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O čem píšeme:

4 Kč

Otevřela jsem okno a ucítila chladivou vůni ranního
svítání. Zima se někam schovala a vyhlížet ji nemá • Informace z MěÚ
smysl. Zbytky sněhu připomínají, že tady ještě před
chvílí byla a že se jistě vrátí. Necítím smutek, spíš • Hospodaření města za rok 2007
radostné zachvění z opojného pocitu, který přináší
• Vzpomínky na 1. světovou válku
nový začátek. Začátek nového dne, cesty nebo právě
začátek stále ještě nového roku svou osmičkou zaku- • Statistika občanů Vizovic
laceného, jako pohlazení.
Každý začátek je vždy plný napjatého očekávání, • Výsledky tříkrálové sbírky
především toho dobrého, s lehkým šimráním obav. • Počasí roku 2007
Zvláště první dny nového roku. Máme za sebou
okamžiky skládání kamínků při přehodnocení našich • Společenská kronika
předsevzetí a vykonaných skutků dobrých i jiných,
podařených i nezdařených a hromádku těch, na které se nedostalo. A co letos? Podaří se nám
rozptýlit to šimrání, způsobené
obavami z neznáma či pocitu nejistoty? Snad ano. Přestaneme kouřit,
přejídat se a plýtvat vším možným.
Nadýchneme se čerstvého vzduchu
nového letopočtu a budeme k sobě
mírní, chápaví, tolerantní, ohleduplní, zdravě kritičtí a především
optimističtí. A veselí. Stejně jako
je masopust trvající od Tří králů
do Popeleční středy či tančící vločky sněhu. K tomu ještě, jak někdo
řekl „alespoň kapičku štěstí, dostatek lásky, přiměřeně radosti, sem
tam nějaké to příjemné překvapení
a minimum stresů. Pak to bude
opravdu dobrý rok“.
To se jen zdá, že se zima schovala a nebo že nemáme dost sil.
Stačí jen otevřít okno a nadýchnout se…
Mgr. Alena Hanáková
Přijde zima... PŘIJDE ????? Dočkáme se ještě zimy? Předloňská zima
Foto: Ing. J. Kalenda
starostka
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Z městského úřadu

Vážení spoluobčané,
na druhé straně Vizovských novin jste zvyklí číst usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Vizovic. Protože
první zasedání ZMV roku 2008 bude až po výtisku prvního čísla VN, dovolte, abych se na následujících řádcích
pokusila shrnout část usnesení ze zasedání zastupitelstva

a rady města v roce 2007 a některé aktivity, které ovlivnily realizaci řady akcí ve městě. Je na Vašem posouzení,
zda to byl rok pracovně úspěšný či ne. Poděkování patří
všem, kteří jakkoliv přispěli k realizaci všech (nejen)
vyjmenovaných akcí, ale také Vám, našim občanům,
za důvěru a pochopení.

• ZMV + RMV přijali za rok 2006 a 2007 celkem 930 usnesení - v roce 2006 ZMV 167 a RMV 153 = 320 usnesení,
v roce 2007 přijalo ZMV 229 a RMV 381 = 610 usnesení.
• pracovníci úřadu vyřídili více než 20 000 žádostí za rok
• cca o 5 milionů se zlepšilo hospodaření města na základě úsporných opatření oproti roku 2006
• došlo k vytvoření rozpočtového výhledu do roku 2012
• byl dokončen prodej bytových domů Poštovní 992, Růžová 1000 a 999 a sídliště Štěpská
• také v tomto roce byly poskytnuty půjčky: z fondu rozvoje bydlení ve výši 450 000 Kč , pro TJ SOKOL Vizovice
140 000 Kč
• na činnost s mládeží 200 000 Kč
• byla schválena úprava poplatků za pobyt v jeslích
• zpracováním a schválením nového systému pojištění majetku, došlo k jeho zlevnění a bylo zefektivněno nakládání
s volnými finančními zdroji
• z důvodů úspor došlo k rozdělení otopné soustavy v budovách MěÚ a kulturního domu
• Technické služby nakoupily dvě nová vozidla
• podařilo se vybudovat hřiště v místní části Chrastěšov
• došlo k opravě hasičské nádrže na Chrastěšově
• opraveny byly cesty na Dubovsku (Jelení pramen), Porážky, Chrastěšov a prodloužena komunikace na ulici 3. května podél nové výstavby ve směru na Janovu horu
• pokračuje se s pořizováním a instalací rozhlasových hnízd
• po rekonstrukci se zkolaudovala budova JUNÁKA
• uzavřely se dohody o odkupu koupaliště a fotbalového stadiónu
• zahájilo se zpracování vymezení zastavěného území Chrastěšov
• schváleny změny územního plánu č. 14 A, 14 B, 15 a zahájeny přípravné práce ke zpracování a tvorbě nového
územního plánu města
• bylo rozhodnuto o zavedení úhrad nákladů na pořízení změn územně plánovací dokumentace žadatelem
• v rámci Regenerace městské památkové zóny k získaným dotacím byly poskytnuty příspěvky na některé památkové
objekty ve výši 135 000 Kč
• bylo schváleno dofinancování restaurace pískovcového kříže na ulici Chrastěšovská k získané dotaci, celkové náklady
budou více než 100 000 Kč
• byla získána dotace 4 000 000 Kč ze státního rozpočtu na opravu ZŠ Vizovice
• v průběhu roku bylo podáno 9 žádostí o dotace z evropských a státních fondů a dopracována řada projektové dokumentace tak, aby mohla být předložena do výzev evropských operačních programů
• v souvislosti se zrušením Městské policie byla podepsána smlouva o spolupráci s Policií České republiky
• schválený nový tržní řád
• byl schválen Postup při přidělování bytů se zvláštním určením a s jeho nakládáním
• byl vysloven nesouhlas s vybudováním železnice v koridoru Baťovy dráhy
• usnesením ZM byl zúžen koridor pro výstavbu R49
• došlo k založení Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko
• byly vytvořeny pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu, pro tvorbu strategického plánu města a pro přípravu
oslav 750. výročí první písemné zmínky o Vizovicích
• byl schválen nový kronikář města Mgr. Jiří Ludvíček
• jmenovali jsme ředitelku Domu dětí a mládeže Zvonek a lesního hospodáře
• dále byl jmenován nový tajemník městského úřadu
• nové vedoucí najdeme na odboru životního prostředí, odboru stavebního úřadu, odboru dopravního a odboru
správního
• zastupitelstvo schválilo tvorbu hodnotících listů pro jednotlive objekty v městské památkové zóny

Z městského úřadu
A  na závěr dvě krátké zprávy ing. V. Kovářové
z oblasti životního prostředí:
V podzimních měsících roku 2007 proběhla v rámci
podnikového semináře Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky terénní pochůzka pracovníků Agentury na území města. Cílem byla prohlídka
porostů vysazených v uplynulých 10 letech v části
Těchlova jako opatření v oblasti ochrany přírody,
a které tato agentura financovala (založené prvky ÚSES
– biokoridory a biocentrum a liniové výsadby dřevin).
Závěrečné hodnocení bylo kladné a realizovaná opatření byla vyhodnocena tak, že se jedná o nejvíce ucelené
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výsadby tohoto druhu v celé České republice. V listopadu pak proběhl seminář Českého svazu ochránců
přírody z Valašského Meziříčí, jehož druhá, terénní
část se konala v lokalitě Manství. Zde byla v roce
2000 založena tůňka pro obojživelníky, financovaná
z Programu péče o krajinu.
V průběhu semináře byla tůňka prohloubena z důvodu její větší funkčnosti za přítomnosti účastníků semináře. Výborné hodnocení seminaristů, které vybudování tůňky o rozloze 500m² vzhledem k její důležitosti
pro krajinu a živočichy dostalo, nás velmi potěšilo.
Mgr. Alena Hanáková, starostka

Městský úřad v roce 2007
Vážení občané, rád bych
využil vydání prvního čísla
Vizovských novin, abych
Vám všem popřál v roce
2008 hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů a tolerance,
a zároveň v několika větách
zhodnotil činnost našeho
úřadu v uplynulém roce.
Od roku 2003 vykonává Městský úřad Vizovice
činnosti v rozsahu obce
s rozšířenou působností pro
správní obvod, který tvoří

16 obcí, a to jak v oblasti
samostatné, tak i přenesené působnosti. Přes časté
změny v legislativě je snahou
pracovníků úřadu zlepšovat
svůj profesionální i lidský
přístup k Vám, občanům.
V minulém roce došlo
k několika organizačním
změnám , jejichž cílem bylo
zefektivnit chod úřadu.
V rámci těchto organizačních změn došlo k rozdělení
jednoho odboru a ke jme-

nování čtyř nových vedoucích odborů. V současnosti
se úřad skládá z 8 odborů
a 1 oddělení. K dnešnímu
dni na našem úřadě pracuje 59 úředníků, což je o 4
méně než v loňském roce.
Na výkon státní správy
je poskytován příspěvek ze
státního rozpočtu, v minulém roce ve výši 14 501 mil.
Kč. Příjmy ze správních
poplatků, pokut, příjmy
za odpady aj., činily 10 171

mil. Kč. Na mzdy úředníků
bylo použito 17 070 mil.
Kč. Uvedl jsem tato čísla
proto, abychom nebyli vnímáni jednostranně jako ti,
kteří jsou přítěží města.
Za těmito čísly se skrývá
velký díl dobře vykonané
práce, za kterou bych chtěl
touto formou všem pracovníkům Městského úřadu
Vizovice a vedení města
poděkovat.
tajemník MěÚ

Pořízení nového územního plánu
Zastupitelstvo
města
schválilo na svém prosincovém zasedání tvorbu nového
územního plánu (dále jen
ÚP), a to jak pro Vizovice,
tak i pro m.č. Chrastěšov.
ÚP je naprosto klíčový
nástroj pro jakýkoliv stavební rozvoj města. Řeší jej
nový zákon o územním plánování a stavebním řádu č.
183/2006 Sb., který platí
od 1. ledna 2007. Pro stavby
nebo záměry, které nejsou
v souladu s ÚP, nesmí žádný

úřad vydat povolení, například územní rozhodnutí
nebo stavební povolení.
Naopak projekty, které jsou
v ÚP zaneseny, jsou velmi
obtížně odvratitelné.
Iniciativa při pořizování
ÚP je na straně města. Cesta
k pořízení funkčního ÚP,
který by byl opravdu dobrým nástrojem udržitelného
stavebního rozvoje města,
není sice jednoduchá, ale
rozhodně stojí za úsilí.
Situace, která je v součas-

né době, je již neudržitelná. ÚP Vizovic je již 13
let starý a na Chrastěšově
chybí úplně. Navíc je již
několikrát „aktualizovaný“ - vloni schválilo zastupitelstvo města již jeho
14. změnu. Každá změna
je velmi náročná, a to jak
časově, tak také finančně.
Proto jsme také rozhodli, že
náklady na každou změnu
budou rozpočítány rovným
dílem na všechny, kteří o ni
žádají.

Všichni majitelé pozemků v k.ú. Vizovice a v k.ú.
Chrastěšov mají možnost
v rámi tvorby nového ÚP
zažádat o změnu užívání
pozemku. Každá taková
žádost bude posouzena.
Celá akce by měla trvat
asi 3 roky, bude ji provádět ing. arch. Dujka
a měla by celkem z rozpočtu města „spolknout“ asi
2 miliony Kč.
Jan Špaňhel
zastupitel

Státní sociální podpora - přestěhována do nových prostor
Vážení občané, pracoviště Státní sociální podpory ve Vizovicích bude
od 1. 2. 2008 umístěno
do nových prostor, a to

do kanceláře č. 125 v přízemí „Hotelu - Lidového
domu“ na Masarykově
náměstí 1007.
Nové prostory zajistí bez-

bariérový přístup a snadnější dostupnost.
Informace o termínech
úředních dní na tomto
pracovišti v měsíci únoru

budou zveřejněny na www.
vizovice.eu, dále budou
vyvěšeny na budovách
MěÚ Vizovice.
tajemník MěÚ
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Z městského úřadu
Evropské fondy a zlepšování stavu přírody
a krajiny ve Vizovicích

