiště,
večer potom divadlo. Zbytek
sobotního dne byl vyhrazen pro velkou skautskou oslavu na Staroměstském
náměstí. Program, který jsme díky tomu
viděli na pódiu, byl sestaven z hudby a kultury všech kontinentů. Každý
kontinent měl také speciální stan, ve
kterém probíhaly prezentace vybraných
zemí. Vyvrcholením odpoledního programu byl pak koncert Ready Kirken.
A že se vizovičtí skauti v pětitisícovém
davu na Staroměstském náměstí neztratili, se můžete přesvědčit jak z fotek, tak
i z videa na internetu.
Tímto ovšem rok skautingu
rozhodně nekončí. V rámci oslav
století se uskutečnily a uskuteční další
akce. Z těch, ke kterým se my určitě
připojíme:
Šátkový svatý Jiří,
24.duben. Kdo mohl
a chtěl, vyrazil v tento
den do ulic se skautským
šátkem, protože Svatý
Jiří je patronem skautů.
A jen v naší zemi je
skautů 46 tisíc.
Šátky skautských
osobností
(jaropodzim) je název akce,

ve které známé osobnosti, které byly či
jsou skautem (skautkou) ztvární jeden
skautský šátek, který bude nabídnut
v internetové aukci.
Úsvit druhého století skautingu,
1. srpna 2007. Toho dne se sejdou skauti
všech 216 zemí v osm hodin ráno na
vrcholcích hor. Vizovičtí skauti půjdou
buď na Kláštov, nebo na Hostýn (to se
ještě uvidí).

Pošli to dál!, září 2007. Celostátní
náborová a prezentační akce. Velké akce
v deseti krajských městech, menší v obcích celé republiky. Nabídka prožít sto
podob dobrodružství.
Narozeninová párty století, září 2007.
Hlavní narozeninová oslava v Praze,
ocenění VIP podporovatelů skautingu.
Místní oslavy v celé republice s dárky,
přípitky, dorty a dobrou zábavou. Veřejné
ukončení oslav století skautingu.
Rozhodně to není všechno a pokud
se zajímáte o skauting více, pak navštivte
jeden z mnoha skautských webů (např.
www.krizovatka.skaut.cz) a přečtěte si
víc. Nebo se přidejte k nám a prožijte
vše na vlastní kůži!

Autor: Jitule, fotky: Jitule
a internet skautská křižovatka

Městská knihovna J.Čižmáře informuje:
Půjčovní doba po dobu letních prázdnin od 9. července 2007:
Úterý
9 - 11
12 - 17
Čtvrtek
9 - 11
12 - 17
Výročí měsíce:
Srpen: před 15 lety - 4. 8. 1992 zemřel kardinál František Tomášek
před 100 lety - 6. 8. 1907 se narodila Anna Hostomská, hudební publicistka a překladatelka
před 85 lety - 8. 8. 1922 se narodila Marie Kubátová, spisovatelka
Září:

Před 300 lety - 7. 9. 1707 se narodil Georges L. Leclerc hrabě de Buffon, francouzský přírodovědec a spisovatel
před 95 lety - 9. 9. 1912 zemřel Jaroslav Vrchlický - vlastním jménem Emil Frída, básník, dramatik, divadelní kritik
před 460. lety - 29. 9. 1547 se narodil Miguel de Cervantesy Saavedra, španělský spisovatel a dramatik
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Kronika červen 1957
Počasí

Zemědělství

V červnu se ranní teploty udržovaly většinou
nad +20º C. Na Medarda 8/6 dostavila se
slabá přeháňka při teplotě +25ºC , 11.6.
vystoupila teplota až na 28ºC . Potom následovalo mírné ochlazení, ale poslední dny
v měsíci červnu byly horké. Dešťů bylo málo.
Půda suchem rozpraskává. Pro nedostatek
vláhy je na loukách méně trávy než jiná léta.
Také obiloviny jsou ve vzrůstu trochu slabší.
Teprve 19/6 se přihnala bouřka s lijákem.
Bouřlivé počasí trvalo do 23/6, ale pak až do
konce měsíce nekáplo. Začátkem července
byla rovněž tropická vedra. Denní teploty se
ve stínu stále pohybují nad +30ºC, noci jsou
dusné. Velká vedra nutí k šetření vodou a její
odběr se omezuje. Zalévat zahrádky vodou je
zakázáno. Od 9/7 se při západním větru ochladilo postupně na + 20ºC a 16/7 klesla teplota
dokonce až na +12ºC (!!) při celodenním
dešti. Obilí je letos kratšího vzrůstu, a proto
převážnou většinou nepolehlo. Zrna se ukazuje dobrá úroda. Žně letos začaly 15. července.
Od 20/7 nastalo deštivé počasí, které zastavilo
žňové práce. Týden od 22/7 do 29/7 byl velmi
chladný a deštivý, počasí opravdu podzimní,
neboť denní teploty byly jen +13º C až 16ºC.
Po celé dny pršelo nebo byly deštivé přeháňky
za severozáp. větru. Žňové práce za takové
nepřízně počasí úplně ustaly. Na polích je
zčásti obilí složeno v panácích, neposečené
obilí černá. Nastává kritická žňová situace.
Všechny druhy obilovin – i ovsy – dozrály
současně po trvalých vedrech a pak když nastalo deštivé počasí, nemohly být žňové práce
zvládnuty. Obilí v panácích porostlo, by i stojící obilí počalo růst (klíčit).
Zrní při sečení hodně vypadávalo, takže
ztráty zrna jsou značné. Teprve 29/7 se
vyjasnilo a také v následujících dnech bylo
jasno a slunečno. . Lidé dali se hned do práce,
využili každého dne, kdy nepršelo.
…MNV organizoval pomocné žňové brigády
z občanů na žňovou výpomoc v JZD a u soukromých zemědělců.

