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Vánoce, Vánoce přicházejí…
Tak nám to zase pomalu začíná. Vzhledem k celosvětové
finanční krizi přece jen snad o něco později, než jak jsme
bývali z posledních let zvyklí. Ale stejně se tomu nikdo
nevyhneme. Zase nás čekají nákupy a vymýšlení vhodných
dárků; horečné uklízení a boj s časem, aby se to do toho
čtyřiadvacátého stihlo; nervozita v ulicích a v obchodech;
peněžní kalkulace, jak a za kolik to celé letos pořídíme.
Pro jednoho každoroční předvánoční kolorit, na který
se v podstatě těší, pro druhého nutné zlo, jež bude muset
zkrátka přetrpět, pro jiného již předem zakoušené obavy
a skrytá hrůza ze svátečních dnů, které mají vzápětí
přijít. Vždyť kdy může být člověku teskněji, než právě
o vánočních svátcích, které musí z nejrozmanitějších příčin trávit doma sám nebo na nemocničním lůžku či někde
v ústavu?
A přece se jedná o zvláštní čas, který, ať chceme nebo ne,
se nás přeci jen podivuhodným způsobem dotýká. Mnohé
si v těchto dnech uvědomujeme, u nesčetných prožitků se
v myšlenkách pozastavíme. Třeba právě u toho, jak to, že
ty nejvzácnější věci v životě dostáváme již od dětství vždy
pouze darem? Neboť právě láska, péče, přátelství, důvěra, bezpečí domova, věrnost druhých lidí nikdy nezáleží
jenom na nás a našem vynaloženém úsilí. Jsou to zkrátka
hodnoty, které nelze tak snadno získat ani nikde se slevou
nakoupit.
A vrchol tohoto vzájemného obdarovávání si připomínáme v Ježíšově narození. Bůh k nám přišel na dotek, stal
se jedním z nás pro naši záchranu i spásu. Ovšem ne coby
odpověď na všelidskou snahu a úsilí, ale jako pouhý dar,
který je nabízen ze svobodného rozhodnutí Dárce. Kdo
zatouží a přizná si potřebu takového láskyplného daru, ten
rovněž zakusí, že již nikdy nemusí zůstávat sám. Neboť
těmi nejměkčími jeslemi pro právě narozené dítě napořád
zůstává lidské srdce…

ČÍSLO

11–12

zdarma

O čem píšeme:
• Výsledky voleb
• Netradiční módní přehlídka
• Archeologické nálezy u zámku
• Úspěšná RC auta z Vizovic
• Přehledy Vánočních bohoslužeb
• Otevření víceúčelového hřiště
• Alois Hába – vzpomínáme

Jiří Malý, farář

Redakční rada Vizovských novin přeje všem svým
dopisovatelům, čtenářům a příznivcům krásné vánoční svátky, Silvestra a k Novému roku
potřebná a reálná předsevzetí.
V celém příštím roce pak úspěchy v práci,
v soukromém životě a hlavně hodně zdraví.

Foto: Radka Štalmachová
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Z městského úřadu
U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 6. 10., 3. a 10. 11. 2008

Zastupitelstvo 6. 10. 2008 začalo netradičně exkurzí ve společnosti POLYVIA NOVA. Zastupitelé města Vizovice následně zamítli žádost Ing. Jiřího Pánka o prodej objektu a pozemků „Janova hradu“ a navrhli pozemky dle žádosti Ing. Pánka
zařadit k posouzení do nového územního plánu.
Schválili prodej pozemku paní Romaně Otáhalové před jejím domem za cenu 160 000 Kč, prodej, pozemků kolem schodiště od zastávky Razov paní Marii Manové za cenu 36 320 Kč, prodej pozemku o výměře 45m v chatové oblasti na Janové
hoře paní Blaženě Trojanové za cenu 6 750 Kč, a prodej pozemku za areálem stavebnin firmě Stavebniny Zlámal, spol. s r.o.,
za cenu 149 500 Kč.
Naopak zastupitelstvo zamítlo žádosti pana Bedřicha Tomši o prodej části pozemku p.č. PK 5042 v blízkosti „Svedrupácké“
chaty, pana Františka Bělašky o prodej části pozemku p.č. PK 4528/1 v průmyslové zóně za stavebninami Zlámal pro složení
kontejnerů, a také nabídku pana Karla Tancoše na převod pozemku do vlastnictví města.
Souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. 4528/17 a p. č. 4522/17 v té samé zóně před domem pana Hurty
a také se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 1022/7 v ulici Pod Habešem.
Ve věci bezúplatného převodu pozemku p. č. 5347/3 do majetku města - ulice Chrastěšovská „U konírny“ souhlasilo,
že ve lhůtě do deseti let od bezúplatného nabytí majetku nepřevede nemovitost na jinou osobu a současně ji bude užívat
k dosavadním účelům.
Zastupitelstvo pověřilo místostarostu jednáním s panem Radkem Kolajou o prodeji nemovitostí p. č. 1028/1, p. č. 1028/2
a č. p. 615 (objekt staré pálenice RUDOLF JELÍNEK) za účelem výstavby sběrného dvora a také oslovit všechny společnosti
mající zájem o „staré kino“ za účelem prezentace jejich studií, týkajících se této lokality doplněné o požadavky na zachování
stávajícího počtu parkovacích míst; umístění objektu na stávající zastavěnou plochu do maximálního zastavění plochy p.č.
1416/1 (staré kino) a  dopravní řešení přístupnosti lokality.
Ve věci územního plánu zastupitelstvo vzalo na vědomí vymezení rozsahu jednotlivých lokalit, které jsou předmětem
návrhu zadání změny č. 15 ÚPN SÚ Vizovice a dodatečnou úpravu rozsahu změny o vypuštění lokalit č.10 (lokalita pod
„Barákem“ z důvodu doporučení zpracovatele nového ÚPN týkající se nezastavovat území mezi R49 a jižním okrajem
našeho k.ú.) a č.11 (lokalita průmyslové zóny  na Razově – původně vyhlídnutá pro stavbu nového sběrného dvora, která je
problematická z hlediska sjezdu z R49). V této záležitosti schválilo doplnění rozsahu změny č. 15 ÚPN SÚ Vizovice o dva
požadavky, a to žádosti Města Vizovice o změnu územního plánu p.č. PK 4528/4 v k.ú. (mylně uvedeno změna č.16, místo
změny č.15) a žádosti o zrušení koeficientů zastavění pozemku u všech funkčních ploch, které jsou vymezeny v závazné
části regulativů ÚPN SÚ Vizovice (původně zrušení 20% koeficientu). Z tohoto titulu zastupitelstvo revokovalo usnesení
č. IV/98/08, IV/99/08, IV/100/08 ze dne 19. 5. 2008.
Zastupitelé schválili zařazení nových žádostí o změnu územního plánu mezi podněty do nového Územního plánu
Vizovice a vzali na vědomí stav rozpracovanosti nového územního plánu města Vizovice. Následně zamítli žádosti manželů Lutonských, paní Ludmily Oškerové, pana Josefa Tomečka, paní Hany Úlehlové, Ing. Martina Kováře a paní Alenky
Fiedlerové o změnu územního plánu jejich pozemků a doporučili jejich zařazení do nového územního plánu posoudit
zpracovatelem nového ÚPN.
Ve věci R49 schválilo zastupitelstvo města vydání Opatření obecné povahy č. 02/2008 změnu č. 12 Územního plánu
sídelního útvaru Vizovice – vymezení plochy pro dopravu, rychlostní komunikaci R49 a schválilo zapracování požadavků
do technické studie R49, kterou zpracuje projekční firma Mott Mac Donald, spol.s r.o. Praha do 31. 12. 2008. V této záležitosti se blíže rozepíši v samostatném článku tohoto vydání.
Ve věcech finančních Zastupitelstvo města Vizovice vzalo na vědomí žádost fy Rostra s.r.o. o částečnou úhradu nákladů
na opravu komunikace vedoucí k zadní bráně areálu a pověřilo TSMV k dalšímu jednání. Schválilo změnu schváleného rozpočtu roku 2008 č. 15Z a 17Z týkající se snížení příspěvku SK Vizovice o 2 miliony korun na dostavbu sportoviště z titulu
půjčky investora; smlouvy o rozboru udržitelného rozvoje ORP Vizovice znějící na částku 377 tisíc na základě spolupráce
s krajským úřadem, přičemž uvedenou částku bychom měli dostat zpět z dotací; změny se taky týkaly přesunů mezi položkami a výměny oken v DDM Zvonek.
Zastupitelstvo také schválilo předloženou zprávu „Rozbory města Vizovice“ za I. pololetí 2008 „bez výhrad“ a vzalo
na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady, provedených od 16. 9. 2008 do 10. 11. 2008.
Zastupitelé také schválili poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Vizovice na opravu střechy budovy „Sokolovny“
ve Vizovicích ve výši 79 000 Kč z rozpočtu města v souladu se zásadami Programu regenerace městské památkové zóny
v roce 2008 a uvolnění finančních prostředků ve výši 55 000 Kč na úhradu části nákladů na restaurování sloupu se sochou
P. Marie v souladu s výše uvedenými zásadami.
Zastupitelstvo uložilo tajemníkovi Městského úřadu Vizovice prověřit finanční náležitosti čerpání dotací pro rok 2008.
V různém zastupitelstvo schvalilo Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 1/2008 – Požární řád města Vizovice, včetně
připomínek.
Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta
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Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17. 10. – 18. 10. 2008
Výsledky hlasování, Obvod: 78 - Zlín, Obec: Vizovice
Okrsky

počet zprac.

v%

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných hlasů

1. kolo

4

100.00

3 751

1 441

38.42

1 438

1 349

93.81

2. kolo

4

100.00

3 752

944

25.16

944

943

99.89

Výsledky hlasování
Kandidát číslo příjmení, jméno, tituly

Počty hlasů

% hlasů

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

+1

Šindlář Miroslav MUDr.

ODS

ODS

ODS

351

441

26.01

46.76

*2

Gajdůšková Alena PaedDr.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

503

502

37.28

53.23

3

Devát Josef MUDr.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

BEZPP

144

X

10.67

X

4

Rafaja Radomír

KSČM

KSČM

KSČM

75

X

5.55

X

5

Vítek Zdeněk Ing.

SDŽ

SDŽ

BEZPP

11

X

0.81

X

6

Jungmann Pavel

„NSK“

„NSK“

BEZPP

226

X

16.75

X

7

Novák Mojmír Ing.

NEZ

NEZ

BEZPP

39

X

2.89

X

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008
Výsledky hlasování za územní celky, Kraj: Zlínský kraj, Okres: Zlín, Obec: Vizovice
Okrsky
celkem zpr.
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v%

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

100.00

3 745

1 491

39.81

1 488

1 416

95.16

Strana

Platné hlasy

Předn. hlasy

číslo

název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

82

5.79

X

12

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

138

9.74

X

16

Koalice nestraníků

49

3.46

X

18

Strana zelených

36

2.54

X

19

Moravané

6

0.42

X

32

Strana zdravého rozumu

1

0.07

X

33

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

5

0.35

X

37

SDŽ-Strana důstojného života

7

0.49

X

40

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK

338

23.87

X

42

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

7

0.49

X

47

Občanská demokratická strana

374

26.41

X

48

Česká str.sociálně demokrat.

364

25.70

X

53

Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.

9

0.63

X
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Janova Hora

TV vysílač

firmou Mott Mac Donald,
spol. s r.o. Praha vzneslo níže
uvedené požadavky na zapracování do technického řešení.
Sjezd do Vizovic z R49
posunout západním směrem
(na Zádveřice) tak, aby bylo
možné použít tunelovou variantu pod Janovou horou, příp.
řešit sjezd přímo v tunelu.
v případě nemožnosti technicky řešit předešlé dvě varianty, vyřešit tento stav sjezdem
z R49 do Vizovic ve směru
od Zádveřic a také nájezd
na R49 ve směru na Zádveřice
v oblasti Razova a zrcadlově
řešit situaci ve směru od/do
Lhotska v oblasti Dubovska.
Napojení I/49 na R49
v oblasti Razova řešit kruhovým
objezdem tak, aby byly napojeny v jednom uzlu i komunikace
I/49 (ulice Zlínská) a silnice
III/0496 směrem k průmyslové
zóně (stará Zádveřická)
z důvodu vyššího provozu
na této komunikaci, jejímž
důvodem je zaslepení I/49 před
Zádveřicemi.
Pokud křížení s ulicí Lázeňská
nebude řešeno tunelem, znovu
požadujeme její   přemostění
navrhnout tubusem, s prostým
mostem nebo dokonce náspem  
nesouhlasíme.
Křížení se silnicí II/488
(na „Barák“) požadujeme
řešit sypaným tunelem.
S přemostěním komunikací
za bývalým JZD, k Jelenímu prameni a následně přes Dubovský
potok nemáme připomínky.
Požadujeme nezaslepení silnice
I/49 směrem na Zádveřice
Pro lepší orientaci čtenářů
jsem přiložil nejnovější technické řešení rychlostní komunikace R49. Násep přes
Lázeňskou ulici byl projekční
firmou ihned označen za chybu
a omlouvají se tak za vytištěnou
variantu technického řešení.
3.prosince 2008 proběhne
pracovní schůzka nad dalšími
problémy projektování R49,
kde bychom projednávali
záležitost zda úplně nezrušit
sjezd do Vizovic a tím tranzitní
dopravu směřující na Vsetín
vypustit až u Pozděchova a tím
tuto dopravu odclonit z centra
města.
Ing. Jaroslav Burkart –
místostarosta

Soko

Dne 10. 11. 2008 došlo
na jednání zastupitelstva k zajímavé situaci. Zastupitelstvo
totiž projednávalo současně
zúžení koridoru, tedy plochy
pro vedení R49 katastrálním
územím Vizovice a zároveň již
i technické řešení rychlostní
komunikace R49. Protože
se na minulých zasedáních
podařilo nezúžit tento koridor
v oblasti Janové hory, tak aby
do budoucna byla umožněna
tunelová varianta pod Janovou
horou, došlo k tomu, že koridor byl zúžen pouze ze severní
strany a to v oblasti průmyslové
zóny Razov a průmyslové
zóny bývalého JZD. Docílilo
se toho, že žádná nemovitost
firem sídlících v těchto lokalitách není zahrnuta do koridoru. Ke zúžení došlo takzvaným
vydáním „Opatření obecné
povahy“ č. 02/2008 změny č.
12 Územního plánu sídelního  
útvaru Vizovice – vymezení
plochy pro dopravu, rychlostní
komunikaci R49.
Paradoxem je, že sotva
byla uvolněna značná plocha
katastrálního území z titulu
R49, byl na posledním oficiálním zastupitelstvu zlínského
kraje před volbami prohlášen
nový koridor vedoucí přes
Vizovice, a to železniční koridor
Vizovice - Valašská Polanka.
Tento koridor je široký 200
metrů a zasahuje 100 metrů
na každou stranu od tělesa
Baťovy dráhy. Městu Vizovice
nepomohlo dodat Krajskému
úřadu usnesení všech zastupitelstev obcí na trase
Vizovice – Valašská Polanka,
že s plánovanou železnicí
nesouhlasí, včetně usnesení
města Vizovice. Nepomohlo
ani dodání usnesení Zlína
a Vsetína, že také nesouhlasí
s prodloužením trasy směrem
na Valašskou Polanku. Přesto
krajské zastupitelstvo tento
koridor prosadilo do Zásad
územního rozvoje Zlínského
kraje.
Zásady územního rozvoje
– tzv ZURka musí být aktualizována jednou za dva roky.
Doufejme, že toho do dvou let
dosáhneme.
Při připomínkování technického řešení rychlostní silnice
R49 vypracované projekční

