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Dary
Podzim se přihlásil příjemnými slunečními
paprsky, které stále hřejí (často i na duši) a chladivý vzduch oznamuje brzký příchod mrazíků
i nedalekou zimu. Těší nás barevnost přírody
a červeně, žlutě nebo zeleně zbarvené listí nás
stále znovu uchvacuje. Stojím na balkoně zámku
a těším se pohledem na zámecký park. Chvíle
čekání před dalším svatebním obřadem. Hezká
chvíle. „Máte to tady krásné“, ozve se mi náhle za
zády hlas matky ženicha. „Jsem původně rodačka
ze Zlína, ale žiji léta v Praze. Nikdy jsem tu nebyla
a jsem udivena krásou zámku i parku. Máte tady
skutečné bohatství.“ Ano, máme. Kolikrát jsem
již slyšela podobná obdivná slova návštěvníků,
naplňující člověka možná i pýchou. Vnímáme
však i my, kteří tady žijeme, stejně tuto nádheru?
Mnozí jistě ano, a tak zcela přirozeně nabíráme
sílu z prostředí, které nás obklopuje a které jen
obtížně chráníme před těmi, kdo zahánějí nudu
třeba vandalismem. Procházím se parkem a radost
se mísí se smutkem, když mě míjejí pěstěné košaté
stromy se zničenými lavičkami, zrestaurované
sochy gladiátorů s paloučkem, kde vlastně ještě
nedávno rostly vzácné růže… Chránit pěkné věci
stejně jako přírodu a hýčkat si prostředí, ve kterém
žijeme, se jistě vyplatí. Dá to však hodně námahy
a pomoc každého z nás je na místě. Nebo alespoň
pochopení.
Je podzim. Období teplých ponožek, svetrů
a večerního čaje s medem, který zahřeje. Je barevný
a rozmanitý jako lidský život. Vnímáme jeho krásu
a těšíme se z darů, které přináší, stejně jako jej vnímali naši předci. A je jenom na nás, jak ochráníme
dary, které nám, svým budoucím, tady zanechali.
Mgr. Alena Hanáková

ČÍSLO 9-10

CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME
− Ze zasedání městského zastupitelstva
− Radikální řez v zámecké zahradě
− Tříděný odpad očima ředitele TS
− Vizovická katolická fara s novou střechou
− Děti z jeslí − ohrožený druh
− Jubilejní 40. koncertní sezona skončila
− Společenská kronika
− Z policejního deníku

starostka
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 10. 9. 2007 následující usnesení:
Majetkové záležitosti:
Zastupitelstvo zrušilo záměr prodeje a zamítlo prodej části pozemku p. č. 79 v k.ú. Vizovice (Porážky) z důvodu
případného připojení kanalizace Porážky – ulice Chrastěšovská.
Souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku č. p. PK 4528/1 v k. ú.Vizovice v průmyslové zóně nad
Razovem a zároveň v téže zóně ukládá oddělení majetku a investic (dále jen OMI) jednat s firmou III SOKO
o odkoupení pozemku pod budovami v jejich vlastnictví.
Dále odložilo žádost MUDr. Světlíka o směnu pozemků v lokalitě Porážky do doby předložení návrhu řešení
majetkové situace OMI a souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje p. č. 148/2 v k. ú. Vizovice (příjezd
k domům za „Gregarovým“). Schválilo prodej kotelny na Poštovní 992 panu Tomáši Kůstkovi za minimální
cenu 1 500 000 Kč.
Dále pak odložilo žádost pana Hurty na odkup pozemků kolem stájí a manželů Poláchových na odkup části
cesty do doby vyjádření majetkového výboru a zamítlo žádosti o prodeje městských pozemků p. č. 4522/7, p. č.
4528/17 z důvodu vedení kanalizace a p. č. 4866 z důvodu vedení vodovodního řadu, kde ovšem bylo povoleno
zřízení věcného břemene.
Změny uzemního plánu:
Zastupitelstvo zamítlo žádosti o změnu územního plánu lokalit „Háj“, „Nad Městem“ (nad Glückem) a „Nad
Vinohrádkem“ s tím, že tyto velké lokality vyřeší nový územní plán a schválilo žádosti o změnu územního plánu
týkajících se pozemků p.č. 2361, p.č. 2412/2, p.č. 2424/9, p.č. 2424/5, p.č. 2424/8 p.č.2251, p.č.2252, p. č.
1308/2, p.č. 1202/1, nad a pod „Medikou“ směrem na Chrastěšov, p.č.3964 a 4244/10 směrem na „Barák“.
Žádost o změnu územního plánu týkajících se pozemků p.č.2387/2 , p.č.2387/1 zastupitelstvo odložilo.
Zastupitelstvo také schválilo vydání změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Vizovice týkající se individuální výstavby rodinných domů v lokalitě Těchlov a Krňovská - Prostřední. Zastupitelstvo dále určilo místostarostu ing. Jaroslava Burkarta, aby spolupracoval s pořizovatelem na zpracování zadání změny č. 15 územního
plánu sídelního útvaru Vizovice vymezení zastavěného území Chrastěšov.
Finanční záležitosti:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních Rady města Vizovice provedených od
29. 6. 2007 do 10. 9. 2007 týkajících se záměn mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu. Schválilo rozpočtové
opatření č. 8Z týkající se záměn v rozpočtu sloužících k zpracování příloh k žádostem do operačního programu
životního prostředí a zpracování projektové dokumentace na akce kanalizace a opravy chodníků.
Schválilo finanční příspěvky žadatelům, tj. nemocnici, organizaci VITEK a základní umělecké škole, také schválilo poskytnutí bezúročné půjčky TJ SOKOL Vizovice ve výši 140.000,- Kč, přičemž čerpání půjčky bylo
podmíněno podpisem dohody o způsobu majetkového řešení koupaliště a fotbalového stadionu a pověřilo
STAROSTKU přípravou této dohody.
Různé:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o zrušení Městské památkové zóny ve Vizovicích a pověřilo STAROSTKU
informovat na příštím jednání zastupitelstvo o činnosti komise pro přehodnocení rozsahu Městské památkové zóny Vizovice a způsobu ochrany a péče v dotčených částech. Dále pak uložilo TAJEMNÍKOVI zaslat
k posouzení studii řešení křižovatky I/49a I/69 na Ředitelství silnic a dálnic Brno a Policii ČR, dopravnímu
inspektorátu Brno a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 2/2007 o zrušení městské policie.
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Upozornění na skončení platnosti občanských průkazů v roce 2007
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané v roce 1997 a 1998, pozbývají platnosti dne 31. 12. 2007 s vyjímkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936.
Žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2007.
K vyřízení nového občanského průkazu je nutné předložit dosavadní občanský průkaz, fotografii 35 mm x 45 mm
(čelní pohled, světle modré nebo bílé pozadí).

Živnostenský úřad informuje
Městský úřad Vizovice, odbor Obecní živnostenský úřad, v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb, rozšířil své služby
o vydávání výpisů z obchodního rejstříku.
V současné době lze na živnostenském úřadě v úředních hodinách*) pořídit:
− výpis z obchodního rejstříku
− výpis ze živnostenského rejstříku
Cena za vydání výpisu se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
*) Úřední hodiny Po a St, 8.00–17.00 h.

Město Vizovice nabízí k prodeji tři byty na sídlišti Štěpská, Vizovice.
Stručný popis: všechny byty jsou
v panelovém domě č. p. 948, dům je
šestipodlažní s plochou střechou, byty
jsou I. kategorie, 2 + 1 s příslušenstvím,
o rozměru cca 58 m2. Byt č. 948/1 je
v 1. nadzemním podlaží, byt číslo 948/10
je ve 4. nadzemním podlaží a byt číslo
948/13 je v 6. nadzemním podlaží. Dům
má výtah.
Lhůta pro podávání žádostí je od
25. října 2007 do 26. listopadu 2007 do
14.00 hodin.
Žádosti do výběrového řízení lze
podat pouze písemně v zalepené obálce
na podatelnu MěÚ Vizovice nebo doporučeně poštou na adresu Město Vizovice,

Masarykovo náměstí č. p. 1007, 763 12
Vizovice.
Obálka musí být označena
“NABÍDKA č. bytu (948/1 nebo 948/10
nebo 948/13) NEOTVÍRAT !”
Na obálku nezapomeňte napsat svoji
adresu, případně i telefon. Návrh musí
obsahovat jméno žadatele, adresu, telefonní případně i jiný kontakt, nabízenou
kupní cenu v Kč a číslo účtu, kam Vám
bude případně vrácena záloha.Zájemce
je povinen nejpozději v den uzávěrky
přijímání nabídek složit zálohu ve výši
50.000 Kč, jinak bude jeho nabídka
vyřazena. Zálohu uhraďte na účet číslo
6015-1406726359/0800. Uchazeči,

kteří nebude vybrán, bude záloha vrácena do jednoho měsíce od data konání výběrového řízení. Pokud nebude
s vybraným uchazečem kupní smlouva
na byt uzavřena do dvou měsíců od data
schválení prodeje zastupitelstvem města
Vizovice, a to z viny nabyvatele, propadá
jeho záloha ve prospěch Města Vizovice.
Bližší informace včetně nejnižší
ceny podání se dozvíte na Úřední desce
Městského úřadu Vizovice, na stránkách
Města www.vizovice.eu nebo na Oddělení
majetku a investic MěÚ Vizovice, telefon 577 599 106 nebo 724182886. Na
tomto telefonu si lze také domluvit prohlídku bytu.

ŠKOLY
Informace o jeslích
O jeslích se v poslední době ve
Vizovských novinách hodně psalo.
Jednalo se o strohý výčet čísel. Je pravda, že náklady na jesle byly rok od roku
vyšší. Ale stejnoměrně byly navýšeny
výdaje ve všech odvětvích a složkách

města. V článku bylo poukazováno na
naše mzdy. Jsou nám vypláceny podle
tabulek, jako kterékoliv pracovnici naší
profese. Kdo by nám dal víc, než na co
máme nárok? Náš rozpočet jsme šetřily
díky sponzorům, kteří naše děti obdaroVIZOVSKÉ NOVINY • 3

vali hračkami. Našimi hlavními sponzory
byli pan Jar. Slezák a pan Karel Lutonský.
Jim a všem ostatním děkujeme.
Také bych chtěla vysvětlit, že 100%
docházka u dětí batolícího věku, vzhledem k častější nemocnosti, by byla spíše

výjimkou. Ani u dospělých nemůžeme
počítat se 100% docházkou do zaměstnání. Za I. pololetí letošního roku jsme
měly průměrnou docházku 10 dětí. Počet
dětí pracujících maminek narůstal do
června na 11. Kromě našich stálých dětí
jsme přijímaly děti s možností docházky
5x do měsíce. Maminkám jsme se vždy
snažily vyjít vstříc. Od července − po
úpravě poplatku na 4 000 Kč, za měsíc
je situace v jeslích neutěšená. Děti, které
na podzim dovršily věku tří let a za jiné
situace by chodily do jeslí, vodí rodiče po
domluvě s ředitelkou MŠ do školy. Zde
platí poplatek za školné + stravné 850 Kč
za měsíc. V MŠ je třída s nejmladšími
dětmi plná a další nemůžou přijímat.
Vysoký poplatek za jesle rodiče odradí
a přitom jsou jesle důležité i ze společenského hlediska. Byly jsme ochotny
ihned přijímat děti na doporučení sociální pracovnice. V lednu jsme upozornily
na dítě, na němž byly patrny známky
fyzického násilí. Dítě je dodnes v DD na
Burešově.
V jeslích jsme umožňovaly praxi
absolventkám Baťovy univerzity ve
Zlíně. Velmi úzce spolupracujeme s pracovnicemi MŠ. Snažíme se dobře připravit děti pro vstup do MŠ. My samy

nemůžeme svoji práci hodnotit, ale
odmítáme ji považovat jen za “hlídací
službu. Rodiče dětí batolícího věku jsou
si vědomi zodpovědnosti, kterou nesou
za své dítě. Děti jsou tak zranitelné!
Proto si představte naši práci. Kolik úsilí
a lásky jsme musely ze sebe vydat, abychom získaly důvěru Vašich dětí. A jinak
to ani nešlo - odpovídat na otázky, vždy
ochotně pochovat, přitulit. A jak jinak
- být stále vlídná, usměvavá, vzbuzující důvěru dětí. Kolikrát bychom rády
prezentovaly na veřejnosti, jak máme
šikovné děti, kolik se naučily tanečků

a písniček. Jenže děti jeslového věku
v cizím prostředí a mezi cizími lidmi
nemají pocit bezpečí a jistoty a nechtěly
jsme je vystavovat stresům. Někdo může
namítnout, že jsme za práci placené, ale
plno jeslových sester odešlo pracovat do
nemocnice, protože péče o děti v jeslích
je neuspokojovala.
Nevíme, jak vše dopadne s jeslemi,
ale věřte milí rodiče, že nám bylo ctí, že
jste k nám měli důvěru a své děti nám
svěřovali do péče. Ať vám děti rostou
k radosti a všem přejeme jen to nejlepší.
Za jesle Elen Macháčková