Ministerstvo životního
prostředí (MŽP) a Státní
fond životního prostředí
(SFŽP) zahájily příjem projektů do druhé vlny příjmu
žádostí o dotace z druhého
největšího operačního programu ČR – Operačního
programu Životní prostředí
(OPŽP). Otevřena byla tentokrát šestá, z celkem sedmi
prioritních os OPŽP, která
se zaměřuje na zlepšování
stavu přírody a krajiny.
V souvislosti s výše vyhlášenou výzvou se Město
Vizovice rozhodlo připravit tři projekty zaměřené
na liniové výsadby dřevin,
rekultivaci bývalé panské
cihelny a krajinné úpravy
Vizovice-západ. V rámci
přípravy těchto projektů
proběhlo několik jednání
se zpracovateli projekto-

vých dokumentací (společnost LÖW&spol., s.r.o.,
ARVITA P spol. s r.o.), dále
také s Agenturou ochrany
přírody a krajiny, která
bude přijímatelem a v prvé
fázi také s hodnotitelem
těchto žádostí, a v neposlední řadě také bude jednat s vlastníky dotčených
pozemků k získání souhlasu
s realizací daného opatření.
V konečné fázi byly zpracovány a odevzdány níže
uvedené projekty, na které
Město Vizovice prostřednictvím Strukturálních fondů
EU žádá o dotaci na jejich
realizaci ve výši 90% z celkových nákladů těchto projektů, které dosahují částky
3 056 092 Kč.
První předložený projekt
s názvem ,,Liniová výsadba dřevin“ řeší problémy

spojené s výsadbou, obnovou a doplněním liniových
prvků v oblastech místní
části Čamínka, Těchlov
a Dubovsko. Snahou projektu je zvýšit počet a plochu založených a obnovených krajinných prvků
a přispět tak k obnově
ekologicky významných
krajinných struktur. Druhý
projekt Rekultivace prostoru ,,Staré cihelny“ řeší
problémy spojené s rekultivací prostoru bývalé panské
cihelny. Cílem projektu je
zvýšit počet, rozlohu a přírodní kvalitu segmentů přírodního charakteru v zastavěném území prostřednictvím lesních společenstev,
trvale travního porostu,
solitérů, skupin stromů
a alejí, které budou kromě
ekologicko-stabilizační

funkce pohledově začleňovat cykloareál do okolní krajiny. V pořadí třetí
projekt s názvem ,,Krajinné
úpravy vstupu do Vizovic“,
řeší problém spojený s krajinným rázem okolí hlavní příjezdové komunikace
do obce Vizovice ze směru
od Zlína. Snahou projektu
je posílení krajinných prvků
s důrazem na estetické hodnoty vizuální scény, a to
s prioritou vyšší biologické
rozmanitosti. Předmětem
tohoto projektu jsou krajinné úpravy podél komunikace v partii kolem autobusových zastávek na pravé
i levé straně komunikace,
pod budovou stájí, areálem
stavebnin, areálem autobazaru, naproti a při vstupu
do zámeckého parku.
Ing. Jana Kubíková

Dosavadní vývoj dotací loňského roku
V předchozím roce bylo
podáno 9 žádostí o dotace
zaměřené na rozvoj vzdělávací infrastruktury, infrastruktury pro poskytování
zájmových a volnočasových
aktivit včetně sportovních
zařízení. Předmětem žádostí byli konkrétně - Městská
knihovna Josefa Čižmáře,
Základní škola Vizovice,
dětská hřiště, víceúčelové
sportovní hřiště a bikrosový areál.
Doposud bylo rozhodnuto o žádosti s názvem
,,Upgrade knihovnického systému“, na kterou
se v rámci státních dotací podařilo získat finanční prostředky ve výši 49
tis. Kč. Městem byla dofinancována částka ve výši

22 tis. Kč. Realizace této
investiční akce, prostřednictvím níž došlo k modernizaci softwaru městské knihovny, proběhla
již v loňském roce. Dále
bylo rozhodnuto o žádosti
s názvem ,,Rekonstrukce
Základní školy Vizovice“,
na níž se taktéž v rámci
státních dotací podařilo
získat finanční prostředky
ve výši 4 mil. Kč. Městem
bude dofinancována částka
ve výši 1 mil. Kč. Realizace
této investiční akce proběhne v letošním roce,
jejím předmětem je výměna výplně oken či dveří
včetně klempířských prvků
v obvodovém plášti budovy,
s cílem zlepšit nevyhovující
technický stav tohoto škol-

ského zařízení. O výsledku
ostatních investičních akcí
bude v průběhu roku 2008
teprve rozhodnuto.
V průběhu ledna letošního roku již byly připraveny čtyři projekty zaměřené
na obnovu a regeneraci urbanizované krajiny, obnovu ekologicky
významných krajinných
struktur a rozvoj volnočasové infrastruktury. Těmito projekty jsou
– ,,Liniová výsadba dřevin“, Rekultivace prostoru
,,Staré cihelny“, ,,Krajinné
úpravy vstupu do Vizovic“
předložené do Operačního
programu Životní prostředí
a projekt ,,Cestou podpory
volného času dětí a mládeže“ předložený do gran-

tového řízení Oranžová
hřiště, jehož záměrem je
výstavba dětského hřiště
na zahradě DDM Zvonek
Vizovice. V následujícím
období bude probíhat příprava projektu ,,Obnova
kulturního
dědictví
ve Vizovicích“, který bude
předložen do Norských
fondů a následně příprava ostatních projektů, které budou směřovány do Regionálního
operačního
programu
NUTS II Střední Morava,
Operačního
programu Životní prostředí,
Integrovaného operačního
programu nebo Operačního
programu Přeshraniční
spolupráce ČR-SR.
Ing. Jana Kubíková

Z městského úřadu
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Rozhovor s místostarostou města
o hospodaření za rok 2007
Obchodní společnosti,
státní rozpočet i nejrůznější organizace a instituce
intenzivně účtují a uzavírají knihy za rok 2007.
Nelze nevyužít tohoto času
k rozhovoru nad hospodářským výsledkem naší
obce za loňský rok a chceme informovat občany, jak
město hospodařilo pod
novým vedením.
Ne vždy jsme mohli přinášet pozitivní informace,
ale letos začneme hned
dobrou zprávou: obecní
rozpočet hospodařil s o 3,6
mil. Kč lepším výsledkem,
než jaký předpokládal plánovaný rozpočet. Příjmy
rozpočtu byly ve skutečnosti o 1,5 mil. Kč vyšší
než plánované, a naopak
výdaje o 2 mil. Kč klesly
oproti původně plánovaným. Na podrobnosti jsme
se zeptali Ing. Jaroslava
Burkarta.
Jak se Vám podařilo
dodržet rozpočet, respektive dosáhnout o tolik lepšího výsledku?
Rozpočet byl stanoven
restriktivně, jak si jistě pamatujete, vzhledem k nepříznivým prognózám byl rozpočet upravován. Jak jste sám
uvedl, dobrého výsledku,
který považujeme za úspěch,
bylo dosaženo vyšším růstem
příjmů a omezováním výdajů. Pokud jsme chtěli nastartovat obrat ve vývoji obecních financí, ani nám nic
jiného nezbývalo. Některá,
leckdy i nepopulární opatření byla nevyhnutelná, ale
jak všichni dnes vidíme, při-

tabulka v tis. Kč

Rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Rozdíl

Příjmy

106 266

111 361

112 917

+ 1 556

Výdaje

110 023

115 118

113 026

- 2 092

Rozdíl

- 3 757

- 3 757

- 109

+ 3 648

nesla kýžený efekt. Naše obec
hospodařila s nepatrným
schodkem 109 tis. Kč, což
v podstatě můžeme nazvat
vyrovnaným hospodařením. A to je oproti minulým rokům opravdu zásadní obrat. Chtěl bych využít
této příležitosti a poděkovat
občanům za jejich pochopení pro naše opatření. Každý
jistě chápe, že ani jednotlivec, ani firma, a stejně tak
ani obec nemůže dlouhodobě žít s mínusovým rozpočtem. Každá půjčka se musí
vrátit a na každý úrok je
třeba vydělat. Ani obec proto
nemůže dlouhodobě utrácet
více, než činí její příjmy.
Dost ekonomické teorie
a pojďme se podívat, kde
se podařilo ušetřit, a které
příjmy přispěly k dobrému výsledku hospodaření?
Na příjmové straně rozpočtu došlo zejména k překročení daňových příjmů
o 1 029 tis. Kč, příjmů
z pronájmu o 191 tis. Kč,
příjmů z pokut o 153 tis.
Kč, příjmů za služby o 73
tis.Kč a přijatých splátek
z půjček o 56 tis.Kč. Naproti
tomu výdaje se nám podařilo
celkově snížit o více než 2
mil. Kč.
Neměli jste velký
manévrovací prostor,

ani mnoho času. Kde jste
dosáhli největších úspor?
Výdaje se pouze operativně hasily nebo se Vám
podařilo nastavit trvalé
strukturální změny rozpočtu?
Naší snahou bylo samozřejmě zahájit strukturální
změny rozpočtu naší obce.
Mezi nejvýraznější opatření můžeme uvést zrušení
městské policie, snížení personálu na městském úřadě,
změny v řízení Technických
služeb. V oblasti odpadového hospodaření byla u okolních obcí zavedena změna
ze žetonového systému
na paušální, takže se provádějí platby pouze za skutečně odvezený odpad a byl
tak odstraněn neefektivní
systém. Nový přístup město
zavedlo též v oblasti nakládání s majetkem. Jako příklad mohu uvést prádelnu,
na jejíž provoz město pravidelně z rozpočtu doplácelo.
Nyní je prádelna pronajata
za jasně stanovené podmínky a nájemné představuje
pravidelný příjem rozpočtu. Mohu uvést, že všechny
městské organizace i organizační složky přispěly větší či
menší měrou k úsporám, což
ale v celkovém součtu umožnilo dosažení tak pozitivního výsledku v hospodaření,
jak jsme uvedli na začátku
našeho rozhovoru.

Předpokládám, že kormidlo obecních financí
budete udržovat v nastaveném kurzu. Jaká konkrétní opatření plánujete
pro letošní rok?
Přestože je to tak trochu „střelba do vlastních
řad“, další úspory musíme
hledat zejména v provozu
vlastního městského úřadu,
který ve výdajích rozpočtu
představuje jednu z největších položek. Další významnou složkou jsou Technické
služby. Zde kromě tlaku
na efektivitu hospodaření
a hledání nových zdrojů
příjmů chceme nastavit
i nová pravidla pro hospodaření této městské organizace. Technické služby by
do budoucna neměly odvádět odpisy, ale naopak je
povinně a přísně účelově
používat na investice, což
např. v roce 2007 představovalo částku 2,8 mil.
Kč. Další restrukturalizací
Technických služeb by mělo
dojít k oddělení odpadového a bytového hospodaření,
aby tyto „provozy“ odpovídaly dotačním kritériím
a mohly tak lépe využívat
různých dotačních programů, což ve stávající struktuře nebylo právně možné.
Myslím, že oblast dotací je stále tak trochu
„Popelkou“ a jistě existu-
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je prostor pro jejich rozsáhlejší využívání. Jaký je
Váš názor?
Máte pravdu, ale
i v této oblasti jsme
v loňském roce vykonali
velký kus práce a efekty se projeví letos. Ze
státního rozpočtu má

město příslib čerpání cca
4 mil. Kč na opravu oken
na základní škole, což
se původně jevilo jako
téměř nereálná možnost.
Zároveň jsou v běhu
žádosti o dotace na nové
sportoviště a výstražný systém všeobecného

varování. Na těchto projektech a získání dotací na jejich financování
intenzivně pracujeme.
V letošním roce 2008
předpokládáme investice
ve výši 12 mil. Kč z dotací a navíc cca 5 mil. Kč
z úspor obecního rozpoč-

tu, což je velmi pozitivní
vývoj.
Děkuji za Váš čas
a poskytnuté informace.
Těším se, že i nadále budeme moct naše spoluobčany
informovat v takto pozitivním duchu.
Martin Déva

Kam s ním?
Ptáte se s čím? Inu
s autem! I v našem městě
se potýkáme s nedostatkem míst pro parkování.
Neplatí to jen pro střed
města, ale zejména pro
sídliště. Parkuje se, kde
se dá! Bez ohledu na to,
že tak bráníte vozům TS
v odvozu odpadků, vozům
záchranné a sanitní služby,
hasičům. No a ti nejbezohlednější klidně i na veřejných zelených plochách
kolem domů. Nevěříte?
Stačí se projít po sídlišti
Štěpská. Nepojízdné vozidlo parkuje hned vedle
okrasného keře, další vozy
ničí trávník opodál.

Nabízí se otázka: „Co
s tím?“ Především by se tím
měli zabývat představitelé našeho města. Osobních
vozů určitě nebude v dalších letech ubývat, spíše
naopak. Ale také si myslíme, že bychom si neměli nechat ničit i to málo
zeleně, kterou ještě máme.
Uvítali bychom vyjádření kompetentních osob
ve Vizovských novinách.