Od 1. ledna 1957 bylo podle vládního
nařízení katastrální území obce Vizovice
přeřazeno z pícninářské (potravinářské) oblasti
do zemědělské výrobní oblasti bramborářské.
9. února byla na státním statku Těchlově zjištěna
slintavka, která byla pravděpodobně zavlečena
ze zamořené oblasti na Jihlavsku. Hned byla
zavedena přísná opatření. Pololetní prázdniny
na zdejších školách byly prodlouženy o týden
do 18/2 a vyhlášen zákaz všeho shromažďování
(schůze, divadla, kino). Zákaz shromažďování
se týkal i návštěvy kostela. …Byl vydán i zákaz
ježdění dobytkem přes Vizovice a zákaz volného
pobíhání domácích zvířat. Aby byla tato nařízení
dodržována, byly na výpadových silnicích na
obvodu města stanoveny hlídky. Slintavka se už
dále nerozšířila.
Počátkem července se vyskytla mandelinka
bramborová na poli na Těchlovách, v Želechově
a pod Hájem. Napadené kultury byly poprášeny
jedy a škůdci byli zničeni.
V únoru opět se rozvinula činnost agitačního
střediska v přesvědčování rolníků, aby vstoupili
do JZD. V první polovině února vstoupili opět
dva rolníci, J.G. z Janovy hory a J.J., z Krňovské
ulice do JZD. Sotva se o tom dozvěděla vizovská
veřejnost, naléhali mnozí rolníci na J.J, aby
odvolal. Mezi rolníky je velký odpor k JZD
a odmítají každého, kdo by je chtěl ke vstupu do
JZD přesvědčovat.
Agitátoři na svých schůzích a poradách
sdělují si zkušenosti a výsledky svého jednání
s rolníky. Uvádějí, že největší odpor projevují
zejména A.B. a F.H. Rolník M. nestaví se prý
proti vstupu do JZD, čeká prý na hromadný
vstup rolníků do JZD, až to sousedé udělají.
Rolník J.R. souhlasí s JZD, už v JZD byl a chtěl
by znovu vstoupit, ale kdyby více rolníků
vstoupilo najednou. Rolník N. rovněž čeká, až
co udělají druzí, však jeho žena se staví příkře
na odpor. Rolník F.K. již v JZD byl. Je jedním
z nejpokrokovějších zemědělců. Obává se , aby
se znovu neobjevily zjevy v družstvu, kvůli
nímž z družstva vystoupil: hádky, nesrovnalosti
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apod. Poměry v družstvu tehdy nebyly valné.
Bylo mnoho počátečních obtíží a nebylo vždy
a u všech dosti snahy a zájmu je překonávat.
Nebylo dosti dobré vůle podřídit se rozkazu,
podřídit se zájmu celku.
Rolník A.B. hovoří klidně s agitátory, kteří
jej navštívili, jen potud, než vzpomenou JZD.
Jakmile je nadhozena otázka vstupu do JZD,
vstane prudce od stolu a velmi se rozčílí. Má jen
jediné dítě, dceru, která studuje zdejší jedenáctiletku a chce studovat lékařství. Vyvstává tu otázka, kdo pak jednou bude na tom hospodářství
pracovat? Rolník L.J. říká, že si vydělá tolik, co
v JZD. Ale prý: „ V JZD sa porúčá a já si doma
na vlastním dělám, co chcu.“
V polovině srpna byla opět zahájena
přesvědčovací akce pro získávání rolníků do
JZD. Rolníci byli denně voláni k pohovoru na
MNV, vždy čtyři najednou. V srpnu vstoupil
do JZD rolník J.K. a někteří další rolníci, kteří
si však položili podmínku, že jejich vstup
nebude veřejně vyhlášen. To jen dokresluje
současnou situaci v souvislosti s budováním
JZD. Rolníci stále kladou odpor a přirozeně
každé potíže v družstvu používají jako protiargumentu. Obtíže v družstvu zatím jsou.
Vyplývají někdy i z nedostatečného přehledu
a nedostatků v organizaci práce. Některá pole
JZD zůstala neobdělána, neboť se na to nestačilo
– a na to rolníci zvláště poukazovali. Koncem listopadu nebylo ještě sklizeno pole slunečnic na
Manství. Rolníci měli opět protiargument. Rada
MNV pak řešila otázku, co počít se suchými
slunečnicovými lodyhami, když semena jsou už
dávno vyzobána. Byly i jiné potíže a nedostatky:
někdy opožděná výplata, nesprávné hospodaření
s krmivy, nedostatečná evidence hospodářského
nářadí. Tyto nedostatky se snadno odstraní
důkladnějším a zlepšeným vedením JZD.
…
Letos ponejprv bylo započato s chytání živé
polní zvěře do sítí na vývoz do ciziny. Chytají se
zajíci, srnci, bažanti a koroptve. Živá zvířata jsou
dopravována do Francie, kde je vypustí do volné
přírody, neboť mají zvěře nedostatek.

Průmysl a obchod
Průmyslová výroba je

téže úrovni jako v letech minulých, jsou zde
tytéž průmyslové podniky jako dříve. Ač nám
zde průmyslu nepřibývá, objevily se snahy
zvenčí průmyslovou výrobu zde ještě zmenšit.
Ředitelství Slováckých pálenic v Uh. Hradišti
se pokoušelo o to, aby výroba destilátů z býv.
Singrovy pálenice ve Štěpské ul. byla přeložena
do Nivnice, neboť zde prý podnik nemá
možnosti . MNV i KNV se však proti takovému
oklešťování průmyslové výroby ve Vizovicích
opřel, a tak výroba destilátů zůstala nadále ve
Vizovicích. My bychom pro další rozvoj města
naopak potřebovali, aby zde byla vybudována
další průmyslová odvětví, aby to velké množství
našich občanů nemuselo za prací odjíždět jinam.
Jiná okolní města, která získala průmysl, rostou
rychle, a tak Vizovice byly předstiženy i Val.
Klobouky, o Vsetínu, Val. Meziříčí a Gottwaldovu ani nemluvě. V 18. století byly Vizovice
ještě z těchto všech valašských měst největší.
…
V cihelně byly zřízeny nové sušárny. Výroba
v cihelně vykazuje ke konci roku značné
nedostatky. Výrobky jsou špatné kvality následkem špatného rozpracování hlíny a též následkem nedostatečného sušení. Těmito nedostatky se zabýval i MNV, aby zjednal nápravu.
Ve vizovské cihelně událo se 26.11. tragické
neštěstí v hliníku při těžbě hlíny. Podkopaná
stěna hliníku se náhle sesula a zasypala bagr
i s obsluhujícím jej strojníkem, který při tom
zahynul.
V závodech se velmi rozmohla absence
zaměstnanců, jak bylo hlášeno obvodními
lékaři. Ke konci května (asi 25.5.) opět se začaly
v našem městě šířit pokřiky, že bude zase zavedena nová měna. To rázem vyvolalo mezi lidmi
bláznivou nakupovací horečku. V obchodech
bylo stále plno a lidé nakupovali vše, co viděli,
jen aby peníze utratili. Toto však nebylo jen
v našem městě, ale ve všech krajích republiky..
Lidé tvrdili, že začátkem června nastane nová
měna a „peníze padnú“. Nic takového se nestalo, a tak se v obchodech vyprodalo i zboží, které
by jindy nešlo ani dobře na odbyt a obchody se
naplnily zase novým zbožím. Avšak v listopadu vznikla opět nakupovací horečka zásluhou
různých našeptávačů. V obchodech byl úplně
ve Vizovicích na
vyprodán margarin.
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Jazz Club v Domě kultury
V měsíci květnu 2007 vznikl za podpory Domu kultury ve Vizovicích malý spolek příznivců a posluchačů
jazzové hudby. Zahajovací schůzka – které se zúčastnili
Jarda Zemánek, hudebník Karel Dvořáček, výtvarníci
Naďa a Dušan Cendelínovi a Pavel Ťoukálek – byla
spíše diskusí o náplni činnosti vznikajícího klubu,
ale i přátelským setkáním s poslechem reprodukované
jazzové hudby z přinesených CD. Členové klubu mají
možnost představit ostatním svoji oblíbenou hudbu,
popovídat si o ní při sklence dobrého vína, seznámit

posluchače s nově vydaným albem a podobně. Až se
klubová setkání v budoucnu stanou (třeba jednou
za měsíc) pravidelností, chtěl by Jazz Club pořádat
i malá klubová „live“ představení pozvaných muzikantů a nebo ukázky z koncertů na DVD. Ale to je zatím
budoucnost.
Případní zájemci o spolupráci a členství se mohou
těšit na příští páteční setkání v měsíci září 2007 – přesnější informace bude včas oznámena.
Pavel Ťoukálek