Dělnická
ulice

Nejnovější informace k R49 projednávané
na Zastupitelstvu města

Z městského úřadu
Důležitá telefonní čísla
pro mimořádné události

Změna územního plánu č. 12

V poslední době se stále více občanů obrací s hlášením technické poruchy na městský úřad. Tímto „upozorněním na poruchu“
dochází však k prodloužení doby trvání poruchy, protože MěÚ
se vždy stejně obrátí na poruchové služby, je tedy zbytečným
prostředníkem. Proto zde uveřejňujeme seznam důležitých telefonních čísel   poruchových a tísňových linek na různé služby.
Tento seznam najdete mj. na internetových stránkách města
www.vizovice.eu v hlavním menu odkaz Ochrana obyvatelstva.
Jiří Žůrek, DiS., správní odbor MěÚ Vizovice
Tísňové linky
Tísňová linka pro celou Evropskou unii:
Hasičský záchranný sbor
Hasičský záchranný sbor ČR – tísňová linka:
Krajské operační středisko HZS Zl. kraje:
Operační středisko HZS stanice Zlín:
Ohlašovna požárů Vizovice:

112

150
950 670 222
950 670 111
723 351 382

Zdravotnická záchranná služba
Zdravotnická záchranná služba – tísňová linka:
155
Zdravotnická záchranná služba – Zlín:
577 056 931
Policie
Policie České republiky – tísňová linka:
Okresní ředitelství Policie ČR Zlín:
Obvodní oddělení Policie ČR Vizovice:

158
974 666 111
577 453 333

Hlášení poruch
Voda
Moravská vodárenská, a.s.- poruchová služba: 800 100 063
Plyn
Jihomoravská plynárenská, a.s., - poruch. sl.:
Jihomoravská plynárenská, a.s., - Zlín:
Elektrická energie
E.ON ČR, s.r.o. – poruchová služba:

1239
577 590 111

800 22 55 77

Telefon
Teléfonica O2 Czech republic:

800 184 084

Odchyt zvířat
MVDr. Jiří Mazůrek – veterinární lékař
MVDr. Dominik Gregořík – veterinární lékař

608 242 225
603 207 973

Poruchy osvětlení, místní komunikace
Technické služby města Vizovice 577 452 620, 577 454 756
Údržba silnic
SÚS Zlínska, s.r.o. – dispečink zimní údržby

Linky bezpečí
Krizové centrum SOS Zlín
Linka bezpečí
Český červený kříž Zlín
ADRA Zlín
CHARITA Zlín

577 044 204
602 436 601

577
800
577
577
577

431
155
210
222
224

5

333
555
607
005
050

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo na svém řádném
zasedání dne 10.11. schválilo Opatření obecné povahy
č. 2/2008 (déle jen OOP) – změnu č. 12 Územního
plánu sídelního útvaru Vizovice (dále jen ÚPN SÚ), kterou se vymezuje plocha pro dopravu, rychlostní komunikaci R49 na katastrálním území Vizovice. Z důvodu,
že jsem na projednávání zastupitelstva nabyl dojmu, že
došlo k zásadnímu nepochopení významu této změny
ÚP, rozhodl jsem se vás touto cestou s problematikou
blíže seznámit.
Každou změnu územního plánu zpracovává orgán
územního plánování na žádost zastupitelstva města.
Proces pořizování změny ÚP probíhá v několika fázích
dle stavebního zákona a ke všem těmto fázím zastupitelstvo přijímá usnesení.
Změnu ÚP č. 12 odstartovalo zastupitelstvo dne
12.2.2007 usnesením č. I/01/07. Cílem právě této
změny bylo zúžení koridoru budoucí komunikace R49.
Jak je známo, původní koridor měl šířku 600 m (300 m
na každou stranu od plánované osy komunikace).
Hlavní problém spočíval v tom, že tento koridor zasahoval do průmyslových zón města (Razov a také ZD 
na Říčanské ulici). Jelikož nelze v koridoru provádět
jakoukoliv stavební činnost, byl rozvoj těchto zón znemožněn. V rámci projednání změny č. 12 ÚPN SÚ
Vizovice byl dopravní koridor v některých místech upraven až na minimálních 200 m tak, aby byly respektovány
stávající výrobní a průmyslové areály.
Všichni občané mají právo se ke změnám vyjadřovat
a podávat námitky a připomínky. Těch se sešlo opravdu
hodně, ale ve většině případů byly zamítnuty, protože
se vztahovaly na technické řešení komunikace R49 a tu
územní plán neřeší! Změnou územního plánu se pouze
vymezuje koridor pro budoucí komunikaci.
Celá změna vyvrcholila právě schvalováním OOP
zastupitelstvem. Byl jsem nemile překvapen argumentací
odpůrců rychlostní komunikace, protože v podstatě
vůbec nesouvisela se změnou ÚP. Pravomocí zastupitelstva v rámci změny ÚP není ani zamezení výstavby
R49, ani volba technického řešení R49. Jak jsem psal
výše, cílem bylo „vynětí“ průmyslových zón z koridoru
tak, aby se mohly dále rozvíjet. Dalším problémem bylo
zasahování koridoru v oblasti Razova do plánované trasy
cyklostezky Otrokovice - Vizovice.
Co tedy za necelé 2 roky přiměje některé zastupitele
k tomu, aby zásadně změnili na tuto problematiku názor?
Proč nechtějí, aby se průmyslové zóny dále rozvíjely?
Jan Špaňhel, zastupitel
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Z městského úřadu
Přání do nového roku

Milí spoluobčané,
jen krátký čas nás dělí od Štědrého dne. Rozsvěcujeme svíce
na adventních věncích a prožíváme období příprav na oslavu
Vánoc, na oslavu Narození Páně. Nakupujeme dárky, pečeme
cukroví a jsme naplněni pocitem těšení a radosti, který sváteční
čas přináší. Čas adventní. Bude trvat až do Hromnic a překleneme spolu s ním a v něm rok 2008 a přivítáme rok nový,
rok 2009.
Upřímně přeji, aby nás atmosféra Vánoc, pocit vstřícnosti,
radosti a těšení provázel v novém roce co nejdéle. Abychom
uměli najít správná slova a bezpečné cesty pro všechna naše
konání, a stejně tak se dokázali poprat s problémy, které jistě
přijdou a dokázali ocenit vytvořené dílo. K tomu všemu nezbytné zdraví, dobré vztahy nejen mezi těmi, kteří jsou nám nejbližší a časté setkávání se s přáteli, protože „někdy stačí jediný
paprsek slunce, aby zazářila duha, někdy stačí málo, abychom
potěšili lidi okolo nás: Laskavé slovo, pozdrav, úsměv....“
S první vteřinou nového roku končí staré příběhy a začínají
nové. Ať jsou tedy ty nové příběhy plné štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
Šťastný nový rok 2009.
Alena Hanáková, starostka

Informace z Městského úřadu
• Oznamujeme občanům, že provoz úřadu bude   v době od
31. 12. 2008 do 2. 1. 2009 omezen.
• Dne 31. 12. 2008 úřední hodiny 8.00 – 12.00 hod.
Od 12.00 hod. bude Městský úřad pro veřejnost uzavřen.
• Dne 2. 1. 2009 bude Městský úřad uzavřen.
• Pokladna bude  dne 31. 12. 2008 otevřena do 10.00 h.
• Provoz pokladny bude zahájen v pondělí 5. 1. 2009 v 10.00 h.
• Všem občanům přejeme klidné prožití Vánoc a v roce 2009
hodně zdraví, pohody, pracovních a životních úspěchů.
J.P.

Restaurování kulturní památky
„Sloup se sochou Panny Marie“
V průběhu měsíců září
a října letošního roku začalo Město Vizovice jako vlastník realizovat jednu z etap
restaurování kulturní památky „Sloup se sochou Panny
Marie“ na Masarykově náměstí ve Vizovicích. Vzhledem
ke stavu této kulturní památky
byl restaurátorský zásah neodkladný a spočíval v restaurování pískovcové základny, tzn.
soklu a sloupu.

Město Vizovice získalo
od Zlínského kraje v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón na tuto akci částku ve výši
55 000 Kč. Dalších 55 000 Kč
doplatilo Město Vizovice,
poněvadž je vlastníkem této
kulturní památky.
Ing. Martin Pacoň
vedoucí odboru životního
prostředí

Město Vizovice úspěšně ukončilo realizaci projektů – Krajinné úpravy
vstupu do Vizovic a Liniová výsadba dřevin financovaných z OPŽP
Projekty Krajinné úpravy
vstupu do Vizovic a Liniová
výsadba dřevin, na které
byla získána dotace v rámci
OPŽP (Operačního progra-

lení majetku a investic
Městského úřadu Vizovice.
Veškeré změny, které v průběhu realizace projektu
nastaly byly konzultovány

mořadí, 80 m zakládaných
krajinných
prvků/prvků
ÚSES, 0,148 ha zakládaných
krajinných
prvků/prvků
ÚSES, 2 ks zakládaných kra-

jinných prvků/prvků ÚSES,
8 ks zakládaných krajinných
prvků/prvků ÚSES.
Výše uvedené projekty
mají v rámci Vizovic výraz-

mu Životní prostředí) ve výši
90% celkových způsobilých
nákladů projektu byly úspěšně dokončeny.
Dodavatelem realizačních
prací se na základě výběrového řízení stala firma
Zábojník – contractors, s.r.o.
z Bystřice pod Hostýnem.
Průběh dodavatelských prací
byl po celou dobu monitorován pracovníky z odboru
životního prostředí a oddě-

a odsouhlaseny Státním fondem životního prostředí ČR.
Projekt Krajinné úpravy vstupu do Vizovic, přispěl ke zlepšení krajinného
rázu okolí hlavní příjezdové
komunikace do obce Vizovice
za směru od Zlína, jeho
výstupem jsou tyto parametry - 1 146 ks vysázených dřevin, 0,2 ha zakládané zeleně,
0,393 ha regenerované zeleně, 271 m zakládaného stro-

jinných prvků/prvků ÚSES 
(Územní systém ekologické
stability).
Projekt Liniová výsadba dřevin, přispěl k obnově a doplnění liniových
prvků podél komunikací,
polních cest a betonových
hnojišť v oblastech místní části Čamínka, Těchlov
a Dubovsko, jeho výstupem jsou tyto parametry –
1 403 m zakládaných kra-

ný dopad na zlepšení stavu
přírody a krajiny, zejména
na zastavení poklesu biologické rozmanitosti a zvýšení
ekologické stability krajiny.
Výsledky  jednotlivých investičních akcí mohou zájemci
zhlédnou na připravované
výstavě, která by měla proběhnout v období od 12.
do 16. ledna 2009 v Domě
kultury Vizovice.
Ing. Jana Kubíková

Z městského úřadu
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Informace o průběhu čistění koryt potoků ve Vizovicích
Jak jsme již informovali
na konci měsíce října, uskutečnilo se na městském úřadě
ve Vizovicích setkání zástupců
Povodí Moravy, Zemědělské
a vodohospodářské správy,
Lesů ČR- tedy správců potoků
na území Vizovic. Na tomto
setkání bylo nutné vyřešit,  

do jaké míry je důležité koryta
potoků vyčistit, kde je nutné
zpevnit břehy, případně provést rekonstrukci koryta. Jako
příklad uvádíme názor zástupců Povodí Moravy, kteří kontrolují Lutoninku od soutoku
s Bratřejůvkou a Bratřejůvku
po pramen, a dali příslib

do konce tohoto roku/závisí na počasí/, že se postarají
o vyčištění koryta od vzrostlé trávy. Dále podobný příslib
dali pro Chrastešovský potok Zemědělská vodohospodářská
správa. Lesy ČR, které se starají
o Čamínský potok - navrhli celou rekonstrukci koryta

a zpevnění břehů.Podrobnější
informace najdete na odboru
Životního prostředí městského
úřadu. Jednání ve věci čistění koryt potoků byli účastni i místostarosta Ing.Burkart
a ved.odboru životního prostředí Ing. Pacoň.
J. Divílková

Dotace na Územní analytické podklady obce s rozšířenou působností Vizovice
Město Vizovice získalo dotaci na projekt ,,Územní analytické podklady obce s rozšířenou působností Vizovice“.
Cílem projektu je pořízení územně analytických podkladů
obce s rozšířenou působností Vizovice. Základem je vytvo-

využívání infrastruktury a potenciálu území. Pořízené územně analytické podklady se stanou nedílnou součástí územně
analytických podkladů Zlínského kraje, k jehož Portálu ÚAP
je umožněn dálkový přístup.

ření digitální tématické databáze pro evidenci všech geografických podkladů rozboru udržitelného rozvoje území,
navazujícím krokem je zpracování samotného rozboru
udržitelného rozvoje území a zpracování jeho výsledků
do databáze. Takto zpracovaná strukturovaná databáze bude
základním podkladem pro jednotné zpracování územních
plánů v celém správním obvodu ORP Vizovice. Celková
plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady
bude činit 146,01 km2.
Cílem je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území,
zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového
uspořádání území a vytváření předpokladů pro hospodárné

Doba realizace: červenec 2007 až prosinec 2008
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 427 000 Kč
Zdroje financování:
• Dotace ze zdrojů strukturálních fondů EU 362 950 Kč = 85%
• Dotace ze zdrojů státního rozpočtu 64 050 Kč = 15%
Dotační titul: Integrovaný operační program, prioritní osa
5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3a) –
Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik – projekty
na zavádění územně analytických podkladů.
Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Kubíková
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školy
Za dopoledne napříč Evropou

O tom, že je to možné, se
přesvědčili naši osmáci jednoho říjnového dne na zeměpisné exkurzi do Ostravy.
Ne každý asi ví, že přímo
v centru Ostravy vyrostl areál
MINIUNI  s miniaturami
významných staveb evropských měst. A tak je možné
vydat se na cestu jako Gulliver
v zemi Liliputů od pražské Staroměstské radnice
do Budapešti prohlédnout
si Rybářskou baštu, podívat
se na Big Ben do Londýna,
do Paříže na slavnou
Eiffelovku nebo do Itálie přesvědčit se, jak moc šikmá je
věž v Pise.
Pokud vám vrtá hlavou, jak
vypadalo pověstných sedm
divů světa, v MINIUNI 
najdete odpověď i na tuto
otázku. Každý si samozřejmě jako první div vybaví
egyptské pyramidy. Ty existují dodnes a pyramida
v MINIUNI  je kopií jedné
z nich. O těch ostatních
divech se toho moc neví. Ty
už dávno zanikly a o tom,
jak vypadaly, se dovídáme

ze zobrazení a popisů, které
se však vzájemně dosti liší.
Zde tedy tvůrci MINIUNI 
nechali pracovat i svou fantazii.
Po krátkém oddychu
a občerstvení v centru Ostravy
čekal naše žáky další nezapomenutelný zážitek – návštěva

hornického muzea s besedou
a fárání do dolu, samozřejmě
spojené s poutavým výkladem. Mnohé z našich dětí
si ani nedokáží představit,
jak těžká a namáhavá byla
a je práce pod zemí a jak
to v takovém černouhelném
dole vlastně vypadá. Někteří

si odnesli trochu uhelného
prachu na tvářích, to když je
zlomyslní kamarádi pohladili
začerněnou rukou. Zážitky
opravdu stály za to, takže
příští rok jedeme do Ostravy
zase!
Mgr. Lenka Bambuchová,
učitelka zeměpisu

Sportovní dopoledne na Základní škole
Nové hřiště a hned za školou! To přímo láká opustit
těsné školní lavice a vyběhnout ven. Využili toho všichni
žáci 1. stupně základní školy,
když jim jejich paní učitelky a páni učitelé připravili

na novém sportovním areálu
krásné sportovní dopoledne.
V pátek 7. 11. si za nádherného slunečného počasí
zasoutěžili v kopané, vybíjené a atletice žáci 4. a 5.
ročníku. V úterý 11. 11. je

vystřídaly děti z 1. – 3. tříd.
Při nadšeném plnění disciplín jako: skoku do dálky
s rozběhem i z místa, běhu
po nové dráze, hodu basketbalového míče do prádelního
koše či slalomu mezi kuže-

ly, se z hřiště ozýval veselý
dětský smích. Obě sportovní
dopoledne vyvrcholila utkáními v kopané, kde si děvčata nezadala nic v dovednosti
s fotbalovým míčem s ostřílenými kluky.
A odměny se dočkali všichni
– rozdávaly se krásné medaile
kovové, papírové i slaďoučké. Zato děkujeme našemu
sponzorovi, firmě Stavby silnic
a železnic, závod Zlín, díky
kterému jsme mohli tuto akci
uskutečnit a rozdat spoustu
dětské radosti. Také děkuji
kolegyním a kolegům z 1. stupně, kteří šli do sportovního
zápolení se stejným nadšením
jako jejich svěřenci.
Mgr. Jiřina Kalendová,
předsedkyně Nadačního
fondu Pastelka ZŠ Vizovice

školy
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Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Cílem projektu je zvýšit
povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také
zajistit recyklaci drobných
vysloužilých elektrozařízení
a baterií v co nejvyšší míře
a současně žáky v nakládání
s odpady vzdělávat.
V
rámci
projektu
Recyklohraní bude naše
škola vybavena sběrnými
nádobami na použité baterie
a drobné elektrozařízení.