SN a PP
Zdravím Vás, občané
sídliště Štěpská.
Protože představitelé města cítí a cítili tuto
nastalou situaci stejně jako

Finanční odbor MěÚ
Vizovice
Finanční
odbor
MěÚ Vizovice sděluje občanům, že místní
poplatky na rok 2008
zůstávají stejné jako
v minulém roce a mají
být uhrazeny do konce
měsíce března (obecně
závazné vyhlášky Města
Vizovice č. 3/2003
a 4/2003 v platném
znění). Jedná se o poplatek ze psů a poplatek
za provoz systému
shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Poplatek ze psů činí
180 Kč za psa chovaného v rodinném domě
a 540 Kč za psa chovaného v bytovém domě.
Poplatek za odpad
činí 450 Kč za osobu
s trvalým pobytem
ve městě Vizovice.
Poplatky lze uhradit
přímo v pokladně MěÚ
Vizovice.

vy, zahrnuli jsme do akcí
tohoto roku i srovnání nerovností za garážemi tak, aby se zde dalo
parkovat. K této variantě
jsme dospěli po diskusi
s některými Vašimi spoluobčany a také na základě
skutečnosti, tak jak i vy
tvrdíte, že bychom neměli
zasahovat do již tak malé
plochy zeleně. Povrch této
srovnané plochy bude
upraven tak, abychom
mohli na ní bezproblémově pojíždět a parkovat
a také anulovat narůstající
počet automobilů.
K dalším opatřením
patří i ukončení nájemní

smlouvy s autodopravcem, který má uvolnit
plochy vedle kotelny.
Chtěl bych vyzvednout
jeho vstřícný přístup
a konstruktivní jednání.
Omlouvám se, i když
velmi často projíždím
městem, že jsem si nevšiml nepojízdného vozidla
u okrasného keře – prosím o identifikaci tohoto
vozidla a slibuji, že se
o něho začnu zajímat.
Doufám, že jsem odpověděl na Váš dotaz a má
slova Vás uspokojila.
Jaroslav Burkart,
místostarosta města
Vizovice

Informace FÚ ve Zlíně
Finanční úřad ve Zlíně
bude v období výběru daňových přiznání fyzických osob
za zdaňovací období roku
2007 poskytovat informace a nezbytnou součinnost,
potřebnou k řádnému splnění povinnosti podat daňové přiznání. Z tohoto důvodu budou na finančním
úřadě rozšířeny v pracovní
dny úřední hodiny v období
od 17. 3. do 31. 3. denně
od 8.00 do 17.00 hodin.
Úřad bude otevřen i v sobotu 29. 3. 2008 od 8.00
do 12.00 hodin. Posledním
dnem pro podání daňových
přiznání je pondělí 31. břez-

na a v tento den budou
prodlouženy úřední hodiny
do 18.00 hodin.
Pro poplatníky daně
z příjmů fyzických osob,
kteří mají bydliště v obcích
působnosti Vašeho městského úřadu, budou pracovníci
Finančního úřadu ve Zlíně
poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání ve dnech 10. a 19.
března 2008 v době od 8.00
do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin v prostorách budovy Městského
úřadu ve Vizovicích.
Ing. Josef Langer
ředitel

Z městského úřadu
Město Vizovice
se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkčního místa
projektový manažer města Vizovice
Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
- je občanem ČR, cizím státním občanem majícím
v ČR trvalý pobyt
- středoškolské vzdělání s maturitou
- je způsobilý k právním úkonům
- ovládá jednací jazyk
- je trestně bezúhonný
další požadavky města

Vizovice pro vznik

pracovního poměru:

- vzdělání VŠ výhodou
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce s PC
- znalost AJ, NJ výhodou
- praxe v oblasti získávání dotací
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, místo trvalého pobytu
- datum a místo narození uchazeče, státní
příslušnost uchazeče
- číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu u cizích
státních příslušníků
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání, jiné
osvědčení týkající se vzdělání
Druh práce:
- časový předpoklad – celý/půl úvazku – možnost následného zvýšení
- zajištění efektivního čerpání dotací z fondů EU, nadačních, krajských a státních dotačních titulů, příprava, realizace a aktualizace strategických dokumentů města
Lhůta pro podání přihlášky: do 29.2.2008
Přepokládaný nástup: březen 2008, případně po dohodě
Další informace: ing. Jaroslav Burkart, místostarosta,
tel. 577 599 104
Způsob podání přihlášky:
- poštou na adresu Městský úřad Vizovice, místostarosta,
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
- osobně na podatelnu MěÚ Vizovice, Masarykovo nám.
1007, dveře č. 211
- na obálku uvést - ,, výběrové řízení – projektový manažer“
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Czech point
CZECH POINT – slova
v současné době často opakovaná ve sdělovacích prostředcích. Co znamenají a co
tento projekt může
poskytnout
občanům?
Je to zkratka pro Český
podací ověřovací
informační národní terminál
a zavedení tohoto systému
na vybraných úřadech, tedy
i ve Vizovicích, znamená, že
občan si může na počkání
odnést:
1. Výpis z rejstříku trestů
2. Výpis z katastru nemovitostí
3. Výpis z obchodního rejstříku
4. Výpis z živnostenského
rejstříku
Od 1. 1. 2008 se tyto
výpisy vydávají na Městském
úřadě ve Vizovicích v kancelářích označených výše uvedeným logem, tj. na živnostenském úřadě (přízemí Hotelu)
a na odboru správním v kancelářích matriky a v kanceláři ověřování (Kulturní
dům) v úřední dny pondělí
a středa v době 8.00–12.00
a 13.00–17.00, případ-

ně v neúřední dny v době
8.00–11.30 a 12.30–14.00
hod.
Tyto služby jsou podle
zákona o správních poplatcích
zpoplatněny
a to vydání:
• výpisu z rejstříku trestů 50 Kč.
• ostatních výpisů za první
stránku 100 Kč a za každou další stránku 50 Kč.
I když všechna uvedená
pracoviště vydávají všechny
4 výstupy, doporučuji vzhledem ke specializaci pracovníků se obracet se žádostmi
• o výpis z rejstříků trestů
na matriku
• o výpis z katastru nemovitostí na kancelář ověřování
• o výpisy ze živnostenského a obchodního rejstříku
na živnostenský úřad
V prvním měsíci od spuštění systému bylo na Městském
úřadě ve Vizovicích na počkání vydáno:
• 29 výpisů z rejstříku trestů
• 26 výpisů z katastru nemovitostí
• 7 výpisů z obchodního
rejstříku
J.K.

Před supermarketem Albert
se našla zlatá naušnice.
Informace na odboru správním MěÚ.
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První kvartál v novém

Hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš s nejmladším obyvatelem dětského domova Vaškem Holíkem 6. 12. 2007 při slavnostním přestřihování pásky nově zrekonstruovaného domova Ředitelka ZŠ při Dětském domově, Mgr. Eva Čapková, doprovází vzácnou návštěvu novými prostorami domova.
na ulici 3. května.

U vánočního stromečku se s dětmi setkal pan Josef Slovák,
náměstek hejtmana Zlínského kraje.
Odpoledne tráví děti hrami, učením nebo sportem.

Na nově zrekonstruovaném hřišti u domova si kluci trénují své V družině, která je součástí dětského domova, si dětí hrají, než
fotbalové dovednosti.
přijdou rodiče.
Foto: Renata Mládenková, Jiří Hrubý

	školy
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Vánoční koledování v mateřské škole
Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších křesťanských
svátků. Zvláště pro děti
období od Adventu až
po Tři krále má své neopakovatelné kouzlo. Tuto
dobu, kdy lidé mají k sobě
přece jen blíž, se snažíme
prožít s dětmi v mateřské škole co nejintenzivněji. Vítá je slavnostně
vyzdobená škola adventními věnci, rozzářenými
stromečky, jmelím, betlémem.
Každoročně jsou děti
obdarovány Mikulášem
a krásnými hračkami pod
stromečkem. S vánočním
koncertem k nám přicházejí i žáci ZUŠ. Vánoce
však nejsou jen o přijímání dárků. Snažíme se
naučit děti prožít radost
z obdarování druhých.
Vizovické seniory, bydlící v pečovatelském domě,
děti potěšily vánočním

pásmem „Zimní čarování“ a malým dárečkem.
Společné zpívání koled
ještě více umocnilo atmosféru svátků míru, klidu
a porozumění.
Na vánoční besídce
v MŠ děti potěšily zpěvem
a tancem své rodiče, příbuzné a známé.

Po závěrečné gratulaci: „Přejeme Vám nový
rok, šťastnou ruku, správný krok, lásku svornost,
v domě hojnost“ jsme
se společně setkaly až
v novém roce. Období
vánoc jsme završily návštěvou římsko-katolického
kostela a prohlídkou vel-

kého betlému. Děti, jako
králové s korunou na hlavách, obdarovaly Ježíška
v jesličkách koledami.
Věřím, že krásné zážitky
a vzpomínky v dětských
srdcích zůstanou po celý
tento rok.
Jana Štalmachová
učitelka MŠ Vizovice

Městská knihovna Josefa Čižmáře v číslech
V posledním čísle Vizovských novin roku 2007 jsme
Vás informovali o akcích
knihovny. Tentokrát předkládáme hodnocení rozpočtu
a statistické výsledky knihovnické činnosti.
Služeb knihovny využilo
v loňském roce 12 420 čtenářů a návštěvníků. Celkový
počet oproti roku 2006 se zvýšil o 1813 osob. Bylo zapůjčeno 38 046 knih a časopisů.
Evidujeme 947 registrovaných čtenářů, z toho 384 dětí
a mládeže do 15 let. Počet
čtenářů se oproti roku 2006
zpřesnil zakoupením nového
počítačový programu. S tímto
programem knihovna získává přesnější přehled nejen
o výpůjčkách, ale i návštěv-

nosti. Program byl zakoupen
z grantu Ministerstva kultury
ČR, kde 70 % celkové částky
hradilo ministerstvo a 30 %
bylo z rozpočtu knihovny.
Od poloviny roku 2007
poskytuje knihovna bezplatný přístup na internet. Služeb
veřejného internetu využilo
708 uživatelů.
V rámci meziknihovní
výpůjční služby bylo vyřízeno celkem 328 požadavků.
Meziknihovní výpůjční služba spočívá v zajištění knih,
které nejsou součástí našeho
fondu, knihy zajišťuje knihovna z jiných knihoven v rámci
ČR. Nejčastěji je využívám
fond KKFB ve Zlíně, ale
i Moravské zemské knihovny, Národní knihovny Praha,

Vědecké knihovny Olomouc
atd.
Z rozpočtu města knihovna
obdržela pro rok 2007 částku
950 000 Kč.
Co je v této částce obsaženo? Např.:
Největší částka rozpočtu
je na nákup knih a časopisů,
v roce 2007 to bylo 89 000 Kč.
Plyn a elektrická energie
84 000 Kč.
Služby telekomunikace,
pošty, nájemné 35 000 Kč.
Opravy, udržování, knihovnický program, kancelářské potřeby cca 43 000 atd.
Knihovní fond byl doplněn o 648 nových knih
v celkové částce 70 600 Kč.
Z toho 257 beletrie pro
dospělé čtenáře, 232 knih

naučné literatury pro dospělé, 111 beletrie pro mládež
a 48 knih naučné literatury
pro mládež.
Čtenářům a návštěvníkům
je k dispozici 46 druhů periodik, z toho 3 deníky. .
K 31.12. 2007 knihovní
fond Městské knihovny čítal
20 857 svazků. Naší snahou
je nejen nákup nových knih,
ale i ochrana stávajícího knihovního fondu. Vyřazeno
bylo pro opotřebení a zastaralost 374 knih, opraveno
a přebaleno o 2 251 svazků.
Katalog knihovního fondu
je dostupný na www stránkách knihovny (http://www.
cmail.cz/knihovna.vizovice).
Hana Stloukalová
vedoucí knihovny
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Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
S koncem roku 2007 se
přišlo rozloučit 22 účastníků. Turistická akce
„Čuchy muchy“ okolo
Vizovic se vydařila díky
sněhové nadílce a dobré
náladě, která se s prvními
kroky „vlila“ mezi účastníky.

Pěší trasa pochodu vedla tentokrát
přes kopec Šibeničák
na Chrámečné, kde bylo
zajištěno malé občerstvení v místní hospodě.
I po cestě zpět
do Vizovic provázelo
účastníky akce předsilvestrovské veselí.
Letošní
karneval
na ledě, tradičně pořádaný na ledové ploše
za Sokolovnou, měl
nezvyklý termín - hned
v prvním lednovém
týdnu.
Přesto byl o svérázný
valašský HOLIDAY ON
ICE velký zájem.

Pro účastníky byly připraveny různé hry na ledě,
diskotéka a občerstvení, pro masky zdarma.
Zvláštní uznání si zaslouží hlavní pořadatel, slečna
Hanka Matyáštíková. Zvolený termín byl odvážný,
ale prozíravý, protože hned na druhý den přišla nečekaná obleva.

	školy
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Poslední
lednovou
sobotu se uskutečnila turistická vycházka
do zimní přírody, určená
pro nejmladší vizovické
turisty.
Akce se zúčastnilo
13 dětí a 5 dospělých.
Vycházka byla naplánována do okolí Vizovic,
ke
srubu Tomíků.
Specialitou akce byly vepřové hody v Chrastěšově.

A pěkné slunné počasí nepokazí ani bláto na botách.