Ohrožený živočišný druh
Do ulic města chladně a deštivě
dýchl podzim. Je září. Jako každý rok
můžete potkat stovky aktovek a batohů, jejichž nedospělí majitelé jsou plni
prázdninových zážitků. Dopoledne se
kolem vás zavlní barevný had předškoláků, a pokud budete mít opravdu štěstí,
potkáte, možná naposled, i ty nejmenší. Trpaslíčci v letitých modrozelených
kombinézkách pomalu postupují ulicí
a pevně se drží jeden druhého, aby se
v cizím světě bez maminky neztratili.
Ještě před prázdninami byl mezi nimi
i ten můj. Být matkou trpaslíčka není
med. Nejdřív přijde bolestné poznání,
že náklady rodinného rozpočtu převyšují příjmy, a splácení vaší hypotéky je
vážně ohroženo. Po vyloučení alternativy vyloupení místní pobočky spořitelny
či dalšího zadlužení, začnete přemýšlet

o předčasném návratu do zaměstnání
a pátrat po vhodné náhradní matce.
Vaše nároky na tuto osobu jsou v přímé
úměře k míře lásky, kterou ke svému
dítěti cítíte, a tak hledáte někoho, kdo
bude mít vaše dítě rád, je fyzicky zdráv
a přiměřeně psychicky odolný, má
nekonečnou zásobárnu her, dětských
písniček a trpělivosti, zná zásady hygieny, zdravého stravování a umí je převést
do praxe, ví, jak ošetřit drobná zranění
a má přehled o číslech tísňového volání,
s oblibou se patlá v písku a stavět věže
z kostek. Mu činí nevýslovné potěšení,
dokáže dlouhé hodiny číst, nafukovat
balónky a odpovídat na otázky typu:
Proč, miluje zvířata /i toulavá/ a jako
bonus hraje alespoň na jeden hudební
nástroj? Když se na tento výsostný post
nikdo z vašeho okolí dobrovolně nehlá-
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sí, začnete uvažovat o chůvě. Vysoké
nároky však s sebou nesou i vysoké
náklady, které si nemůžete dovolit ani
jako zaměstnaná. A tak jednoho, spíše
méně krásného rána, vyrvete milovaného potomka s pocitem neodčinitelného
provinění ze své náruče a uděláte z něj
trpaslíčka.
Naštěstí brzy zjistíte, že trpaslíček
nebude v cizím světě sám, že má tetu.
Tedy vlastně tetu s velkým T, která
kupodivu splňuje všechny výše zmíněné požadavky a vašemu vzpínajícímu
se, vřískajícímu a vzteklému trpaslíčkovi říká kamaráde. Nějak vás to
vnitřně uklidní, vaše pracovní výkony
mírně vzrostou a rodinný rozpočet se
stabilizuje. Lednici zcela pokryjí trpaslíčkova umělecká dílka, vaše obzory se
rozšíří o bezpočet trpasličích říkadel,

tanečků a písní. Při večeři se trpaslík
s počínající bravurou začne sám ládovat a před spaním hrdinně odmítá
plenku, protože správný trpaslík se
přece nepočůrává!
A tak dnes, kdy se trpaslíčci stávají
vážně ohroženým druhem, chci podě-

kovat za všechny jejich matky, které
ve svém hektickém bytí nenašly čas na
proslovy. Pěstovat trpaslíčky je příliš
nákladné. Není se čemu divit,. Vždyť
lidskost a láska k dětem je k nezaplacení. Díky za ně!
Andrea Geržová

Ps. Trpaslíčci z našich ulic zmizí.
Snad tuto ztrátu maminkám nahradí
nová dětská hřiště, schůdné a sjízdné
chodníky, zpevněné komunikace, bezpečné přechody, bezbariérové vstupy,
čistší ovzduší a upravená zeleň nejen
v centru města. Snad ...

Adaptační pobyty žáků 6. ročníků
Základní škola Vizovice nabídla
již potřetí žákům šestých tříd účast
na adaptačních pobytech. Tradičně už
v rekreačním středisku Revika v Lázeňském údolí u Vizovic. Tyto dvoudenní
pobyty měly prostřednictvím společných zážitků přispět k vytvoření nových
třídních kolektivů s dobrými mezilidskými vztahy, ke zlepšení komunikačních dovedností dětí a v neposlední
řadě samozřejmě také k jejich pobavení
a seznámit se se svými novými žáky.
Program pobytů zajišťovali školní speciální pedagožka Mgr. Kateřina
Horváthová a metodik prevence
Mgr. Martin Žáček.
Žáci měli možnost zapojit se do
několika seznamovacích, sebepoznávacích a komunikačních zážitkových
her a také do netradičních sportovních aktivit (lukostřelby a lezení po
lanových překážkách). Prostřednictvím
těchto aktivit děti navíc získaly důvěru

v pedagogy, kteří ve škole plní roli
poradců v nejrůznějších náročných
situacích.
Organizátoři pobytů mohli odjíždět
spokojeni – děti chtěly pokračování!
Protože v kamarádském kolektivu je
přece radost nejen se pobavit, ale i něco
se naučit.

Práce s třídními kolektivy bude
pokračovat formou zážitkových her
v průběhu celého školního roku. Cílem
těchto programů bude další stmelování
kolektivů a předcházení sociálně-patologickým jevům.
Mgr. Kateřina Horváthová
a Mgr. Martin Žáček

Ilustrační foto Radka Štalmachová

Zahraniční aktivity ZŠ
Naše školství prochází v této době
velkými změnami, které by především
měly přivést do našeho výchovného
konceptu méně „teoretických“, ale
více „praktických“ zkušeností. K tomu
každá škola vypracovala svůj vlastní
program, který se začíná realizovat
v tomto školním roce. Jak důležitá je
znalost cizích jazyků určitě mnozí z vás
zkusili na vlastní kůži, a tak se mnou
jistě budete souhlasit, že výuka jazyků se stává velmi důležitou. Proto,
aby děti měly zájem o jazyky, slouží
mnoho různých programů. Mezi velmi
populární v současné době patří např.
Etwinning, který lze použít ve všech
předmětech. My jsme si ho vyzkoušeli
v angličtině minulý rok. Je to vlastně
partnerství škol v Evropě a program
slouží na podporu mezinárodní spolupráce základních a středních škol.
Podrobněji vám o tom napíši příště,

pokud byste měli zájem, bližší informace najdete na www.etwinning.cz nebo
www.etwinning.net.
To nás inspirovalo k většímu zájmu
o další nabízený program, který se
nazývá Comenius. Jak správně soudíte,
je nazván na počest našeho velkého
učitele J. A. Komenského. Realizace
tohoto projektu je založena na žádosti
o získání grantu od Národní agentury. Úplně na začátku si musíte vybrat
školu v Evropě, která nabízí pro vás
zajímavé téma a pokusit se o kontakt.
Nebývá to tak jednoduché, ale mně
se podařilo připojit se k několika školám, které se domluvily na projektové
schůzce, která se uskutečnila v prosinci
2006 v Turecku. Zde jsme se domlouvali na programu a náplni projektu, který
dostal název „Introducing our children
to Europe“. Proces schvalování těchto
programů je složitý a zdlouhavý, protože
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jde o získání finanční částky na realizaci
projektu. Teprve v polovině září 2007
jsme se dozvěděli, že jsme byli vybráni a získali jsme tedy grant. V týmu
budeme s Tureckem, Řeckem, Litvou.
Za každý stát to může být vždy jedna
škola. Domnívám se, že je to pro naši
školu velká pocta a zároveň také výzva.
V příštím roce bych vás seznámila s dalšími podrobnostmi o tomto programu.
Naše škola uspořádala studijně
seznamovací zájezd pro děti 8. a 9. tříd
do Anglie do města Worthing. Odjeli
jsme v neděli 30. 9. a vrátili jsme se
7. 10. 2007. Děti měly možnost poznat
jinou zemi, porovnat způsob života
u nás a v Anglii a zkusit si svoji angličtinu v praxi. Učí se tím také samostatnosti a toleranci. O svých zážitcích se
s Vámi podělím v příštím čísle.
Mgr. Milada Macků
koordinátorka programu Comenius

Jdeme do finiše
Generální přestavba dětského domova na ulici 3. května jde do finiše. Do
předání objektu zbývá jen několik málo
dnů nebo týdnů. Mělo by se tak stát do
konce měsíce října.
Dovolujeme si vás touto formou
všechny co nejsrdečněji pozvat na Den
otevřených dveří, který se bude konat
7. 12. 2007. Slavnostní otevření za účasti

hejtmana Zlínského kraje pana Libora
Lukáše se uskuteční 6. 12.
Nová střecha, okna , fasáda, přístavba. To je jen zlomek toho, co je za více
než sedmiměsíční prací dělníků z První
otrokovické stavební firmy, a.s. vidět.
To, co vidět není, se skrývá uvnitř. Nové
pokoje, koupelny, kuchyně, dlažba…
Finanční prostředky na rekonstrukci

dětského domova poskytl jeho zřizovatel
Zlínský kraj.
A kdo se těší na dokončení budovy
nejvíce? No přece ti, kterým je toto zařízení určeno. Děti.
Věřme, že se jim i dospělým, co zde
pracují, bude líbit a budou v tomto nově
zrekonstruovaném domově spokojeni.
Zuzana Štalmachová

Děti z dětského domova pomáhají
Již tradičně se začátkem školního
roku zúčastnily děti z Dětského domova
při ZŠ ve Vizovicích podzimního stanování na Držkové. Počasí jim drželo palce,
a tak některé znovu okusily spaní pod
širákem. Umývaly se v potoce, bubnovaly na bonga, hrály na kytaru, sportovaly,
prostě si užívaly poslední okamžiky babího léta. Dalo by se říct normální táboření
v přírodě. Jedna věc však tety a strýčka,
kteří akci pořádali, hodně překvapila.
Adam Makula, spolu se svým bratrem
Edou, připravil dvoudenní sérii dobrodružných her pro kamarády s mentálním
handicapem ze zlínské Naděje. Již doma,
ve Vizovicích, nakoupil Adam spoustu
sladkostí a odměn ze svého kapesného.
Ceny potom postiženým dětem věnoval.
Zkrátka bylo vidět, že děti z dětského
domova umějí nejen brát, ale i dávat.
A tak se příští rok chceme sejít u této
pěkné tradice znovu.
Bc. Jiří Hrubý, vychovatel
ZŠ při DD Vizovice