Informace Městské policie
V poslední době se setkáváme stále častěji u sběrného dvora na ulici Štěpská a u sběrny nebezpečného odpadu na sídlišti Štěpská (bývalá kotelna) s tím,
že občané zde v době, kdy jsou tato místa uzavřena,
odkládají odpady k plotu tohoto dvora. Jedná se
o různé igelitové pytle, papírové krabice, staré koberce, stavební suť, ale i staré bytové jádro. U bývalé
kotelny se hromadí plechovky od barev, staré televizory nebo ledničky.
Dle § 47 odst.1 písmeno h) zákona 200/1990
Sb., o přestupcích, se přestupku dopouští ten, kdo
neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky
nebo odpady mimo vyhrazená místa. Za toto jednání
hrozí pokuta do 50 000 Kč.

Sběrna nebezpečného odpadu na sídlišti Štěpská
byla zrušena, slouží pouze jako sklad. Veškerý odpad
je vybírán ve sběrném dvoře na ulici Štěpská.
Otevírací doba sběrného dvora je po - pá 7 -18
a každou první a třetí sobotu v měsíci 8 -12.
Pro občany Vizovic a Chrastěšova je ukládání
odpadů zdarma.
Upozornění pro majitele psů. Pokud se stane, že
pes někoho pokouše, je majitel psa povinen nechat
ho nejpozději do pěti dní prohlédnout u veterinárního lékaře.
To platí vždy, tedy i v případě, že je pes očkován
proti vzteklině!
Ivo Výboh, MP Vizovice

Poděkování
Společenství vlastníků domů 999 a 1000 z ul.
Růžová by chtělo touto cestou vyjádřit poděkování
panu místostarostovi Ing. Burkartovi.
Především jeho zásluhou došlo k vyřešení problémů, které se zdály být několik let neřešitelné. Podle slov
bývalého vedení města bylo jejich napravení „během
na dlouhou trať“. Bylo pro nás velmi povzbudivé slyšet

z úst pana místostarosty místo slov o trpělivosti a zamítání našich argumentů prosté - jsem tu pro Vás.
Problémy trvající několik let se nyní řeší rychle
a seriozně ke spokojenosti občanů i města. Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů v další
práci.
Za výbor vlastníků: J. Rexa, M. Krajčová

Redakční rada Vizovských novin přeje všem čtenářům a dopisovatelům,
žákům i studentům krásné prázdniny, dovolené a vůbec dny volna, odpočinku a slastného nicnedělání. Využijte jich k načerpání nových sil k dalšímu studiu a práci.

Redakční rada

VIZOVSKÉ NOVINY • 17

Technické služby města Vizovice v letním období
Tím, co občany Vizovic v souvislosti s Technickými službami zajímá asi
nejvíc, je zahájení provozu koupaliště.
Oproti loňskému roku nám počasí
přálo, zařízení koupaliště přestálo zimu
bez větších škod, takže provoz může být
zahájen už od začátku měsíce června,
i když pouze o sobotách a nedělích.
Každodenní provoz bude zahájen od
1.července a potrvá až do konce prázdnin. V případě dobrého počasí bude
koupaliště otevřeno ještě i v září, ovšem
opět pouze během víkendů. To omezení
je zapříčiněno tím, že obsluha koupaliště
je zajišťována brigádníky a rozpočet
Technických služeb neumožňuje
zaměstnat pracovníky na plný úvazek
mimo období prázdnin, i když i s touto variantou do budoucna počítáme.
K rozšíření otevírací doby i mimo
prázdniny bychom chtěli přistoupit až
po generální opravě bazénu, která by
měla proběhnout do zahájení sezóny
v příštím roce. Letos nám totiž končí
povolení krajské hygienické stanice k provozování koupaliště, které už
nesplňuje hygienické požadavky dané
vyhláškou č.135/2004 Sb.
S ohledem na rostoucí náklady na
provoz koupaliště jsme museli v letošním
roce přistoupit i na mírné zvýšení cen:
• děti do 3 let 20Kč (dosud 10Kč)
• děti do 15 let 30Kč (dosud 20Kč)
• dospělí
50Kč (dosud 40Kč)
Pokud bude během měsíce června
počasí natolik příznivé, že bude
o koupaliště zájem, rádi bychom měli
otevřeno i ve všední den, i když až od
16.00 hod. V tom případě bude cena
vstupného nižší:

• děti do 3 let
zdarma
• děti do 15 let
15Kč
• dospělí
25Kč
Toto nižší vstupné samozřejmě platí
i pro víkendy, pokud koupaliště navštívíte
až po 16 hodině.
Stejně jako vloni i letos bude v areálu
koupaliště otevřen stánek s občerstvením.
A teď k dalším novinkám z činnosti
Technických služeb. V polovině května
jsme konečně dostali od projektové
kanceláře projekt výstavby sběrného
dvora, který nutně potřebujeme
vzhledem k tomu, že v letošním roce nám
končí povolení k provozu zařízení na
Štěpské. Na jeho základě budeme žádat
o povolení k prodloužení jeho provozu
s tím, že dosavadní sklad nebezpečných
odpadů a elektrošrotu bude z bývalé
kotelny přesunut do stávajícího areálu na
Štěpské, čímž bude vlastně dokončena
první etapa rekonstrukce tohoto provozu. Pro druhou etapu máme přislíbenu
dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ve výši téměř patnácti milionů
Kč, které budou investovány do stavby
tzv. zpracovatelského zařízení. Cílem této
investice je v podstatě rozšíření služeb
a zlevnění likvidace odpadů, které už
nebudou z větší části končit na skládce,
ale naopak budou ještě důsledněji
tříděny a nabídnuty k dalšímu prodeji
jako druhotná surovina. Součástí tohoto
zařízení na zpracování odpadů, které
bude dimenzováno na svozovou oblast
cca 15 000 obyvatel, bude například
třídička plastů, skla, papíru, kovového
odpadu, ale i stavebních sutí a štěpkovač
dřevní hmoty. V souvislosti s tímto
projektem v současné době jednáme se