Pozvánka na březnové a dubnové akce
Jak to umíš s hlínou

„Šikovné ručičky“ - výroba předmětů z papíru

Zvonek hledá „Super Star“

„Co dělají včeličky“ - beseda se včelařem

Turistická akce „Hledání jara“

Turistická akce „Odemykání studánek“

Turnaj ve floorbalu

Slet čarodějnic

Tábory pořádané DDM Zvonkem Vizovice v roce 2008
Příměstské tábory – jarní prázdniny
Od 3. do 7. března 2008 v DDM Zvonek Vizovice

Cena 750 Kč

Pořádá sl. Matyáštíková

Příměstské tábory – hlavní letní prázdniny
1. turnus

Od 30. června do 4. července 2008

Cena 750 Kč

Pořádá sl. Matyáštíková

2. turnus

Od 14. července do 18. července 2008

Cena 750 Kč

Pořádá sl. Smolková

3. turnus

Od 25. srpna do 29. srpna 2008

Cena 750 Kč

Pořádá sl. Smolková

Letní pobytový tábor - rekreační středisko Monte Lope Lopeník
Pro děti
od 6 do12 let

Od 5. července do 12. července 2008,
ubytování na chatkách

Cena 2 200 Kč

Pořádají manželé Šimoníkovi

Přihlášky na jednotlivé tábory jsou k dispozici od 3. března 2008 v Domě dětí Zvonek Vizovice,
telefonicky 739 271 810, e-mail: zvonek.vizovice@volny.cz
Zdeňka Šimoníková
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Z městské kroniky roku 1958
- před padesáti roky
Z úvodu
Každoročně se na jaře
provádí úklid v obcích,
aby se jejich vzhled zlepšil. V rámci okrašlovacích
akcí v našem městě byly
v druhé polovině dubna
u učitelských domů
a podél školního hřiště
vysazeny břízy. U prvního učitelského domu
byl vysazen tis. V červnu
byla před novou školou
uválcována cestička. Také
v budování stadionu se
od 23. října opět pokračovalo. Buldozerem byla
plocha stadionu urovnána. Od plochy stadionu
směrem k Nové ulici byl
navršen vysoký násyp,
na němž bude příjezd
z nové ulice na stadion.
Začátkem srpna se začalo
s úpravami prostranství
u nádraží, neboť za deštivého počasí tu bývalo plno velkých louží
a spousty bláta.
Proto sem byla navezena silná vrstva štěrku, celá
plocha byla uválcována
a vyasfaltována. Úprava
si vyžádala 190 525 Kčs.
Bývalé městské jatky byly
přebudovány na 4 byty.
Nouze o byty trvá i nadále. Od 1. ledna 1958
místní národní výbor

převzal do své správy k dnešnímu zřízení je
záporný. Neprověřená
městský vodovod.
učitelka byla přeložena do družiny mládeže
Poměry politické
V souvislosti s daleko- a ostatním učitelům byla
sáhlými změnami hos- poskytnuta
zkušební
podářskými, sociálními, lhůta jednoho roku, aby
politickými, které u nás svůj postoj k dnešnímu
byly od roku 1948 pro- zřízení zlepšili.
vedeny, je vyvíjeno znač- Také v závodě Státní
né úsilí o to, aby bylo lesy nebyli dva úředníci
změněno i myšlení lidí. a jedna úřednice prověřeToto se však za provede- ni a byli propuštěni.
nými změnami opožďuje. Ani při každodenním
Vyrovnání těchto rozdílů pracovním shonu není
bude třeba docílit zvýše- možno nemyslet na to,
ným úsilím ve výchově co se děje ve světě. Vždyť
a převýchově širokých na tom jsou závislé
mas, to je tak zvanou osudy milionů lidí, ba
„kulturní revolucí“.
snad i celého lidstva.
Dnešní doba je dobou Mezinárodní vztahy jsou
velkého boje mezi světem následkem politiky USA
starým a novým. V tomto s pozice síly stále velmi
střetnutí ne všichni lidé napjaté. Vykořisťované
dovedou chápat to nové. národy však prohlédaJe přirozené, že pozor- jí. 14.července vypukla
nost je upřena na uči- revoluce v Iráku, neboť
tele, na vedoucí a úřed- lidové vrstvy nechtějí
nické síly v závodech, snášet další vykořisťojaký postoj ke dnešku vání západními moczaujímají. Proto byly nostmi. Asi za tři týdny
v týdnu od 24. března na to, vylodili Američané
1958 na školách i v závo- svá vojska v Libanonu
dech konány prověrky. a Angličané v Jordánsku.
Na zdejší jedenáctileté SSSR, lidové demostřední škole nebyli pro- kracie a Indie žádaly
věření tři učitelé a jedna v Organizaci spojených
učitelka , jímž bylo vytý- národů (OSN) okamžité
káno, že jejich postoj stažení amerických a brit-

ských vojsk z Libanonu
a Jordánska. USA jednání v OSN se snažily
zkomplikovat a protahovat. Arabské národy se
sjednotily a podaly společnou rezoluci k OSN
o stažení amerických
a britských vojsk ze
Středního východu. …
Avšak USA hned na to
poslaly letectvo, loďstvo
i vojsko na Tajvan, a tak
stále není klidu a mysli
lidí jsou i nadále znepokojovány otázkou, zda
se podaří mír na světě
uhájit.
Poměry hospodářské
Počasí a polní práce:
Zima je letos mírná, proměnlivá. Hned mrzne,
hned se oteplí a prší,
občas napadne slaboučká
vrstvička sněhu 1 cm až
3 cm, po několika dnech
opět roztaje a tak se to
opakuje. Zcela jinak to
však vypadalo v březnu.
První dny v březnu mrzlo,
3. března napadlo 15 cm
sněhu – největší množství
za letošní zimy. Vypadalo
to, jako by počasí bylo
nejméně o měsíc opožděno. Pak přišla obleva
a sněhu rychle ubývalo.
Ale od rána na Řehoře

kultura

napadlo opět 15 až 20 cm
sněhu a po celodenní
vánici přibylo sněhu až
do výše 30 cm. Říkávalo
se, že na Řehoře čápi
letí přes moře a líný sedlák, který neoře. Letos to
však neplatí. Panuje pravá
zima, jaká ani v prosinci, v lednu, ani v únoru
nebyla. Jarní práce zůstaly letos opožděny ve srovnání s minulými roky
asi o měsíc. Nejsilnější
mrazy byly 2/3 -13 ºC,
5/3 -10 ºC, 14/3 -10 º,
16/3 -10 ºC a 22/3
-10 ºC. Od 25. března
počalo tání a do konce
března sníh konečně roztál.
Zemědělství
Již v lednu t.r. byla připravována nová agitační
akce pro vstup rolníků
do JZD, aby byl konečně překonán stále silný
odpor k JZD mezi zemědělci a aby bylo utvořeno
ve Vizovicích většinové
družstvo, v němž by byla
sdružena většina zemědělců z Vizovic. … Mnoho
starostí způsobily blížící
se volby představenstva
pro nový hospodářský
a správní rok. … V JZD
byly mnohé nedostatky,
neboť mělo málo podpory ve svém okolí. A někdy
nebylo snad mezi druž-

stevníky ani dosti dobré
vůle. Proto bylo jednáno
s družstevníkem F. K.,
aby se ujal funkce předsedy JZD. Ten se však
za dané situace zdráhal
funkci předsedy převzít,
dokud nebudou dosavadní nedostatky v družstvu
odstraněny. Přijal funkci vedoucího živočišné
výroby a funkci vedoucího rostlinné výroby přijal
rolník a zahradník J.R.
Předsedou JZD zůstal
nadále Z.R.
Příčin k nespokojenosti s poměry v JZD bylo
několik. Družstevníci
měli za uplynulý rok
zhodnocenou pracovní jednotku na 15 Kč,
což je oproti předcházejícím létům hodně
méně. Připočítáme-li
k tomu ještě hodnotu
naturálií, měla pracovní
jednotka celkovou hodnotu 19 Kč – a právě
s poklesem hodnoty pracovní jednotky nebyli
družstevníci spokojeni.
Faktem je, že hospodářský výnos v roce 1957
nebyl takový, jako v roce
1956. Vinu na tom měly
ovšem i nezdravé poměry
v družstvu. Nebylo žádné
evidence o družstevních pozemcích, takže
některé pozemky zůstaly neobdělané. Některé

louky zůstaly neposečeny a tráva shnila. Jestliže
JZD obhospodařovalo
v minulém roce přes
320 ha zemědělské půdy,
to už znamená velký statek, který vyžaduje nejen
pracovních sil, strojové vybavení, ale také
důkladný řídící kolektiv
a dokonalou evidenci.
Avšak v JZD nebyl ani
žádný dostatečný dozor
nad pracovními silami,
neboť někteří družstevníci místo, aby pracovali
na družstevním, přijímali práce u soukromníků,
aby si přivydělali a zajistili si vedlejší příjem.
Všechny tyto nedostatky se pak přemílaly
v hovorech místních soukromých rolníků, kteří
v JZD vidí jen všechno
zlé. Nevraží na MNV
i všechny funkcionáře,
jejichž úkolem je všechny rolníky ke vstupu
do JZD získat. Ti rolníci,
kteří v JZD jsou, pracují
tam v některých případech jakoby bez zájmu
a taková práce prospěje družstvu málo, někdy
se snad i naschvál udělá
něco špatně. Členové rady
MNV poukazují na to,
že družstevníci musí lépe
svoji práci organizovat.
Pro špatnou organizaci
nebylo vždy ani pomo-
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cí brigádníků dobře
využito, i když závody
a brigádníci poskytovali
pomoc obětavě.
Nedostatky
družstva jsou v organizační
stránce, nedostatečné
osobní zodpovědnosti
a v slabé pracovní morálce. Na pole se jezdilo
pozdě, bez promyšleného
pracovního plánu, prací
se nezúčastňovali všichni družstevníci. Zejména
ženy
družstevníků
v mnohých případech
zůstávaly doma.
Také učitelský sbor
ve snaze zaměřit svoji
pomoc co nejúčelněji k potřebám družstva,
pozval 18.3. do školy
vedoucí
pracovníky
JZD k společné poradě. Předseda s JZD Z.R.
hovořil o výhledovém
plánu družstva, které má
na konci pětiletky obhospodařovat celkem 1 060 ha
půdy. Živočišná výroba má
se stát základem příjmů
družstva, rostlinná výroba
bude zaměřena na výrobu
krmiv a produkci kvalitního ovoce, v budoucnu
se počítá i s pěstováním
léčivých bylin a zeleniny.
Učitelé slíbili družstvu
pomoc při zpracování
osevních a sklizňových
prací.
 Pokračování příště
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Anabáze
Redakční rada Vizovských novin chápe otiskování úryvků z rukopisu jako svůj příspěvek
k připomenutí dramatických událostí předcházejících vznik naší republiky, jehož 90.výročí si
v tomto roce připomínáme.
Přepis textu z rukopisu pamětí pana Josefa
Sulíčka,
narozeného roku 1887, občana
Vizovic,
rakouského
vojáka, účastníka 1.
světové války, účastníka
celé anabáze československých legií přes Sibiř
do Vladivostoku během
ruské revoluce, a jeho
příběh při návratu lodí
zpět do nově vytvořené
vlasti, Československé
republiky. Pan Sulíček
byl v roce 1942 popraven
v koncentračním táboře.
Faktografická, historická i literární hodnota
těchto pamětí si tuto
pozornost zaslouží.
Text je autentický, je
jen nejnutněji přizpůsoben dnešním pravidlům.
-jklÚryvek 1.
Z úvodu
Nejsem žádným politikem ani spisovatelem, ale
ovzduší, do něhož mne
tato krvavá válka uvrhla, přimělo mě k tomu,
abych aspoň v hlavních rysech a prostými
slovy podal všem hlavní
okolnosti a příčiny této
strašlivé evropské katastrofy, na kterou nahlížím ze svého stanoviska
a po svých zkušenostech,
zvláště v dlouhé době

svého zajetí ruskými vojáky.
Mobilizace a odjezd
z domova (Vizovice)
V podvečer dne 31.
července 1914 roznesla se
městem neblahá zpráva
o všeobecné mobilizaci.
Hned nastal jakýsi nikdy
nevídaný ruch v celém
našem městě. Hloučky lidu
mladého i starého valily se
proudem na náměstí, tak
že v malé chvíli místo před
radnicí bylo jimi úplně
zaplaveno.
Lid se seskupoval do
hloučků a kdekdo pronášel své názory o nastávající
válce a netrpělivě všichni
čekali jisté zprávy, které
měly být poslány téhož dne
později v noci od okresního hejtmanství.
Dlouho se čekalo
a mnozí vraceli se domů,
jiní zase svoji bujnou
a horkou krev zašli ochladiti do hostinců. Tam bylo
věru živo, mnoho se mluvilo a taky mnoho se pilo.
Tak ztrácel se ten čas,
než přišlo úřední oznámení všeobecné mobilizace, což trvalo až k půlnoci. Teď jsme se dověděli
skutečnou, ale smutnou
pravdu. Rozechvění jsouce opouštěli jsme náměstí
a vraceli se domů, kde již
netrpělivě ženy očekávaly
své muže a rodičové své
syny. Řekli jsme jim, jak
se věci mají, oni zaplakali
a noc byla plná válečných snů, ač do poslední
chvíle tomu nechtěli věřiti. Přišla sobota 1. srpna
a hned časně z rána oznamovalo se bubnem, že
všichni do 38 let patřící
k vojsku, mají se do 24

hodin dostaviti ku svému
sborovému velitelství,
o čemž bylo také vyvěšeno úřední oznámení,
v němž neúprosný zákon
válečný nám rozkazuje
opustiti své rodiče, své
ženy, milé dítky a co nejdražší domov.
Mráz přechází člověku
po zádech při vzpomínce, co na něj čeká, a tak
ten den minul jen v různých myšlenkách běháním
z místa na místo a podobně. Konečně přišla neděle, ten neblahý okamžik,
kdy máme své drahé a svůj
domov snad navždy opustit a více jich nespatřiti.
Každému z nás na cestu
přichystali do skrovného
balíčku a nezbývá nic jiného, než vzíti balík a uniknouti z domu nějak, aby
se předešlo tomu nářku
našich milených, ale jak?
Nejde to.
Žena plačíc objímá
mne a zdržuje mne, dítky
vidouce to začínají taky
plakati, ač nevědí oč se
jedná a stará moje matička
nad odchodem svého syna
v koutku trpce vzlyká.
Rodinné drama snad
to nejhorší se odehrává
a hledíc na to, nemohu se
taky slzám ubrániti. Moje
povaha dosti tvrdá boří se,
takže nejsem ničeho schopen, leč v tento okamžik
jde mi na mysl, že toto
drama všude se odehrává,
což mě poněkud uspokojilo, objal jsem a políbil svoji
matku, ženu i dítky, nasadil čepici na hlavu, stáhnul
ji na uplakané oči a jdu
k nádraží. Doprovázejí
mne žena i děti, můj švagr
a několik známých.