Dětský domov na Chrastěšovské ulici − co ještě o nás nevíte.
Počátek existence dětského domova
na Chrastěšovské ulici se datuje do
třicátých let minulého století. Za dobu
své existence zde našly stovky dětí svůj
domov. Historická dokumentace o jeho
počátcích je velmi skromná. Nedávno
jsme měli příležitost nahlédnout do
archivních materiálů, které se týkaly dětí,
které byly do DD umístěny od roku
1973.
V číslech je stav následující:
Za uplynulých 34 let bylo do našeho
zařízení umístěno 144 dětí.
− Z tohoto počtu pro 49 dětí důvody
pro nařízení ústavní výchovy pominuly
a děti se vrátily do původních rodin .
− 27 dětí bylo po nějaké době přemístěno do jiného zařízení. Z toho 17 dětí
bylo přemístěno za svými sourozenci,
3 do internátního zařízení, 5 do výchov-

ných ústavů a 2 do ústavů sociální péče.
− Do pěstounské péče a adopce odešlo 8 dětí.
− 45 dětí žilo v DD do ukončení
přípravy na povolání. Z nich 11 potom
odešlo k rodičům a nebo k příbuzným.
Zbývajících 34 dětí se muselo do života
zařadit samostatně za pomoci dětského
domova a přátel.
Z dětí propuštěných od roku 1973
do dnešního dne dosáhlo 7 dětí středoškolského vzdělání, 2 vysokoškolského
vzdělání. Šest dětí již zemřelo.
V současné době žije u nás 16
dětí. Z nich 4 děti jsou na odborných
učilištích, 1 na střední škole, 1 na
vysoké škole, 1 je žákyní základní školy
praktické a 9 dětí navštěvuje základní
školu.
Náš dětský domov přijímá i děti
VIZOVSKÉ NOVINY • 6

předškolního věku. Díky naplněnému
stavu máme poslední 4 roky v zařízení
samé děti školního věku.
Svatava Poláchová, DD Chrastěšovská

Připravujeme
podzimní karneval.
Děti z dětského domova na
Chrastěšovské
ulici spolu s výborem
Tělovýchovné jednoty Sokol Vizovice připravují na neděli 28.10.2007 Podzimní
karneval se strýcem kouzelníkem. Bude
se konat v sále Sokolovny . Začátek je ve
14 hodin. Je připraveno odpoledne plné
kouzel, soutěží a tance pro děti z Vizovic
a okolí.
Svatava Poláchová, DD Chrastěšovská

Střední škola oděvní a služeb Vizovice i jako
Centrum celoživotního vzdělávání dospělých
Střední škola oděvní a služeb oslaví
příští rok 30. výročí svého působení ve
Vizovicích.
V průběhu těchto několika desetiletí
škola připravila na povolání tisíce žáků.
Nabízené obory vzdělání si dodnes drží
svou tradici. Novějším oborem vzdělání je
pouze čtyřletý studijní obor Oděvnictví,
který žáci ve Vizovicích studují od roku
2000.
Mimo nabídku poskytovat vzdělání
absolventům základních škol, se škola
od roku 1992 zaměřila také na dospělé
uchazeče, kterým se snažila vyjít vstříc
formou rekvalifikačních kurzů. Mezi
první rekvalifikační kurzy patřil kurz pro
budoucí kadeřníky, krejčí a kosmetičky,
od roku 1995 také rekvalifikační kurz
pro fotografy.
Nároky na další vzdělávání
dospělých však rostou s dobou a naše
nabídka kurzů se postupem času stala
nedostačující. Odezvou na požadavky
trhu práce bylo doplnění nabídky dalších
kurzů. V současné době škola v rámci
celoživotního vzdělávání dospělých nabízí
rekvalifikaci v 16 druzích odborných
kurzů.
V loňském roce se škola zapojila do
tvorby dalších vzdělávacích programů pro
dospělé formou Operačního programu
Rozvoje lidských zdrojů s finanční podporou z Evropských sociálních fondů.
Projekt bude ukončen akreditací nových
vzdělávacích programů pro dospělé do
konce července 2008 a v nabídce školy
se objeví od září 2008.
Významným mezníkem ve vývoji
celoživotního učení je určitě nabytí
účinnosti zákona č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání, se kterým úzce souvisí
Národní soustava kvalifikací.
Ptáte se proč významným mezníkem?
Uvedu příklad.
Petra je vyučená prodavačka, která po
dvou letech práce v prodejně nastoupila do
cukrárny své kamarádky. Tady se nejprve
naučila vyrábět zmrzliny a posléze i zhotovovat širokou plejádu úžasných zákusků.
Pak se přestěhovala do jiného města, kde
se snažila najít nové zaměstnání. Nenašla
žádné místo prodavačky, ale několik volných míst cukrářky. I když uměla řadu
činností, které by v nich uplatnila, ani

v jedné cukrárně ji nepřijali. Na své
cukrářské dovednosti totiž neměla žádný
kvalifikační doklad; jediné co měla, byl
výuční list prodavačky.
Je čím dál běžnější, že člověk pracuje
v jiném oboru, než který vystudoval nebo
se v něm vyučil. Často tuto novou práci
i mnohem lépe ovládá. Jenže změní-li
pak zaměstnavatele, zůstává mu jako
doklad o kvalifikaci zase jen původní
vysvědčení, diplom či výuční list.
Aby lidem mohly být uznávány
jejich skutečné dovednosti (kompetence,
způsobilosti) bez ohledu na to, zda se to
naučili ve škole, v kurzu, v praxi nebo
třeba samostudiem, bylo nutné vytvořit
přehlednou soustavu kvalifikací. A právě
výše uvedený zákon stanovuje, jak a kdo
bude uskutečňovat vlastní uznávání kvalifikací.
Zapojováním škol do uznávání kvalifikací a do realizace celoživotního učení
se zabývá projekt UNIV (Uznávání
výsledků neformálního vzdělávání
a informálního učení – www.univ.
nuov.cz) řešený Národním ústavem
odborného vzdělávání ve spolupráci
se školami a řadou dalších odborníků.
Škola (jako autorizovaná osoba) tak bude
mít možnost vydávat po přezkoušení

určitých dílčích kvalifikací osvědčení.
Z jednotlivých dílčích kvalifikací pak
půjde ve škole složit úplná kvalifikace,
tedy kvalifikace spojená se získáním
určitého stupně vzdělání.
Naše škola bude poskytovat
možnosti získání osvědčení z dílčích
zkoušek a možnosti získání úplného
stupně vzdělání ať už s výučním listem
nebo s maturitní zkouškou v oborech
vyučovaných školou. Věříme, že naše
centrum celoživotního vzdělávání bude
přínosem nejen pro jednotlivce, ale i pro
širokou veřejnost.
Na závěr bych ráda pozvala všechny
občany z Vizovic, ale i z širokého okolí,
na Reprezentační ples Střední školy
oděvní a služeb, který se uskuteční
v pátek 30. listopadu 2007 od
20 hod. v prostorách Kulturního
domu ve Vizovicích. Součástí plesu
bude slavnostní stužkování maturantů,
módní přehlídka, slavnostní účesy,
večerní líčení, taneční variace a bohatá tombola. O hudební produkci se
již tradičně postará skupina Celsius.
Objednejte si včas místenky na
tel.: 577 599 333 u paní Foltýnové.
Těšíme se na vaši přízeň!
Mgr. Eva Šťastná, ředitelka školy

Poděkování
paním učitelkám Vlastě Bané a Martě Drábkové za spolupráci s komisí pro
občanské záležitosti při Městském úřadu ve Vizovicích, a za aktivní účast folklorního souboru Vizovjánek na obřadech Vítání dětí do života.
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SPORT
Dirtjump ve Vizovicích
Již několik let existuje na Janově
hoře v prostoru bývalé zavezené skládky
park pro příznivce skoků na kole - tzv.
dirtjump. Tento areál spravuje občanské
sdružení Bike Hate Crew Vizovice
(BHC Vizovice), které bylo založeno
v roce 2001 a má za cíl podporu a rozvoj

všech disciplín horských a bikrosových
kol. Areál Dirtparku BHC se vyvíjí
již několik let, nejzásadnější změna
designu skoků a celého pozemku přišla
letos v květnu. Naše sdružení uspělo
se svým projektem v soutěži RedBull
Backyard Digger a bylo vybráno z více

než padesáti lokalit v celé České republice mezi čtyři místa, kde RedBull
pomohl zásadně vylepšit stávající stav
skoků. Po tři dny jsme společnou prací
a těžkou technikou stavěli pod dozorem
našich nejlepších českých jezdců v dirtjumpu zbrusu nové skoky. Areál, který
vznikl, patří dozajisté mezi nejlepší
místa v České republice pro provozování tohoto sportu.
Na skocích lítají mladí z celého
Zlínského kraje a jezdí k nám trénovat
i lidé ze Slovenska. Všechny zájemce
o sportovní vyžití rádi přivítáme u nás
na skocích na Janově hoře. Povinné
vybavení je přilba, a tak prosím, bez
přilby ne! Pro více informací, aktuální zprávy, fotografie a další můžete
navštívit naši domovskou stránku
www.bikehatecrew.com.
Rád bych zde poděkoval Městu
Vizovice za pronájem pozemku, firmě
RedBull za pomoc s výstavbou skoků,
firmě Fagus za obytný kontejner a BHC
Sport Vizovice za podporu. Díky.
Ing. Jan Štalmach
předseda

Burčák CUP 2007
Předposlední zářijovou sobotu,
hlazenou slunečními paprsky babího léta, proběhlo na našich kurtech
loučení s letošní tenisovou sezónou
tradičním turnajem ve čtyřhrách.
V mužské kategorii startovalo 7 dvojic, které vznikly losem a hrálo se systémem každý s každým. Počet vítězství a případně vzájemný zápas určily
toto pořadí: 1. Dintera – Andrýsek
5. Pechal − Stašek 2. Hala − Ambrůz
6. Novák − Repík 3. Vrba M. − Vrba
L. 7. Hála M. − Hála J. 4. Butora
− Zátopek. Do kategorie žen se přihlásily jen 4 hráčky. Aby absolvovaly více zápasů, hrály turnaj složitějším systémem. Vyhodnoceny byly
jako jednotlivkyně v tomto pořadí:
1. Staňka Zátopková − 3 vítězství
0 porážek 2.−3. Jana Repíková,
Vendula Macháčková − 1 vítězství 2
porážky (poměr her 14:17) 4. Magda

Hálová − 1. vítězství 2 porážky (poměr
her 13:18) Turnaj provázela dobrá
pohoda a tak všem, kteří se akce
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zúčastnili, patří dík za důstojným rozloučením s tenisovou sezónou.
Mgr. Miloš Novák, za TO Vizovice.

Mistrovství a veteraniáda ČR
na klasické trati orientačního běhu

Vrcholný závod letošní domácí
sezóny se konal ve Vizovicích. Místní
Sokol připravil Mistrovství a veteraniádu ČR na klasické trati. Centrum
šampionátu bylo v těsné blízkosti
Vizovic, v areálu pěkného rekreačního střediska Revika. V sobotu bylo
na pořadu semifinále, v kterém se
bojovalo o postup do nedělního finále. Na semifinále byla připravena
mapa Spletený vrch - západ (autoři
J. Vyoral, B. Háj, T. Krajča, J. Daněk
a Z. Krejčík), mistrovské kategorie
a mladší veteráni měli patnáctku,
starší kategorie desítku. Tratě postavil Karel Kršák. Běželo se v podhorském terénu s pestrou skladbou
porostů (střídaly se pasáže čistého
lesa hustníků), bohužel v něm byl
na mnoha místech velmi nepříjemný podrost (zvláště první závodníci
hodně šlapali). Úvod většiny tratí byl
hodně do kopce, po střední pasáži na
vrcholu hřebenu následoval dlouhý
závěrečný seběh do cíle. Terén ničím
nepřekvapil, tratě ano. I když to bylo
“jen” semifinále, tak se čekaly tratě
orientačně náročnější. V podstatě

rozhodovala fyzička, pár chyb se ale
dalo udělat také. Většina postupů
vedla po čáře, voleb moc nebylo.
Navíc byly o dost kratší, než požadují
naše řády. Do finále A většina favoritů postoupila (v hlavních kategoriích rozběhy vyhráli Chudíková, Stará
a Dana Brožková resp. Smola, Kovács,
Dlabaja a Šedivý), pár překvapivých vyřazení se našlo - Mezníková
a Chmelařová (D16), Hlavová (D18),
Fejlková, Klechová a Labašová (D21),
Wolf (H16), Panchártek (H20),
Čech, Zvěřina a Štěrba (H21).
Stejně jako v sobotu přivítalo závodníky nedělního finálového závodu ve
Vizovicích krásné slunečné počasí.
Stejný předstart, start o trochu výše
než v semifinále. Terén tedy stejný
(mapa Spletený vrch - východ) kopce. Závodníci byli zvědavi, co pro
ně připraví pověstný stavitel drsných
tratí Karel Kršák. Většina tratí byla
proti sobotě orientačně náročnější,
našlo se pár zásadních voleb postu-
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pu (třeba u H21 i D21 mezi 1. a 2.
kontrolou), ale bohužel jich nebylo
moc. Takže stejně jako v sobotu rozhodovala především fyzická kondice,
kterou prověřovaly nejen kopce, ale
s porovnáním se sobotou bylo v lese
i daleko více klacků. Tratě byly většinou podstatně kratší, než se čekalo
a než předpokládají české řády. Jaký
to byl šampionát? Organizačně moc
pěkný, pár drobných organizačních
zádrhelů se sice našlo, ale celkové
vyznění bylo vynikající. Prostě pořadatelé ze Sokola Vizovice se hodně
snažili. V lese se čekaly náročnější
tratě, ale při pohledu do výsledků je
zřejmé, že vpředu byli ti, kteří tam
patřili. Pro český OB je dobré, že to
naši nejlepší neměli tak jednoduché,
že závodníci z širší špičky jim šlapali
na paty. Výsledky najdete na www.
obvizovice.cz.
Ing. Petr Klimpl