společností Ekolamp, která by nám měla
zajišťovat bezplatný zpětný odběr zářivek
podobně jako je tomu u společností
Asekol a Elektrowin odebírajících elektrické spotřebiče a zařízení.
Od začátku května letošního roku
už postupně nabíhá separovaný sběr tzv.
tetrapaků – nápojových obalů z papíru
a v dohledné době zahájíme i třídění
barevného a čirého skla. Navíc hledáme
cesty, jak zahájit sběr plastových obalů
podobně jako je tomu u PET lahví,
tady však ztroskotáváme na příliš
vysokých nárocích odběratelů na čistotu
vytříděných obalů například od mléčných
výrobků. Zrovna tak se nám nedaří zajistit
rozšíření počtu kontejnerů anebo alespoň
dosažení kratších časových intervalů mezi
jednotlivými svozy papírového odpadu.
Tady je největší překážkou cena, kterou
si za svoz účtuje svozová společnost,
takže opravdu efektivního a přitom
levného způsobu likvidace papíru se
dočkáme až v příštím roce po zahájení
provozu zpracovatelského střediska.
Další novinkou v činnosti Technických
služeb města Vizovice je zahájení provozu internetových stránek, které najdete
pod samostatnou ikonkou na oficiálních stránkách městského úřadu a jejichž
hlavním smyslem je zprostředkovat pokud
možno co nejrychlejší kontakt mezi obyvateli Vizovic a technickými službami.
Zde můžete psát svoje připomínky, dotazy i žádosti, i když samozřejmě vítáme
i přímý kontakt, který je po předchozí
domluvě možný i mimo normální pracovní dobu.

Ing. Alois Pavlůsek
ředitel TS

Stavba roku 2006 Zlínského kraje
Letos se už po páté konala soutěž vyhlášená pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje „Stavba roku Zlínského
kraje“ za rok 2006. Hlavními organizátory soutěže byli: Krajská stavební
společnost při svazu podnikatelů ve
stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě a Česká komora architektů.
Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů
v oblasti pozemního stavitelství a jejich
autorů ve Zlínském kraji, přiblížení
takových děl širší laické i odborné

veřejnosti. Investoři, projektanti či
dodavatelé přihlásili do letošního ročníku rekordní počet objektů, a to 35
staveb. Ceny byly uděleny v pěti kategoriích: stavby občanské vybavenosti,
domy pro bydlení, rodinné domy, průmyslové a zemědělské stavby, dopravní
inženýrské a ekologické stavby a zvláštní kategorie projektů – realizace rozvojových projektů měst a obcí. Nejvyšší
možné ocenění Grand Prix architekta
Pavla Nováka získalo “Podnikatelské
a inovační centrum Zlín“. Tato budova
byla součástí Baťova továrního areálu
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a až do roku 1996 sloužila obuvnické výrobě. Dále byla udělena cena
hejtmana Zlínského kraje, kterou získalo „Informační centrum Zvonice
Soláň“. Také byla letos oceněna nejlepší
studentská práce roku. Získal jí Radek
Talaš ze Střední průmyslové školy stavební ve Zlíně za svou studii dostavby
knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti.
Také město Vizovice přihlásilo do
této prestižní soutěže stavbu v kategorii „Domy pro bydlení“, která byla
zkolaudována v loňském roce. Bytové

domy Vizovice č. 1. a 2. na Tyršově
ulici se v náročné konkurenci přihlášených projektů umístily na druhém
místě. Architektonicky budovy navrhla a projekčně připravila projekční
firma FORMICA s.r.o. Zlín a ing.
arch. Čilík. Realizaci projektu provedla stavební firma VW WACHAL
a.s. Kroměříž a investorem bylo Město
Vizovice. Stavbě bytových domů
předcházely kromě stavebního povolení i různé přípravné práce. Nejprve
bylo nutné zahuštění energetické sítě.
Jihomoravská energetika za finanční
spoluúčasti Města Vizovice vybudovala trafostanici T48 na pokrytí této
lokality elektrickou energií. I další
inženýrské sítě v blízkosti stavby scházely. K bytovým domům byl vybudo-

ván v délce 250m vodovod, plynovod,
splašková a dešťová kanalizace, kabely
NN a telekomunikační kabely. Vlastní
budovy jsou třípodlažní s obytným
podkrovím. Hmotově jsou značně členité v kombinaci se dřevem a stylově
dobře navazují na okolní valašskou
krajinu. Byty jsou velmi zajímavě dispozičně řešeny. V každém bytovém
domě je společná sušárna, kočárkárna
a plynová kotelna. Ke každému bytu
náleží jeden sklepní box. Před bytovými domy byly vybudovány chodníky
a 29 parkovacích stání. Velký problém
způsobila neúnosnost zeminy pod
zpevněnými plochami před bytovými
domy. Podloží se muselo zpevňovat,
čímž narůstaly i finanční náklady. Také
v průběhu stavby vyvstávaly další pro-

blémy, kterých na tak členité a rozsáhlé stavbě nebylo málo. Vše však
zdárně skončilo, byty i inženýrské sítě
byly dokončeny, zkolaudovány a předány k užívání občanům. Úsilí a práce
všech zúčastněných bylo také náležitě oceněno a dne 21.května 2007 na
slavnostním vyhlášení “Stavby roku
2006 Zlínského kraje“ , které se letos
konalo v nově zrekonstruované Malé
scéně ve Zlíně, byla stavba bytových
domů na Tyršově ulici ve Vizovicích
oceněna ve své kategorii „domy pro
bydlení“ čestným uznáním. Přidělenou
cenu na slavnostním večeru převzala
za město Vizovice spolu s architektem
a zhotovitelem stavby starostka města
Mgr. Alena Hanáková.

Ing.Milada Chudárková

Mladí hasiči soutěžili
Okresní kolo hry Plamen a dorostu
Ve dnech 19. a 20. května 2007 žilo
naše město hasičským mládím, zvláště
fotbalový stadion SK Vizovice.
Sobota 19. května se nesla v duchu
nejmladších hasičů o titul přeborníka
Zlínského okresu a v kategorii starších
žáků také o postup na krajské kolo hry
Plamen. Celkem 36 kolektivů přijelo
ukázat, co je jejich vedoucí za celý ročník
hry Plamen naučili.
A opravdu bylo se na co dívat. Souběh
tří štafetových běhů v jeden okamžik
byl velkou zátěží nejen pro pořadatele
a rozhodčí, ale i pro soutěžící družstva.
Díky velmi kvalitní přípravě byl průběh
soutěže naprosto hladký a královská disciplína (požární útok) skončila o hodinu
dříve než v loňském roce.