Každý žák bude moci
do školy nosit nepotřebné
drobné
elektrospotřebiče (například starý mobil,
kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo
MP3 přehrávač) a baterie
a akumulátory.
Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her
a soutěží, výtvarných či
fotografických úkolů a kvízů

z oblasti třídění a recyklace
odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat.

Za nasbírané vysloužilé
baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá
naše škola body, za něž
žákům budeme moci pořídit
různé učební pomůcky, hry
i vybavení pro volný čas.
Nad projektem Recyklohraní převzal záštitu ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška.
Dětský domov
a Základní škola Vizovice

Percipio Fasion Show
Pod názvem Percipio
Fasion Show se skrývá charitativní projekt studentů
Fakulty multimediálních
komunikací
Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, který
se realizoval za podpory
Zlínského kraje a města
Zlína. Cílem projektu
bylo umožnit dětem našeho dětského domova pobyt
u moře.

Všechny se na projektu
aktivně podílely. Byl jim
svěřen nelehký úkol. Pod
vedením studentek   oboru
desing oděvů   pomalovaly
barvami na textil připravené
látky. Z nich potom studentky vytvořily krásné netradiční modely, které veřejnosti
představily 27. 11. 2008
v prostředí zcela vyjímečném. Módní přehlídka se

konala v Městských lázních
ve Zlíně. Přehlídkové molo
bylo postaveno na vodní hladině 25 metrového bazénu.
 Modely předvedly finalistky soutěží krásy Česká Miss,
Miss ČR a Miss Marketingu
bez nároku na honorář.
Součástí slavnostního zahájení   módní přehlídky bylo
mimo jiné i vystoupení všech
našich dětí na přehlídkovém

molu. Zde zahájili módní
přehlídku vhozením různobarevných svítících tyčinek
na vodní plochu bazénu.
Na této mimořádné
akci   byla provedena i dražba představených modelů.
Výtěžek z dražby bude věnován na úhradu pobytu všech
našich dětí v létě u moře.
Svatava Poláchová,
DD Chrastěšovská
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Přestavba Dětského domova na Chrastěšovské ulici

Měsíc říjen byl pro děti,
žijící v DD  na Chrastěšovské
ulici plný mimořádných aktivit. Kromě každodenních školních povinností a individuálních zájmových kroužků jsme
navštívili baletní představení
v Národním divadle.Vstupné
jsme dostali   darem od   společnosti pana Palatajkova.

Dopravu nám uhradila
Nadace Tomáše Bati a Nadace
Jana Pivečky. Pracovali jsme
také na projektu Percipio
Fasion Show, soutěžili o Zlatý
puk na stadioně L. Čajky
ve Zlíně a museli se připravit
na přestavbu budovy našeho
dětského domova. V termínu od listopadu 2008 do

30. 6. 2009 ji bude provádět První Otrokovická
stavební a.s.
Díky
pomoci Města
Vizovice a firmy Elins – Plus
z Otrokovic se nám stěhování v daném termínu podařilo
uskutečnit. Město Vizovice
nám dalo k dipozici ubytovací i skladové prostory, firma

Elins-plus nám zajistila stěhování nábytku. Poděkování
patří především starostce
Mgr. A. Hanákové, místotarostovi Ing. J. Burkartovi,
vedoucí DK J. Trlicové DiS.,
L. Chudárkovi a R. Huskovi
z firmy Elins-Plus.
Svatava Poláchová,
DD Chrastěšovská

Naše třetí partnerská schůzka programu Comenius
Atény 3. 11. – 9. 11. 2008.11.12
Program Comenius pokračuje na naší škole již druhý
rok. V tomto školním roce
2008/2009 byly dohodnuty
dvě schůzky s našimi zahraničními partnerskými školami. První z nich proběhla
v Aténách od 3. 11. do 9.
11. 2008. Do Řecka vyrazila skupina 5 reprezentantů
školy: paní učitelky Macků,
Hanáčková a Hanulíková
a za žáky děvčata z 9.ročníku – V. Jarosčáková a B.
Červenková. Náplní schůzky
byla práce na společném projektu, seznámení se s tamější
školou, žákovská prezentace

významných dnů naší historie, poznávání řecké kultury a běžného života Řeků.
Program byl skutečně velmi
pestrý, plný různých aktivit a nezbývalo mnoho času
na odpočinek.
Děvčata byla ubytována
v rodinách, kde se jim velmi
líbilo a zvláště ocenila svoji
znalost angličtiny při komunikaci. Řekové jsou velmi
přátelští, otevření a pohostinní.
Ve škole si pro nás připravili taneční představení,
do kterého byly zapojeny
všechny děti od 1. až po 6.

třídu. I my, jako hosté, jsme
měli možnost si vyzkoušet
řecké tance. Na každém
kroku v Aténách jsme cítily
mnohaletou historii, na kterou jsou Řekové velmi pyšní.
Starověké zbytky staveb nám
braly dech. Ochutnaly jsme
také středomořskou kuchyni, která je lehčí a pestřejší
ve srovnání s naší. Přálo nám
také počasí, svítilo sluníčko a bylo teplo. Velmi se
mně líbila spolupráce školy
s rodiči žáků, kteří pro
celou skupinu ze všech zemí
připravili sváteční večeři,
na které jsme měli možnost

si s nimi také pohovořit.
Vysoce ceněna byla prezentace našich žákyň, kterou si
samy připravily v angličtině. Naši kolegové z Řecka
byli velmi překvapeni tím,
jak významnými osobnostmi jsou pro nás Konstantin
a Metoděj.
Týden rychle uplynul a my
jsme se v pořádku vrátily
zpět do naší vlasti. Zbudou
nám všem krásné vzpomínky
na naše přátele z okrajové
části Atén, která se nazývá
Papagos.
Mgr. Milada Macků,
koordinátorka projektu

Soutěž o nejlepší obrázek s vánoční a zimní tématikou
Sotva se naši žáci v září
ve škole rozkoukali, přišla
od společnosti Astra Zeneca
Czech Republic výzva k zapojení se do výtvarné soutěže
o nejlepší obrázek s vánoční
tématikou. Po sněhu nikde ani
stopy, vánoční svátky v nedohlednu a vy máte děti vhodně
motivovat k výtvarné činnosti
s námětem „Vánoce“. Po diskuzi, zda se výtvarné soutěže
zúčastníme či nikoliv, jsme se
nakonec rozhodli do toho jít.
Naší motivací bylo poskytnutí
finanční podpory zúčastněným organizacím a jednotlivým dětem. Do konce října
žáci v hodinách výtvarné
výchovy malovali nebo kreslili
výkresy s vánočními motivy.
Některým to šlo samo, jiní

malovali podle knihy, ilustrací nebo pohlednic. Nejlepší
práce jsme pak poslali do soutěže. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se dozvěděli, že
žák naší školy, Damián Gerža
ze 7. třídy, namaloval obrázek, který tuto soutěž vyhrál
a bude po zásluze odměněn!
Vítězná kresba bude použita
na výrobu novoročenky společnosti Astra Zeneca Czech
Republic pro rok 2009.
Damiánovi k jeho úspěchu
srdečně blahopřejeme, děkujeme za dosavadní spolupráci
sponzorům a Vám všem pak
přejeme krásné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok
2009!
Zuzana Štalmachová,
DD a ZŠ Vizovice

Vítězný obrázek Damiána Gerži

školy
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DDM ZVONEK

V letošním školním roce se přihlásilo do zájmových útvarů – kroužků přes 450 účastníků. Každý týden tento počet ještě
narůstá o 1 až 2 další zájemce. V Jasenné provozuje DDM Zvonek 7 zájmových útvarů, podobný zájem dětí je i v Bratřejově
a Zádveřicích. DDM rozšířil svou činnost o další aktivity, například ve Slušovicích, kde se děti předškolního věku učí základům keramiky a v Zádveřicích, kde každou středu hraje mládež v podvečerních hodinách v tělocvičně floorball.
Z dalších akcí pořádaných Domem dětí můžeme připomenout
• štrůdlové odpoledne
• smažení palačinek
• zamykání studánek
• pečení a zdobení perníků
• plavání v lázních Zlín.
Letošní podzimní prázdniny děti prožily na Lopeníku. Akce byla pořádána ve spolupráci s OCEANPRO Zlín.
Děkujeme panu Oldřichu Matyáštíkovi za sponzorský dar.
Velká účast rodičů a dětí byla letos na již tradiční akci „Pochod broučků a světlušek“ do tajemného Háje. Děti přinesly dary
lesní zvěři a společně s dědečkem Podzimníčkem zamknuly les. Do nového roku přejeme všem našim externím pracovníkům,
sponzorům a dalším nejmenovaným fanouškům a přátelům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Koncem října se uskutečnila třídenní turistická výprava do Jeseníků, které se zúčastnili starší členové oddílu. Trasa výpravy vedla z Ramzové přes Šerák do Filipovic (ubytování), druhý den údolím Studeného potoka kolem Vysokého vodopádu
na Praděd a Švýcárnu (ubytování). Trasa třetího dne turistické výpravy byla méně náročná a vedla naučnou stezkou údolím
Bílé Opavy do Karlovy Studánky.
Malí Tomíci měli v listopadu plánované dvoudenní soustředění na chalupě u Kovářů v Senince.

Pozvánka
„Čuchy muchy okolo Vizovic“ se opět koná ve středu 31. prosince.
Sraz zájemců je v 9 hodin na náměstí.
Akce je pořádána pro rodiče s dětmi i bez dětí a děti bez rodičů.
S sebou: Dobré zimní oblečení, kapesné, svačinu.
Plánovaný návrat do 14 hodin.
Za DDM Vizovice Zdeňka Šimoníková
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Z městské kroniky listopad 1958
– pokračování z minulého čísla
Agitační středisko
Agitační
středisko
vykonalo kus dobré
práce v náborové kampani pro JZD jak v názorové agitaci, tak i v osobní a rozhlasové agitaci.
Rozhlasový kroužek pracuje pravidelně.
OB
Osvětová
beseda,
jejímž správcem je učitel
Jan Imrýšek už od roku
1949, plní svou úkol
a je svou činností mezi
nejlepšími na okrese
a v roce 1957 vůbec nejlepší. Řídí a organizuje
veškerou kulturní činnost v našem městě.
JZD
JZD  prochází problémy výstavby a upevňování, proto jeho kulturní činnost byla slabá.
Členstvo JZD musí ještě
projít důkladnou školou v oboru odborné
a politické uvědomovací
práce, než bude tím, čím
má být, dobře pracující a prospívající složkou
s hospodářskými výsledky.
Na práci v rostlinné

výrobě je asi 60 členů
JZD  schopných práce.
Je třeba přijat ještě asi
60 členů bez půdy, aby
počet pracovníků byl
dostačující. V roce 1958
rostlinná výroba nesplnila plán. Špatnou organisací práce a nedostatečným využitím pomocných brigád z řad občanů bylo způsobeno, že
mnoho píce nebylo včas
sklizeno a bylo znehodnoceno, mnohde nebylo seno vůbec sklizeno.
Nebyly dosaženy plánované hektarové výnosy
téměř u žádné z plodin.
Nejhorší to bylo
u brambor, kde místo
plánovaných 160 q na
1 ha se sklidilo pouze
54,20 q z 1 ha. Tím, že
rostlinná výroba nedodala dostatek píce, bylo
třeba krmit minimálními
dávkami, což se projevuje v dojivosti krav. …
Celkově byla – podle
hodnocení předsedy
JZD  – činnost družstva
nedostatečně kontrolovaná a málo operativní. Orné půdy je 474
ha, stav dobytka: skot
201 kusů, vepřů 147

kusů, drůbeže 428 kusů.  
Nízké výnosy u brambor
a pšenice byly zaviněny
zanedbáním kultivačních
prací, pole se zaplevelila,
kromě toho byla také
málo pohnojena. Pícniny
byly dešti znehodnoceny. Předseda JZD  dále
uvedl, že bylo chybou,
že manželky družstevníků velmi málo pomáhaly
na polích. Některé z nich
vůbec na pole nešly.
Poměry zdravotní
Vizovice jsou rozděleny silnicí Gottwaldov –
Vsetín na dva lékařské
obvody: levá, dolní polovina a k tomu ještě vesnice Zádveřice, Raková,
Bratřejov a Lhotsko
náleží do obvodu
MUDr. A. Jandla.
Horní, pravá polovina Vizovic a vesnice
Jasenná, Lutonina, Ublo
a Chrastěšov do obvodu MUDr. Bambucha.
Každý lékař má tedy
4 500 – 5 000 obyvatel ve své zdravotní péči.
Obvodním
lékařům
pomáhají 2 zdravotní
sestry a 2 porodní asistentky….

Ve zdejším zdravotním středisku dále pracují ještě dětská lékařka MUDr. Halušková,
která současně vykonává zdravotní službu
ve vizovské jedenáctiletce. Do plicního střediska ve Vizovicích dojíždí
plicní lékař MUDr. Fr.
Trávníček, který ordinuje 2 krát týdne. Jednou
za 14 dní rentgenuje
děti Dr. Šenková. Jako
ženská lékařka dojíždí
do Vizovic Dr. Soyková,
která ordinuje 1 krát
týdně. Péči o chrup
ve zdravotním středisku na zubním oddělení
ve Vizovicích provádí
dentista Fr. Kubíček. Je
nutno, aby zde byl umístěn ještě zubní lékař,
neboť dentista nemůže
zvládnout oba obvody,
objednací doba je pak
velmi dlouhá při velkém
počtu pacientů. Na jaře
bylo vymalováno a nalakováno zubní oddělení,
čekárna i ordinace, čímž
byly zlepšeny hygienické
i estetické podmínky.
Nedostatkem zdravotní péče je nedokonalé vybavení ordinací,
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malé ordinace a čekárny.
Zejména čekárny jsou
nevyhovující a naprosto nepostačující, neboť
v malé místnosti se tísní
noho pacientů, což
ke z hlediska hygieny
nevhodné. …
V předválečných letech
tu ordinovali 3 - 4 lékaři a všichni měli dost
práce.
TJ Sokol
Od roku 1952 vedla
TJ Sokol spolu s MNV
ve Vizovicích jednání
jak s okresním výborem
tělovýchovy i se státním
výborem pro tělesnou
výchovu a sport o udělení finanční podpory
na vybudování sportovního stadionu pod
Hájem.
Stavebníkem stadionu
podle nových předpisů mohla být jen tělovýchovná organizace.
Proto také první projekty stadionu v hodnotě 52 230 Kč platila TJ
Sokol. Poněvadž stavba stadionu se ukázala po stránce finanční
náročná, bylo jednání
o uskutečnění stavby
nesnadné a bylo je třeba
znovu obnovovat.