Cesta k nádraží byla
velmi smutná, neboť
do rozhovoru se vůbec
nechtělo.
Přicházejíc
k samému nádraží, udiveně hledím na ten nezvyklý
dav provázejících, jenž se
kol nádražní budovy mísí,
takže sotva se mohu prodrati.
Postojíme zde malou
chvilku a ještě o nejdůležitějších věcech rozmlouváme a již zaznívá signál průvodčího vlaku. Usedáme,
ale jaksi s nechutí, ale
přece v malé chvíli jsou
vozy námi naplněny.
Žádný z nás nechce vyjíti
ven popatřiti na dav plačících, ale vůkol vše nás
láká, nejen ten zástup, ale
i ta příroda, zdá se, že
na nás volá, pojď, snad
naposled. Vstanu ze sedátka, vyjdu ven, abych snad
ještě posledním pohledem
se trochu obveselil tou
svou překrásnou romantickou přírodou, ale již
žena s dětmi objímá mne,
hořce plakajíc. Prosím
ještě švagra, aby on byl
otcem mých malých dítek,
aby se o ně pokud může
v pádu potřeby staral.
Dávám ještě narychlo ženě napomenutí, jak
se má beze mne zaříditi a v tom již parostroj
zapísknul. My se ještě
objali a políbili a musel
jsem do vozu se zarosenými řasami, a tak jsme
se hnuli. Doprovázejíc
zástup provolává na nás,
mávají šátky a dávají nám
na shledanou a my v tom
žalu jim jen maně odpovídáme, až zmizely jsme
zrakům jejich.

(pokračování)
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Bodygarden
Štěpa lepá.
Zámeckou zahradu již, víš,
brání železná mříž.
Projít tichým parkem, chtíč?
Leda na paklíč.
Na jazyku lechtáa ten vlastní šlechta…
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Prognóza
Někdy mě dorazí
expresivní výrazy
jako Svatý Václav
nebo hloupý Honza.
Myšleny u vášni divé
mohou býti nepravdivé.
Co zní Vladislavským sálem?
Svatý Václav králem.
Hloupý Honza málem…
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Řešení sudoku ze strany 22.

Geodeti
Hle, kde všude ti geodeti
zapichují kolky, bagry hloubí dolky,
stavaři rozbalují krám
kde Natury chrám.
Seníky, picníky ustupují domům
Strymky, jaderničky šlechtěným stromům
Louky, pole zahradám …

únor 2008

SOUvislosti
Voda H učí po lučinách.
(stánek vzdělanosti – škola)
Boryš umí po skalinách.
(stánek sportu-sokolovna)
V Saděstk, ví se, jara květ
zemský ráj to na pohled.
Saděstk jako Sidorovsk…
Představa ráje
od hrozného chodníku mezi školou a sokolovnou
až za severní polární kruh míří
mohlo by to být někde u Sidorovska na Sibiři.
únor 2008

5

A přece se točí…
Nemá smysl být závodníky
v rovině ekliptiky,
když svět se točí Galileovsky
podle Newtonovy mechaniky:
Klid. Světím neděli.
Podle zákona setrvačnosti i pondělí.
Zrychlení až v úterý.
Ve středu akce a reakce vznikají,
ve čtvrtek zanikají.
Stejně jen komplikují plány,
jsouce stejně velké, ale opačně orientovány.
V pátek
zahajuje mechanická energie svátek.
V sobotu nepracuji. Když, tedy nesměle
pro silně rušivé gravitační pole neděle.
Klid. Světím neděli.
Podle zákona setrvačnosti i pondělí.
V úterý otevřu oči –
a přece se točí…

M.B. 2008
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Zaměstnanecké benefity
V jednom z minulých
čísel Vizovických novin jsem
vám představil společnost
Partners.
Počínaje tímto číslem se
budeme pravidelně setkávat na těchto stránkách,
kde se budu zabývat tématy
z finanční oblasti.
Dneska se pokusím vysvětlit, jak by měl fungovat systém příspěvků zaměstnavatele.
Zaměřím se na rozdíly
mezi jednotlivými produkty
a potenciálními výnosy pro
zaměstnance.
Je velice těžké měnit již
zavedený systém příspěvků, ale o to důležitější je
jejich správné nastavení hned
v počátku.
Z vlastní zkušenosti musím
bohužel konstatovat, že se
zaměstnavatelé řídí častěji
spíše výší zpětných plateb
od pojišťovnen a často zavádějícími informacemi jednotlivých zprostředkovatelů než
podrobnou analýzou jednotlivých produktů.
Proto dnešní článek nebude směřovat jen k jednotlivým zaměstnavatelům, ale
i k zaměstnancům, kteří by se
měli více zajímat o to, na co

vstupní věk

pojistné roční

20 let
30 let
40 let

7 992 Kč
7 992 Kč
7 992 Kč

vstupní věk

pojistné roční

20 let
30 let
40 let

7 992 Kč
7 992 Kč
7 992 Kč

vstupní věk

pojistné roční

20 let
30 let
40 let

7 992 Kč
7 992 Kč
7 992 Kč

jim vůbec jejich zaměstnavatel přispívá.
Pojďme se tedy podívat
na produkty, u kterých lze
příspěvky zaměstnavatele
nastavit.
Dnešní daňová legislativa
umožňuje přispívat na penzijní připojištění a životní
pojištění.
Rozdíl mezi penzijním připojištěním (dále PP) a životním pojištěním už dnes snad
každý zná. Ovšem málokdo
zná rozdíly mezi kapitálovým
životním pojištěním (KŽP)
a investičním životním pojištěním (IŽP). Podrobnější rozbory jednotlivých produktů
můžete čekat v nejbližším
čísle.
Nyní se podíváme na výnosy jednotlivých produktů
v závislosti na čase.
KŽP (tabulka A) je dnes
úročeno plus minus technickou úrokovou mírou
a v budoucích výnosech
se počítá s podíly na zisku
jednotlivých společností. Je
potřeba říci, že tyto výnosy
nejsou nijak vysoké. V kombinaci s netransparentní poplatkovou strukturou a nulovou
povinností pojišťovny přiznávat podíly na zisku se tento

produkt stává téměř časovanou bombou. V tabulce
jsou uvedeny předpokládané
výnosy z příspěvků do KŽP,
které je úročené 2,4 % ročně.
Všimněte si rozdílu mezi
garantovanou částkou a očekávaným výsledkem včetně
podílů na zisku.
Naproti tomu IŽP (tabulka
B), se svou správou vložených
prostředků v různých typech
fondů může dosáhnout daleko zajímavějšího zhodnocení
v jednotlivých časových horizontech. Od horizontu cca
20 let je možné reálně počítat
s výnosem kolem 7% p.a.
Musím ovšem připomenout, že jak mezi IŽP tak
samozřejmě i mezi KŽP existují veliké rozdíly, kterými se
liší jednotlivé produkty různých společností.
Poslední volbou zaměstnavatele může být příspěvek
na penzijní připojištění (tabulka C). Zákonem limitované
možnosti investic brání dnes
penzijním fondům dosahovat
vyšších výnosů. Výnosy penzijních fondů se dneska pohybují kolem 3 - 4% za rok.
Jaký je tedy verdikt ???
Z předcházejících informací je jasné, že zavedení

KŽP v dnešní době, není
krokem na správnou stranu.
Na dlouhodobém horizontu
by měly výnosy IŽP překonat
výnosnost prostředků v penzijním připojištění. Vzhledem
k obrovskému rozdílu mezi
nákladovostí IŽP nelze tento
produkt doporučit obecně.
Obecně lze ovšem říct, že
„penzijkem“ nikdo nic nezkazí.
Přihlédnu-li k věkové
různorodosti zaměstnanců,
ve většině společností není
možné doporučit ani jeden
produkt bez důkladné analýzy. Navíc od nového roku
bude mnohem jednodušší nakombinovat IŽP s PP,
a tudíž správně nastavit příspěvky pro jednotlivé zaměstnance podle věku, jejich přístupu k riziku, perspektivy
ve firmě, atd.
Zaměstnavatel by se měl
řídit prioritně přínosem produktu pro své zaměstnance,
ne výší zpětných plateb plynoucích do jeho kapsy a při
zavedení příspěvků oslovit
nejen finanční instituce, ale
i profesionálního finančního
poradce.
Ondřej Hrachový
hrachovy@seznam.cz

Tabulka A - Kapitálové Životní Pojištění
zaplacené
garantovaná kap. výpla- předpoklad s podíly
délka placení
délka trvání
pojistné
ta při zhodnocení 2,4%
na zisku
40
40
319 680 Kč
422 288 Kč
735 881 Kč
30
30
239 760 Kč
292 004 Kč
412 833 Kč
20
20
159 840 Kč
178 625 Kč
195 161 Kč
Tabulka B - Investiční Životní Pojištění
zaplacené
garantovaná kap. výpla- předpoklad při 7%
délka placení
délka trvání
pojistné
ta
zhodnocení
40
40
319 680 Kč
x
1 390 473 Kč
30
30
239 760 Kč
x
650 154 Kč
20
20
159 840 Kč
x
265 000 Kč
Tabulka C - Penzijní Připojištění
zaplacené
garantovaná kap. výpla- předpoklad při 4%
délka placení
délka trvání
pojistné
ta
zhodnocení
40
40
319 680 Kč
319 680 Kč
848 331 Kč
30
30
239 760 Kč
239 760 Kč
500 625 Kč
20
20
159 840 Kč
159 840 Kč
265 727 Kč
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Co dělá Dotek, o.p.s.
V současné době jsme svědky změn ve zdravotně – sociálním systému. Některým se
zdají chystané změny správné,
jiní by chtěli nechat vše při
starém. Více, či méně se tato
situace dotýká každého z nás.
A se stárnutím populace bude,
také více těch, kteří se setkají se skutečností tváří v tvář.
Pokud bychom vše nechali
jaksi plynout, asi bychom se
divili, že není žádná pomocná
ruka, která by pomohla, když
náhle a z ničeho nic přijde
nemoc, nebo situace, kterou
sami a ani za pomoci rodiny
nedokážeme řešit. Najednou
zjistíme, že místo v nemocnici
není na neomezeně dlouhou
dobu, na umístění v zařízení
sociálních služeb pro trvalý
pobyt se čeká až několik let,
a zařízení pro přechodný pobyt
téměř neexistují nebo jsou také
obsazena. Do doby, než nás
život postaví do této situace,
nás ani nenapadne se něčím
podobným zabývat. Vždyť
doba, ve které žijeme, po nás
žádá abychom byli mladí, krásní, dynamičtí a úspěšní. Jeden
mladý muž, náš spoluobčan,
splňující tato kritéria, byl
upřímně zděšen, když navštívil místní nemocnici a zjistil,
že existují i „jiní lidé“. Lidé,
kteří jsou závislí na pomoci
nás „mocných“ (opak nemocných). Máme velké štěstí mít
tuto nemocnici v našem městě.
Její kapacita také však není
neomezena.
Jakákoliv ústavní péče
je drahá. A ruku na srdce,
chceme pobývat v ústavním
zařízení, ať jsme mladí nebo
staří, když už akutní důvody
pominuly? Chceme v ústavním zařízení strávit poslední
okamžiky života? Téměř většina z nás chce domů, mezi
své blízké. A v tomto okamžiku nastupuje tzv. terénní
služba. Služba, o které se dost
mluví, ale zatím se pro ni
málo dělalo.