KULTURA
Jubilejní koncertní sezona skončila
Jubilejní
čtyřicátou
sezonu
Vizovického zámeckého kulturního léta
Aloise Háby uzavřelo 7. září Saxofonové
kvarteto Bohemia z Prahy. Nejen vystoupení tohoto souboru, ale i ostatní koncerty byly hlubokým uměleckým zážitkem
pro návštěvníky koncertů.
Sezonu zahájil žesťový soubor učitelů a žáků kroměřížské konzervatoře
slavnostními fanfárami na zámeckém
nádvoří, mimo jiné i fanfárou, kterou
autor – Alois Hába – věnoval rodnému městu. První koncert byl věnován
Cimbálové muzice Kašava, byl vyprodán
do posledního místečka a jako tradičně
měl mimořádný úspěch. Trio Bel Canto
z Brna (soprán, kytara, flétna) bylo ve
znamení autorů, žijících v 17. a 18. století. Následoval hudebně recitační pořad
Alfréda Strejčka a kytarového virtuoza
Štěpána Raka, nazvaný Vivat Carolus
Quartus, komponovaný jako hold otci
vlasti – Karlu IV. O úspěchu tohoto
vystoupení svědčí ovace na závěr koncertu – při závěrečném děkování obecenstvo
povstalo, což se za čtyřicet let stalo podruhé. Poprvé jsme tak ocenili výkon umělce
skutečně národního – operního pěvce
Eduarda Hakena. Koncert mladého klavíristy – pedagoga kroměřížské konzervatoře Ondřeje Hubáčka byl sice poznamenán menší účastí – zřejmě z důvodu dovolených a mimořádných veder,
která tehdy sužovala nejen Vizovice.
Přesto jeho výkon si zasloužil vysoké
uznání, jak přednes technicky náročného Rachmaninova, tak za provedení
Lizstovy Uherské rapsodie. Následoval –
dá se říct rodinný koncert Hany a Anny
Bartoníkových – dcery a matky, které
nám na harfu a hoboj přednesly skladby od baroka až po impresionismus.
Puella trio v čistě dámské sestavě hrálo
skladby L. v. Beethovena, Leoše Janáčka,
Maurice Ravela a Bohuslava Martinů.
Jak již bylo úvodem řečeno, koncertní sezonu uzavřelo Saxofonové kvarteto
Bohemia jako hold českým autorům
– hráli Suka, Dvořáka, Janáčka a Martinů
a jako zvláštní přídavek, když jim obecenstvo stálými ovacemi nechtělo dovolit
odejít, přidali ještě jednu skladbu od

slavného Čecha – Ježkův Bugatti step.
Zajímavé je, že tento soubor vystupoval
ve vizovickém zámku téměř na den přesně po deseti letech.
Doufám, že většina návštěvníků koncertů byla s letošní sezonou spokojena
a že každý měl možnost odnést si řadu
krásných uměleckých zážitků. Závěrem
se sluší poděkovat všem, kdo mají na
hladkém a úspěšném průběhu koncertů
zásluhu. Jsou to především naši sponzoři,
kteří přispívají finančně nebo hmotně:
− Český hudební fond Praha
− Nadace Bohuslava Martinů Praha
− Nadace Leoše Janáčka Brno
− Firma RUDOLF JELINEK a.s.
Vizovice
− Lékárna Milosrdných bratří Vizovice
Dr. Hanák
− Lékárna Jižní Svahy Dr. Oreská
− Zahradnictví JUFLOR Jurečka
Vizovice
− Firma SYKORA spol. s.r.o. Vizovice
− Firma ROSTRA spol. s.r.o. Vizovice
− MUDr. Zavřelová Dagmar Vizovice
− Firma Valendin spol. s.r.o.
− Podhájí s.r.o. Lutonina
Dále děkujeme správě Státního

zámku ve Vizovicích paní Pluhařové,
paní Marii Vitmanové a panu Klejchovi
za péči o návštěvníky při přestávkách
koncertů, zvlášť pak panu Rostislavu
Ježovi, který zajišťuje přípravu sálu a zhotovuje programy koncertů. Koncerty
moderuje a o květinové dary pro účinkující se stará paní Zuzana Štalmachová,
o distribuci a prodej vstupenek pečuje
Mgr. Baný. Kruh přátel hudby zastřešuje
smluvní zajištění umělců. Úhradu honorářů a zajištění termínů provádí vedoucí
Kulturního Domu Vizovice paní Jiřina
Trlicová.
Ostatní členové Kruhu přátel
hudby ve Vizovicích − Mgr. Findeis,
Ing. Weinsteinová, PhMr. Žabka, paní
Žabková a Ing. J. Hradil v současné době
vybírají program pro příští sezonu a těší
se na setkání s vámi na prvním koncertu
příštího, 41. ročníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby, který
zahájíme jako každý rok koncem května.
Do té doby vám všem přejeme
hodně zdraví a úspěchů jak v práci, tak
i v rodinném životě a šťastné vykročení
do nového roku.
jhr

Trio Bel Canto
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Každý má někde svoje Vizovice…

Čas prázdnin, dovolených, bezstarostného lenošení je již nenávratně
pryč. Děti mají za sebou téměř dva
měsíce školního roku a my ostatní měsíc
ročního období, kterému se říká podzim.
Přesto mi dovolte se ještě na chvíli vrátit
k létu a připomenout si důležitou kulturní událost, kterým byl letošní jubilejní
40. ročník Vizovického trnkobraní.
Hodnocení této společenské akce
však nechám na povolanějších.
Já bych se ráda vrátila ke třem
důležitým a významným zastavením
těchto slavností.
− Tím prvním byl křest knihy pana
Marcela Sladkovského z firmy RUDOLF
JELÍNEK a.s. s názvem „Trnkobraní
v proměnách času 1967–2007.
Kniha vás na více než 115
stránkách provede čtyřicetiletou historií
Trnkobraní.
Je doplněna velkým množstvím
barevných i černobílých fotografií, zachycujících tyto slavnosti od počátku po
dnešek. Najdete v ní původní plakáty
s programy účinkujících i vzpomínky
těch, kteří Trnkobraní založili.
− Druhým zastavením byla návštěva
vizovického rodáka, herce, režiséra,
čestného občana města Vizovice,
ale hlavně valašského krále Boleslava
I. Dobrotivého, nafurt. Kolem jeho
příjezdu a královské zdravice z balkonu
radnice bylo hodně dohadů. Vzhledem
k tomu, že na oficiálních plakátech se
o této významné návštěvě našeho města
vůbec neinformovalo, mnoho Vizovjanů
do poslední chvíle nevědělo, kde a kdy
Bolka uvidí. Přesné informace mohli
občané Vizovic získat na internetu nebo
z hlášení místního rozhlasu, který však

není v mnoha částech města slyšet.
Z mého pohledu se propagace této akce,
ale např. i Festivalu folkových a dechových souborů jevila jako nedostačující.
Ti, kteří informaci včas získali, mohli
vidět Valaškého krále nejen na balkonu
radnice, ale hlavně jako výborného
jezdce na koni, kde mu to doopravdy
moc slušelo.
− Tím třetím a posledním
zastavením je pak slavnostní pasování
zakladatele Trnkobraní pana PhMr.
Miloše Žabky, který byl poctěn čestným
titulem Rytíř valašského království von
Apothéka.Tohoto významného ocenění
se mu dostalo za účasti zvučných jmen,
jakými jsou např. Jarmila Šuláková,
Jiří Pecha, Boleslav Polívka aj. To,
že pan PhMr. Miloš Žabka má k tomuto městu vřelý vztah a nedá na
naše „Vizůvky“ dopustit, je všeobecně
známo. Že jeho přátelství s rodinou
Polívkových je dlouhodobé a začalo
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ještě dávno před tím, než se Bolek
narodil, protože právě u pana lékárníka
Žabky pracoval Bolkův tatínek jako
laborant, ví jen málokdo.
To, že má rád skupinu Fleret
a nejoblíbenější písní je právě „Každý má
někde svoje Vizovice“ vědí jen ti, kteří
pana Žabku opravdu dobře znají.
Tak tedy. Vážený pane magistře,
srdečně blahopřejeme k čestnému titulu,
ale hlavně děkujeme za Trnkobraní, které
i Vaší zásluhou oslavilo letos již 40 let!
Zuzana Štalmachová
Foto: Jiří Lutonský

Čakrifiakr
je environment šetřící fiakr,
nejšetrnější mezi fiakry,
otevřený, in line kabriolet,
z Pardubic na Hodišova má dolet,
s pohonem − „na Čakri“.
Čakri pohon,
irský setr,
nosí chundelatý ohon
a rezavý svetr.
Silou F, jednotka newton, v lýtku,
smýká řídící jednotkou na vodítku.
Papírové filtry z kastlíku elementárním způsobem ničí
odpadová „čebabčiči“.
Od marca do marca
nemusí tankovat u Gašparca.
Od septembra do septembra…
V tom tkví jeho vesmírná,
nesmírná cennost −
od rovnodennost po rovnodennost…

Sudoku,
jedna až devět
křížem krážem − kvalita.
Bystré hlavy jsou najednou kopyta.
Přesněji lze říci −
přímo − sudokukopytníci.

Up to date
trendů je celý řádek.
Hlavní − udržovat ve stavu „up to
date“ zadek.
„Up to date“ sedáky
totiž snesou i „out of date“ tepláky.

Informační technologie
Láska hory přenáší.
Má největší elektromagnetickou sílu.
(Po mobilu…)
Bůh je univerzální klíč k světu.
Největší vynález na světě.
(Po internetu…)

Houby
Jé, to vás roste bedlí…
Kdo sbírá houby, vidí,
že jsou jako lidi.
Jedni praváci,
druzí leváci,
většinou však, po úpravě, jedlí…
Září 2007 M.B.

Moudrá slova

(Ještě Murphyho zákony, tentokrát o sexu)
Začneme Murphyovsky laděným vtipem.
Pan farář pohoršený tím, že mu do kostela chodí polonazí turisté,
přibil na chrámové dveře takovouto výstrahu: „Vstoupit do kostela
božího v krátkých kalhotách a podprsence je stejný hřích, jako obcovat
s manželkou bližního svého.“ Netrvalo dlouho a kdosi pod to dopsal
suchý komentář: „Zkusil jsem obojí, nedá se to srovnat.“
Totéž platí o manželském sexu. Ti, co to vyzkoušeli, jednomyslně
tvrdí, že:
− Manželství bez sexu nestojí za moc.
− Sex bez manželství stojí hodně.
− Zručnost se získává cvičením.
− Nic není bez námahy.
− Kdyby to vaši rodiče nezkusili, ani vy to nezkusíte.
− Když něco stojí za to, není toho nikdy dost.
− Tam, kde není možné ocenit výkon, je třeba ocenit ochotu.
− Láska je triumf fantazie nad inteligencí.
− Největší tragédií je vdát se z lásky a pak zjistit, že dotyčný nemá
peníze.
− Sex trvá krátce, následky dlouho.