Na základě pracovních závazků jednotlivých vizovských občanů
i závodů bylo dne 11.3.
1957 ve schůzi rady
MNV rozhodnuto stadion za pomoci občanů a finanční pomoci úřadů vybudovat.
V roce 1957 bylo na stadionu provedeno dílo
v hodnotě 346 985 Kč
za finančního nákladu
91 765,52 Kč, při čemž
bylo odpracováno 4 823
brigádnických hodin
členy TJ Sokol a spolu
s ostatními občany celkem 52 522 hodin.
S počátku tu sice byla
téměř všechna práce
prováděna stroji, buldozerem a bagrem, při
přemisťování
horniny a úpravách terénu.
Postupem času bylo však
třeba stále větší měrou
práce lidských rukou.
Neméně
významným úsekem práce TJ
Sokol byla i tělovýchovná činnost podle
nových směrnic ČSTV
(Československého svazu
tělesné výchovy), který
dnem 1. ledna 1957
sjednotil v sobě všechny tělovýchovné ústřední orgány, jež po prv-

ním sjednocení v roce
1948 šly po linii odborů.
V ČSTV byly postaveny
vedle sebe rovnocenné
složky: základní tělesná
výchova (ZTV), sporty
a turistika. Všechny tyto
složky byly ve zdejší TJ
Sokol zastoupeny.
V roce 1958 měla TJ
Sokol celkem 505 členů,
z toho 189 mužů, 114
žen, 16 dorostenců, 9
dorostenek, 104 žáků
a 98 žaček.
Odbor ZTV uspořádal na oslavu květnových
dnů zdařilé tělovýchovné odpoledne mládeže.
Veřejné cvičení se konalo za krajně nepříznivého
počasí v tělocvičně nové
školy.
Oddíl kopané si
v tomto roce nevedl
příliš dobře. Způsobilo
to ochabnutí některých
členů v činnosti i opětovné snahy osamostatnit oddíl kopané a přičlenit jej k družstevnímu podniku Svedrup.
Vedlo též ke zbytečným
polemikám o organizačním řádu ČSTV,
jemuž někteří členové
nechtěli rozumět. Oddíl
kopané hrál i v roce
1958 na hřišti u nádra-

ží. Ačkoliv bude oddíl
kopané ze všech sportovních oddílů nejvíce využívat nového stadionu,
byla pomoc příslušníků
oddíl kopané při budován stadionu nepatrná.
Pak i brigádnická
pomoc ostatních občanů
ochabla, občané neplnili
své závazky již v takové
míře, jak bylo původně slíbeno. Přes všechny
potíže, které způsobilo deštivé počasí, bylo
na stadionu odpracováno 12 135 brigádnických
hodin a zhotoveno dílo
v hodnotě 342 697 Kč,
na což bylo ze státních
prostředků vyčerpáno
154 747,48 Kč.
Poněvadž TJ Sokol
splnila v roce 1958 „plán
rozvoje“ jako jediná
v okrese gottwaldovském
ve všech ukazatelích
a v mnohých bodech jej
vysoce překročila, byla
vyhodnocena jako nejlepší a obsadila 1. místo
mezi 72 jednotami
okresu
gottwaldovského, které se soutěže
zúčastnily – a třetí místo
v Gottwaldovském kraji.
Vybráno ze zápisů
městské kroniky města
Vizovice za rok 1958
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Anabáze - Dojíždíme
S panem Sulíčkem a jeho
šestiletou anabází se v posledním letošním úryvku rozloučíme před branami u vlastně nové Evropy a před branami státu, který se zrodil
za okolností, o které se jeho
vojenská, dnes bychom řekli
zahraniční, mise zasloužila.

vyplulo zase slunko a otevřelo nám šíři obzoru.
A dojeli-li jsme do přístavů Hong-kong, Singapuru,
Colomba, sáli jsme přímo
do sebe všechno to nevídané,
odhodlaně jsme lezli v dešti
na kopec pro krásnou vyhlídku a se sebezapřením jsme
Tiše a rychle uplynuly ony šlapali těmi ne příliš příjemdva dny poslední zastáv- nými cestičkami, jež vedli
ky na moři a dnes již zase k památnostem, o nichž už
„Grant“ nás unáší po vlnách dávno jsme čítali.
A neopomenuli jsme se všínejstaršího moře dále k severu – k nám. Dlouhá cesta mati ani maličkostí, jež tak
mořem, na níž jsme se tolik svérázně doplňovaly a ucetěšili, o níž celou zimu lovaly nám viděné obrazy.
v Sibiři i pak ve Vladivostoku Nebyly to jen budovy palájsme si bájili vše možné – že ců, chrámy a velkolepé botauvidíme nové lidi, nové světy nické zahrady, neudivovala
a vůbec zajímavosti všeho nás pouze malebná seskudruhu – třebaže v mnohém pení v městě, či orientální
nás nezklamala, přece jenom ráz výrobku toho, či onoho
téměř všem „nadojela“ národa, nýbrž s jakýmsi
a všichni již nedočkavě touží- zadostiučiněním jsme přime po Terstu, po zemi. Není hlíželi i způsobům života
v nás ani stopy oné původní domorodců, zajímaly nás
bodrosti, jež vyzařovala  z očí jejich zvyky, jídlo, šat, nástroa z celé tvarnosti, když jsme je, tvary vesel, lodiček, jejich
nasedali ve Vladivostoku.   umění vydírati poslední krejNebylo v tom nic opojivého, car z kapsy, vůbec všechno,
ani vzrušujícího, avšak zvěda- k čemu nás poutaly oči.
Vraceli jsme se do dusné
vost, jež se pojila s útěchou,
že konečně jedeme domů, lodi unaveni a utrmáceovíjela nás jakýmsi radost- ni, avšak bohatství nových
ným veselím, jež harmonova- dojmů, které jsme si vzájemně
sdíleli, nové poznatky, jež rozlo s novými náladami.
Neunaveni ještě a přímo šířily naše názory, vyvolávaly
dychtivě žádostiví přijímati v duši radostné uspokojení,
plně všechny nové dojmy, že jsme nepromarnili dne, že
ať už kdokoliv   nám jich jsme ho využili plnou měrou.
A síleni tímto vnitřním
připraví, nové nevídané
dosud kraje, našli jsme je uspokojením, lehce jsme převe všem a všude. Poutala nás nášeli přes různé nedostatky
šírá krajina moře, když jen pohodlí, jež nese s sebou takoslabý vánek jí jemně čeřil vá cesta. Počítali jsme ujeté
a nemohly se naše oči dosti míle, počítali, kolik nám jich
vynadívati na rej bílých vln, ještě zbývá, srovnávali jsme
jež jako hejna bílých husí vzdálenost od domova a čekase rozběhly po moři, jak- li zase už nový přístav – čas
mile se rozpoutal nějaký míjel dosti rychle a nepozoten Munson. Rychle ulétaly rovaně.
Než přišla únava, než nás
dojmy, mrzuté sklíčenosti,
jež maně se na nás snášely znudila  jednotvárnost neměs hustými vlnami, zahalují- nícího se téměř vodního
cími pohledy do dálek, když prostoru kolem nás. Končili
na nebi bez jediného mráčku   jsme etapu za etapou, míjeli

jsme přístavy a s námi jela
nuda, nutný následek přílišné
podobnosti stále  prožívaných
dojmů. Zprvu nepozorovaně,
s postupem času však otevřeněji   a určitěji prosakovala
naši bytost a kazila nám čistotu a radost nazírání. Radostně
přivítané tropické slunce,jež
po nekonečné ruské zimě nám
bylo dvojnásob vzácným, brzy
nás omrzelo a brzy jsme jej
i nenáviděli, poněvadž mučilo nesnesitelným horkem,
jehož nešlo paralyzovat ani
chladnou vodou, ani různými
plachtami, nataženými nad
palubou. Jak jsme se těšili, až
mírný chládek večera se snese
nad moře, až si oddechneme
někde v koutku za stožárem.
Poslední dny plavby Rudým
mořem byly přímo nesnesitelny, hlavně ke všemu,
když přibylo ještě zmenšené
rychlosti. Holé skály Arábie
a rozeklané vrchy východních břehů afrických pouze
onu náladu zvyšovaly. Vanulo
na nás jakousi prázdnotou
a beznadějností odevšad.
 Snad někdo si zastýskne, že
se nezastavíme u břehů staroslavného Řecka, jehož hornaté
břehy tak blízko nás vystoupily, nedostýská ani – a již
šumné vlny krásné slovanské
Adrie nás ponesou mimo skupiny jejích rozkošných ostrovů dále k severním obzorům,
za nimiž kdesi daleko dřímá
naše země.
Stáváme se divně roztržiti.
Domov, jehož kouzlo jakousi cestou povolilo, pojednou
vyrůstá před naším duševním zrakem a neúprosně se
stále a stále vrací, povídá nám
o sobě, ale neodpovídá a zanechává nás  stále v napětí, zvědavé, neukojené – dokud
nevstoupím na jeho půdu.
A těšíme se, srovnáváme,
kreslíme si poměry, srovnáváme neviděné s tím, co jsme
viděli a maně se stáváme jeho
dětmi. A radost, že budeme

doma, radost smíšená s úzkostí otázky, jak tam bude, co
nás čeká, prozrazuje se z tváří
a v každém pohybu.
Terst
To všechno ostatní ustoupilo stranou, zatajilo se kdesi
v koutku srdce, jímž zvoní
dnes a jásá domovem.
Dne 12. května v 1 hodinu
odpoledne jsme na půdě –
v Terstu.
Terst rozkládá se na břehu
mořském a na návrších a skýtá
krásný pohled. Dlouhé a široké molo „St. Carlo“ jest oblíbenou promenádou, jakož
i celé nábřeží. V dálce jest
vidět z mola zámek Miramáre.
Terst je živé obchodní město  
s loděnicí „St.Marco“ a čilým
životem.
Pro různé překážky, jež nám
činili Italové, byli jsme nuceni
zdržeti se ještě dva dny na lodi
a chystali jsme se na cestu
pěšky na hranice Jihoslávie. To
se však během této doby vyřídilo v náš prospěch, a tak Terst
jsme opustili.
Po třídenní jízdě vlakem
dorazili jsme na hranice země
toužebně očekávané a nám
posvátné.
Vlak zastavil, my vysedli
a utvořili zde tábor a generál
Syrový přednesl několik vřelých slov a bylo zapěto „Kde
domov můj“. K 9. hodině  
večer dorazili jsme do Českých
Budějovic, kdež bylo slavnostní uvítání a po nějakém čase již
se stěhujeme do kasáren, kdež
nám následující den vyhotovili
dokumenty. Čekáme s netrpělivostí ještě svých zavazadel,
které po pěti dnech nás došly.
Vracíme se do svých rodných
obcí a domovů, do rodinného
tepla, v němž jsme se šest let
neohřáli a toužíme pojmouti
v náruč skleslé hlavy ustaraných žen a rodičů a co nejdražšího, svých dětí.
Konec úryvků
v letošním roce.

kultura
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Dům kultury Vizovice
Máme tu první bílé nadělení této zimy. Někteří se již
nemohli dočkat a většině lidí
to připomnělo konec roku.
Také já bych chtěla shrnou
to, co se letos v domě kultury událo. Celkem jste mohli
shlédnout 10 divadelních
představení, 9 pohádek pro
děti, navštívit 9 výstav různého zaměření, 6 literárních
večerů, 6 hudebních pořadů,
7 kreativních kurzů, dvakrát
týdně jste mohli navštěvovat jazykové kurzy, 4 dny
v týdnu probíhají hudební kurzy, dvakrát týdně zde
probíhá výuka autoškoly,
cizí subjekty využili náš
dům kultury celkem 65krát.
Organizovali jsme celodenní
program Trnkobraní. Bylo
toho opravdu hodně a každý
si mohl vybrat to, co ho
nejvíce zaujalo. Potěšilo nás,
když za námi po akci chodili
návštěvníci a vybraný pořad
chválili. Děkujeme všem,
kteří za námi na dům kul-

tury chodí a všem občanům
přejeme spokojené Vánoce
a hodně zdraví a pohody v novém roce. Tímto
bychom Vás ještě chtěli
pozvat na první akci, kterou v nadcházejícím roce
připravujeme. A to v pátek

9. 1. 2009 v 19.00 hod.
u nás zahraje cimbálová
muzika Hradišťan – umělecký vedoucí Jiří Pavlica.
Kapela patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinělým
hudebním tělesem s vysokou

uměleckou i interpretační
úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož
inspiračním zdrojem se stal
folklór.
Všichni jste srdečně zváni.
DK Vizovice J. Trlicová

Foto z vernisáže "Podzimní proměny"

Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje:
Tradiční „Týden knihoven“ začal v měsíci říjnu „Velkým společným říjnovým čtením“, které bylo věnováno 90. výročí narození Karla Čapka a to pod názvem „Česko čte Čapka“. Knihovna k této události dále připravila knihovnickou
dílničku pro nejmenší děti pod názvem „Vymaluj, vystřihni pejska a kočičku“, výstavku „Nej… v knihovně“ (Největší,
nejmenší, nejtěžší a nejlehčí kniha naší knihovny) a besedu na téma Vizovická náměstí a ulice v proměnách času.
V rámci oslav 90. výročí vzniku ČSR byla prostorách knihovny uspořádána výstavka „1. světová válka, legionáři
a vznik ČSR v obrazech, dokumentech, fotografiích a pohlednicích“.
Pracovníci knihovny děkují všem, kteří
poskytli pro tuto výstavu své rodinné
dokumenty a dobové materiály.
Díky finančnímu příspěvku firmy
AL-KO Kober budou nakoupeny zvukové publikace – MP3, pro nově vznikající
oddělení zvukové knihovny, která bude
k dispozici zrakově i zdravotně postiženým čtenářům Městské knihovny JČ.
Knihovna děkuje sponzorům, kteří ji
po celý rok 2008 finančně i věcně podporovali:
• H.P. – servis hydraulik p. Čižmář
• Fy Stavebniny Zlámal
• PharmDr. Bohumil Hanák Lékarna
Milosrdných bratří
• AL-KO Kober Ing. Tichý
H. Stloukalová, J. Martinková