Dotek, o.p.s. tuto službu
poskytuje. Přes všechny těžkosti můžeme po roce a půl říct,
že se nám podařilo vybudovat
něco, co by nám mohla ostatní města závidět. Poskytujme
kompletní zdravotně sociální
péči. Jsme schopni pomoci
všem, kteří se chtějí o své blízké
starat doma. Jsme Obecně prospěšná společnost, tedy nezisková organizace, zaměřující
se na péči o seniory a všechny potřebné. Zázemí máme
v DPS (Dům s pečovatelskou
službou). Přebudováním technických prostor jsme za relativně velice nízké finanční prostředky vybudovali moderně
vybavená ošetřovatelská lůžka
a využíváme tak DPS 100%
ke svému účelu. To znamená,
že DPS slouží ne jenom pro
ty, kteří tam mají své trvalé
bydliště, ale je otevřen široké
veřejnosti, tak jak bylo záměrem při budování takovýchto
domů.
Jenom díky podpoře města
Vizovice a obrovskému nasazení a nadšení všech pracovníků, se můžeme pyšnit tímto
výsledkem.
Krátkodobou pobytovou
respitní (úlevovu) péči poskytuje Dotek, o.p.s. také specializovanou na klienty nemocné Alzheimerovou chorobou
či jiným typem demence.
Klienti mohou využít celkem
13 lůžek. Vzhledem k tomu,
že je Dotek, o.p.s. jediným
poskytovatelem této služby
ve Zlínském kraji, kapacita
zařízení nedokáže uspokojit
poptávku ze strany klientů.
Vedle úlevové péče poskytujeme pečovatelskou službu,
denní stacionář - pro ty kteří
nechtějí nebo nemohou být
doma sami v denní době
(rodina je v práci), půjčovnu kompenzačních pomůcek
a poradenskou činnost. Tím,
že je náš provoz nepřetržitý
mohou obyvatelé DPS, kteří
jsou závislí na 24 hodinové

péči zůstat ve svých domovech a nejsou nuceni odejít do domova důchodců, či
nemocnice. Netvrdím však,
že všichni obyvatelé DPS přijímají naši činnost s nadšením.
S ohledem na potřeby klientů se snažíme rozšířit kapacitu zařízení především pro
terénní služby, nabídnout co
nejvíce volnočasových aktivit
a také rozšířit počet kompenzačních pomůcek. V rámci
projektu, který řeší oblast rozšíření kapacity respitní péče,
jsme získali finanční podporu
ze Zdravotního a sociálního
grantu nadace Děti-kulturasport, která sídlí v Uherském
Hradišti. K rozvoji našich
služeb usilujeme o získání
financí i z dalších nadačních
fondů. Podpořena byla k naší
velké radosti i žádost u nadace Vize Dagmar a Václava
Havlových, a máme podanou
žádost u nadace společnosti
Siemens. Získané prostředky budou použity na nákup
elektrických polohovacích
postelí a dalšího potřebného
vybavení. I když jsou naše
služby placené, tak bychom
nic nezmohli bez finanční
podpory státu, našeho města
a okolních obcí.
Získávání finančních prostředků je tou nejnáročnější
oblastí, protože jsme v závěru
každého roku postavení před
otázku jestli budeme moci
pokračovat i v příštím roce, či
nikoliv. Jakákoliv pomoc je pro
naši práci cenná a nesmírně si ji
vážíme. Jsme moc rádi, že existují lidé, kteří naši snahu ocení.
Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podpořili. Kontinuálně
nám pomáhají díky pochopení
pana ing. Ivo Jurygáčka firma
SSŽ,a.s., závod Zlín a díky
pochopení pana Jana Špaňhela
firma Zlinux,s.r.o. Pokud by se
našel někdo další, kdo umí být
ve svém oboru úspěšný a chtěl
by podpořit naše snažení, rádi

mu dáme prostor na našich
webových stránkách, kde také
najdete podrobnější informace www.pecovatelstvi-dotek.cz.
Na veškeré finanční dary vystavíme darovací smlouvu.
Určitě se najdou i takoví
lidé, kteří v životě už všeho
po čem toužili dosáhli, ale
k pocitu plného uspokojení
a naplnění jim stále něco schází. Hledáme právě takové jako
dobrovolníky.
Mohou se uplatnit ve všech
oblastech, které souvisí s naší
činností a našim provozem.
Mohou dát svůj čas k vyplnění času druhých za odměnu
hřejivého pocitu z vykonaného
dobra.
Nadále v našich prostorách,
probíhá cvičení Taiji vedené
paní Danou Vítkovou, specializovanou lektorkou.Toto
cvičení mimo jiné pomáhá
i proti stresu, který je také
jednou z příčin obávané
Alzheimerovy choroby.
Jako doplňkové činnosti
nabízíme pedikúru, masáže,
praní prádla i pro veřejnost.
Budujeme obchůdek, kde
bychom chtěli nabízet vše
potřebné pro ošetřování. Paní
kadeřnice je ochotna navštívit
nemocné i v jejich domovech.
Věděli bychom o dalších užitečných věcech, ale jsme limitováni prostorem.
Velice nás těší slova uznání
a chvály, jichž se nám dostává
od příbuzných našich klientů,
kteří naše služby vyhledávají často i z větší dálky. O to
víc nás mrzí, neustálé stížnosti
některých našich spoluobčanů.
Možná až čas dokáže ocenit,
něco, co není všude samozřejmé.
Pokud budete potřebovat
naši pomoc, nebo Vás povede jenom zvědavost, rádi Vás
u nás přivítáme a podáme Vám
potřebné informace.
za Dotek, o.p.s.
Radomíra Pečeňová
radpe@seznam.cz
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O počasí roku 2007 v číslech a grafech
Zamyslíme-li se nad meteorologickými údaji roku 2007
dojdeme k následujícím závěrům:
1. Průběh teplot v prvých
třech čtvrtinách roku byl nad
průměrem, poslední čtvrtina
roku byla teplotně podprůměrná. Celkově byl rok teplotně výrazně nadnormální
s průměrnou roční teplotou
9,57 oC. Od roku 1968 byla
průměrná teplota vyšší jen
v roce 2000 a to 9,81 oC.
Trend teplotních průměrů je
od roku 1968 vzestupný.
2. Průběh srážek v roce 2007
byl velmi rozkolísaný, což je
patrné při pohledu na graf, ve
kterém jedna čára znázorňuje
dlouhodobé srážkové průměry
dle měsíců a druhá čára skutečné měsíční srážky v loňském roce. V měsíci dubnu
můžeme sledovat extrémně
nízké srážky – za celý měsíc
spadlo jen 4,9 mm.
Celkově byl rok 2007

srážkově
nadnormální.
Dlouhodobý roční průměr
činí 716,88 mm, skutečně loni
napršelo 782,9 mm.
3. Na meteorologické stanici ve Vizovicích, kterou
spravuje Mgr. Baný a který
nám poskytl data potřebná
pro tento rozbor, je sledován
od 23. 5. 2007 další meteorologický ukazatel a to délka
slunečního svitu. Z dosavadního měření nelze zatím dělat
žádná porovnání ani generalizace, pouze konstatovat,
že sluníčko svítilo v červnu
208,6 hodiny, červenci 219,0
hodin, v srpnu 181,1 hodiny,
ale v listopadu již jen 36,5
hodiny a v prosinci dokonce
24,1 hodiny. Příští rok délku
slunečního svitu sestavíme
do grafu a snad bude také
co porovnávat. Pro tentokát
jen informace, že loni od 23.
května nás sluníčko oblažovalo do konce roku 957,3
hodiny. Minulý týden jsem

v rozhlase slyšel cestopisný
pořad o Leningradu, kde konstatovali,že v tomto období se
tam ve větším rozsahu občané
potýkají se stresy a dokonce je
vyšší počet sebevražd. Důvod?
Právě nedostatek slunečního

svitu. A tak než se s vámi pro
letošek s meteorologickým
rozborem rozloučím, přeji
vám, ať se na vás sluníčko celý
rok co nejvíc usmívá.
A nejen sluníčko.
jhr

Jen tak dál, Cimrmanovci...
Kdo v sobotu 5. ledna
tohoto nového roku zamířil
do Domu kultury na divadelní
představení party divadelníků
DNO (slovo „parta“ jsem použil záměrně, neboť je v tomto
případě na místě) určitě neprohloupil a byl svědkem skvělého
provedení divadelní hry pánů
Smoljaka a Svěráka Záskok.
Znovu a znovu bylo dokázáno,
že je-li chuť, nechybí-li patřičné ochotnické zapálení, dá
se udělat pro kulturu malého

města jako jsou Vizovice velmi
mnoho.
Velká návštěva tohoto divadelního představení a dlouho,
dlouho trvající potlesk jsou
opět důkazem, že „dovážená
kultura“, ač mnohdy velmi
hodnotná, nemůže vyvážit snahu a hlavně chuť lidí,
které bezprostředně známe našich vizovických divadelníků. Celá tato parta lidí má
za sebou již skoro všechny hry
Járy Cimrmana a vždy téměř

vyprodané sály jsou důkazem
toho, že Vizovjané se mají čím
chlubit. Nemohu a nechci
vyzvednout jednotlivé výkony
herců, všichni byli skvělí.
Ve Vizovicích je mnoho
lidí, kteří mají chuť vystoupit na „prkna která znamenají
svět“. Z našich řad „vyrostl“
i takový formát, jakým bezesporu je Bolek Polívka, nebo
se snad již zapomnělo na doby,
kdy Vizovice skutečně „žily“
divadlem?

Snad tento úspěch bude
podnětem k obnovení činnosti všech těch, kterým nechybí
„zapálení a chuť“. Chybí však
nadšenec, který by je vedl.
Najde se někdo?
Škoda jen, že ani o přestávce,
ani po představení se nemohli návštěvníci, kterých bylo
kolem 300, občerstvit v nově
zrekonstruovaných prostorách
bývalého „Káčka“ KD, protože
nebylo otevřeno.
Mr. Žabka
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Vizovské noviny jako zrcadlo nás samotných
Téměř každá obec, každé
město, vydává své noviny,
občasník, či listy. Čím by takové noviny měly být? Proč se
vydávají? Je to reklama obce,
je to místo a prostor, kde by
se měly scházet názory občanů
a to kladné i záporné, je to
inspirace… je to zrcadlo nás

samotných. Využijme vlastních
názorů, nápadů, reklamy, článků o Vizovicích k tomu, aby se
o nás vědělo nejen v okolí, ale
abychom věděli sami o sobě.
Pište a hlavně čtěte Vizovské
noviny. Napište redakci vlastní
názor a co by vás zajímalo….
O čem se nyní nejčastě-

ji mluví? O zámku, lidé se
zastavují a vyměňují si názory, někdo se zlobí na vandaly,
jiný kritizuje vedení a správu
zámku nebo města. Není to
jednoduchá situace. Zámek
Vizovice patří pod Kroměříž.
Co můžeme v této situaci dělat
my? Společně s vedením města

najít argumenty a podmínky,
za kterých by se brány zámku
mohly opětovně otevřít.
Dříve však než k tomu
dojde, musíme jednat se
zástupci našeho města a správy
Kroměříž a v tom jsme učinili
již první kroky.
Divílková Jaroslava

Zamyšlení nad hlukem….
Položili jste si někdy otázku, kdy jste naposled slyšeli
ticho ?
Mne tato otázka napadá už
dlouhou dobu.
Po noci, kdy se snažíme podvědomě neslyšet hukot letadel,
se probouzíme s blízkým, ti
šťastnější se vzdáleným hlukem projíždějících aut. Poté
jsme hluku vystaveni po celý
den v zaměstnání, na ulicích,
v obchodech i restauracích.
V lese, kam si zajdete za klidem, se ozývají zvuky motorových pil a těžké těžební
techniky, které úplně přehluší
zpěv ptáků.
Přijde sobota. Mimo startování aut těch, co odjíždějí
na chaty, chalupy, za nákupy
do obchodů a super- nebo
hypermarketů, se ve vegetačním období počnou ozývat
motory sekaček, motorových
pil a motorek puberťáků.
A někdy se tyto zvuky ozývají
i o nedělích.
Říkáme – to už patří
k modernímu životu. Je to
jen částečná pravda. Mnoho
záleží na výchově a ohleduplnosti lidí. Kde toto chybí,
řeší se to v některých okolních státech, ale i v některých našich městech formou
vyhlášek a nařízení.

A co naše dobrovolné
vyhledávání hlučného prostředí?
Nejmladší
generace si nedovede představit
svůj život bez walkmanů,
„empétrojek“, nebo při cestování sledováním přenosných DVD přehrávačů – to
vše samozřejmě se sluchátky
v uších.
Ti o něco starší jezdí
v autech, z nichž se „line“

hudba s intenzitou, převyšující zvuk jejich motorů.
Je období návštěv divadel,
období plesů a zábav.
Režiséři,
organizátoři,
provozovatelé těchto akcí,
samotní muzikanti a především zvukaři, jakoby byli
oběťmi svých povolání.
Vůbec jim nevadí, že diváci
a posluchači a ostatní účastníci jejich produkce si díky
nadměrné intenzitě zvuku

nejsou schopni plně vychutnat to, na co se oni tolik
nadřeli, a že jim to prožitky,
které si zaplatili a na které se
tolik těšili, znepříjemní….
To na začátku vzpomínané „slyšení ticha“ se mi
podařilo naposled dokonce
letos, na začátku roku 2008,
cestou zasněženým lesem ze
Zádveřic na Spletený vrch.
Ticho budiž pochváleno.
Ing. Josef Kalenda

Foto: Ing. J. Kalenda

Požívání alkoholu nezletilými dětmi
Vážení občané, tímto článkem bych chtěl reagovat na
značně rozšířený jev v naší
společnosti – na požívání

alkoholu nezletilými dětmi.
S alkoholem začínají
v Evropské unii jako první
české děti. Svou první

sklenku si dají už kolem
jedenáctého roku, uvádějí
studie Evropského fóra pro
zodpovědné pití alkoholu.

Mladí Slováci jsou na tom
o trochu lépe. Problémy ale
mají i děti v Nizozemsku
a Británii. Poměrně vysoký

	zajímavosti
20
je v Česku i podíl dětí, které
pijí pravidelně a opíjejí se.
(zdroj: jpl, iDNES, ČTK).
Zákon č. 37/1989 Sb.
o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi v § 4 zakazuje podávat
nebo prodávat alkoholické
nápoje a nebo jinak umožňovat jejich požívání osobám mladším 18 let a rovněž prodávat těmto osobám
tabákové výrobky.
Podle zákona o přestupcích se přestupku dopustí
ten, kdo prodá, podá nebo
jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě mladší
osmnácti let. Pokud k podávání alkoholu osobám mladším 18 let bude docházet
opakovaně a nebo ve větší
míře, může jít i o trestný čin,
za který hrozí trest odnětí
svobody v trvání až jednoho
roku. Odhalovat přestupky
má v náplni práce Policie
ČR, která ve spolupráci

s Městskou policií dělá kontroly v restauračních zařízeních.
Je pravdou, že za požívání alkoholu nemohou být
nezletilé osoby (tj. mladší 18
let) trestně stíhány. Na druhou stranu má orgán sociálně-právní ochrany za povinnost se zaměřit na nezletilé
osoby, které požívají alkohol a v případě opakování
a nebo soustavného požívání
alkoholu dětmi, může podat
soudu návrh na stanovení výchovných opatření, tj.
dohledu nad výchovou nebo
dokonce na ústavní výchovu, případně podat trestní
oznámení na osobu, která
požívání alkoholu dítěti
umožňovala.
Jak jistě víte ze sdělovacích
prostředků, Policie ČR se
poslední dobou intenzivně
zaměřuje na tuto problematiku a po celé republice probíhá řada kontrol. Pokud poli-

cie zjistí, že nezletilá osoba
požila alkoholické nápoje, je
její povinností tuto informaci poskytnout orgánu sociálně-právní ochrany (kurátorovi pro mládež) k dalšímu
řešení. Ve většině případů
následuje pozvání k pohovoru na sociální odbor, kdy
může být rodičům doporučeno další řešení a ve složitějších situacích i odborná
pomoc.
Je nutno si uvědomit, že
alkohol, stejně jako ostatní
drogy, je pro děti a mladistvé mnohem nebezpečnější
než pro dospělé. I při jeho
občasném požití se zvyšuje
nebezpečí onemocnění jater
(játra u dětí nejsou schopna
odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých)
a nervového systému. Čím
mladší jedinci pijí alkohol,
tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé
drogy.