Pozvánka
Komise pro občasnské záležitosti
a Dům kultury Vizovice Vás zvou na

Besedu s důchodci,
která se koná
v sobotu dne 24. listopadu 2007
od 14 hodin
ve velkém sále Domu kultury.
S programem vystoupí Dívčí saxofonový
orchestr z Luhačovic pod taktovkou
uměleckého vedoucího pana Vladimíra
Schlimbacha.
Během pořadu bude zařazena
přestávka s občerstvením.
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Kronika – říjen 1957
ve Vizovicích vybudován a aby bylo s pracemi
započato.

Poměry kulturní
Pokračování
Dne 19. ledna konal se ve školním sále koncert
Symfonického orchestru kraje Gottwaldovského
za spoluúčinkování klavíristky Věry Košařové,
absolventky brněnské akademie musických
umění, která předvedla skladby Mozartovy
a Dvořákovy. Vizovickému obecenstvu dostalo
se tím vskutku uměleckého zážitku. Účast byla
asi 220 lidí, vstupné 8 Kčs, 7 Kčs, 6 Kčs.
V neděli konala se ve školním sále soutěž
lidové tvořivosti. Soutěže se zúčastnily cimbálové
muziky s národopisnými soubory. Vystoupila zde
populární muzika Slávka Volavého ze Strážnice,
Bartošův Valašský krúžek z Gottwaldova
a Valašský krúžek Rudého koutku Slováckých
lihovarů z Vizovic. Bylo to krásné odpoledne při
lidové muzice a zpěvu sólovém i sborovém. Velký
úspěch sklidila slovácká muzika ze Strážnice svým
přesným a živelným přednesem, velký úspěch
měla i domácí valašská muzika vizovská. Také
třetí soubor byl velmi dobrý. Porota posoudila
a zhodnotila soutěžící soubory takto: 1. místo
Slovácká muzika ze Strážnice, 2. místo Valašský
krúžek z Vizovic, 3. místo Bartošův krúžek
z Gottwaldova.
7. dubna konalo se ve školním sále Vystoupení
Kučerovy hudební a písňové skupiny z Prahy,
která přednesla zpěvy z Indonesie a Brazilie.
5. ledna konal se ve školní tělocvičně okresní
přebor ve stolním tenisu. Z vizovských dorostenců
zúčastnili se jen tři, byli však postupně všichni
vyřazeni. V neděli 6.1. pokračovala soutěž
přeborem mužů a žen za účasti obecenstva. Je
dobré, že se mládež věnuje sportům. Bylo by
třeba, aby tomu tak bylo v míře ještě daleko
větší.

9. května pořádal Sokol tělovýchovné
odpoledne ve školní tělocvičně za dosti četné
účasti obecenstva.
V sobotu 16. února byl v sokolovně sokolský
karneval na téma „Karneval v televizi“ s výzdobou Slavomíra Diviny. Návštěva byla dobrá.
23. února byl pořádán za hojné účasti obecenstva ples pracujících pořádaný komunistickou
stranou. Kromě několika dalších plesů byly
pořádány zábavné večírky s tancem zdejšími
podniky Hamiro, Komunálním podnikem
a Závodním klubem cihelny.
Od 1.4. převzal správu zdejšího kina MNV.
V tomto roce bylo celkem 303 filmových
představení. Čistý výnos kina byl 40 764 Kč.
Rada MNV zabývala se špatným chováním
části naší mládeže, mezi níž se opět začíná
objevovat opilství, někdy i rváčství při zábavách
nebo ulejváctví v práci. Mladí provinilci byli
proto ve svých podnicích voláni k pohovoru
i zodpovědnosti. Máme Svaz čs. mládeže, máme
dosti sportovních i kulturních zařízení, v nichž
mohou mladí lidé najít zdroje ušlechtilé zábavy,
sebevýchovy i sebevzdělání.

Význačné události
Dne 8. března byl oslaven Mezinárodní den
žen ve školním sále. Oslavy byly konány i ve
zdejších podnicích a pracující ženy byly při tom
odměněny knihami a jinými drobnými dárky.

Dne 6. srpna byl z vizovského zámku odvezen
zámecký archiv do státního archivu v Uherském
Hradišti. Zástupce stát. archivu slíbil dosavadnímu správci zámeckého archivu, G. Imrýškovi,
že dodá přesný seznam všeho archivního
…
materiálu odvezeného z Vizovic správě zámku
ve
Vizovicích. Kromě množství listin, jež
Dne 25. 3. konala se veřejná schůze MNV, na
nebyly
dosud inventovány, kromě hospodářských
níž byla jako hlavní otázka řešena záležitost stava
účetních
knih od r. 1743 až do 1. světové
by sportovního stadionu ve Vizovicích. MNV
schválil za souhlasu občanů, aby byl stadion války byly odvezeny i staré pergameny, urbáře
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z r. 1585, 1660 a 1730 a různé mapy bývalého
panství vizovského. Jen pergamen o obnovení
várečného práva vizovským měšťanům z r. 1710
byl na žádost správce musea a zámeckého archivu
zde ponechán v zámku.
…
Nadchází doba nového rozvoje techniky a věd,
lidský duch proniká do oblastí dosud neprozkoumaných, aby řešil a vyřešil mnohá tajemství
hmoty a energie i otázky vesmírných prostorů.
Dne 24. září 1957 byl spuštěn první atomový reaktor v Československu, v Řeži u Prahy.
Byl vybudován za pomoci sovětských techniků
a vědců.
Dne 4. října byla v SSSR vypuštěna první
umělá družice země. Je to kovová koule
o průměru 58 cm a váze 83,6 kg. Je vybavena
4 anténami, radiovými přístroji vysílajícími
radiové signály v pravidelných intervalech.
Obíhá Zemi v eliptické dráze ve vzdálenosti 500 km (perigeum) až 900 km (apogeum). Radiové signály byly téhož dne zachyceny v ČSR, v Anglii i v New Yorku. Celý svět
byl tímto úspěchem sovětské vědy a techniky
přímo ohromen.
I když se před tím objevily v tisku zprávy,
že vypuštění umělých družic připravují nejen
v SSSR, ale i v USA, nikdo netušil, že to bude
Sovětský svaz, který to první dokáže a v tak
brzké době. Spojené státy severoamerické byly
přímo zdrceny tímto faktem, že jsou to sovětští,
kteří první na světě dokázali tento monumentální div moderní vědy a techniky. Vždyť právě
v USA věřili ve svou naprostou nadřazenost ve
vědě a v technice a na SSSR se dívali přezíravě.
Celý svět nehovořil o ničem jiném, tisk celého
světa psal nadšeně o tomto triumfu sovětské
vědy s naprostým obdivem a úžasem po celé
týdny. Není divu, že první umělá družice
Země byla též stálým předmětem rozhovoru
našich občanů. Většina jich přijímala tento
úspěch sovětské vědy s nadšením, s velkou
radostí. Bylo však i dosti takových, kteří při své
zaostalosti a zatvrzelosti prohlašovali, že tomu
nevěří, že to není pravda. Jejich amerikanofilství bylo sovětským úspěchem jakoby zraněno

a nevědouce si jiné rady, pronášeli své pochybnosti o tom, čemu se obdivoval celý svět! Cožpak
přestane existovat skutečnost, když před ní zavřu
oči? Vždyť o tomto faktu se mohl jednoduše
každý na vlastní oči přesvědčit! Umělou družici
Země vynesla do těchto ohromných výšek
− dosud nedosažených- několikastupňová raketa,
jež dala družici rychlost 8 000m za vteřinu.
Poslední stupeň nosné rakety po vymrštění
kulové družice obíhal za družicí kolem Země
rovněž v eliptické dráze. A tuto nosnou raketu
bylo možno za jasné oblohy za soumraku nebo
před svítáním viděti pouhým okem.
Měli jsme to štěstí, že jsme mohli nosnou
raketu takhle pozorovat. V sobotu 26.října večer
několik minut po 18. hodině jsme pozorně sledovali večerní oblohu. Podle zprávy státního rozhlasu měla raketa v 18.04 hod. letět nad Vídní.
Obloha byla úplně jasná, hvězdy se krásně třpytily.
Kdo ji první uvidí! Hlouček lidí za učitelskými
domy napjatě prohlíží oblohu. Napjaté ticho
přeruší najednou radostný výkřik: „Už ji vidím!
Letí nad školou, už je nad střechou prvního
domu, letí, letí!“ Vzápětí zazněly výkřiky údivu,
a nadšení i ostatních diváků zároveň s radostným
potleskem, když spatřili tento div vědy. Kolikrát
jsme již o družici hovořili, kolikrát jsme o ní
slyšeli z rozhlasu, kolikrát jsme o ní dychtivě čtli
v novinách! Avšak ten krásný a silný pocit, který
se nás zmocnil, když jsme toho posla vyslaného
se Země do vesmíru uviděli vlastníma očima,
to se nedá vypovědět. Zahlédli jsme ji na jižní
obloze. Jakoby jedna z hvězd se dala do pohybu,
tak vidíme nosnou raketu na její velkolepé cestě
kolem Země. V krásném oblouku stoupá šikmo
vzhůru, rychle se dere zpět, jasně svítí a rychle,
rychle letí. Probíhá mezi souhvězdími, letí nad
koly Velkého vozu a její obloukovitá dráha se
poznenáhlu stáčí níže k obzoru. Její jasnost se
zmenšuje, až se téměř ztrácí, náhle však opět zasvítí trochu jasněji a hned se ztrácí našemu zraku
úplně nad obzorem na severovýchodní obloze.
Jaké ohromné vzdálenosti prolétla před našimi
užaslými zraky během té chvíle, co jsme ji pozorovali. Doba oběhu družice i nosné rakety kolem
Země trvá asi 95 minut.
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Pokračování

ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Radikální řez aneb Změny v zámecké zahradě
Vážení obyvatelé Vizovic!
Přiznám se, že tentokrát se mi nepíše lehce, protože jsem nucena udělat
nepopulární krok. Mnoho let jsme
hledali způsob, jak zámeckou zahradu
ve Vizovicích ochránit před vandalismem a bezohledností některých lidí.
Už v roce 1998 vyšel ve Vizovických
novinách článek, který na tuto problematiku upozorňoval a vyzýval občany města k respektování návštěvního
řádu zahrady. O pár let později jsme
se dokonce pokusili stejnou formou
vyvolat s občany města diskusi na
téma uzavření průchodu západní částí
zahrady, kudy vede spojnice mezi ulicí
Štěpská a Zlínská, dostalo se nám však
jediné odpovědi. Hlavní důvod, proč
jsme s uzavřením zmíněných vstupů
váhali, bylo to, že tím zkomplikujeme
život všem, kteří pracují a bydlí v blízkosti Zlínské ulice a přes zahradu si
krátí cestu do zaměstnání či na vlak.
Události posledních měsíců nás však
přesvědčily, že pouhým domlouváním
se nic nezmění. Letošní první políček
jsme dostali krátce poté, co byly do
zahrady osazeny nové lavičky. Pracovali
jsme na jejich výrobě a přípravě 3 měsíce (o finančních nákladech nemluvě)
a když jsme je osadili, do 14ti dnů byly
všechny poryté, popsané a pomalované. Druhým políčkem bylo úmyslné
olámání korun téměř všech stromků,
které zde byly zapěstované pro budoucí
výsadbu. A do třetice – pár mladíků
prošlo zahradu s detektorem kovů a aby
něco našli, tak kopali... Ve výčtu menších či větších „prohřešků“ bych mohla
pokračovat na dalších dvou listech, ale
kdo by to četl? S projevy lhostejnosti
a bezohlednosti se přece potkáváme na
každém kroku! Proto se ale proti nim
musíme naučit účinně bránit. Každý
se snaží chránit si svůj majetek, staví

ploty, bariéry a dává peníze do složitých
zabezpečovacích systémů. My se snažíme chránit národní kulturní památku,
snažíme se prostě jen o to, aby práce,
kterou vložíme do péče o zámeckou
zahradu ve Vizovicích, nebyla marná.
Věřte prosím, že jsme se skutečně snažili najít pro tuto situaci jiné,
příjemnější řešení. Dlouho jsme čekali a věřili, že „radikální řez“ nebude
nutný. A je nám to líto, že jsme čekali
marně.
Od 1. ledna 2008 bude zámecká zahrada přístupná pouze vchodem
z náměstí Palackého, který bude současně sloužit také jako jediný východ.
Areál se bude otvírat ve všední
dny v 7.00 hod., o sobotách, nedělích
a svátcích v 7.30 hod., a uzavírat se
bude jako dosu, tedy v návštěvnickou
sezónu ve 20 hod., mimo hlavní sezónu
po setmění.