16

kultura
Vzpomínáme s úctou

Letos uplynulo 100 let od narození mužů, kteří bytostně
patřili k našemu regionu. Narodili se tu, ve Vizovicích chodili
do měšťanské školy a pro tento kraj hodně vykonali, navíc se  
znali.
Vezmeme-li vzpomínky podle data jejich příchodu na svět,
začneme Janem Mikeskou, který se narodil 18. února 1908
v Zádveřicích a stal se významným elektroodborníkem
na Zlínsku. Učili jsme se o něm dokonce ve škole u pana učitele
Horáka v hodinách fyziky.
Ve Vizovicích provozoval elektroobchod s dílnou. Za druhé
světové války pracoval v Obraně národa a po uvěznění jejích
členů na Vizovicku v odbojové a partyzánské skupině jako radiomechanik až do osvobození. Po zatčení na podzim v roce 1940
byl vyslýchán v Brně, konfrontován s vizovickým Bohumilem
Rosenbaumem, který prohlásil, že od Mikesky koupil nalezený
elektromateriál již v roce 1936. Tím mu zachránil život, ale
sám byl odsouzen k trestu smrti a popraven. Jana Mikesku
po třech týdnech propustili a on dál stavěl krátkovlnné vysílačky
i přijímače, v roce 1944 také pro odbojáře v Juříčkově mlýně
v Leskovci, který později Němci vypálili. Mikeskova ozbrojená
skupina organizovala zásobování na trati Zlín – Vizovice –
Prlov.
Po válce pracoval na Rýmařovsku, a když se vrátil, věnoval se
v Zádveřicích své profesi, poslední léta před důchodem v místním družstvu. Zemřel 4. května 1986, ve výroční den osvobození obcí na Vizovicku, na němž se podílel se zbraní v ruce.
Alois Holík
se narodil 12. září 1908   v Březové u Slušovic. Na studia
v rodině se sedmi dětmi  nebylo, proto se učil malířem pokojů,
ale stále snil o malování obrazů. Kreslení věnoval každou volnou chvíli, v zimě v létě navštěvoval svá oblíbená místa, např.
u rakovského kříže, která znal z pěších cest do vizovické školy,
a pozoroval odtud přírodu. Po vyučení odešel do Zlína k firmě
Baťa, kde nastoupil do reklamního oddělení. Ve zlínské škole
umění se zapsal do večerních výtvarných kurzů a navázal zde
kontakty s malíři Karlem Hofmanem a Vladimírem Hrochem.
Po přestěhování školy do Uherského Hradiště tam dokonce
vyučoval technologii a výrobu barevných tiskařských štočků.
Alois Holík cestoval za svými náměty na kole, tak si jej mnozí
pamatujeme. Není na Slušovicku a Vizovicku obce, kde by

nemaloval, na stovkách obrazů zachytil mizející krásu milovaného kraje, např. panoráma Vizovic, Janovu horu, vizovický
zámek, sýpky v Dešné, kašavské kotáry, objekty ve Zlíně.
Byl také hudebník a zpěvák, hrál na housle, byl členem
pěveckých sborů, slušovického Hlaholu a zlínského Dvořáka.
Jeho přáteli se stali umělci z různých oborů, hudební skladatel
Emil Hába, spisovatelé M. J. Sousedík, Gustav Imrýšek, malíři
František Ondrůšek, Jan Kobzáň, Bohumír Jaroněk, Ludvík
Klimek.
Obrazy pana Holíka zdobí bezpočet domů v našem kraji.
Dva z jeho synů podědili otcův talent, Alois se stal sochařem
a Jiří malířem.
V roce 1970 se Alois Holík přestěhoval z Březové do Horní
Vsi – Fryštáku; zde žil až do smrti, která jej zastihla 25. listopadu
1985.
Gustav Imrýšek
se narodil 5. října 1908 v Bratřejově. Studoval na Učitelském
ústavu v Příboře a dráhu venkovského učitele začal v Pozděchově
a Uble. Ve Vizovicích učil od roku 1933 až do odchodu
na odpočinek.
Pracoval rovněž v Krajinském muzeu ve Vizovicích, stal se
okresním konzervátorem památkové péče a později kronikářem
(1946-1976) města. Zapojil se do Obrany národa a při zatýkání ve Vizovicích se naštěstí ocitl mezi těmi, kdo z evidenční
sítě gestapa unikli, byť je ohrožení provázelo do konce války.
Zasloužil se také o záchranu sbírek vizovického zámku před
okupanty.
Stal se známým lidovým vypravěčem a své umění zúročil
ve vizovickém valašském kroužku při vystoupeních na mnoha
místech v republice. Hojně přednášel o valašské historii v okolních obcích a jeho kronika se dočkala vysokých ocenění na celostátní úrovni. Rádi a s obdivem se začítáme do jeho knížky
Čertoviny z Valašska. Gustav Imrýšek se také významně podílel
na rekonstrukci vizovického kroje.
Po celou dobu své pedagogické práce byl znamenitým učitelem, na něhož žáci stále vzpomínají. Zemřel 30. srpna 1989 a při
rozloučení stáli u jeho rakve čestnou stráž krojovaní Valaši.
Krátká procházka Vašimi životy je u konce a my na Vás, pánové, vzpomínáme s úctou. Jste příkladem pro další generace.
Marie a Jan Zeťkovi

Nekonečný příběh (jak básníci přichází o spánek)
Prý dobře nečuju. Dobře,
ale tož proč potem čuju televizu od sedmi večér do pú
jednéj v noci z izby do světnice přes patnáctku zeď?
Stanu, rožnu, idu do izby.
Moja ešče hledí na televizu.
Pes spí v křesle, jedna kočka,
druhá kočka, třetí kocúr
na čistém prádle po radiátoroch, moja na diváně.
Televizu zhasnu. Moja sa

obudí. Co zhasínáš, když
sa dívu? Lehnu. Zhasnu.
Usnu. O jednéj mňa obudí,
jak v kúpelce hrčí voda. To
sa moja ide kúpat. Pichnu
hlavu pod zhlavec. Usnu.
O pú druhéj hrčí voda
z vany. Nespím. Moja sa
krade potichy, aby ňa neobudila. No dobře. Za minutu chrápe. Začnu ťamkat.
Nepomáhá. Ťamkám hlasi-

ťéj. Nepomáhá, chrčí, jak bys
škrtíl gymnastu, co vykradl
vizovskú poštu. Usilovno
lepocu jazyčiskem, jak gdybys šmakovál po vizovských
vinotékách. Moja sa snáď
opravdu dusí. Dobře. Děj sa
vůla Boží. Sú dvě. Zkúšám
usnút. Marně. Sú tři.To by
byly o letním časi už štyry,
tož stanu, idu do kuchyně,
rožnu a  píšu si pro potěchu

srdca básničky. O tři čtvrti
na šest čuju ze světnice muzigu. Rádyjobudík. Stáváme.
Už mám aj pokluzené. Moja
ho nečuje, tož zaspí.   Večér
su jakýsi nevyspaný. Šak
sa také přes celý Boží deň
nadřu jak drvařský kůň, tož
chodím v sedum večér spávat. Dobrú noc. A ty sa vrať
na první řádek.
PF 2009 - M.B.

kultura
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Mé vzpomínky na návštěvu
obecné a měšťanské školy ve Vizovicích
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nou práci štětcem t.j. malování
z barvy, což dnes je vedoucím
podnětem novodobého malířství.
Kromě toho nabádal nás ke svobodné umělecké práci působil
na mne i v dalším vlastním
vývoji v hudební skladbě. Jak
známo, tvořím hudbu ve svobodném nethematickém slohu, bez
opakování melodických nápadů
a usiluji o vtvoření samostatných
hudebních forem, nezávislých
na klasických vzorech.
Vzpomínám si též rád na pana
faráře Havelku, od něhož jsem
slyšel tento výrok: "proč by
i dělníci a rolníci nemohli býti
absolventy gamnasia! Je přece
rozdíl, jestli např. člověk bezmyšlenkovitě vozí písek na táčkách
u řeky, nebo vzpomíná-li při tom
na spisy Homérovy a Ovidiovy."
Na konec chci říci, že nezáleží
ve škole jen na tom, čemu se
člověk naučí. Do života si člověk
nese též charakterové typy učitelů
jako dobré nebo špatné vzory.
Vliv osobních vlastností učitelů
na žáka je mnohem silnější než
učení samo. Učivo se zapomíná, povahové vzory působí celý
život.
Přeji vizovské škole, aby na ní
působili vždy nejvzdělanější
a charakterově nejlepší učitelé.
V tom viděl bych záruku dalšího zdárného vývoje generací
ve svém rodišti i ve vizovském
okolí.
Alois Hába
Z archivu Ing. Z. Matyáše
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Je známo, že před zahájením
odpoledního vyučování se ve třídách hodně rámusí. Pan učitel
Bergman nevyhrožoval. Čelil
dětské nezbednosti takto: 1/4
hodiny před vyučováním četli
nejlepší čtenáři ve třídě národní
pohádky. Bylo ticho jako v kostele. Tyto čtvrthodinky zůstávají mi dodnes jako nejjasnější
vzpomínky na krásný soulad
ve třídě.
Na měšťanské škole, do níž
jsem nastoupil po absolvování 4. tř.
obecné školy,
učili
vynikající pedagogové:
Pan učitel Kudělka
/2. odbor/, p. učitel Ječmínek
/1. odbor/ a p. učitel Adamec
/3.odbor/. P. učitel Kudělka snažil se naučiti nás metodám přírodovědeckého vědění a nazírání.
pan učitel Ječmínek byl vzorný
odborný učitel a vštěpoval nám
ušlechtilé náboženské smýšlení. Vyučování jsme zahajovali
písní "Přijď, o Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý světla svého
na nás vylít."
Jako umělec chápu dnes mnohem hlouběji smysl této zbožnosti, potřebné pro soustředění
a uměleckou inspiraci. P. učitel
Adamec byl vášnivý a vynikající kreslíř. Měl překrásné sbírky
kopií starého i novějšího umění
a zasvětil nás do výtvarného
umění. Dbal především na vol-
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za všechny vizovské uličníky
panu učiteli Koťátkovi za trápení jemu způsobené.
Novou atmosféru vnesl
do vizovské školy pan ředitel
Polívka. Jeho representační vzezření, důstojná chůze, pečlivost
ve vyjadřování a úsilí o spravedlnost imponovaly jak učitelskému
sboru, tak i žactvu. Na své narozeniny pořádal p. ředitel Polívka
malou hostinu pro nejlepší žáky
vizovské školy. Byl to z v l á š ť
pro děti selského
původu velký
svátek a velké
vyznamenání. Dodnes vzpomínám na výborné bohaté pečivo, kterého si každý mohl vzíti
kolik chtěl.
Ve 4. tř. obecné školy měli
jsme p. učitele Bergmanna.
Byl to v té době nejoblíbenější učitel. Bohužel byl přesazen
ve školním roe do nedaleké obce
Slušovic. Celá třída plakala.
Asi za týden rozhodli se všichni
žáci této třídy navštívili p. učitele Bergmanna ve Slušovicích.
Putoval jsem též s sebou. Dodnes
vidím v duchu milé překvapení p. učitele Bergmanna, když
jsme přišli do Slušovské hospody,
ve které jsme ho našli v neděli
po obědě. Pan učitel se nerozpakoval a poručil každému malé
pivo a plátek tlačenky s chlebem. Myslím, že na p. učitele
Bergmanna nikdo z mých spolužáků nazapoměl.
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Řešení sudoku ze strany 21

Vážení čtenáři,
před několika týdny, přesně 18.listopadu, jsme si připomněli 35. výročí od úmrtí
našeho významného rodáka,
hudebního skladatele Aloise
Háby (zemřel 18. 11. 1973).
Zavzpomínejme ještě jednou
na tuto významou osobnost
našeho města. Týká se školní
docházky A. Háby do měšťanské školy ve Vizovicích.
Nastoupil jsem do 1. třídy
obecné školy ve Vizovicích
ve školním roce 1899 - 1900.
Vizovská škola byla začátkem
19. stol. v pedagogickém přerodu. Starší "osvědčené" výchovné
prostředky, t.j. "rákoska", "ruce
na lavici" a jiné "vyzkoušené"
způsoby, ustupovaly pozvolna
do pozadí. Mladší učitelská
generace, která postupně přicházela na vizovskou školu, byla
již školena novějšími výchovnými metodami. Věnovala více
péče probouzení zájmu o učivo
a byla přesvědčena, že zajímavý
výklad učební látky je nejspolehlivější způsob, jak získati
dětskou mysl. K starší generaci
patřil na př. p. učitel Koťátko.
Byl velmi přísný. O prázdninách využívaly děti své svobody
a pokřikovaly schovány v příkopech i jinde na pana učitele
"čiči". Pan učitel se velmi zlobil
a honil nezvedené děti po ulicích města Vizovic. Na štěstí nebyl z provinilců nikdo
poznán. Po letech se omlouvám
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kultura
Pohádky o řemeslech a řemeslnících - Kožešníkův sen

V našem městečku mezi lesy
žil také kožešník. Jmenoval se
Václav a lidé mu přezdívali Jezevec. Ne nadarmo. On
se podle toho někdy opravdu
choval. S ostatními se družil
jen tak akorát. Zvláště když
neměl dobrý den, zalezl nejraději do své nory, jak sám
žertem říkal kožešnické dílně,
a tam pracoval.
Bydleli s ženou v domku
nedaleko mlýna na Manství. To
bylo na opačném konci města,
než třeba Kopanický anebo
Dubovský mlýn. Z potoka
si Václav odváděl vodu přes
dvorek a tam pěstoval nutrie.
Na kožešinu. Tenkrát, když
městečko zachvátil požár, při
kterém shořelo náměstí i s radnicí, zachránil ho právě ten
potok. Kožešina s nutrií zůstávala pro ta bohatší zákazníky.
Václav šil nejčastěji s beránčiny. Buď si lidé sami přinesli
– bylo to přece v kraji ovcí,
anebo kupoval kůže od hospodářů. Dovedl je krásně vyčinit, že byly měkké a hebké.
Z takových pak byla radost
šít. Dělal malé i velké kožichy,
vesty, klobouky, čepice, někdy
i teplé papuče pro doma a pro
dámičky rukávníky.Co si kdo
objednal, co lidé žádali. Občas
ušil ze zbytků i nějaké zvířátko
jen tak pro radost.
Václavova žena byla velmi
pěkná paní. Strojila se s neobyčejným vkusem a přitom
byla tak milá k lidem a přátelská a družná. Nikdo nevěděl, jak se ti dva našli. Však
si jí kožešník řádně hleděl.
Vždycky měla ten nejhezčí
kožíšek a tak jí slušel, jako
žádné jiné ve městě.
Jenže v životě to tak chodí,
že Pán Bůh nenadělí každému,
co by chtěl. Václav si z celého
srdce přál syna, jak už to bývá
– pokračovatele rodu. A jeho
žena se kvůli tomu tolik trápila, že nemají děti a toužila
po nich snad ještě víc. Možná
i proto býval Jezevec někdy
tak mrzoutský. Srdce však
okoralé neměl. Jednou v zimě
nesl hotové zboží. Něco

svým zákazníkům a jiné zase
ke kupci. Vyšel za městečko.
Vyšel za městečko a cesta ho
vedla zasněženou krajinou.
Všude bílo, nikde ani živáčka, jenom na obzoru tmavé
obrysy hor, které objímaly
město kolem dokola. A v té
studené pustině stálo zničehonic před Václavem chatrně
oblečené dítě. „Chudě malé!“,
zvolal. „Kde ses tady vzal, můj
chlapče, vždyť jsi celý promrzlý.“ Nemohl se na to dívat
a oblékl mu jeden malý kožíšek, který nesl sebou. „Ten tě
zahřeje,“ řekl, když mu chlapec beze slov děkoval. Všiml
si, že dítě upírá veliké modré
oči na vycpanou myšku. Byla
to taková hračka z kousků
kožešin. Václav je někdy přidával k hotovému zboží tam,
kde věděl, že způsobí radost.
V dětských očích se rozsvítily
veselé jiskřičky a klučík se
usmál celým obličejem. A tak
dostal od kožešníka ještě
myšku. Zase hezky poděkoval, i když při tom neřekl ani
slovo. A jak rychle se objevil,
tak rychle zase zmizel.
Byla to podivná příhoda.
Václav si dokonce jednu chvíli
pomyslel, že se mu to snad
zdálo. No, ale měl o jeden
dětský kožíšek méně – musela to tedy být pravda. Doma
vyprávěl ženě, co se mu stalo
a ještě když spolu byli v neděli
v kostele, pořád myslel na toho
malého chlapce. Najednou ho
viděl zase před sebou. V kožíšku a s těma velkýma modrýma
očima. Václavovi se vybavilo,
jak se celý chlapcův obličej
rozzářil, když spatřil myšku
a jen si smutně povzdech:
„Kdybych já měl takového
synáčka, Pane Bože. Taky bych
mu ušil kožíšek, všechno bych
ho naučil.“
A ten chlapec, který venku
v zasněžené krajině neřekl ani
slovo a vypadal, že je němý,
najednou promluvil: „Byla mi
zima a tys mě oblékl, i když
jsem byl cizí. A potěšil jsi mne
zvířátkem na hraní. Zasloužíš
si, aby se ti splnilo přání.“

Cestou domů se žena ptala:
„Co s tebou bylo? Vypadal
jsi jak nepřítomný a stále sis
něco mumlal.“ Václavovi se
příliš nechtělo vypravovat ten
živý sen, i když by rád. Abych
to nezakřikl, myslel si a zatím
o tom raději mlčel.
 Sen se však splnil. Do roka

slavili kožešník a jeho žena
v kostele křtiny. Měli krásného synáčka s velkýma bystrýma očima. Oba se z něj velice
radovali. Teprve teď se Václav
ženě přiznal, jaké měl před
rokem v kostele vidění a proč
nechtěl nic říct.
Broňa Pečeňová - Blažková

Viscum album
Listy vadnou uschnou padnou.
Staré větve se zazelenají sadovím celým
košatým jmelím.
Jmelím bílým bílá zima vítá,
očarovává jeho zeleň sytá.
Pro štědrovečerní polibek s Milkou
do sadu pudu s pilkou.
Pro silvestrovskou pařbu s Jarmilkou
do sadu pudu s sekyrkou.
Se sekyrkou a pilkou upírkům pustit žilkou! 