Je smutným faktem, že se
i v našem okolí setkáváme
s tím, že alkohol požívají
děti, kterým ještě není ani
15 let. Přivítal bych, kdyby
rodiče tuto problematiku
nebrali na lehkou váhu a se
svými dětmi o těchto věcech
otevřeně hovořili a to včas,
ne až jim bude policie předávat syna či dceru pod vlivem
alkoholu. Jsem přesvědčen,
že existuje spousta možností
a způsobů, jak smysluplně
a užitečně využívat a trávit
volný čas.
V případě jakékoliv potřeby, související s výše zmíněnou problematikou, nebo
jiné, která se týká nezletilých dětí, se mohou rodiče
a zákonní zástupci obracet
na sociální odbor, oddělení
sociálně-právní ochrany dětí,
kde Vám rádi pomůžeme
a poradíme.
Ing. V. Nedbal,
kurátor pro děti a mládež

Ještě zámecká zahrada
V posledních týdnech se
staly dvě zajímavé události,
které se sluší připomenout
v souvislosti s problémem
zámecké zahrady. V pátek
25. ledna jsem dostal informaci, že byla ukradena horní
branka („u benzínky“)do
zámecké zahrady. Bylo už
tma, branka opravdu chyběla, ale rozhodl jsem se příští
den ráno situaci fotograficky
zdokumentovat. Jaký byl můj
údiv, když druhý den ráno
byl vchod okamžitě nahrazen pevným plotem. Uřezání
a následná krádež kovové
brány, ať už bylo motivem
obohacení a následné prodání do sběru nebo použití pro
vlastní potřebu, nebo dokonce protest proti nepříjemné
zábraně při cestě do práce
byl spojen s bleskovou reakcí
paní kastelánky.
Není to ve Vizovicích akt
ojedinělý. Byl jsem poučen,

že několikeré odstranění
nepříjemné značky zákazu parkování na Palackého
náměstí může být patrně
stejného rodu. Vzít „spravedlnost“ do svých rukou.
Doufejme, že jsou to události poslední.
Druhou událostí je odpověď Národního památkového úřadu územního odborného pracoviště v Kroměříži
na žádost o posouzení situace kolem vstupu do zámecké zahrady, kterou poslala
na toto pracoviště starostka Mgr. Hanáková po protestním dopisu občanů.
Nebudu z dopisu rozsáhle
citovat, ale alespoň to podstatné. Po historické a krajinářské charakteristice parku
se v dopise píše: „ Zámecký
park ve Vizovicích tvoří
organickou součást zámeckého areálu, který byl pro svou
umělecko – historickou hod-

notu vyhlášen v roce 2001
Národní kulturní památkou… Národní památkový ústav, jako zákonný
zástupce vlastníka (státu) je
povinen v maximální míře
dostát všem povinnostem,
které jsou na něj ze zákona
kladeny…Vlastník kulturní památky (i její správce)
je povinen zejména zajistit
dobrý technický stav a estetický vzhled památky, jeho
vhodné a přiměřené užívání
a zabezpečit ji všemi dostupnými prostředky proti svévolnému poškozování, ničení, nebo odcizení“
V minulých Vizovských
novinách argumentovala
paní kastelánka k této věci
dostatečně.
A vyjádření památkového
ústavu pokračuje:“Vzhledem
k vysoké umělecko-historické hodnotě nelze zámecký
park ve Vizovicích pokládat

na roveň běžným městským
parkům a nelze tedy vyžadovat jeho užívání obdobným
způsobem. Mělo by se apelovat na to, aby bylo dosaženo
stavu, kdy jej budou občané
vnímat jako něco výjimečného a začnou se k němu
chovat odpovídajícím způsobem.“ Tolik citáty.
Komise životního prostředí, poradní orgán rady
města, nebyla jednotného
názoru v otázce uzavření
obou zmiňovaných vchodů.
Členové argumentovali, že
nelze přece všechno jenom
zavírat, po čase navrhovali
do jednání se vložit a udělat
jakéhosi prostředníka mezi
oběma stranami ve prospěch
příjemnějšího vyřešení situace. Ovšem nyní bohužel má
postup paní kastelánky úplné
oprávnění.
Mgr. Jiří Ludvíček,
předseda komise ŽP
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Výsledek Tříkrálové sbírky
Určitě převážná většina
občanů našeho města zaregistrovala 5.ledna u svých dveří
tříkrálové koledníky a pak je
štědře odměnila do zapečetěných pokladniček. Po našem
městě chodilo 17 skupinek

koledníků, pro Charitu koledovalo celkem 17 dospělých
starších 18ti let, kteří dělali
vedoucí těchto skupinek a 50
dětí, které vystupovaly v rolích
starodávných mudrců.
Koledníci
vykoledovali

97 655 Kč, je to dosud rekordní výsledek (o 4 tisíce Kč více
jak v loňském roce).
Farní rada římskokatolické
farnosti ve Vizovicích i náš
pan farář P. Jan Kutáč vyslovují tímto poděkování všem dár-

cům i koledníkům za odpovědný přístup k této akci, jejíž
výtěžek určitě bude využit pro
pomoc nejpotřebnějším, za
štědrost dárců a obětavý výkon
koledníků. Děkujeme.
- vl -

Zabezpečte si své vodoměry před mrazem!
Vlastníci nemovitostí by
si měli zabezpečit své vodoměry proti mrazu. Zima je
totiž může vážně poškodit.
Zamrzlé vodoměry poté
pracovníci MOVO opravují či vyměňují na náklady majitelů, kteří jsou
za jejich stav zodpovědní.
„Při velkých mrazech
může dojít k zamrznutí
vodoměrů. Může prasknout jejich krycí sklo, ale
také vytéci voda. Již nastal
případ, kdy jeden prasklý vodoměr vyprázdnil
celý vodojem,“ upozornila Helena Koutná, mluvčí
společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s.
Vodohospodáři proto
doporučují umístit nad
vodoměr krycí vrstvu

izolačního
materiálu.
„Například polystyrenovou
desku, kterou je vhodné
připevnit na spodní plochu
víka venkovní vodoměrné
šachty, nebo izolační vatu
(nikoliv skelnou), nebo
plastový
pytel
naplněný drceným polystyrenem,“ doplnila Koutná.
V případě delší nepřítomnosti,
například
u rekreačních objektů
během zimního období,
radí vodaři zcela uzavřít
přívod vody před vodoměrem a vyprázdnit potrubí
za ním, aby se předešlo
případným škodám způsobených mrazem.

Lidé si mohou v případě pochybností funkčnosti
svého vodoměru, nechat
přezkoušet vodoměr v certifikovaném metrologickém středisku. Přezkoušení
správnosti vyjde téměř
na tisíc korun
podle typu
vodoměru.
Je-li reklamace oprávněná, výměnu a přezkoušení hradí
vodárny. Když naopak
vodoměr funguje správně,
zaplatí náklady zákazník ze
své kapsy.
Společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ,
a.s.
– člen skupiny Veolia
Voda - působí od roku
2008 na Olomoucku,
Prostějovsku a Zlínsku.

MOVO má 575 zaměstnanců, zásobuje celkem 409 tis. obyvatel
Olomouckého a Zlínského
kraje. Provozuje celkem 40
úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis
pro 2 255 km vodovodních
a 1 066 km odpadních
sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center v Olomouci,
Zlíně, Prostějově, Uničově,
a Valašských Kloboukách.
Čtyřiadvacet hodin mohou
zákazníci využívat zákaznické linky 844 744 644
na
Olomoucku
a 800 100 063 na Zlínsku.
Webové stránky společnosti jsou www.smv.cz, e-mail:
smv@smv.cz.

Měl jsem rád...
Měl jsem rád zámecký park
už jako děcko, vždyť jsme
bydleli pár desítek metrů
od spodní brány. V parku
jsme znali každý strom a hráli
různé hry, třeba na četníky
a zbojníky a to byla panečku
pěkná „mela“. Určitě jsme
při tom jakési škody způsobili, ale příroda si časem sama
rány zahojila. Pravdou ale je,
že v té době byl park minimálně udržován nebo spíše
zanedbáván, což se s dneškem
vůbec nedá srovnat.
Měl jsem rád i zimní čas,
kdy jsme v parku sáňkova-

li a bruslili. Nikdy jsme se
nemohli dočkat, až bude síla
ledu dostatečná a občas se
také někdo namočil a to byl
doma potom pěkný „mazec“.
Zkrátka adrenalin v dětském
podání.
Měl jsem rád časné letní
ranní procházky parkem,
když se někdy nad hladinou
rybníka válel mlžný opar
a ptačí sbor zahajoval ranní
koncert. Někdy jsem měl tu
čest být jeho prvním a vděčným posluchačem. Už nebudu.
Měl jsem rád krátká ranní

posezení s rybáři u rybníku
a někdy jsem jim přinášel
i štěstí. A když třeba nic
nechytili, to posezení v tomto
kouzelném prostředí je paráda. Pro mě už nebude.
Měl jsem a pořád mám
zámecký park rád, mrzí mě
to, ale víc už od něj nečekám,
tím spíš od uzavřených jeho
bran.
Tam u nebeských bran
zpívá ve slavné písni Michal
Tučný, která se hodně hraje
při smutečních obřadech,
proto se omlouvám, že jsem
zlomek textu použil.

Ono je totiž smutné, když
se před vámi uzavírají i brány
pozemské a to jak pro lidi
nepřizpůsobilé (což je jistě
správné), tak pro nás šmatlavé seniory, tak pro maminky
s malými dětmi.
Mám ale návrh, co tak
uzavřít neprodyšně celý park
a natočit procházku parkem
na videokazetu i s komentářem včetně ptačího zpěvu.
Že je to pěkná blbost, je mi
jasné, takže se všem, zvláště
paní kastelánce, velmi omlouvám.
F. Kladníček
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Společenská kronika
listopad 2007 – leden 2008
Narození:
Radim Řepa
Rodiče: Radim a Marcela roz. Mezírková
Tereza Mitáčková
Rodiče: Lukáš a Barbora roz. Okálová
Marek Jaroněk
Rodiče: Martin a Marcela roz. Šalomounová
Emma Pritchardová
Rodiče: Glenn Johnston a Andrea roz. Gruntová
Kryštof Kovář
Rodiče: René a Veronika roz. Vlachynská
Alois Tlusták
Rodiče: Alois a Stanislava roz. Machovská
Dominika Karičková
Matka: Kristýna Karičková
Martin Sláčík
Rodiče: Lubor a Markéta roz. Hauerlandová
Karolína a Lukáš Srnkovi
Rodiče: Jan a Martina roz. Mojžíšová
Lukáš Hořelka
Rodiče: Pavel a Iveta roz. Kročilová
Sára Lutonská
Rodiče: Tomáš a Věra roz. Hamešová

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 15.
Obtížnost: S − snadné, O − obtížné, N − nejobtížnější
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Rostislav Mojžíš, Říčanská, 83 let

4

6

2

Úmrtí:
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Věra Srbová, Štěpská, 53 let
Jan Mrnuštík, Želechov, 85 let

2

3

Nikola Rutarová
Rodiče: Martin a Marie roz. Šebáková

Jan Machů, Lázeňská, 75 let
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Marie Šustrová, Lázeňská, 81 let
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Adéla Sedláčková, Růžová, 71 let
Josef Gerych, Nová, 73 let
Anna Maštěnová, Chrastěšovská, 83 let

3

8

6

3

Leopoldina Piková, Štěpská, 88 let

1

Marie Juráňová, Kopanická, 66 let
Vlasta Pšenčíková, Lázeňská, 83 let

4

5
5
9

Jan Pečeňa, Pardubská, 87 let
Miluše Turečková, Krňovská, 59 let

2

Petr Mojžíš – Michaela Hořáková, oba Vizovice

5

9

1
8

8

Vladimír Šůrek, Štěpská, 65 let

Sňatky:

3

7

Antonín Blinka, čtvrť A.Háby, 55 let
Ludmila Krieglerová, Školní, 89 let
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Město Vizovice - Svozový kalendář 2008
Svoz bude probíhat v následujících
kalendářních dnech:
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Obyvatelé Vizovic v číslech
Trvale
hlášeno:

Vizovice

2. 1. , 30. 1.

K 1. 1. 2007

4 545

76

154

9

25. 2.