Změna přístupu do
zámecké zahrady.
Situace:
Zámecká zahrada byla do roku
1945 uzavřeným areálem, do něhož
měla veřejnost přístup pouze na povolenku či v předem stanovených dnech.
Tak bylo zajištěno, že nedocházelo
k jejímu ničení. Po zestátnění zámku
byla zahrada otevřena veřejnosti a v její
západní části byly zřízeny další dva
vstupy. Nejdříve byly zcizeny vzácné
růže z tzv. Růžového paloučku nad
rybníkem, posléze byl postupně rozebírán plaňkový plot, lemující zahradu,
zmizela výsadba na kruhovém záhonu
v čele aleje, v blízkosti zámku byl opakovaně shazován kamenný stůl u velké
lípy za zámkem, a když tuto zátěž
nezvládl a rozlomil se na dvě půlky,
byla jeho část svržena přes původní
kamennou zídku dolů do soukromé
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zahrady. V záznamech bývalých správců se můžeme dočíst o odcizení vzrostlých palem a lavičky z nádvoří, a také
o zcizení kovových nožů z historicky
cenných plastik dvou gladiátorů před
zahradním průčelím zámku. Tyto plastiky byly v minulosti také několikrát
poškozeny vandaly. Přes veškerou snahu
uchránit zahradu před poškozováním
se bohužel i dnes stále častěji setkáváme
s řadou velmi nepříjemných jevů:
− Poškozování porostů: olamování
keřů (jalovce) u horní brány do zahrady, projíždění přes porosty na kolech,
olamování vršků vysazených a zapěstovaných stromků, pošlapání a vytrhávaní nové výsadby na tvarovaném záhonu
u vyhlídky, vyřezávání nápisů a monogramů do kmenů stromů, olamování
větví, shazování kaštanů
− Krádeže: zcizení vysazených
oskoruší u budovy zámku, zcizení vysazených solitérů (konifer) za budovou
zámku, zcizení vysazených rostlin na
tvarovaném záhonu u vyhlídky
− Poškozování majetku: ničení
stezek jízdou na kole, na jednostopých vozidlech a na koních, vytrhávání
odpadkových košů za země a jejich vhazování do porostů a do rybníka, úmyslné ničení nových laviček, olepování
a pomalování informačních tabulek
− Další: porušování zákazu jízdy
na kole zahradou – ohrožování pěších
turistů, důchodců a malých dětí, poškozování pěšin a cest, znečišťování okolí
laviček a zákoutí, shromažďování skupin
mládeže za účelem konzumace alkoholu
a požívání omamných látek (opakovaně
nalezeny injekční stříkačky). Ohledávání
terénu zahrady detektorem kovů
a následné kopání na takto označených
místech. Provádění hodin tělesné výchovy, při nichž jsou realizovány běžecké
závody okolo rybníka nebo cvičení na

travnatých plochách, které jsou takovým
množstvím sportujících osob ničeny,
stejně tak pořádání běžeckých závodů
v lipové aleji, která je jedinou spojovací
tratí mezi zámkem a zahradou.
Návrh řešení:
Zámecká zahrada je vyhlášena za
Významný krajinný prvek a od roku
2000 je také Národní kulturní památkou. Ze strany zaměstnanců zámku
je jí věnována mimořádná péče. Pro
každého návštěvníka by měla být
zámecká zahrada především zónou
klidu a odpočinku, ne sportovištěm.
Žádný návštěvník by tu proto v žád-

ném případě neměl být ohrožován ani
omezován běžci, cyklisty či hlučnými
a bezohlednými skupinami mládeže.
Protože nechceme obyvatele města
připravit o možnost pobytu v jediné
zelené zóně ve městě, navrhujeme uzavřít vstupy do zahrady z ulice Štěpská
a Zlínská a ponechat jediný vstup do
zahrady z nám. Palackého, který bude
současně sloužit jako jediný východ.
Tím bude zajištěna ochrana před neukázněnými cyklisty, a současně zajištěna
kontrola nad příchozími a odchozími
osobami a skupinami osob. Vstup do
zahrady bude i nadále zdarma. S jeho

zpoplatněním nepočítáme ani v budoucnu. Doba otvírání a zavírání vstupu do
areálu a zahrady se nezmění.
Považujeme za nutné zdůraznit
fakt, že o uzavření zmíněných vchodů do zahrady uvažujeme už bezmála
10 let. Kvůli chodníku, který spojuje ulici Štěpskou a Zlínskou a tvoří
tak pro obyvatele města významnou
„zkratku“, jsme k realizaci dosud nepřikročili. Případy poškozování zahrady
však v posledních dvou letech narůstají, takže se tento krok zdá být nevyhnutelným.
Jana Pluhařová

Vyjádření k úpravám křižovatky
na Náměstí Palackého
Pojmenování této části Vizovic
spadá do roku 1898 čímž vizovičtí
vlastenci chtěli vyjádřit svůj postoj
k národnímu obrození. Podle dobových snímků tato část Vizovic vypadala jinak. Zeleň – parčík začínal na
úrovni dnešní pošty a teprve s rozvojem dopravy a rozšiřováním silnic se
upravil do dnešní podoby. Kromě lip,
které v parčíku stojí dodnes jako upomínky významných milníků našich
dějin (vysazeny na jejich počest) stávala zde mohutná smuteční vrba, která
padla za oběť bouři a vichřici asi před
30 lety (stála v rohu parčíku od kostela).
K navrhovaným úpravám se
rozumně vyjádřil autor článku v minulém čísle Vizovských novin Pavel
Pečeňa. Jakýkoliv zásah do rozsahu
stávající zeleně by byl barbarstvím
nejen ekologickým a urbanistickým,
ale i historickým. Dnešní podobu lze
zlepšit úpravou a zvelebením stávajícího stavu. Doporučoval bych dnešní parčík vymezit novými obrubníky, rekonstruovat stávající ozelenění
(obnovení živých plotů, aby byly asi
jako na Masarykově náměstí, obnovení trávníků) a celková přeměna na
zónu klidu a odpočinku (položení
dlažeb a instalace laviček – i když klid

a ticho se tady při dnešním provozu
nedá hledat).
Nejsem schopen vyjádřit se odborně k řešení křižovatek (nejsem k tomu
kvalifikován), ale předpokládám, že
situaci lze řešit, jak je uvedeno v článku p. Pečeni, např. změnou přednosti
v jízdě, dopravními značkami a že lze
dokonce u parčíku zřídit několik parkovacích míst pro rodiče dětí předškolního věku tak, aby nebyl omezen
výhled řidičům vozidel, kteří přijíždějí
od Masarykova náměstí. Vše totiž
záleží i na lidech. Když řidič nezvládne docela mírnou zatáčku, narazí do
stromu a havaruje, zpravidla neřekne,
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že jel příliš rychle, ale že za to může
ten strom. A tak, aby bylo učiněno
spravedlnosti zadost, strom se prostě
vykácí.
Doufám, až budou zvolení zastupitelé rozhodovat o podobě Vizovic
v části Palackého náměstí, že přihlédnou (i když nejsou zrovna vizovičtí
rodáci) k vzhledu a historickým souvislostem a nenechají Vizovice svými
rozhodnutími dále upadat do té trapné
bezdějinnosti, kterou se vyznačovala
budovatelská éra osmdesátých let, jíž
padla za oběť historická část dnešního
Masarykova náměstí.
jhr

Tříděný odpad
V dnešním čísle bych se rád věnoval problematice tříděného odpadu.
Jedná se o jeden z celé řady problémů,
které trápí Technické služby, zatěžují
městskou pokladnu a obtěžují občany
i návštěvníky města.
V podstatě se jedná o to, že v současnosti je na území města rozmístěno
15 kontejnerů o objemu 1100 litrů
určených ke sběru papíru, které jsou
vyváženy jednou měsíčně, v přepočtu
na kilogramy zhruba 2000 kg papíru
měsíčně. Pro sběr plastů je určeno dokonce 26 kontejnerů o objemu
1100 l, rovněž vyvážených jedenkrát
měsíčně což prezentuje asi 300 kg
plastových lahví vyvezených jednou
za měsíc. Sklo mohou občané ukládat
do 13 kontejnerů, které měsíčně odevzdají svozové firmě 7 000 kg skla.
V poslední větě jsem záměrně
napsal občané, protože právě oni
sběr a likvidaci těchto komodit platí
v rámci roční paušální platby, která
v našem městě není zrovna nízká.
A není divu. Pokud na základě údajů
ČSÚ přepočítáme předpokládané
roční objemy těchto tříděných odpadů na počet obyvatel města zjistíme,
že počet rozmístěných nádob i četnost jejich vývozu zhruba odpovídá
potřebám Vizovic a dokonce je o něco naddimenzovaná. Jenže skutečnost
je diametrálně odlišná. Výpočty jsou
hezká věc, ale neuplyne ani čtrnáct
dnů od vývozu, kontejnery přetékají a zcela určitě to není tím, že by
průměrný obyvatel Vizovic vykazoval
vyšší spotřebu než obyvatelé jiných
měst. Příčina je jednoduchá, stačí se
podívat na výkazy TsmV o vývozu
odpadů od podnikatelských subjektů, na to zda vůbec mají smluvně
zajištěnou likvidaci odpadů a hned
musí být každému jasné, odkud vítr
fouká. K doplnění ještě malý příklad.
Dokud byl v provozovně Technických
služeb volně přístupný kontejner na
svoz odpadu, pravidelně den co den

jej někdo dokázal prakticky přes noc
naplnit až po okraj. Po jeho přemístění do sběrného dvora ve Štěpské
ulici a zpoplatnění uložení odpadu
pocházejícího z podnikatelské činnosti došlo ke snížení celkového objemu odváženého z těchto kontejnerů
na skládku téměř o třetinu. Úměrně
tomu se snížily i platby hrazené z paušálního poplatku za likvidaci těchto
odpadů, ale současně vzrostl objem
odpadů vyvážených z kontejnerů určených pro tříděný sběr a rozmístěných
v katastru obce. Je to náhoda?
Podnikatelé se většinou brání tím,
že oni jako občané města přece také
platí paušální poplatek a v podstatě
ani nemohou za to, že vyprodukují víc
odpadů než občan, který nepodniká.
Ale v tomto ohledu se dost mýlí a měli
by se podívat do zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., konkrétně na Hlavu
II − Povinnosti pro jednotlivé fáze
nakládání s odpady, Díl 1 − Původci
odpadů, § 16 - Povinnosti původců
odpadů, podle kterého je původce
odpadů mimo jiné povinen:
− odpady, které sám nemůže využít
nebo odstranit v souladu s tímto
zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to
buď přímo, nebo prostřednictvím
k tomu zřízené právnické osoby,
22)
− vést průběžnou evidenci o odpadech
a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému
správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem
a prováděcím právním předpisem
včetně evidencí a ohlašování PCB
a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v §
26. Tuto evidenci archivovat po
dobu stanovenou tímto zákonem
nebo prováděcím právním předpisem,
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− umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení
a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné
informace související s nakládáním
s odpady, - zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním
předpisem a zajišťovat jeho plnění.
Při zběžné kontrole provedené
v evidenci svozu odpadů od právnických osob provozujících svou živnost
v katastru obce Vizovice byly zjištěny disproporce mezi fakturovanými
objemy odpadů a reálnou činností
některých podnikatelských subjektů.
V těchto případech podnikatelé, kteří
vykazují nižší objem odpadů, než je
skutečný stav, se vystavují možnému
postihu ze strany správních orgánů
v oblasti životního prostředí, přičemž
pokuta za porušení výše uvedených
ustanovení může dosáhnout výše,
která by mohla být zvláště pro menší
podnikatelské subjekty vpodstatě likvidační. Nechat celou věc dojít až do
takové krajnosti, samozřejmě nikdo
nechce, ale využívat služeb na úkor
spoluobčanů také nejde do nekonečna.
Do konce prázdnin jsme sledovali
vývoj sběru odpadů a pokud nedojde ke zlepšení, nezbude než předat
patřičné dokumenty příslušným orgánům a je docela možné, že někteří podnikatelé se sami přesvědčí, že
uzavření smlouvy o likvidaci odpadů, by je vyšlo neporovnatelně levněji. Proto pokud sami uznají za
vhodné, rádi jim nabídneme možnost
optimalizace počtu nádob i četnosti
svozu odpadů tak, aby bylo možné
předejít podobným nepříjemnostem.
Konkrétní informace je možné získat
na telefonních číslech – 739 204 910
a 605 250 100.
Ing. Alois Pavlůsek
ředitel Technických služeb města
Vizovice