(M.B.)

Superstar
Absolutní pohyb v září, říjnu
a počátkem listopadu  
se rychle mění
na absolutní klid v sadu.
Dvacátý čtvrtý prosinec.
Kříž nebo hvězda - jadřinec?
Jablko krájím, dech tajím.
Tu s úlevou objevuji drahocennou hvězdičku
v zapomenutém ovcemi, jablíčku…

(M.B.)

Pyrrhos
si pouští už jen draka v sadu
dne sedmnáctého listopadu.
Oslavuje vítězství lásky k jabkám jonathankám
nad nenávistí jejich sběru do kontejneru.
Pravda, co zvítězila nad lží, je taká
že padají devatenáct let za Ká kilo za korunu, tisícovka za jednu tunu.
U padalek Pyrrhovo vítězství má cenu,
že když do obchodu vstoupíš,
rok od roku méně za tisíc v peněžence koupíš,
přes mnohem zas bohatější menu.

(M.B.)

Plesy na Sokolovně v roce 2009
• sobota 10. ledna Dětský karneval s kouzelníkem
• sobota 17. ledna Valašský bál
• sobota 31. ledna ples Mysliveckého sdružení Vizovice
• sobota 14. února ples osadního výboru Chrastěšov
• sobota 21. února tradiční ples R. Jelínka
• sobota 28. února ples ZŠ Vizovice
• 26. prosince Taneční zábava pořádaná oddílem volejbalu
• 7. února Valašská zima

kultura
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Zastavení u zámecké brány
Marně se ohlížím zpátky,
abych spočítala, kolik závěrů
návštěvnických sezón vizovického zámku už bylo v těchto novinách popsáno…Je to
vlastně stále stejný koloběh.
Každý rok tu dělíme na tři
díly: před sezónou, během ní
a po ní. Každé toto období
má svůj vnitřní řád, daný
do jisté míry počasím a hlavně
vytížeností objektu návštěvnickým provozem. Obecně
platí, že jak ubývá návštěvníků, přibývá řemeslníků a dělníků. Obzvlášť letošní říjen
byl náročný. Brány zámku
se ještě zdaleka neuzavřely
za posledním návštěvníkem
a v bezprostředním okolí
zámecké budovy byly zahájeny práce na vybudování
kanalizace a vodovodní přípojky. Současně s technikou
nastoupili také archeologové,
aby zajistili všechny nálezy,
které se během prací postupně objevovaly. Vedle mnoha
koster se našlo také několik zdí, velký sklep s dlažbou
a klenbovým stropem, vodní
příkop a poměrně hodně
architektonických článků ze
13. – 16. století, nádherně
zdobené zbytky renesančních
kachlů z kamen, část husitského poháru, šipka z kuše nebo
kousek středověkého kahanu.
Teď už není pochyb, že jak
cisterciácký klášter, založený
r. 1261, tak renesanční zámek
Nový Smilheim z konce 16.

století, byly mohutné stavby
nemalého významu, kterým
však osud nebyl tak úplně
nakloněn. Dnes už je jisté,
že se jejich zbytky nacházejí
přímo pod současnou zámeckou budovou a v jejím nejbližším okolí. Jejich přesná
lokalizace by však byla možná
až na základě dalších průzkumů podstatně většího rozsahu. Musíme se tedy spokojit

ekotoxikologické rozbory
nánosu, které jsou v případě
zámeckého rybníka naštěstí příznivé. A že nic není
zadarmo, snažíme se získat
finanční příspěvek na realizaci akce z Operačních programů Ministerstva životního
prostředí. Pokud uspějeme,
začne se s čištěním rybníka
na jaře příštího roku.
Neméně složitou záležitostí,

s tím, co už víme a co bude
ještě vyčteno z nalezených
střepů. Ty byly k čištění a dalšímu zkoumání odvezeny
do Olomouce a po dokončení nálezové zprávy budou
uloženy v depozitáři vizovického zámku. A samozřejmě
počítáme s jejich zpřístupněním i pro vás všechny, kteří
o tuto část historie vizovického zámku budete mít zájem.
Vedle budování kanalizace prolínající se s množstvím
archeologických událostí jsme
v průběhu října také intenzivně připravovali akci
Odbahnění zámeckého
rybníka. Čištění rybníka
od nánosů bahna proběhlo naposledy před
čtvrt stoletím. Od té
doby se všechno legislativně několikanásobně
zkomplikovalo. K čemu
tehdy stačil jeden telefonát a jedna objednávka,
dnes potřebujeme vedle
projektu několik žádostí, prohlášení a řadu
vyjádření,
povolení
a výběrová řízení, a také

kterou se už druhý rok zabýváme, je změna využití budovy bývalého pivovaru, nynější
restaurace Sklípek. Větší část
budovy podél Štěpské ulice
je sice v relativně dobrém
stavu, ale starší část u malého
parkoviště je ve stavu velice
špatném. Část celého bloku
je už delší čas bez využití,
ostatní prostory jsou využity
jen částečně. Proto jsme se
rozhodli najít pro tuto budovu nové řešení. Vedle úvah
o znovuobnovení pivovarnického provozu jsme nakonec
vyšli vstříc potřebám Města
Vizovice a rozhodli jsme se
zrekonstruovat ji na městskou knihovnu a základní
uměleckou školu. Před časem
byla na základě prostorových
požadavků knihovny a ZUŠ
zpracována studie, která měla
zjistit, jestli je využití starého pivovaru na takový druh
činnosti možné. Byli jsme
příjemně překvapeni, že ani
jedna z institucí nemusela
slevit ze svých nároků, naopak – studie potvrdila možnost získat renovací působi-

vý a velmi účelně využitelný
prostor, který by byl navíc
i snadno dostupný lidem
všech věkových i zdravotních
kategorií.   A tak, přestože je
zásah do kulturní památky
vždycky velmi komplikovaný
a přestože se jedná o finančně
ztrátovou záležitost, uděláme,
co bude v našich silách a možnostech, aby k realizaci došlo
a město se dočkalo kulturněvzdělávacího zařízení, které si
bezesporu zaslouží.
Vedle stavebních prací
a oprav samozřejmě nezůstává stranou ani restaurování
sbírkových předmětů. Obraz
Svaté rodiny, který jsme
nechali restaurovat z provozních prostředků zámku, už visí
zpět v hraběcí ložnici. V letošním roce jsme získali dotaci
Ministerstva kultury ve výši
200 tis. Kč na pokračování
opravy gobelínového sedacího
souboru. Do konce roku by se
měly do reprezentačního sálu
vrátit další dvě restaurované
židle s La Fontainovými bajkami, které patří k tomu nejcennějšímu, co můžete ve zdejší
zámecké sbírce najít. Stejně
tak bude na zámek vrácen
cenný obraz z počátku 17.stol.
Josef s Ježíškem, jehož restaurování (70 tis. Kč) sponzorují
manželé Poláškovi, majitelé
firmy Vitar. Bohužel se nám
nepodařilo získat prostředky
na obnovu zámecké kaple,
a tak musíme jen doufat, že až
je jednou získáme, bude ještě
CO opravovat…
Na druhou stranu – jen
díky tomu vás můžu letos
opět pozvat na už třináctou   
tradiční výstavu betlémů
v zámecké kapli, která se
bude konat jako obvykle
během vánočních svátků,
24. – 28. 12., vždy od 14
do 16 hodin. Kromě betlémů se můžete těšit na vánoční
stromky, ozdobené dětmi z MŠ
Vizovice a ZŠ v Jasenné.
Těšíme se na vás!
Jana Pluhařová, kastelánka
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TV signál ve Vizovicích
Vážení spoluobčané,
množí se dotazy na kabelovou televizi v našem
městě. Jeden z nich se
objevil také v Dotazech
a odpovědích na webových
stránkách města. Byl jsem
místostarostou požádán,
abych na něj odpověděl
a při té příležitosti jsem
slíbil, že uvedu podrobnější informace ve Vizovských
novinách.
Problém kabelové televize ve Vizovicích se
datuje od začátku 90. let.
Pro nedostatek zájemců
nebyl nikdy projekt realizován. V té době bylo
možné "kabelovku" položit do země při budování jiných inženýrských
sítí (zejména s budováním telefonních rozvodů
a s plynofikací). V současné době není v našich možnostech celé město rozkopat a rozvody vybudovat.
Jednalo by se o desítky
milionů korun (pro ilustraci: ve schváleném rozpočtu města na tento rok
"zbylo" na investice 4,5
milionů korun, ze kterých
se musí také např. finaco-

vat spoluúčast k dotacím).
Pokud by město koupilo
všem domácnostem satelitní příjímač s kartou pro
české programy, byl by
náklad asi 6,5 milionů Kč
(1300 domácností x 5000
Kč).
Pokud bychom podle
jednoho z návrhů postavili stožár a technologie by
byla analogová (tak, aby
mohli občané na stávající
antény bez dalších investic
tento signál přijímat), pak
bychom narazili na dost
velký problém s nedostatkem volných kanálů, které
kooridinuje Český telekomunikační úřad. Právě
proto, že nejsou volné
kanály, dochází k postupnému přechodu na digitální vysílání. My se podle
schváleného plánu dočkáme do roku 2012. Otázkou
zůstává, zda zůstane v provozu vizovický televizní
převaděč. V případě, že
bude jeho vysílání ukončeno, pak spousta Vizovjanů
signál ze Zlína nechytí v dostatečné kvalitě
a budeme postaveni před
závažný problém. Osobně

se domnívám, že jediný
způsob kvalitního příjmu
v současné době na území
našeho města je digitální
satelitní vysílání Skylink.
Montáž těchto satelitních
systémů nabízejí i vizovické firmy.
Při dotazu na budoucnost vizovického převaděče
mi bylo ze strany Českého
telekomunikačního úřadu
sděleno následující: (přesný opis odpovědi).
„Přechod na zemské digitální televizní vysílání je
řešen v souladu s nařízením vlády č. 161/2008 Sb.,
o technickém plánu přechodu. V tomto dokumentu
jsou stanoveny základní
podmínky a principy pro
vlastní realizaci přechodu
a jsou zde pro jednotlivé územní oblasti uvedeny
pouze základní vysílače.
Další rozvoj vysílacích sítí
je potom závislý na dohodách provozovatelů vysílání a operátorů příslušných
vysílacích sítí. O ukončení
provozu stávajících vysílačů
a převáděčů šířících zemské
analogové televizní vysílání,
případně jejich převedení

na vysílání digitální, rozhoduje po vyhodnocení místní
příjmové situace příslušný
provozovatel televizního
vysílání (v případě programů ČT1 a ČT2 – Česká
televize, v případě licencovaných programů potom
společnosti šířící programy
Nova a Prima). Příjmovou
situaci bude možné v jednotlivých lokalitách prověřit
a posoudit až po zprovoznění všech vysílačů plánovaných pro danou územní
oblast. Výstavba vysílačů
Zlín a Valašské Klobouky
pro vysílací síť 1 (veřejnoprávní multiplex) je plánována na druhou polovinu
roku 2010, pro vysílací síť
2 (šířící programy Nova
a Prima) potom na druhou
polovinu roku 2011.
Podle termínů uvedených
v technickém plánu přechodu, by v územní oblasti
Zlín mělo k úplnému ukončení zemského analogového
vysílání dojít nejpozději
30. června 2012.“
J. Nováková, odbor správy
kmitočtového spektra Český
telekomunikační úřad.
Jan Špaňhel

Informace o netradiční ekologické módní přehlídce
ve Vizovicích – Co se třídí, to se nosí
Čtyřiaosmdesát modelů
představily ve čtvrtek 13.
listopadu studentky středních škol ze Zlínského kraje
v netradiční soutěži Co se
třídí, to se nosí. Do posledního místečka zaplněný sál
diváků ve vizovickém kulturním domě nevycházel
z údivu, co všechno se dá
vyrobit z papíru, plastu, kovu
a dalších materiálů, které jsou
určeny k následné recyklaci. Netradiční akci uspořádala Střední odborná škola
oděvní a služeb ve Vizovicích

spolu se zlínskou společností
ENVIprojekt a ve spolupráci
s Krajským úřadem Zlínského
kraje a akciovou společností EKO-KOM. Soutěžilo se
o nejoriginálnější účes, oděv,
módní doplněk, který zhotovili z vytříěného odpadu: skla, PET  lahví, plastů,
papíru, nápojového kartonu
apod. Módní přehlídkou
ve Vizovicích vyvrcholil pátý
ročník krajské infokampaně
na podporu třídění odpadu
ve Zlínském kraji.
Libuše Miarková
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Řešte s námi sudoku
Řešení spočívá v doplnění všech políček tak, aby
každý sloupec, řádek či čtverec obsahoval všechny
číslice jedna až devět. Řešení najdete na straně 17.
Obtížnost: S - snadné, O - obtížné, N - nejobtížnější
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Hovoř jen to, co je potřebné a řekni jen polovinu svých myšlenek.
a. dumas
Nejlepším důkazem moudrosti je nepřetržitá dobrá nálada.
m.de montaigne
Rozum, který zůstane stát, je v pořádku, jen si nesmí lehnout.
j.werich

Moudrost není v sebezapření, ale v tom, naučit se nalézat
radost ve věcech dostupných.
j.ruskin
h.hesse

A přece je to krásné, když člověk vzpomíná, jak byl hloupý
v mládí.
r.rolland
Po šedesátce by měl člověk hovořit o zdraví jen se svým
lékařem.
g.p.s. gesborn
Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším světě, a pesimista
se obává, že je to pravda.
h.hesse

Tříkrálová sbírka

9

5
6

Moudrá slova

Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.