V kategorii mladších žáků zvítězili
mladí hasiči z Mladcové a v kategorii
starších žáků mladí hasiči z Brumova.
Neděle 20. května patřila zase
dorostencům okresu Zlín a Vsetín. Ze
Zlínského okresu se zúčastnilo 6 družstev
a 10 soutěžících v kategorii jednotlivců.
Z okresu Vsetín přicestovala 4 družstva
a 7 jednotlivců.
Začátek soutěže v podobě štafetového
běhu 4x100m ukázal, že tak jako v sobotu
ve hře Plamen, bude i v kategoriích dorostu urputný boj o přední umístění. Pro
následující běhy na 100m s překážkami
pořadatelé připravili celkem čtyři dráhy.
Díky tomu již v poledne čekaly jednotlivé
kategorie poslední disciplíny a to požární
útok a dvojboj.
V kategorii dorostenců zvítězili

dorostenci z Brumova, v dorostenkách
z Hřivínova Újezdu a kategorii smíšených
družstev hasiči z Louk.
Sobotní okresní kolo hry Plamen
a nedělní okresní kolo dorostu bylo velmi
dobře zajištěno domácími pořadateli
z SDH Vizovice. Také Okresní odborná
rada mládeže Zlín odvedla obrovský
kus práce a všem jmenovaným, včetně
zúčastněných rozhodčích, je třeba vyslovit
upřímná slova poděkování. Poděkování
patří také Městu Vizovice a SK Vizovice
za pronajatá hřiště.
Největším poděkováním však byly
spokojené, rozzářené oči dětí – účastníků
letošního okresního kola hry Plamen a dorostu ve Vizovicích.

Štalmach Jan
člen VV OSH Zlín

Řešte s námi sudoku
Řešení spočívá v doplnění všech políček tak, aby každý sloupec, řádek či čtverec obsahoval všechny číslice jedna
až devět. Řešení najdete na straně 23. Obtížnost: S-snadné, O-obtížné, N-nejobtížnější
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Hejtman přijal dobrovolné hasiče a poděkoval za kvalitní práci
Padesátku dobrovolných hasičů ze
všech částí Zlínského kraje přijal v sídle
Zlínského kraje hejtman Libor Lukáš,
aby jim u příležitosti oslav svátku svatého Floriana, patrona hasičů, poděkoval
za jejich obětavou činnost v hasičských
sborech. Představitelé Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska okresů Zlínského
kraje, mezi nimi byli dlouhodobě aktivní
členové i příslušníci nejmladší generace,
úspěšní například v soutěžích, obdrželi
z rukou reprezentantů kraje dary a pamětní
listy.
„Zasloužíte si poděkování především
za to, že dáváte svůj čas a svou energii zcela
dobrovolně a jen díky své vlastní dobré

vůli do aktivit, k nimž vás nikdo nenutí,
a bez kterých by přitom veřejný život
a oblast ochrany našich majetků, zdraví
a bezpečnosti byla citelně oslabena“, řekl
ve svém úvodním proslovu k pozvaným
hasičům hejtman Lukáš.
Mezi oceněnými byl i starosta SDH ve
Vizovicích br. Jan Štalmach, který pracuje

v SDH Vizovice již 40 let. Za tuto dlouhou
dobu zastával hned několik funkcí. Ve
sboru je 25 let starostou, v okrsku taktéž
starostou a na okresní úrovni je 22 let
členem výkonného výboru OSH Zlín.
Pod jeho vedením bylo SDH uděleno
vyznamenání Za mimořádné zásluhy
a v roce 2006 ke 120. výročí založení
sboru Čestný prapor Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska.
Byl opakovaně organizátorem
okresního shromáždění představitelů
sborů a v letošním roce okresního kola
mládeže a dorostu.

Hamešová Věra
jednatelka SDH

Sbor dobrovolných hasiček Chrastěšov aneb družstvo snů
Po roce se k nám vrací Máj a s ním
i jarní tradice jako je první polibek pod
rozkvetlou třešní, pálení čarodějnic,
stavění, kácení a kradení májky. K těm
vpravdě historickým přibyla trochu mladší,
ale již tradiční, májová Okrsková hasičská
soutěž, kdy se i na té nejmenší návsi objeví
různé hadice - „béčka“ a „céčka“ stroje
a začane se pilovat a dolaďovat forma, kontrolovat výzbroj a strojníci „štelovat“ po
zimě mašinky. Na cestách se objeví červená
vozidla s nápisem SDH různých značek
a velikostí.

Letošní okrsková soutěž proběhla
na fotbalovém hřišti v Zádveřicích
a provázelo ji opravdu letní počasí, takže
sprchování proudem chladné vody
z hadic vítaly davy horkem zmožených
dětí s nadšením. Zádveřani připravili pro
všechny zúčastněné skvělou atmosféru
a občerstvení, tradičně pivo a klobásky.
Padaly od komentátorů i klasické vtipné
hasičské hlášky. Ale to už všichni známe.
Chtěla bych dneska napsat o něčem jiném.
Málokdo si uvědomuje, že v našem okrsku
máme tak trochu raritu - ženské družstvo

Chrastěšovjanek s věkovým průměrem
kategorie „Old“. Co vlastně donutilo tyto
„holky“, kterým je či velmi brzo bude 40
let, aby se vrhaly do kádě plné vody, běhaly
po hřišti atd. Začalo to jako v pohádce:
bylo - nebylo, hodné a vzorné manželky
dlouhé roky fandily svým manželům, držely
jim palce a na druhý den vařily vývárky,
protože věděly, že účast na hasičské soutěži
je náročná a oslavy vítězství nebo zapíjení
prohry ještě více. Na jedné ze soutěží před
5 lety se ale domluvily, že na tom hašení
vlastně nic není a že by to mohly zkusit
také. A recese byla na světě a tady naše
pohádka končí, dál už byla jenom realita.
První jsme musely přesvědčit našeho
nového „guru“ Luďka Polčáka, že to myslíme opravdu vážně a víc než dvakrát se
sejdeme v plném počtu. Dál jsme se rozhodovaly, která z nás se na jaký post v útoku
hodí (tady jsme nemohly vysvětlit našim
hasičům, že jako každá správná ženská jsme
univerzálně použitelné a každá se naučíme
s klidem dělat i dvě věci). Zkoušely jsme,
kdo má větší páru v rukou, kdo dokáže
uběhnout 100 m a nezkolabovat na konci
a kdo dokáže běžet a ještě u toho držet
celkem těžký rozdělovač. Jenom na první
pohled nejjednodušší to měla strojnice,
ta ale zjistila, co ji čeká až při tréninku
s vodou těsně před soutěží. Nakonec se
náš kádr ustálil. Ignorovaly jsme výtky
našich hasičů, že: „To zas bude trapas“
nebo „My se k vám znát nebudeme“
a nastoupily jsme v plném počtu.
Tak a je to tady, naše první soutěž a nám
se podlomila kolena. Už na nástupu jsme
si uvědomily, na co jsme se to vlastně daly.
Vedle nás stály mladé statné sedmnáctky
a hřiště bylo plné svátečně oblečených
VIZOVSKÉ NOVINY • 20