Musíme si pomáhat
Existuje stavební firma. Pojmenujme
ji třeba Z+K. Každá stavební firma má
občas problémy s vytěženou zeminou.
V projektové dokumentaci sice musí
dokladovat uložení vyvezené zeminy, ale
to je často problém, protože projektované
místo uložení je nepříjemně daleko a firmu každé uložení stojí hodně peněz.
Ale existuje také dopravní firma například firma pana Pěnkavy. Pan Pěnkava
funguje už řadu měsíců, a tak ví, co
a jak. Pan Pěnkava navrhne stavební firmě
Z+K, že problém s vytěženou zeminou
zařídí levněji. Prostě má své známé a také
ví, kde je místo, které si přímo o takovou
službu říká. A to docela blízko a levně.
Žijeme v krajině rozmanité, plné pěkných
údolí a potoků. Vlastníci pozemků v údolí a u potoků také mají problém. Chtějí,
aby jejich pozemek byl dobře sjízdný,
dobře obdělávatelný a využitelný a hlavně

pěkně v rovině. Tak se s panem Pěnkavou,
který ty lidi zná, rychle domluví. Není
nad to, mít po ruce nějakou tu techniku
a známosti. A tak se pan Pěnkava domluví s firmou Z+K a vlastníky příslušných
pozemků u vody a pěkně potichu si všichni vyjdou vstříc. Samozřejmě bez vědomí
správce příslušného toku. Ten je daleko,
pánbůh vysoko, zákon v nedohlednu,
a úřad kdesi až na náměstí. Co na tom, že
vlastníkem a správcem toku je někdo jiný,
který by tuhle činnost určitě tolerovat
neměl. A tak se najednou haldy zeminy
objeví v údolních nivách Dubovského
nebo Chrastěšovského potoka, ono se tam
toho ale vejde... A tak si vlastně všichni
zapojení mohou udělat radost a vyřešit
své problémy. Co na tom, že už se to ani
někdy nedá nazvat zeminou, jen to pěkně
potichu srovnat, jak to zaroste, bude klid
a nikdo nic nepozná.

A tak se u nás objevuje nová zástavba
v údolních nivách nejen malých říček,
ale i velkých toků, narovnávají meandry,
ať je ta příroda pěkně úhledná, provádějí
se zejména v letech minulých rozsáhlé
meliorace (opatření ke zlepšení půd – viz
slovník cizích slov). Voda rychleji odtéká,
jenom ty záplavy, to je problém. Likvidují
se biotopy třeba i vzácných a chráněných
živočišných druhů, kdo by ty potvory
vůbec registroval.
Samozřejmě, že v obou zmíněných
připadech se jedná jen o malé vodní toky.
Jenže je překročen a nerespektován zákon.
A to v případech nepatrných, i v těch,
které jsou víc na očích. Tak mne napadá: Objem zeminy při stavbě R 49 a při
obchvatu Lhotska by měl být kolem
250 000 kubických metrů. Bude byznys
pánové, je libo údolíčko?
Jiří Ludvíček

Vizovická katolická fara
s novou střechou
Vizovický kostel sv.Vavřince spolu
s jeho farou je určitě jednou z nejvýznačnějších dominant města Vizovice.
Oba tyto objekty
patří mezi budovy,
které jsou pečlivě sledovány památkáři. Proto,
když se provádí jejich jakákoliv oprava, je třeba dodržet všechny podněty a připomínky odborníků
z oblasti památkové péče.
Tak tomu bylo i před třemi roky,
když se minulý farář P. Marciniak rozhodl, že je třeba opravit střechu fary,
jejíž krovy byly v takovém stavu, že
větší množství sněhu v zimě by mohlo
způsobit prolomení střechy. Podle
vyjádření stavebních odborníků byla
doporučena výměna celé střešní vazby
– ale po jednání s odborníky − památkáři, bylo jimi doporučeno zachová-

ní původních neporušených tesaných
krovů a vyměnit poškozené a nahradit
stávající plechovou střechu eternitem,
který nejvíce odpovídal původnímu
vzhledu střechy. Výměna
krovů nebyla
proveditelná
bez demontáže krytiny, která byla provedena z hliníkového plechu asi před
třiceti lety – byla tedy ještě funkční
a poměrně zachovalá. Vlastní výměna
krovů nebyla jednoduchá, byly přesně
označeny části, které musely zůstat
zachovány, tyto staré trámy musely být očištěny a chemicky ošetřeny
a napojeny na nové trámy, jejichž tvar
musel odpovídat trámům původním
– s naznačením tesání. Celkový rozpočet celé opravy přesahoval částku 1,5
milionu Kč.
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Nastal tedy problém, jak tuto
opravu finančně zajistit. Farnost hledala možnost jednak úspor provedením některých prací svépomocí - díky
pomoci farníků se snížily náklady asi
o 200 000 Kč oproti původní smlouvě
o dílo (zabezpečením řeziva ze singulární společnosti, jejíž je členem,
manipulační práce s řezivem a se sutinami, obnova komínů), jednak se
obrátila s žádostmi o finanční pomoc
na Arcibiskupství olomoucké, Krajský
úřad Zlínského kraje i na městské
zastupitelstvo, zahájila sbírky mezi farníky.
Stavba byla rozdělena do tří etap
– v první etapě v r. 2005 byla podepsána smlouva o dílo na 200 000 Kč
na mechanické očištění krovu od
vápenného nátěru a chemický nátěr
tesařských konstrukcí starého krovu.

V druhé etapě v r. 2006 byla opravena
nejvíce ohrožená část střešní vazby
(polovina střešní krytiny byla demontována, vazba opravena a odkrytá část
střechy provizorně zakryta jen lepenkou přes zimu, která naštěstí byla
velmi mírná, znovu vyzděny svépomocí všechny komíny) – tato etapa se
podařila i v tom roce zaplatit. V třetí
etapě v r. 2007 byla pak oprava vazby
dokončena, střecha pokryta eternitem,
vyměněny všechny okapy. Dokončení
všech prací firmou H&B delta s.r.o.
Bobrky u Vsetína bylo možné jen za
přispění následujících dotací v tomto
roce:

Napiš to tam
Občas mě oslovují známí,
kteří poukazují na nedostatky,
které kolem sebe vidí a žádají
mě, abych o tom něco napsal.
Proti tomu se vždy ohrazuji, proč
to vlastně nenapíší sami. Jak se
znám, stejně by mi z toho vyšla
zase nějaká humoreska. Na druhé
straně, ale tyto lidi chápu a VN
by mohly mít nějakou rubriku
jako třeba Nad dopisy čtenářů.
Připomínám ale, že v nás převažuje snaha stále něco kritizovat
a nadávat, a to co je pozitivní, to
bereme jako samozřejmost a to je
škoda.

Pokud jde o mě, také se mi
někdy článek nepovede a určitě
bych ho podruhé napsal jinak. Ve
svých příbězích si rád dělám ze
sebe legraci, což je jakýsi základ
úspěchu. Horší už to ale je, když
si vezmete na paškál někoho druhého. Ale to je přece pochopitelné. Také někdy používám výrazy,
které mají málo společného se spisovnou češtinou. Zkrátka mluvím
a píší tak, jak mi zobák narostl
(a je to tu). Moji učitelé nad tím
asi kroutí hlavou, ale však co, už
neznámkují.
František Kladníček

Výsledky ankety
V minulém čísle Vizovských
novin zveřejnila redakce dotazník,
jehož posláním bylo zjistit postoje
občanů – našich čtenářů – k úrovni novin, případně využít jejich
návrhů ke zlepšení naší práce. Do
dnešního dne jsme obdrželi anketních lístků: 1kus – slovy jeden kus.
Z toho vyplývá, že občané jsou
s úrovní novin naprosto spokojeni,
nebo úroveň vizovského periodika je
jim lhostejná, nebo vyplnění a odevzdání anketního lístku považují za
ztrátu času. Ale i to je pro nás signál.

střešní krytiny, klempířských prvků
a okapového systému a dokončovacích prací.
Duchovní správa farnosti a její
ekonomická rada děkuje všem, kdo
se jakýmkoliv způsobem podíleli na
zabezpečení této akce – ať finančně
– zejména Zlínskému kraji, který přispívá na opravy historických objektů
farnosti každoročně již od r. 2003
(sanace vlhkého zdiva fary, oprava
vstupních dveří do kostela i na kůr,
oprava schodiště na půdu fary, střecha
fary) - nebo brigádnickou pomocí
a také modlitbou za zdar celého díla.
- vl -

200 000 Kč z Fondu kultury
Zlínského kraje na stavební obnovu
střechy (oprava krovu, chemické ošetření, zabednění střechy hydroizolace
střešního pláště), 175 000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových
zón Ministerstva kultury, 50 000 Kč
z rozpočtu Městského úřadu Vizovice
- tyto dotace byly určeny na výměnu střešní krytiny a klempířských
prvků a okapového systému, přislíbena je dotace prostřednictvím odboru
církví Ministerstva kultury ve výši
200 000 Kč na dofinancování výměny

Přesto děkujeme i tomu jednomu
čtenáři za zájem. Jeho návrhy jsou
pro nás cenné, i když na základě názoru jednoho občana nelze
generalizovat. A jeho dotazy vůči
orgánům státní správy i lidosprávy předáme příslušným pracovníkům a jejich odpovědi zveřejníme
v našich novinách. Budeme rádi,
když nám vaše názory (k úrovni,
grafické úpravě, distribuci a podobně) budete posílat i bez dalšího
vyhlašování anket.
Redakční rada VN
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Řešení sudoku ze strany 22.
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Zajímavosti o vodě z vodovodu
Tvrdost vody
Obecně se tvrdostí vody rozumí
množství příměsí, hlavně vápníku
a hořčíku ve vodě. V jednotlivých geografických oblastech se tvrdost vody
často liší. Voda pocházející z křídovité
oblasti je tvrdší než ta z oblasti žulové.
Měkká pitná voda je hlavně v oblastech,
kde se pitná voda upravuje z povrchové
vody. Optimální tvrdost je 2 −3,5 mml/l.
Vápník, který tvoří hlavní složku tvrdosti, nemá v žádném případě negativní
vliv na naše zdraví. Voda z vodovodu je
tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus, díky
nižšímu obsahu minerálních látek méně
zatěžuje ledviny. Ze zdravotního hlediska
dáváme přednost spíše vodě tvrdší.
Nežádoucím projevům tvrdé vody
např. tvorba povlaku na hladině kávy
nebo čaje, prodloužení doby vaření nebo
ztráta aromatických látek z jídel a nápojů
předejdete přidáním několika kapek
citrónové šťávy nebo kyselinou askorbovou (1špetka na 1 litr vody), která je
běžně dostupná v lékárnách.