7

3

Chtěl bych tímto poděkovat pracovníkům technických
služeb za výborně provedené terenní úpravy a úpravy zeleně
u kulturního domu.
Jan Špaňhel

Bláznovství je tragické a sluší se je chápat. Hloupost se nemá
chápat, ale vyvracet.
k.čapek
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Poděkování

(O všem možném)
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I  letos se objeví 3. ledna 2009 u vašich dveří tříkráloví
koledníci, aby svou dobrovolnou a bezplatnou službou získali od štědrých dárců příspěvky do zapečetěných pokladniček
se znakem České katolické charity, které budou sloužit pro
podporu projektů pro lidi v nouzi.
Věříme, že budete stejně velkorysí jako v minulých letech,
kdy se tímto způsobem vybralo v našem městě téměř 100
tisíc korun. Tato humanitární akce patří již tradičně k akcím
s širokým ohlasem celé naší veřejnosti a zejména Morava
dává všem dobrý příklad solidarity s těmi nejpotřebnějšími.
Kdo by koledníky nestihl, může přispět do pokladničky
v kostele sv. Vavřince následující neděli, případně donést svůj
příspěvek na římskokatolickou faru. 
- vl -
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Ještě ke zrušení městské památkové zóny
Dne 9.6. tohoto roku podali zastupitelé Tomáš Chudárek
a Jan Špaňhel návrh na zrušení památkové zóny. Svůj návrh
odůvodnili mnohými komplikacemi, které její zavedení přináší
obyvatelům města.
Ve svém návrhu uvedli zejména následující stanoviska:
• Památková zóna je již v původním zákoně určena velmi chaoticky. Je to vlastně vymezení katastru města.
• Nepřináší občanům žádná finanční zvýhodnění při realizaci
potřebných změn na majetku, neboť dotace je možné získat
pouze na opravy kulturních památek.
• Na druhé straně přináší výrazné problémy s byrokracií a omezení potřebných změn na vlastním majetku. Tyto problémy
jsou značně. Nejde jen o problémy s pověřenými úředníky
městskými, ale také s památkovým úřadem v Kroměříži.
• Přestože byl zastupitelstvem v poslední době schválen systém
regulativ a tak zvané pasporty jednotlivých objektů, pro
občany budou opravy objektů a operace při jejich vyřizování
složité a finanční zátěž města nebude odpovídat dosaženým
výsledkům.
Základy jejich návrhu skutečně odpovídají současnému
stavu. Městská památková zóna byla zřízena v roce 1992.
Od tohoto roku na jejím projektu pracovala, nebo také
nepracovala jednotlivá zastupitelstva a aparát městského
úřadu. Na počátku byly slibovány majitelům nemovitostí,
které byly do ní zařazeny, finanční náhrady, které by kompenzovaly zejména finanční obtížnost doporučených změn
při opravách objektů. K vybudování tohoto dotačního systé-

mu však město nikdy nepřistoupilo. Nespokojenost s tímto
stavem stoupala a komplikace při jednání s úřady sílily, až
dospěla k zaslání petice občanů za zrušení celé památkové
zóny.
Pouze v posledních letech podnikli nově zvolení zastupitelé města jednotlivé kroky vedoucí k řešení současného stavu,
ale bylo již příliš pozdě. Sociální demokracie jako jediná
strana měla také zrušení městské památkové zóny ve svém
programu.
Hlasování o zrušení proběhlo 23. 6. s výrazným výsledkem
pro její zrušení.
Přestože navrhovatelé prohlašují ve svém zdůvodnění, že
nedojde v budoucnosti k živelnému znehodnocování kulturně hodnotných staveb, nad tímto rozhodnutím městského
zastupitelstva se nese otazník.
V každém případě zrušení památkové zóny musí přinést
až příslušný ministerský zákon. Což je ještě dlouhá cesta, ale
jsem přesvědčen o tom, že se mělo pokračovat v nastoupeném programu.
Bezohlednost jednotlivých majitelů objektů k historickým
hodnotám městských staveb je už dnes dostatečně viditelná,
citlivost ke stávajícím stavbám může být pro nové majitele
nemovitostí věcí neznámou, třeba přicházejí i z jiného kulturního prostředí, anebo by jenom chtěli ušetřit investice.
Spíše věřím, že současná jednání s ministerstvem přinesou jakýsi kompromis, který by mohl být pro město a jeho
budoucnost přijatelnější.
Jiří Ludvíček

Pořad vánočních katolických bohoslužeb
Středa 24.12.
Štědrý den
15:00 (pro malé
děti a tatínky)

Čtvrtek 25.12.
Hod Boží vánoční

Pátek 26.12.
Svátek sv.Štěpána

Středa 31.12.
Silvestr

Čtvrtek 1.1.2009
Nový rok

8:30

8:30

15:30

8:30

23:00

11:00

–

11:00

Bratřejov

22:00

10:30

9:45

9:45

Jasenná

20:00

8:00

8:00

8:00

Vizovice
Kostel sv. Vavřince

Pořad vánočních evangelických bohoslužeb
Advent
30. 11.

služby Boží s vysluhováním sv. večeře Páně na první neděli adventní

8:45

7. 12.

služby Boží na druhou neděli adventní

8:45

14. 12.

služby Boží na třetí neděli adventní (káže bratr farář Jiří Kabíček)

8:45

21. 12.

služby Boží s dětskou vánoční hrou na čtvrtou neděli adventní

8:45

Vánoce
24. 12.

služby Boží na Štědrý den; vystoupí pěvecký sbor

15:00

25. 12.

služby Boží s vysluhováním sv. večeře Páně na Boží hod vánoční

8:45

26. 12.

služby Boží na druhý svátek vánoční

8:45

Konec roku a nový rok
28. 12.

služby Boží na první neděli po Vánocích

31. 12.

služby Boží na závěr občanského roku

4. 1. 09

služby Boží novoroční s vysluhováním sv. večeře Páně

8:45
16:00
8:45
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Sbor dobrovolných hasičů Vizovice
Město Vizovice, jako zřizovatel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vizovice, obdrželo
od Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje poděkovaní za příkladnou spolupráci při plnění úkolů na úseku
požární ochrany. Víme však,
kdo se schovává za názvem jed-

vyrozumění prostřednictvím
automatického svolávání přes
operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje na mobilní
telefony členů jednotky, siréna
proto „houká“ jen v závažnějších případech.
Mezi základní úkoly jednot-

Požárního a poplachového
plánu Zlínského kraje na výzvu
HZS Zlínského kraje.
Jednotka má 12 členů a 7
náhradníků. Ti jsou rozděleni
do 4 družstev. Členové jednotky pracují v jednotce na základě dohody o pracovní činnosti
při svých běžných zaměstná-

zleva horní řada: Vladimír Holý, Tomáš Lutonský, Jan Štalmach, Josef Janečka, Jan Schovajsa, Martin
Juříček, Rostislav Holý, zleva dolní řada: Milan Okál, Jiří Hodoň, Pavel Kozubík, Pavel Hodoň,
Petr Smilek členy jednotky ještě jsou: František Novák, Marian Rutar, Milan Pažout, Michal Holý,
František Pleca, Drahomír Macík, Michal Novák

notka? Kdo obětavě nasazuje
svůj život pro pomoc druhým?
Jednotka SDH Vizovice je
zařazena do kategorie JPO II/1,
což v podstatě znamená výjezd
požární techniky a 4 členů
družstva do 5 min od vyhlášení poplachu. Členové jednotky jsou povoláváni systémem

ky patří nejen provádět požární zásah, ale také záchranné
práce při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech.
Své základní úkoly plní JSDH
Vizovice především v územním
obvodu města. Na území jiných
měst a obcí plní úkoly podle

ních a jsou delegováni do jednotky z občanského sdružení
působícího na úseku požární
ochrany v územním obvodu
města, tj. Sboru dobrovolných hasičů Vizovice. Všichni
členové jednotky absolvovali
základní školení a pravidelně
se účastní dalších specializova-

ných školení dle svého zařazení
v jednotce. O vysoké odborné
úrovni našich členů jednotky a velmi dobré technické
vybavenosti svědčí i fakt, že
naše jednotka je stále častěji
povolávána k zásahům mimo
územní obvod města. Když
byl v důsledku poruchy sirény
dne 2. 9. 2008 krátce po půlnoci vyhlášen poplach, byla
k výjezdu do 5min od vyhlášení připravena hned 2 družstva
jednotky.
Ve srovnání s loňským
rokem, kdy k zásahům naše
jednotka vyjížděla 11krát,
došlo v letošním roce k velkému nárůstu zásahů.
13krát vyjížděla jednotka
k požárům, 7krát se jednalo
o technickou pomoc (odstraňování spadlých stromů nebo
utržené střešní krytiny, čerpání vody ze zatopených sklepů
apod.), 1krát zasahovala při
autonehodě  a 1krát byl vyhlášen planý poplach.
Z tohoto celkového počtu 22
zásahů v roce 2008 zasahovala
naše jednotka ve   Vizovicích
13krát a 1krát v místní části
Chrastěšov.
Za jejich obětavou práci
jim patří náš dík.
Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí JSDH Vizovice

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden spolu s krajskou radou svazu důchodců ČR informuje.
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi.
Pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojišťoven:
• na pojištění domácnosti
• na pojištění nemovitosti
• na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách:
• elektronickou energii u vybraného dodvatele
• na dodávku plynu u vybraného dodavatele
• na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
• na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
• na pojištění domácnosti a nemovitosti
• na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
Informace – Svaz důchodců ČR ve spolupráci s občanským sdružením soc. a fin. poraden ČR Randýskova 1800 Zlín, úřední
den každý čtvrtek 14.00 – 16.00 hod. Tel.: 518 321 861, mob.: 739 446 788, e -mail: financniporadna.ZL@seznam.cz
Neplaťe víc, než je třeba.
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Zdraví máme jenom jedno.....
A proto není nic jednoduššího, než se o něj dobře starat.
A navíc je jen naše...
Všichni máme rádi teplo,
sluníčko, pohodu, ale žijeme v místech, kde se střídají
roční období a buďme za to
rádi. Protože každá doba má
svoje....
A jako příklad uvedu přírodní koloběh, jehož výsledkem je sladký a výživný MED.
O medu se už napsalo mnoho
řádků. A co se zdá kolikrát
samozřejmostí- nemusí být
pravidlem.
Med - " elixír mládí, potrava
Bohů.."- jak se též nazývá, má
již dlouhou historii. Nejstarší
záznamy o existenci pocházejí
tisíce let před našim letopočtem. Medem se lidé posilovali
už v době  kamenné. Med nebyl
jen potravinou, sladidlem, ale
i lékem na mnoho nemocí
a hojení ran. Staří Řekové byli
přesvědčeni, že med je potravou Bohů, a proto se i obyvatelé Olympu živili medem jako
potravinou i nápojem. Posvátná
úcta k medu byla i ve starém
Egyptě. Tady upřednostňovali med jako kosmetický přípravek- a to zejména v době
Kleopatry, která používala kou-

pele, masky či masáže z medu.
Ale nyní se vraťme k dnešní
době. Jak jsem si již na začátku
zmínila, je dobře, že žijeme
v místech, kde má rok čtyři
roční období, kdy má příroda
možnost nám- lidem mnoho
dát, právě v upevnění zdraví.
Nebýt včel, nebylo by medu.
Včely žijí ve velkých společenstvech. Včely se na sběr nektaru nikdy nevydávají nahodile. Jejich organizace je vždy
pečlivě připravena. Kapacita
medového váčku včelí dělnice
je kolem 50 ml. To znamená,
že na 1 litr doneseného nektaru je třeba minimálně 20 tisíc
dávek. Dá se jinými slovy říci,
že jedna lžiřka medu představuje 1 včelí život....
Nektar je řídký roztok. Není
trvanlivý. Aby nedošlo ke zkvašení- včely odpařují nadbytečnou vodu, které může být
i 60% / chvěním svých křídel/.
Dále svými enzymy přeměňují sacharózu na jednoduché
cukry./proto je med lépe vstřebávaný/. V plástvích se takto
upravená surovina zavíčkuje
voskem. Tím med dozrává
do lahodné podoby.
Medu je více druhů.
Jednoduše řečeno- kolik je

druhů rostlin, tolik je med.
Světlý je většinou z řepky,
akátu, pohanky, lípy, tmavý
med je většinou lesní.
Mezi světlými medy je ceněn
med akátový. Má jemnou
lahodnou chuť. Zajímavý je
malinový med- který je bílý.
Ceněný je i pohankový
med. Je většinou tmavě žlutý
až hnědý. Má osobitou vůni
i chuť. Obsahuje hodně železa
a bílkovin- a proto se doporučuje při chudokrevnosti.
Pro své léčebné účinky je
nutné, abychom med neznehodnocovali a to např. vys.
teplotou nebo velmi dlouhým
skladováním.
No a jak se dá med použít?
Pomáhá hojení ran, zmírňuje otokyk, v ráně ničí bakterie, působí jako přírodní lék
na nervy, pro posílení obranyschopnosti a začínajících
zánětech, při velkém fyzickém
vyčerpání- tady se doporučuje pod jazyk 3x denně lžička
nechat rozplynout.
Med je dar přírody - ale
i s dary musíme umět nakládat...
A je asi v tomto případě
jedno- jestli se tvrdí, že med je
potravin, nebo přírodní lék...

Jen pro názorné srovnání řepný cukr obsahuje 98%
sacharózy, kteou tělo musí rozložit a zpracovat. Med podle
druhů obsahuje kolem 30%  
fruktozy, kolem 25% glukozy,  
vitaminy, mineraly, aminokyseliny, antioxidanty a další
látky.
V dnešní době, kdy se příroda vrací i do našich kuchyní, se med často využívá jako
surovina. Avšak musíme mít
na paměti, že každým vařením i pečením, se účinné látky
ničí... Ale "taková pečená kačena s medovou kůrkou..."
O medu by se dalo ještě dlouho psát a povídat... A právě to
mne inspiruje k tomu, abych
i Vás včelaře oslovila, napište zajímavosti ze svých osobních zkušeností, předejte nám
ostatním rady a nové poznatky
o včelách , medu... vždyť není
to tak dávno, co ve Vizovicích
v každém stavení stávaly úly
a med byl základním domácím
pomocníkem jak při nemoci, tak v kuchyni. A v těchto
zimních dnech, když zavoní medový perník, hřebíček
a skořice - nikdo neodolá...
Jaroslava Divílková
Poradna Petrklíč

Za posledním puchýřem Zlínského kraje
V letošním roce probíhají
na území celé české republiky oslavy sto dvacátého výročí založení Klubu českých
turistů. Na oblastním výboru Valašsko-Chřiby nechtěli
zůstat u nostalgických vzpomínek na slavnou minulost
Klubu, ale chtějí vykročit
do dalšího období s novým
programem, prospěšným současné společnosti. Proto se
dohodli s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy
a se Zlínským krajským úřadem na prvním kroku tímto
směrem.
 Tímto krokem se stal pod
záštitou hejtmana Zlínského
kraje zakládající seminář
s cílem navázání spolupráce
KČT s regiony, městy a obcemi ke zlepšení cestovního
ruchu v kraji.