27. 2.

K 1. 1. 2008

4 564

77

163

9

Březen

25. 3.

26. 3.

Duben

21. 4.

23. 4.

Narůst
obyvatel

19

Květen

19. 5.

21. 5.

Červen

16. 6.

18. 6.

Plastový obal (žlutá)

Papír modrá

měsíc

náboby 1100 l, pytle

nádoby 1100 l, pytle

Leden

28. 1.

Únor

Upozornění
Vizovičtí skauti upozorňují občany našeho města, že dne
5. 4. 2008 proběhne tradiční sběr starého papíru a železa.
Před sběrem budou roznášeny letáčky s informacemi.

Moudrá slova

(O zákonech a spravedlnosti)
Soudce se odsuzuje, když viník byl osvobozen.
Publius Syrus

+
z toho
+
cizinců Chrastěšov cizinců

9

V roce 2007
• se narodilo 47 dětí z toho 21 chlapců a 26 děvčat
• zemřelo 53 občanů z toho 21 mužů a 32 žen průměrný věk zemř. mužů 69 let a žen 78 let
• přistěhovalo se 112 nových občanů
• odstěhovalo se 87 občanů
• změnilo bydliště v rámci Vizovic 151 občanů
Nejčastěji užívaná jména pro narozené děti v roce
2007: Barbora, Markéta, Tereza, Adéla, Petr, Jan,
Tomáš, Marek.
Věkové složení města k 6. 2. 2008
věk

muži

ženy

celkem

0–5

128

133

261

6 – 10

98

127

225

11 – 15

115

96

211

16 – 20

160

156

316

21 – 25

149

145

294

26 – 30

190

192

382

31 – 35

213

223

436

36 – 40

188

153

341

41 – 45

146

145

291

46 – 50

140

134

274

51 – 55

162

163

325

56 – 60

167

168

335

61 – 65

147

150

297

66 – 70

98

104

202

K čemu jsou zákony tam,kde jedině peníze vládnou.

Petronius

71 – 75

49

71

120

76 – 80

34

98

132

81 – 85

30

57

87

Kachní chřtán a soudcův kapsář jsou k nenacpání.

Ruské

86 – 90

8

27

35

91 – 95

1

6

7

96 –100

0

2

2

Průměrný
věk

37,43

39,83

38,66

Sebe odsuzuje soudce, který pronásleduje nevinného.

Publius Syrus
Kolik asi soudců by mohlo být zadrženo na základě
zákona, podle něhož vyšetřují.

Seneca
Špatně zkoumá pravdu každý podplacený soudce.

Horatius
Jeden očitý svědek má větší cenu než deset svědků
z doslechu.

Plautus
Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než
odsoudit nevinného.

Ulpianus

Ó časy, Ó mravy. (O tempora, o mores.)

Cicero

	sport
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LVK 2008 Základní škola Vizovice

Jednou jeden pán řekl
„tak ten kurz zrušíme …“
Asi to nebylo jen z jeho
hlavy.
Základní škola Vizovice
stála u zrodu lyžařských
výcvikových kurzů a každoročně se zde hlásí 90 %
žáků 7.ročníků … Kde
lyžoval děda, bude lyžovat
i syn, a kde lyžoval syn,
budou lyžovat vnuci.
Někteří si myslí, že Ti,
co připravují kurzy, by
nejraději lyžovali celý rok
s učebnicemi na zádech.
Mají pravdu. Pro rok 2008
máme kurzy čtyři.
Na starých černobílých
fotkách jsem vídal muže
s velikou bednou. Později
jsem tu situaci zažil sám,
ta bedna se přepravovala
na každý kurz – byly v ní
šroubky všech velikostí,
matičky, podložky, svěrák,
kladivo, 15 šroubováků,
pár ocelových hran a kusy
červeného-zakletého vázání. Tu bednu přenášeli tři
muži a čtvrtý z ní nespustil
oči.
Dnes jsou děti zdatnějšími lyžaři a lyže nebo prkna
mají odolné konstrukce.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, zase moc nepadá
sníh.
Pro LVK 2008 jsme už
v létě hledali ideální místo.
V posledních letech trochu
kočujeme. Každé středisko
má alespoň jedno negativum, viděli jsme je skoro
všechny.
Vsadili jsme na nadstandardní ubytování s dobrou
kuchyní za dobrou cenu
ve zrekonstruovaném hote-

lu Hájenka, na přítomnost horské služby a nadmořskou výšku 1000 m.
Kasárna je středisko, kde se
tvořily ty příběhy z hor ještě
za doby Československa.
Nemají tam sněžná děla.
Nahoru vede cesta klikatá, ale pan řidič Jančík
řekl, že jede. Bylo to štěstí,
stěží bychom přesvědčili
místní dopravce k přepravě
z místa pobytu do zasněžených středisek Horal

a Razula. Příkladu následovaly i jiné školy, a tak
se tvořila kyvadlová doprava. Tradiční závody jsme
projeli v horním úseku
svahu na Kasárnách. Skvěle
připravená trať umožnila
porovnat dovednosti lyžařům i snowboardistům
v jedné stopě. Předposlední
den jsme odjeli na celodenní lyžování na Velkou
Raču. To, co by zabralo
10 dní příprav z budovy
školy, bylo hotovo za hodinu. Měli jsme veškerou
dokumentaci pro slovenskou stranu a cena 200 Sk
školním lyžařským zájezdům rozhodla.
Smůla nespí, takže bohužel jedno zlomené předloktí se slovenskou pojistkou
na české straně.
Co je důležité - sport jako
prevence je možný jen tam,
kde je podpora vedení.
Kurz
připravovali:
Adriana Hálová, Jindřich
Návrat, Milan Křupala,
Vladimír Pavelka.
Martin Žáček

	inzerce

JÍDELNA – BUFET – PIZZERIE TELEFON: 731 485 775
nově otevřeno (bývalá restaurace U Bolka)
Bufet
Jídelna
Pizzerie
otevřeno od 6.00
otevřeno od 9.30
otevřeno od 14.00
polévky, hot. jídla
menu od 65,- vč. polévky
38 druhů
rozvoz 4 a více
gyros, hamburgery
každý den výběr
Vizovice zdarma
hranolky, párek v rohlíku
ze čtyř a více jídel
akce: 5 pizz 10% sleva
domácí saláty a chlebíčky
rozvoz do 5 km zdarma
každé pondělí:
2 pizzy + 1 pizza
Těšíme se na Vaši návštěvu
tyčinky gratis
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	inzerce
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	inzerce
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Program Domov

Komplexní řešení pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.
Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mají specifické potřeby v oblasti správy svých prostředků
i financování drobných i větších oprav bytových domů. Česká spořitelna jim proto nabízí Program Domov, který
tyto potřeby nejen naplňuje, ale zároveň přináší i celou řadu výhod. Podrobnosti nám sdělil Bernard Šulák, který má
v České spořitelně na starost mikroregion Luhačovicko.
Co je to Program Domov a jak vlastně vznikl?
Program Domov je speciální balíček produktů a služeb, který bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek poskytne spoustu výhod při vedení jejich běžného účtu včetně možnosti získání zvýhodněného úvěru.
Vznikl na základě dlouholetých zkušeností České spořitelny s poskytováním finančního servisu podobným subjektům. Je tedy navržen tak, aby pokryl veškeré jejich potřeby a přinesl jim veškerá možná zvýhodnění aúlevy.
Co všechno Program Domov obsahuje?
Nejprve musím vysvětlit, že se Program domov dělí na základní a volitelnou část. Díky tomu je pružný a dá se
snadno přizpůsobit konkrétní situaci každého bytového družstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek.
Základní část Programu Domov obsahuje vedení běžného účtu se zvýhodněným pásmovým úročením, bezplatné
zasílání měsíčního výpisu včetně poštovného a zřízení trvalých příkazů zdarma a internetové a telefonické bankovnictví v rámci služby SERVIS 24. Zajímavou výhodou může být také neomezené zasílání informací o stavu účtu
prostřednictvím SMS na mobilní telefon. Mezi položky, které si mohou klienti volit podle svých potřeb, patří platební karta VISA Electron k běžnému účtu zdarma nebo sleva 50 % z poplatku za poskytnutí úvěru.
Kam se mohou zájemci o Program Domov obrátit?
V případě zájmu o bližší informace je klientům k dispozici pobočka České spořitelny ve Vizovicích.
Kontaktovat nás mohou také na telefonních číslech 577 127 711, 602 551 663
nebo na e-mailové adrese bsulak@csas.cz.

Policejní deník
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal při
čtení zpráv z policejního deníku v prvních měsících roku
2008.
Většinou jsou chvíle prvního chvílemi určeny i pro
nějaká přání: tedy dovolte mi,
abych nám popřál, abychom
se navzájem setkávali jen při
těch radostnějších okamžicích
a příležitostech, než jsou ty,
kdy musíme my policisté využít svých oprávnění, anebo kdy
se k vám dostavíme na vaše
zavolání a pomáháme vám
dopadnout pachatele, který
vám uškodil.
Jak jistě víte, Policie má
při své práci spolupracovat
s dalšími orgány státní správy a samosprávy a soudy, ale
kolikrát se zdá, že právě jim
na naší práci nezáleží, nedokáží
si vybavit, kolik práce jsme
s dokazováním v tom či onom
případě měli a ačkoli se říká,
že konec korunuje dílo (Finis
coronat opus - pro latiníky),
tak jejich závěrečné rozhodnutí působí směšně, či dokonce
urážlivě a veškerá naše poctivá
práce jde vniveč.
Chtěli bychom, aby tu policie nebyla jen jako represivní
orgán, ale vězte, že ač bychom
se s vámi rádi potkávali jen
v dobrém, mnohokrát to
opravdu nejde a my musíme
přikročit i k tolik málo populární represi. Jako ozbrojený
bezpečnostní sbor jsme k tomu
zákonem určeni.
Chtěli bychom, aby konečně
prevence nebyla jen prázdným
slovem, ale aby se stala tolik
potřebnou součástí naší vzájemné spolupráce, vždyť lépe
je přece nepříjemnostem předcházet, než je potom řešit.
Chtěli bychom, aby … tak
bychom mohli pokračovat ještě
hezky dlouho a na to bychom
spotřebovali všechno místo

jednoho vydání Vizovských
novin.
Tak tedy hezký a úspěšný
rok 2008 a aby byl lepší než
ten rok minulý!!!
Ani v dnešním vydání policejního deníku se nevyhneme
zmínkám o případech, které
se na teritoriu OOP Vizovice
v minulém období odehrály:
v prosinci 2007 vygradoval
nápad trestné činnosti nejen
na teritoriu OOP Vizovice, ale
v celém Zlínském kraji. Byl
zaznamenán zvýšený nárůst
krádeží vloupáním do objektů a do motorových vozidel.
Objektem zájmů pachatelů byla autorádia, pohonné hmoty, převážené zboží,
potraviny, elektronika, alkohol
a cigarety.
Opět se vyskytly, i navzdory možným vysokým trestům,
trestné činy v dopravě jako
ohrožení pod vlivem návykové
látky, kdy řidiči řídili motorové vozidlo a byla jim naměřena hladina alkoholu vyšší
než 1,0‰; řízení motorového
vozidla bez příslušné skupiny
nebo podskupiny řidičského

oprávnění; maření výkonu
úředního rozhodnutí.
Kuriózním případem hodným k zamyšlení byl potom
trestný čin spáchaný přímo
v prostorách Městského úřadu
Vizovice, kdy neznámý pachatel využil chvilky nepozornosti
a odcizil poškozenému z bundy
na věšáku ve volně přístupné
kanceláři úřadu černou koženou peněženku a černou koženou složku na doklady včetně
jeho OP, ŘP, kartičky VZP,
dvou kreditních karet, finanční hotovost, karty na nákup
v síti prodejen MAKRO,
slevové karty Shell, OTP
a dokladu o sjednání povinného. ručení vozidla.
Je s podivem, že ani takové
místo, jakým radnice bezesporu je, neodradí drzého pachatele, aby tam přišel, splynul
s lidmi, kteří vyřizují své záležitosti a žádosti a odvážil se
takového jednání.
Z ledna vám přiblížíme
jeden případ, kdy se neznámý
pachatel vloupal do osobního motorového vozidla Fiat
odstaveného mezi Vizovicemi

a Lutoninou. Během 15 minut
nepřítomnosti majitele, který
se šel podívat na Baťovu dráhu,
vytrhl zámek u dveří řidiče
a odcizil z vozidla pánskou
bundu. Byl však vyrušen vracejícím se majitelem a rychle naskočil do vozidla Opel
Vectra, které hlídkovalo nedaleko a odjel směrem na Vsetín.
Majitel ihned volal na tísňovou linku 158, kde operačnímu důstojníkovi předal popis
vozidla. Ihned byly provedeny
dopravní uzávěry okresů Zlín
a Vsetín. Podezřelé vozidlo
nám již v minulosti figurovalo
v poznatcích z obdobné trestné
činnosti.
Řidič tohoto vozidla neuposlechl hlídky vsetínských
policistů a nezastavil, proto byl
pronásledován až k Rožnovu
pod Radhoštěm, kde i s vozidlem havaroval a následně byl
on i jeho spolujezdec zasahující
policejní hlídkou zadržen.
Nutno podotknout, že ne
všechny případy mají takový happy-end, kdy se podaří
pachatele dostihnout.
Tomáš Kubů

Foto: Peter Tichý
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