lidí, kteří nás znají jako: paní učitelku,
paní sestřičku, paní prodavačku, paní
kadeřnici, paní švadlenu,…. Daly jsme
hlavy dohromady a vymyslely strategii
- hlavně to nepokazit, ty mladé holky
stejně nemůžeme uběhat. No, nebudu vás
napínat, my to zvládly! Na konci štafety
sice některé z nás vypadaly, že budou
potřebovat křísit a útok jsme provedly
s téměř dvojnásobným časem než muži,
ale to zadostiučinění, když nás přišli i ti
největší pochybovači poplácat uznale po
rameni, se těžko popisuje. Do historie se
zapsal i výrok jedné z nás: „Ode dneška mi
budeš, miláčku, říkat pane a vykat.“
Od té doby nastupujeme na okrskové
soutěže každý rok s heslem – „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se, no a když se u toho
dá ještě i vyhrát … tak proč ne.“ Dvakrát
se nám dokonce podařilo dosáhnout na
nejvyšší metu, právě díky našemu klidu
a rozvaze. Dneska máme už stálé členky
a zbytek se střídá podle potřeby, sem
tam nám věkový průměr trošku pokazí
mladší kamarádky, které zaskakují, když
některá z nás máme ischias, natažené
šlachy, pokouše nás pes nebo nás dočasně
vyřadí z kádru mateřské povinnosti. Tímto
bychom jim chtěly také poděkovat. Některé
roky jsme jako vesnice s nejmenším počtem
obyvatel v okrsku nastoupily s největším
počtem soutěžících, protože máme ještě
i družstvo žáků, takže hasí celé rodiny.
Po každé soutěži si říkáme, že letos je to
opravdu naposledy, už jsme na to staré
a není nám to potřeba. A pak přijde květen
a my odložíme vařečky, zástěry, jehly …
a jde se na trénink.

Autorka:Simona Malá
e-mail : honeydog@seznam.cz

Entuziasmus

Silná Lucerna

Žáci pomaličku oheň enthusiasmu mění
na popel syndromu vyhoření...
Ve snaze zastavit proces pro hodiny příští
stane se bohužel i – že kantor liští...
květen

Pět
generací zpět
nás regenerující mlýny
semlely s kopce do doliny,
ale naše robky
pořád zavařují do polévek drobky...
Vidíte, jak neslavně to s naším stěhováním
z Ubla do Vizovic dopadlo:
Nepřestaly nám chutnat drobky a navíc, začalo nám chutnat
ubelské divadlo!
Na to zme sa ludé zlatí
nemoseli stěhovati...

M.B. 2007

Společenská kronika
duben - květen 2007
Narození
Laura Sýkorová - bžezen
Rodiče: Vlastimil a Iveta roz. Kučerová
Nika Holbíková
Rodiče: Patrik a Petra roz. Linbergerová
Denisa Benková
Rodiče: Martin Benko a Monika Burešová roz.
Brdušíková
Sofie Úlehlová
Rodiče: Marek a Veronika roz. Zítková
Bořivoj Hnát
Rodiče: Petr Hnát a Pavla Mamulová
Adéla Nášelová
Rodiče: Radim a Olga roz. Hrnčiříková
Jakub Slovák
Rodiče: Martin a Jana roz. Straková
Petr Macík
Rodiče: Drahomír a Daniela roz. Preclíková
Marta Dobiášová
Rodiče: Milan a Hana roz. Manďáková
Jan a Karel Dvořáčkovi
Rodiče: Karel a Jana roz. Nedbálková
Jaroslav Garay
Rodiče: František a Šárka roz. Kirchnerová

Pronikavé světlo zažehla ve vizovském kulturáku
komediantská ubelská cháska.
Netradiční Lucernou si posvítila na Jiráska
a ve mně prosvítila vzpomínky na staříčky a tatu
výkonem, aspoň tak, ze dva tisíce wattů!

M.B. 2007

Rozhledna
Rozhlížím se po kraji. S dominantou kostela za zády.
Před sebou pohled a v něm prázdninové putování cyklistickými cestičkami Vizovicka. Přes kopce, k rozhledně, na
Janovou horu, na Zádveřské paseky.
Lze se dívat kolem, zdánlivě nedaleko, a přece dohlédneme až za hranice. Objevíme nový horizont svého domu.
Není podložen tisícem kilometrů, ale dní. Neprobíhá v metru a přece je uložen hluboko v podvědomí, jak to jen domov
umí.
Rozhlednou u zdi kostela se dívám do kraje. Za hranice
dní i let. A vidím svět.

Miloš Vavrečka

Moudrá slova

Úmrtí
Karel Strnad, Říčanská, 75 let
Jiřinka Trubáková, Poštovní, 86 let
Alois Mazal, Tyršova, 62 let
Miloslav Zedník, Tyršova, 69 let
Ivan Preclík, Lípová, 59 let
Josef Vitman, Štěpská, 87 let
Mária Lutonská, Pardubská, 73 let
Františka Čižmářová, Pardubská, 87 let
Jana Červenková, Říčanská, 66 let
Jan Světlík, Chrastěšov, 80 let

Sňatky
Marek Švancara – Martina Lukaštíková
oba Vizovice
Martin Rutar – Marie Šebáková
oba Vizovice
Oldřich Hoferek – Eva Beranová
oba Vizovice

Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby celá vina spočívala jen
na jedné straně.
F. ROCHEFOUCAULD
Neříkej vždy to, co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš.
C. A. CLAUDIUS
Ješitný je tak pln sám sebe, že v něm není místa pro nic jiného.
T. PAINE
Všude kvetou květy pro toho, kdo je chce vidět.
MATISSE
Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl
ochoten zemřít.
BALZAC
Člověku je někdy lehčí zemřít pro svoje zásady, než podle
nich žít.
SENECA
Když nás žena miluje, odpouští i naše nedostatky. Když nás
nemiluje, neodpustí ani naše přednosti. MONTESQUIEU
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SPORT
Koupaliště – AQUAPARK