Dne 7. listopadu se sešli
starostové, pracovníci cestovního ruchu a kultury s funkcionáři Oblastního výboru
KČT  v rekreačním středisku Revika v katastru města
Vizovice na turistické výpadovce do Vizovických hor. Při
jednání, na kterém vystoupila
ředitelka Východní Moravy
PhDr. Dana Daňová, funkcionáři oblastního výboru, starostové, specialisté na marketing, na značení turistických
cest, došlo ke shodě názorů
v tom, že úzkou spoluprací s KČT  lze docílit dalšího
zlepšení bilance parametrů
rozvoje turistického ruchu,
především zvýšením podílu
domácí turistiky. Vyžaduje to
hlavně realizaci kroků ke zvyšování počtu organizovaných
turistů a vytvoření podmínek

pro jejich činnost. Úspěch
nespočívá pouze ve finanční
podpoře, ale i v koordinované cílevědomé a pravidelné
součinnosti regionů, měst,
obcí a KČT  podle programu, s kterým bude veřejnost
seznamována. K jeho úspěchu budeme vyžadovat i větší
spolupráci médií. Aby nezněla slova vyřčená na semináři
na prázdno, pokračoval program ještě v sobotu a v neděli
8. a 9. listopadu praktickými
ukázkami poznávací, sportovní
a řekněme i trochu gurmánské
turistiky. Účastníci si vyšlápli
na Chladnou studni, rozhlednu na Doubavě a od turistického pramene přes Janovu
horu do Dislillerylandu R.
Jelínka. V sobotu večer proběhlo informační školení turistických funkcionářů s promítá-

ním ukázek celoročních aktivit
jednotlivých odborů. Zlatým
hřebem třídenního programu
byla nedělní turistická vycházka po Baťově dráze do Jasenné
k Mikuláštíkovu fojtství. Šlo se
cestou, na které se připravuje
nové turistické vyznačení.
Ve fojtství se turisté dočkali
překvapivého pohoštění starostou obce a majitelů muzea
a vyslechli si obsažný výklad
o dějinách valachů a osudech
lidí tohoto kraje.
Klub českých turistů shodně se starosty na tomto setkání říká, že nesmí zůstat jen
u slov, neboť nám opravdu
záleží na rozvoji našeho kraje
a udržování zdravého sebevědomí občanů, kteří nezapomínají na své dějiny a myslí
na budoucnost.
Ing. Miloslav Vítek
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Ohlédnutí, a také současnost R 49
Když někdy v průběhu
roku 2005 byla veřejnost
informována o záměrech
budoucí silnice R 49 a územním rozhodnutí o umístění
stavby, podepsalo 198 občanů Vizovic petici, která byla
10. 10. 2005 předána městskému úřadu ve Vizovicích
a krajskému úřadu ve Zlíně.
Protest proti zamýšlené
komunikaci vycházel z obav
občanů zejména z hlediska
důsledků   zamýšlené stavby.
Zahrnoval několik důležitých bodů. Kritizoval budoucí škodlivé emise, následný
hluk, světelný smog, narušení statiky stávající výstavby
v ulici Lázeňské, Dělnické
a Partyzánské, celkové krajinné narušení předhůří
Vizovických vrchů a likvidaci velké části jejich přírodního bohatství. Dále narušení
důležitého prameniště vody
v oblasti Lhotsko.
Tehdejší vedoucí stavebního odboru ve Vizovicích
vyřídila petici z důvodu, že
změna územních plánů není
ve stádiu, kdy je k ní možno
podávat námitky.

Následovala bouřlivá reakce občanů dotčené lokality,
která na začátku prosince
2005 přiměla městské zastupitelstvo  ke svolání mimořádného zasedání na toto téma.
Na tomto zasedání vyšlo
najevo, že tehdejší zastupitelstvo Vizovic se o projekt příliš nestaralo a většina sdělení
ze strany Ředitelství silnic a
dálnic nebo krajského úřadu
zůstávala ze strany města bez
odpovědi.
Z tohoto důvodu pak
vzniklo občanské sdružení
Vizovické vrchy a bylo realizováno nepravidelné vydávání novin Vizovická vrba,
které bylo sponzorováno
penězi občanů a samotných
vydavatelů.
V roce 2007 dostalo nové
zastupitelstvo ke schválení
hotový koridor rychlostní
komunikace a přes různé
protesty části občanů i zmíněného občanského sdružení
jej schválilo.
To rozdělilo občany Vizovic
na dva tábory. Jedni vítali
tento projekt a podle mého
názoru jej poněkud mylně

vykládají jako obchvat města
a odlehčení již dnes hodně
napjaté situace na místním
náměstí a v přilehlých komunikacích. Současně považují realizaci této silnice jako
nevyhnutelnou pro další rozvoj regionu.
Druzí její realizaci chápou zejména jako tragické
a nevratné narušení krajinného rázu Vizovických vrchů
a přímé ohrožení životního prostředí   v okolí svých
domovů.
Dnes, v listopadu 2008,
stojíme před realitou technického plánováním celé
akce, a tedy před rozhodováním o tvářnosti celého okolí
města. Neméně také o plánování  situace na jeho vnitřních komunikacích.
Dle mého názoru nás
v budoucích desetiletích
čekají dvě možnosti:
Buď celá koncepce zvítězí, bude postupně narušen
celý charakter severního
předhůří Vizovických vrchů
v naší oblasti a bude realizována obecně prospěšná stavba spojnice se Slovenskem

a myšlenka podpory regionu
z hlediska jeho rozvoje.
Druhou možností ale je,
že krajské město vyřeší svůj
obchvat ze severní strany
a R 49 z různých důvodů,
na příklad ekonomické situace skončí někde u Fryštáku
nebo Slušovic a bude odložena na nějakou dobu k ledu.
Zde nastane otázka, co
ve Vizovicích. Pokud bude
hotov obchvat Lhotska, bude
se doprava patrně přesunovat
na tuto silnici a oddechnou si
konečně obyvatelé náměstí.
Na jakou dobu nechci
odhadovat. Nicméně je to
jen hádání ze skleněné koule,
protože veškeré výpočty
budoucí situace jsou často
podle mého názoru ovlivněny účelovými spekulacemi.
Věřím, že na jiném místě
v tomto čísle bude komentován rozbor této situace z pera
povolanějších.
Tenká čára zakreslená
na mapě tohoto regionu
ale zůstávala nepovšimnuta a ignorována již několik
dlouhých desetiletí.
Jiří Ludvíček

Putování Banátem
30. října tohoto roku jsme
se v úzkém kruhu vrátili
do léta. Putování oblastí
Banát v Rumunsku s pomocí digitálních fotografií nám
připomnělo život českých
krajanů na rumunském venkově. Tam už roku 1823
zní čeština a jsou uchovány
české lidové tradice. Lidé
žijí ve skromných hospodářských a sociálních poměrech,
ve špatné dostupnosti lékařské péče. Když jsme procházeli krajinou českých vesnic,
připadali jsme si jako doma,
v dětství, nebo ve vyprávění
svých rodičů.
Krajina kolem nám připomněla Vizovicko, ale
teplo, sklenka vína ve vinotéce u Petra Poláška opě-

tovně posílila naši vděčnost
za vše, čeho se nám dostává, na rozdíl od přátelských
a milých hostitelů
ve Svaté Heleně,
v Gerniku.
A tak jsme si
řekli, že si v této
malé vinotéce
budeme zajímavé
a poučné zážitky
z cest připomínat častěji. Vždyť
se říká „in vino
veritas“víno
ukrývá
pravdu. Mohli jsme
do ní nahlédnout nejen my,
přímí svědkové,
ale s námi i další.
A to je určitě

dobré a prospěšné. Totiž
vážit si všeho, co jsme dostali do vínku a co můžeme

sami v životě rozvíjet a sdílet
s ostatními.
M+I Vavrečkovi
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sport
Sokolovna

Budova Sokolovny zaznamenala za své roky trvání hodně převratů a změn.
Roku 1920, kdy Sokol měl
73 členů, se tito členové rozhodli postavit svůj vlastní stánek. Projektorem plánů byl
Ing. Flora z Brna a stavitelem vizovský občan stavitel
Slezák.
Slavnostní
otevření
Sokolovny bylo 9. července
1921, a to měl již Sokol 244
členů. V těch letech byli členové Sokola přesvědčení, že
ke své činosti potřebují vlastsní budovu. I když si stavba
vyžádala různé půjčky. Teprve
později se přistavilo koupaliště
a tenisové kurty. Poslední velkou úpravou v okolí budovy

byla chatová osada, která se
zrušila v roce 1990.
V těchto letech nás opět
trápí finanční prostředky,
protože od roku 1990-2001,
kdy probíhal soud s ČOS 
se nesměly dělat na budově
žádné opravy. Soudní při jsme
vyhráli a budova i s okolím
zůstala v majetku TJ Sokol
Vizovice. Během těchto let
nám zestárlo všechno. Jelikož
nemáme miliony na generální
opravu, musíme dělat všechny
opravy postupně a zdlouhavě. Protože od roku 2004 je
budova v zápisu Ústředního
seznamu kulturních památek
ČR, každá oprava na budově musí být schválená státní
památkovou péčí. O průbě-

hu opravy střechy jste byli
informováni v letním čísle
Vizovských novin.
V tomto roce má naše TJ
Sokol 600 členů a její činnost je pestrá, protože máme 7
činných oddílů. Nejúspěšnější
a nejaktivnější je oddíl orientačního běhu, který pořádá
závody s mezinárodní účastí a také členové oddílu se
úspěšně mezinárodních závodů účastní. Ve svých řadách
mají juniorského reprezentanta v OB ČR Malého.
Všechny oddíly jsou aktivní, ať je to oddíl šachový,
nebo tenisový. Oddíl SPV sport pro všechny - pořádá
cvičení aerobicu, a zdravotní cvičení, cvičí gymnasti-

ku s dětmi, volejbalový oddíl
jezdí na turnaje a oddíl turistitky, s tím jsou seznámeni
všichni Vizovjané.
V budově Sokolovny se
pořádají tradiční plesy, dětské
karnevaly, přechod Vizovských
hor, předávání výučních listů
SŠO a služeb Vizovice, výstavy
Start a cíl turistického pochodu KČT Zlín a Klubové večery. Hřiště u sokolovny slouží
veřejnosti a nás mrzí, že jej ničí
místní vandalové. Opravené
lavičky jsou již opět polámané, budova ze strany hřiště
počáraná sprejery.
Když je potřeba připravit
hřiště pro ledovou plochu, je
to zbytečně finančně náročné.
A. K.

RC auta jsou opět zde
Jsou to téměř tři roky, co
jsem přestal psát vám čtenářům reporty ze závodů
ve Vizovicích ohledně modelů aut ovládaných vysílačem.
Přimělo mne k tomu hned
několik důvodů. Ten podstatný byl ten, že děti, které se
učily závodit, tak je to „nějak
přestalo bavit“. Jejich rodiče
neměli snahu jim financovat
tohoto koníčka.Kroužek přestal fungovat i proto, že jsme
museli platit poměrně vysoké
peníze za nájem tělocvičny
při trénincích.
Založili jsme občanské

sdružení RC auta Vizovice.
Závody pořádáme v tělocvičně ZŠ v Pozděchově
od října do dubna. Pro
letošní zimní sezónu jezdíme auťáky v měřítku 1:18,
a to hned tři kategorie včetně
žáků, pro které jsme vytvořili zcela finančně nenáročnou
a pomalou kategorii. Dále
se jedou auta 1:24 a kategorie „MiniZ“ měřítko 1:28.
Za naše sdružení jezdí i kluci
z Olomouce, Moravské
Třebové nebo Havířova. Jsou
to všichni žáci, jezdí již kategorii Open, či-li tu nejsilnější

Fakánkovo auto i s pohárem z mistrovství republiky

Fanánek s Martinem

a nejrychlejší a jezdí ji dohromady se seniory. Jsou to již
za ty tři roky ostřílení borci.
Nesmím
zapomenout
ani na první celorepublikové mistrovství žáků konané
22.listopadu 2008 v Polné
u Jihlavy. Martin Kratochvíl
v mladších žácích zvítězil
a náš Fanánek skončil po velkém boji na druhém místě
ve starších žácích. Navíc náš
Fany vyhrál soutěž o nejpěknější karosérii 1:18 – jednalo
se o Mazdu 6!
Jinak od května do konce
září jezdíme venku, převážně spalováky. Byly to modely monster trucků v měřítku

1:8 (délka 55cm, šířka 42cm,
výška 25 cm, rozvor 38 cm).
Monstry jsme jezdili skoro
tři sezóny. Na příští sezónu
má náš Fanánek nachystanou buggynu 1:8 a já pojedu o něco větší Truggy 1:8
se spalovacím motorem 3,5
ccm.
Veškeré informace o těchto autech i výsledky a reporty z našich závodů najdete
na www.rcvizovice.wz.cz.
Najdete tam i termíny závodů, které pořádáme. Pokud
někdo internet nemá, rád mu
otázky zodpovím na telefonu
577 452 860 po 19 hod.
František (Fanán)Stodola

sport, inzerce
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Nové sportoviště klubu SK Vizovice

V druhé polovině letošního roku se podařilo vybudovat a otevřít nové víceúčelové
sportoviště, které se nachází v prostorách bývalého
"Areálu mládeže".
Myšlenka vybudovat takový sportovní areál nebyla
nová, jen na její realizaci
pokaždé scházely potřebné finanční prostředky.
Vzpomínám si na okamžik, kdy pan místostarosta
ing. Burkart navštívil výbor

SK Vizovice a žádal o vyjádření, zda je klub ochoten
zariskovat a vstoupit na tenký
led státních dotací a přispět
k vybudování tohoto sportoviště. Rozhodnutí všech
přítomných bylo jednoznačné. Každý z nás si totiž uvědomuje, jak je přetěžována
travnatá plocha stadionu
(treninky i svá utkání zde
absolvují všechna mužstva
SK) a jen zásluhou hospodáře pana Kunovského a dal-

ších členů SK je v tak výborném stavu. I díky kladnému
postoji SK dosáhly Vizovice
na daleko vyšší dotace , než
kdyby sportoviště budovalo jen město. (Dotace pro
neziskové organizace činí až
80% nákladů výstavby. Pro
město jsou dotace možné jen
ve výši 50%). Sportovní areál
se skládá z hřiště pro fotbal,
nebo házenou, kde povrch
tvoří umělá tráva třetí generace. Dále z běžeckého oválu

s tartanovým povrchem
a dvou hřišť pro volejbal
a nohejbal.K dispozici jsou
také dvě písková doskočiště.
Celé oplocení nového areálu realizoval klub SK ve své
režii. Zatím schází umělé
osvětlení. Pokud se podaří získat další dotace, bude
dobudováno a prodlouží se
doba využitelnosti sportovišť
až do pozdních večerních
hodin.
Areál slouží v dopoledních hodinách základní škole
pro výuku tělesné výchovy.
Odpoledne a o víkendu je
možné sportoviště využívat
jak soukromě, tak i dalšími
sportovními kluby z města
a okolí. Pro veřejnost je
areál otevřen každou neděli od 13-ti hodin do 16-ti
hodin odpoledne zdarma.
Co přát novému víceúčelovému sportovišti a všem jeho
uživatelům? Radost z pohybu
a z každé sportovní aktivity,
která je určitě smysluplným
využitím volného času hlavně pro naše děti a mladé lidi
z Vizovic a okolí.
Zdeněk Adamuška

Nově otevřená prodejna
EPITA - DD specializující se
pro ženy po ablaci prsu
Sortiment:
- kompenzační pomůcky
- speciální spodní prádlo
- speciální plavky
- cvičební a rehabilitační pomůcky
- pooperační kosmetika
Najdete nás ve Zlíně na rohu ul. U Splavu 2445/1
a tř. 2. května u trolejbusové zastávky Kúty, trasa linek
č. 2, 8 a 9 jezdících směrem od a k Baťově nemocnici.
Otevírací doba od 9.00 - 17.00 hod.
Objednávky na telefonním čísle: 724 486 044.

Soukromí, osobní přístup, intimita a pochopení.
Foto: Radka Štalmachová
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TJ Sokol Vizovice

Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

vypisuje konkurz na nájemce restaurace
Sokolovna. Písemné přihlášky zájemců s kontaktem pošlete do 10. ledna 2009 na adresu:
TJ Sokol Vizovice, Slušovská 177

nabízí tyto služby:
- odborné sociální poradenství
- telefonická krizová pomoc – Linka pro ženy a dívky tel: 603 210 999
- přednášky, besedy
- materiální pomoc – dětské ošacení, zapůjčování dětských kočárků
- klub pro ženy středního věku - Rút
- klub pro svobodné bezdětné ženy okolo třiceti let – Sára
Kontakt:
Divadelní 6, 760 01 Zlín. Tel.: 577 222 626, 603 210 999,
e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu, www.poradnaprozeny.eu

Vážení občané,
na Masarykově nám. ve Vizovicích (bývalá
fotografie) zahájila provoz nová prodejna
vína z oblasti Pálavy.
Nabízíme numismatiku, medaile, diplomy
a poháry a zveme vás na ochutnávku šesti
druhů kvalitních sudových vín.
Můžete si také vybrat ze široké nabídky
vín lahvových.
Prodejní doba
po – pá 8.30 – 18.00 hod.
so 8.00 – 11.00 hod.
Na vaši návštěvu se těší manželé Slavíkovi.
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