Jak rozeznáte tvrdou vodu od
měkké?
Tvrdá voda: mýdlo méně pění
a snadno se oplachuje, zanechává
bělavé stopy v hrncích na nádobí a na
sanitárním vybavení. Způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních
trubkách, ohřívačích vody a dalších
spotřebičích. V případě tvrdé vody se
doporučuje používat změkčovače vody
např. při praní prádla nebo do žehličky,
ale vždy dle doporučení výrobce.
Pokud voda nemá výše zmíněné
účinky, jedná se o vodu měkkou.
Zdraví a krása:
Měkká voda je v porovnání s vodou
tvrdou naopak lepší pro pleť, ale také
se v ní například lépe pere prádlo.
Spotřebu mýdla a ostatních hygienických prostředků není dobré přehánět
a vždy je nutné je z pleti dobře
spláchnout, nejlépe pomocí čisté vody.
Doba koupele by neměla být příliš
dlouhá. Při delší koupeli přidejte do
vody zjemňující olejové přísady proti

vysušování pleti, i příliš teplá voda
má na pleť vysušující účinek. Dlouhé
sprchování nebo koupání v horké
vodě může být, stejně jako používání
některých přípravků, příčinou vzniku alergií, které omylem přičítáme
chlorované vodě. Při práci s mycími
prostředky používejte gumové rukavice,
po skončení práce si ruce opláchněte
studenou vodou.
A praktická informace na závěr:
V případě poruchy na přívodu
pitné vody nebo havárii na kanalizaci
volejte 24 hodin denně bezplatnou
linku 800 100 063 společnosti Zlínská
vodárenská, a.s. – Vašeho dodavatele
vodárenských služeb. Společnost, která
je členem skupiny Veolia Voda, zásobuje pitnou vodou 155 tisíc obyvatel
a podnikatelských subjektů na území
zlínského okresu. Spravuje 1040 km
vodovodní sítě a 561 km kanalizační
stok.
Helena Koutná
Zlínská vodárenská, a.s.

Trnkobraní 2007
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Nabídka
nalezených
psů
Na Technických službách
Vizovice jsou umístěni tři
nalezení psi.
Fenka, pitbul, dva roky
stará, hodná a přátelská,
velmi temperamentní,
vhodná spíše pro zkušeného
chovatele, vyžaduje hodně
pohybu.
Malý, asi 10 kg hnědý pejsek, zřejmě má mezi předky
jezevčíka, bojácný, má asi
špatné zkušenosti s lidmi,
ale když se ujistí, že mu
neublížíte, je přítulný.
Asi 15 kg béžový hrubosrstý
pejsek, poslušný, veselý,
pořádný, vyžaduje hodně
pohybu.
Zájemce o tyto psy se může
přihlásit v kanceláři TS
Vizovice, telefon 577 452
579 , pejska si může vzít
do své péče bezplatně, po
jednom roce přejde pes do
jeho vlastnictví, pokud se
o něj v této době nepřihlásí
jeho majitel.
Doufám, že se mezi obyvateli Vizovic najdou dobří
lidé, kterým se pejsek za
dobrou péči, kterou mu
nedokázal dát jeho původní
majitel, odvděčí přátelstvím.
Cit ke zvířatům a soucit s nimi souvisí natolik
s dobrotou charakteru, že se
dá téměř s naprostou jistotou tvrdit, že kdo se chová
ke zvířatům hrubě a surově,
že nemůže být dobrým člověkem.
Schoppenhauer
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Společenská kronika
srpen - září 2007
Narození:
Dominik Stibora
Rodiče: Tomáš a Hana roz. Lutonská
Tomáš Vlček
Rodiče: Jiří a Olga roz. Brázdilová
Barbora Lutonská
Rodiče: Jan a Magda roz. Františáková
Vít Hába
Rodiče: Martin a Eva roz. Sulíčková
Barbora Horáková
Rodiče: Jiří a Michaela roz. Chalupová

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 19.
Obtížnost: S − snadné, O − obtížné, N − nejobtížnější
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Veronika Rychlíková
Rodiče: David a Eva roz. Antošová
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Marie Jahodová, Příkrá, 94 let
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Anežka Hábová, Krňovská, 78 let
Marta Jančíková, Krňovská, 84 let

5

Tomáš Gilg – Terezie Pečeňová, Vizovice
Pavel Kraus – Simona Pavlitová, Vizovice

3

Daniel Bureš – Simona Minaříková, Vizovice
Robert Szabó – Eva Gajzurová, Vizovice
Marek Kalinec, Vizovice – Markéta Valášková
Jason Roger Hovet – Lenka Špaňhelová, Vizovice
Martin Vlk, Vizovice – Dana Bobálová
Pavel Molek – Zdenka Záhořáková, oba Vizovice
Richard Hvozdenský – Ivana Bublová, Vizovice
Jaroslav Čagánek – Denisa Glücková, Vizovice

4
5

Břetislav Hala – Petra Pospíšilová, oba Vizovice
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Tomáš Ordelt, Říčanská, 29 let
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INZERCE
TJ Sokol Vizovice
zve své příznivce na tradiční předvánoční Klubový večer v pátek 30. listopadu 2007.
Předplatné jako obvykle v papírnictví u Pavelků.

fotograf

Firma vyrábějící sportovní potřeby,
hledá z důvodu rozšíření výroby
zodpovědné a zručné šičky.
Provozovna je umístěna 3 km
od Slušovic. Nabízíme solidní jednání,
dobré platové podmínky.
Zájemkyně volejte:
tel.: 737 800 180 − Paní Šmotková

Hledám pro svoji nemocnou maminku
asistentku, nejlépe z Vizovic a okolí.
Nejde o pravidelné hlídání, ale dle
dohody, vzdělání není podmínkou,
dobrý vztah k člověku podmínkou.
Plat 85−90,- za hod., při pravidelném
hlídání 9 000,-/měs. čistého.
776 666 142 Mgr. Stránská Táňa

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

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
V dnešním
příspěvku
pro
Vizovské noviny zhodnotím období
od konce měsíce srpna do začátku
měsíce října 2007.
Pokud se týká nápadu trestné
činnosti na obvodním oddělení
PČR Vizovice, musím konstatovat,
že v porovnání se stejným obdobím
v roce 2006 došlo ke zvýšení počtu
tr. činů a to o 70. Tento nárůst tr.
činů je způsoben evidováním nových
tr. činů v dopravě jako „Řízení
motorového vozidla bez řidičského
oprávnění“ atd. Ze stejného důvodu
došlo i k nárůstu v počtu přestupků,

a to v převážné části přestupků
v dopravě. Od začátku roku 2007
došlo ke spáchání 221 trestných činů,
v loňském roce to bylo 151. Jak
již tradičně největší podíl na uvedeném čísle, kromě výše uvedených
činů v dopravě, jsou tr. činy majetkového charakteru. V současné době
společně s kriminální policií realizujeme pachatele vloupání do bytů
a rodinných domů ve Slušovicích
a Zlíně, jedná se o více jak 10
případů. Dále se podařilo zjistit pachatele odcizení měděných okapů na
ZŠ ve Vizovicích na místním kostele.
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Již několikrát jsme čtenáře informovali o zpřísnění postihu řidičů při
porušování dopravních předpisů a to
hlavně rychlost i v obci, telefonování
a používání bezpečnostních pásů
při řízení motorového vozidla. Za
poslední dva měsíce jsme řešili 304
přestupků, kdy za tyto přestupky byly
uloženy blokové pokuty v celkové
částce 222 100 Kč. V roce 2006
to bylo 193 přestupků za částku
94 600 Kč. I zde je vidět, že řidiči
i přes přísnější postihy neustále
porušují dopravní předpisy a to
hlavně rychlost v obci.

Nyní opět něco z historie četnické stanice ve Vizovicích
V dnešním díle četnické historie se omlouváme
našim čtenářům, že v části věnované historickým
faktům odbočíme do přítomnosti. Není to vedeno
snahou nedokončit předsevzaté dílko, ale poukázat
na fakt, který je mnohdy opomíjen laickou i odbornou veřejností, a tím je účast našich policistů v mezinárodních misích, či při plnění zvláštních úkolů.
Naše obvodní oddělení PČR se může chlubit
tím, že ve svém týmu má tři policisty, kteří dosahují
zvláštní úrovně a jsou schopni být nasazeni i jinak
než při běžném výkonu služby. V historickém kontextu jinak než v četnické službě obyčejné.
Dva policisté zdejšího obvodního oddělení
jsou schopni vykonávat službu pro mezinárodní
organizace, jakými je OSN, či EU. A to zejména
díky svým jazykovým znalostem. Na zvlášť přísných
zkouškách OSN již potřetí za sebou uspěli a byli
akceptováni OSN či EU na úkoly na poli mezinárodní spolupráce, jimiž je dle článku 10 Ústavy ČR naše
republiky vázána.
Jeden z policistů OOP Vizovice se v roce
2006 účastnil mise v Jordánském hášimovském
království, jehož úkolem byl výcvik iráckých policejních kadetů a druhý policista je nyní vyslán na misi
do Libérie v rámci pozorovací a dohlížecí, tzv. peacekeeping mise. Tito policisté jsou určeni k okamžitému
nasazení dle požadavků OSN nebo EU.
Třetí policista OOP Vizovice je díky svému
vzdělání, zájmu a úspěšně absolvovanému výběrovému
řízení ustanoven členem antikonfliktního týmu, tzv.
AKT při Krajské policejní správě v Brně, který
může být nasazen na kterémkoli místě ČR při řešení
složitých úloh spojených s mimořádnými situacemi.
Z tohoto výčtu je patrné, že policisté OOP
Vizovice jsou zvláště erudovanými příslušníky sboru
a zdejší obvodní oddělení a Okresní ředitelství policie ve Zlíně si může považovat svých odborníků ve
vlastních řadách.
V některém z příštích dílů přineseme informace z těchto oblastí policejní práce. A nyní opět
zápisy z památníku ČS:
28. 5. 1936 Oslava narozenin pana presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše byla provedena
důstojným způsobem. Domy byly ozdobeny prapory
ve státních barvách, za četnými výklady a za okny
soukromých domů byly vystaveny obrazy presidenta
republiky a rozsvíceny svíce.

28. 10. 1936: Oslava 28. října byla provedena
důstojným způsobem. V předvečer státního svátku
konalo obecní zastupitelstvo slavnostní schůzi, načež
následovalo vztyčení státní vlajky na Wilsonově
náměstí za zvuků státní hymny, slavnostní projev
řídícího učitele Metoděje Bakaly, sborové zpěvy,
recitace a lampionový průvod městem.
31. 12. 1936: Za rok 1936 bylo docíleno těchto
úspěchů: Zatčeno bylo 92 osoby, udáno 454 osob,
předvedeno 13 osob, poskytnuty 3 asistence a provedeno 16 eskort. Č.j. bylo dosaženo 5259.
7./3. 1937 V předvečer 87. narozenin pana presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka byla uspořádána
městskou radou ve Vizovicích slavnostní schůze
městského zastupitelstva, dále projev na Wilsonově
náměstí, který přednesl kapitán v zál. Vlad. Dubský
ze Zlína. Na to následovaly sborové zpěvy a recitace
školních dítek.
14./9.1937 Skonal na zámku v Lánech největší
president republiky československé, pan president
Osvoboditel, prof. Dr. T. G. Masaryk. Celé město
Vizovice bylo vyzdobeno smutečními prapory
a veškeré obyvatelstvo projevovalo hluboký smutek
na ztrátou milovaného presidenta Osvoboditele.
Městská rada, spolu se starostenským sborem okresu
vizovského, za účasti čsl. obce legionářské, osvětového
sboru, tělocvičných spolků a ostatních korporací
zbudovala na Wilsonově náměstí smuteční kenotaf,
u kterého dne 20./9. stáli čestnou stráž legionáři,
sokoli, orli a členové DTJ v krojích. Smuteční projev
přednesl starosta města Vizovic Dr. Bervid. Smuteční
tryzny se účastnili též členové stanice.
28./10. 1937 Oslava 28. října byla provedena
jako jiné roky způsobem důstojným pod dojmem
úmrtí milovaného presidenta Osvoboditele. Na
náměstí bylo uspořádáno shromáždění lidu, kde byla
při zahájení oslav vztyčena státní vlajka. Následoval
na to projev starosty města Vizovic Dr. Bervida, pak
zpěvy a recitace. V místní sokolovně byl promítán
film „Čeští dobrovolci na Rusi“.
31./12. 1937 Za rok 1937 bylo dosaženo
těchto úspěchů: Zatčeno bylo 84 osob, udáno 436
osob, předvedeno 25 osob, eskort provedeno 13.
Čís. jedn. bylo dosaženo 5249.
npor. Bc. Karel Jurčák
pprap. Tomáš Kubů
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