Celou řadou vodních atrakcí včetně
tobogánu a skluzavky by do budoucna
mohlo být vybaveno nové koupaliště ve
Vizovicích.
Stav současného koupaliště je
bohužel žalostný
a rekonstrukce
koupaliště je odhadnuta na miliony
(cca 10 mil. korun). V rekonstrukci
ale nikdo nepočítá s novými vodními atrakcemi, ani se zvětšením plaveckého bazénu nebo vybudováním
dětského bazénu s vodními atrakcemi.
Tyto miliony „padnou“ pouze na opravy bazénu, sociálního zařízení, šaten
a nutných oprav prostorů koupaliště.
Každý rok jsme v napětí zda hygiena
udělá opět výjimku, ale co bude další
roky? Protože vlastníkem koupaliště je
TJ Sokol a ne město Vizovice (to má
koupaliště v pronájmu), není divu,
že Město potřebným investicím do
rekonstrukce koupaliště není nakloněno. Situace je tedy pro nás občany
města Vizovic nepříznivá. TJ Sokol,
jako majitel koupaliště není ochoten
koupaliště městu prodat, ale není ho
schopen ani zrekonstruovat.
Vzhledem k tomu, že naše koupaliště je vyloženě sezónní záležitost,
jeho provoz je omezen pouze na 2

měsíce v roce a zároveň je ovlivňován
i počasím. To má neblahé důsledky na
jeho provoz a po zpracování analýzy
ziskovosti/ ztráty se zjistilo, že každý
rok vykazuje koupaliště nemalou ztrátu. Např. v r. 2006 byla ztráta ve výši
225 000,- Kč (celý srpen nám propršel)
a za zmínku jistě stojí fakt, že 80%
z celkové tržby bylo vybráno na vstupném ve dnech kdy se konal festival
Masters of Rock. Na 20% z celkové
tržby se podílí místní občané, dovolenkáři a okolí. Není divu pro tak malou
účast lidí, vždyť v téměř v každé vesnici
v okolí jsou podmínky pro koupání
lákavější (více vodních atrakcí, posezení na lavicích u stolu, občerstvení,
dětský bazének)
Když to tedy shrneme, zjistíme, že
rekonstrukce do stávajícího koupaliště
v cizím vlastnictví je naprosto neekonomické, pro mladé rodiny s dětmi, mládež, ale i seniory nevyhovující
a nelákavé. Tak proč investice..?
Podívejme se na to ještě z druhé strany. Co přiláká klientelu a jaká
je cílová skupina lidí – milovníků
vody? Klientelu přiláká pěkný plavecký bazén (mládež, dospělí, důchodci),
vodní atrakce (děti, mládež, dospělí,
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důchodci), pěkné a čisté šatny, sociální
zařízení, sušárna, posezení, občerstvení, pohoda. Musí to být jen sezonní
záležitost? Nemáte chuť si zaplavat i na
jaře, v zimě, na podzim, kdy venku
prší a doma je nuda, když venku mrzne
a ležíte jen u televize?
Možná by to mohla řešit myšlenka
na výstavbu nového koupaliště – „na
zelené louce“ s příjezdem a možností
zaparkovat u bazénu. Novou výstavbu
víceúčelového koupaliště – krytých lázní
nebo jestli chcete AQUAPARKEM.
Výstavba
krytých
lázní
AQUAPARKU by řešila hned několik
problémů. Problémy s hygienou, nové
čisté prostředí s plaveckým bazénem,
vodní atrakce, dětský bazén, občerstvení, sprchy, šatny... Kdo by si přišel
na své? Děti, mládež, školky, školy,
mladé rodiny s dětmi, dospělí, důchodci.. Kdy? Kdykoliv – jaro, léto, podzim,
zima, ráno, poledne, odpoledne. Uživil
by se krytý bazén? Pokud by se budoval s tím, že bude určen pro spádovou
oblast 20 000 obyvatel, tak určitě. Co
je spádová oblast 20 000 obyvatel?
Je to oblast Vizovicko – Slušovicko
(Vizovice, Slušovice, Ublo, Lutonina,
Lhotsko, Bratřejov, Zádveřice, Březová,
Dešná, Neubuz, Hvozdná, Trnava,
Všemina, Hrobice, Podkopná Lhota,
Veselá).
V minulém čísle Vizovských novin
jste měli možnost vyplnit formulář
„Projektového listu“, ve kterém jste
mohli uvést své náměty na projekty,
které byste uvítali kdyby se zrealizovaly.
Tyto „Projektové listy“ slouží
k tomu, aby se vyhodnotilo co postrádáte ve Vizovicích ...
Máme nové mladé dynamické lidi
v čele Města Vizovic a v zastupitelstvu,
máme euromanažerku, která může ve
spolupráci s MASkou (Místní akční
skupina Vizovicko a Slušovicko) získat
dotace na „Projekty“. Věřme, že jsme
si zvolili při posledních volbách dobře
a že se dočkáme i nového „koupaliště –
bazénu “ s celou řadou vodních atrakcí
včetně tobogánu či skluzavky.....

D.U.
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Už několikátý rok je letní čas na našem útvaru spojený
se zabezpečením hudebních festivalů, které se konají v areálu likérky Rudolf Jelínek a.s.
Jako první nás čeká v červenci Masters of Rock a v srpnu tradiční Vizovické Trnkobraní a dále koncem měsíce
srpna Barum Rallye. Všechny tyto akce, ale hlavně Masters
a Trnkobraní budou vyžadovat maximální nasazení sil
zdejšího oddělení. Chtěl bych Vás v souvislosti s letními
festivaly požádat o trpělivost na straně jedné a o součinnost na straně druhé. Bez Vaší pomoci se v mnohých
případech neobejdeme.
To jsou vyhlídky na léto. Pevně věřím, že stejně jako
v minulých letech zabezpečení všech chystaných festivalů
zvládneme, a že tyto festivaly nezpůsobí v životě místních
obyvatel zbytečné komplikace.
Jen v krátkosti se vrátím k nápadu trestné činnosti
a přestupků za uplynulé období.

Od začátku letošního roku evidujeme 130 trestných
činů, což je o 61 trestných činů více jako ve stejnou dobu
v loňském roce. Z avizovaných 130 případů se orgánům
PČR podařilo objasnit cca. 75 případů, z čehož plyne
objasněnost cca. 58%.
Pokud jde o nápad přestupků, zaevidovali jsme od
začátku roku 1442 případů, kdy většinu tvoří přestupky
v dopravě, jako je překročení povolené rychlosti, porušení
stanoveného osvětlení vozidel, nepřipoutání bezpečnostními pásy a použití hovorového zařízení při řízení vozidla.
V tomto případě se jedná o velký nárůst oproti předcházejícím letům. V dopravě bylo uloženo 1128 blokových
pokut v částce 887000,-Kč. Bylo zadrženo na místě celkem 36 pachatelů tr. činů.
Dovolte mi, abych Vám popřál co nejklidněji strávenou dovolenou, na které je potřeba si odpočinout od
každodenních starostí a stresů.
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Nyní opět něco z historie četnické stanice ve Vizovicích
- díl šestý Chtěl-li se stát někdo za první republiky četníkem, nebylo to
mnohdy jednoduché a zvláště po přijetí ke sboru si nováček vytrpěl
první roky služby na exponovaných místech v pohraničí, Slovensku
nebo Podkarpatské Rusi.
Pro přijetí k četnictvu musel žadatel splňovat tyto podmínky:
být státním občanem RČS, být bezúhonným, svéprávným a duševně způsobilým, být ve věku 21 až 35 let, svobodný neb bezdětný
vdovec, znalý ve slově i písmě jazyka československého, prokázat se
vzděláním, kterého se nabývá na obecné škole a má výcvik vojenský
vykonaný nejméně po dobu, kterou stanovil branný zákon. První
povinností četníka bylo složení služební přísahy. Dále se museli noví
četníci na zkoušku zavázat k čtyřleté povinné službě, sloužit jeden
rok na zkoušku a vykonat odbornou zkoušku před komisí složenou
z četnických důstojníků a úředníků politické správy.
Po přijetí k četnictvu byli četníci na zkoušku zařazováni k doplňovacímu oddělení do četnické školy na 8 měsíců. Jejím posláním
bylo poskytnout nově přijatým četníkům spolehlivý základ pro
jejich další systematický výcvik a pro praktické upotřebení ve službě.
Po uplynutí doby studia byli zařazeni na ČS k vykonání praxe. Po
úspěšném uplynutí zkušební doby byli převzati do definitivního
stavu a jmenováni strážmistry. Sbor se dělil na tyto hodnostní
skupiny:
I. četničtí gážisté bez hodnostní třídy a) mužstvo - četníci na zkoušku, závodčí
b) strážmistři - strážmistr, št. strážmistr, praporčík
c) vrchní strážmistři (po 10 letech služby)
II. důstojníci četnictva a) nižší - poručík, nadporučík, kapitán
b) vyšší - št. kapitán, major, podplukovník, plukovník
c) generálové - generál četnictva
Povyšování důstojníků se řídilo zásadami v čsl. vojsku. Vrchní
strážmistři, kteří ukončili 1 rok služby mohli být jmenováni důstojníky.
Po 4 letech služby v rámci prohloubení všeobecného a odborného vzdělání definitivních četníků tito mohli nastoupit do školy pro
výcvik velitelů stanic. Ustanovení velitelé stanic v hodnosti vrchní
strážmistrů se mohli dále vzdělávat ve škole pro výcvik výkonných
důstojníků. Mimo to mohli četníci, měli-li zájem a splňovali
výsluhu let a bylo jim studium doporučeno služebním nadřízeným
navštěvovat pokračovací výcvik a odborné kurzy. Každé Zemské
četnické velitelství mělo své školy pro četníky.
Během výkonu služby definitivním četníkům přináležely i různé požitky. Mezi pravidelné požitky patřilo služné, místní příplatek,
četnický přídavek, ubytování a zařízení, oděv, výstroj a výzbroj
a „limitní kuřlavý tabák“. Ke zvláštním požitkům pak patřil jednotný drahotní příplatek, drahotní příplatek na děti, kancelářský paušál, cestovní výlohy, svědečné, stravné, léčebné, opatrovné, odměny
za záslužné činy, diety odloučených od rodiny, penzijní požitky,
pohřebné a úmrtné.
Zajímavostí je, že služné se vyplácelo prvého dne každého
měsíce předem!!!
A nyní nahlédněme opět do historie četnické stanice ve
Vizovicích...
28.10.1933 oslava 28. října 1933 ve Vizovicích.

Oslava 28. října 1933 byla provedena ve Vizovicích způsobem
důstojným a zúčastnily se jí veškeré složky obyvatelstva bez rozdílu
politického přesvědčení. Pořad oslav: v předvečer 28. října byl
uspořádán na Wilsonově náměstí tábor lidu pod protektorátem
města Vizovic. Po zahrání státní hymny byla na náměstí vztyčena
státní vlajka, načež promluvil k přítomným o významu 28. října pro
národ čsl. profesor Otto Vaverka z Val. Meziříčí. Po proslovu prošel
celým městem lampionový průvod a tím byla slavnost ukončena.
Domy byly hojně ozdobeny prapory ve státních barvách. Dne 28,
října konány ve zdejším katolickém kostele bohoslužby za zdar Čsl.
republiky.
Za rok 1933 docílila zdejší stanice těchto úspěchů: zatčeno bylo 45 osob, oznámeno bylo 636 osob, předvedeno bylo
14 osob, eskort bylo provedeno 11 a následkem živelních pohrom
byla vyslána 1 hlídka, jednacích čísel dosaženo 4161.
7./3. 1934 oslava narozenin pana presidenta T. G. Masaryka
1934.
Narozeniny pana presidenta republiky T. G. Masaryka dne
7.3.1934 byly oslaveny ve Vizovicích tím způsobem, že veškeré
budovy v nichž jsou státní úřady a v hojném počtu též soukromé
budovy byly ozdobeny prapory ve státních barvách. Tento den se
nepracovalo a byl to den sváteční. Školní dítky obou škol obecné
i měšťanské shromáždily se ve školní budově, kde jim bylo učiteli
přednášeno o životě pana prezidenta republiky a jeho velkém díle
vykonaném pro čsl. samostatnost, doma i za hranicemi. Veřejných
projevů a akademií pořádáno nebylo.
29/10 1934 Oslava 28. října 1934 ve Vizovicích.
Oslava 28. října 1934 byla provedena ve Vizovicích způsobem
důstojným za účasti veškerého místního obyvatelstva. Pořad oslavy
v předvečer 28. října: v 18 h. slavnostní zasedání městské rady, načež
byla před radnicí zahrána státní hymna. Na náměstí uspořádán
tábor lidu, kde promluvil k přítomným o významu 28. října pro
československý stát ředitel obecné školy ve Vizovicích Metoděj
Bakala. Nato následoval lampionový průvod Vizovicemi k Sokolovni, kde byl promítán film znázorňující příjezd a uvítání prezidenta
T.G. Masaryka ve Vizovicích dne 24./6. 1928.
20.8.1934 Stavba dráhy Vizovice - Polanka.
Dnem 20.8.1934 počala fy. Baťa ze Zlína se stavbou nové dráhy
z Vizovic do Val. Polanky. Ke stavbě dráhy bylo použito nezaměstnaného dělnictva ve stáří od 18 do 26 let. Dělnictvo ubytováni ve
společných barácích v Lutonině a tam také společně stravováno.
Pořádek v barácích je vzorný. Zaměstnání: 5.30 budíček, do 6.30
čištění a snídání, 6.30 do 6.45 cvičení, 7h až 11h práce na dráze,
11-13 polední přestávka a oběd. Od 13-17h práce na dráze, 17-18h
osobní péče tělesná, 18-18.30h společenské shromáždění, 18.3019.30 h večeře, jazykové kursy, hry, čítárna, 22-5.30 spánek. Práce
byla započata se 100 dělníky. Počet tento se postupně zvyšoval do
konce roku 1934 na 200 dělníků.
31.12.1934 Za rok 1934 docílila zdejší stanice těchto úspěchů:
zatčeno bylo 45 osob, oznámeno 481, předvedeno 17, poskytnuty
2 asistence, provedeno 14 eskort a následkem živelních pohrom
vysláno 6 hlídek. Jednacích čísel dosaženo 4480

-pokračování příštěnpor. Bc. Karel Jurčák
pprap. Tomáš Kubů
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