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Vizovice už získaly
na dotacích 12 500 000,7 000 000,- se podařilo získat pro SK Vizovice na víceúčelové hřiště za Základní školou Vizovice z vyhlášeného
programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací“. Celková částka pro
kompletní rekonstrukci představuje 16 053 000,-. V první
fázi bude proinvestováno 10 000 000,-, v případě, že
Zastupitelstvo Města Vizovice na svém nejbližším zasedání
schválí financování zbývajících 3 000 000,-.
4 000 000,- dostala za významné podpory Města Vizovice
z programu „Podpory rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství“ Základní škola Vizovice.
Celková částka na kompletní rekonstrukci naší základní
školy je 170 00 000,-, ale rekonstrukce je nyní rozdělena
do 3 etap a I.etapa bude v celkové výši 5 000 000,-, přičemž 1 000 000,- k získané dotaci doplatí Město Vizovice.
V rámci první etapy bude realizována výměna oken a dveří.
Tato první etapa bude připravovaná tak, aby nenarušila
řádný chod Základní školy Vizovice v průběhu školního roku 2008/2009 a bude z převážné míry směřována
do období hlavních letních prázdnin.
1 200 000,- se získalo z rozpočtu Zlínského kraje na podporu cestovního ruchu na projekt Vizovického hřebene
pro Mikroregion Vizovicko. V rámci tohoto projektu budou
obnoveny a rozšířeny turistické a naučné stezky a jejich značení v oblasti Vizovických vrchů, včetně vybavení těchto cest
informačními tabulemi a odpočinkovými místy.
300 000,- jsme obdrželi opět z krajského rozpočtu jako
účelovou investiční dotaci na vyrozumívací a varovné
systémy. V současné době existují z plánovaného systému
3 akustická hnízda, tato dotace bude použita na rozšíření
o dalších 20 hnízd, čímž bude pokryto 26% Vizovic. V další
etapě se předpokládá pokrytí zbytku města, tedy instalace
64 akustických hnízd, což bude představovat pokrytí 74%,
v rámci tohoto projektu bude instalováno také 16 bezpečnostních kamer. Každé hnízdo bude vybaveno několika
bezdrátovými hlásiči. Kromě napojení tohoto bezpečnostního systému na složky Integrovaného záchranného systému,
bude možné tato hnízda využít také k informačnímu hlášení
městského rozhlasu Vizovice.
Mgr. Jiří Koňařík, radní
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O čem píšeme:
• Z městského zastupitelstva
• Vypalování trávy
• Výročí vizovických škol
• Koupaliště letos nebude
• Pozvání na Zámecké léto 2008
• Získané dotace

Základní škola ve Vizovicích.

Vizovské noviny zdarma
Vážení občané!
Zastupitelstvo města vyčlenilo v rozpočtu města na rok
2008 finanční prostředky na tisk a distribuci VN, a proto
od tohoto čísla Vizovských novin Vám budou postupně
(cca během 1 týdne od tisku) dodávány prostřednictvím
Pošty Vizovice jako letáková zásilka zdarma do poštovních
schránek.
Upozorňujeme občany, kteří mají na poštovních schránkách upozornění o nedoručování letákových zásilek, že
bohužel noviny nedostanou do schránky, ale mohou si je
vyzvednout (také zdarma) na podatelně Městského úřadu
Vizovice v pondělí a středu od 8 do 16.30 hod. a v úterý,
čtvrtek a pátek v době 8-14 hodin.
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Z městského úřadu
U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 18. 2. 2008 a 25. 2. 2008
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svých zasedáních následující usnesení:

Majetkové:
•  Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem nabýt pozemky p.č. EN 5109 z důvodu obchvatu Lhotska, p.č. PK 653/8 z důvodu
přístupu k ČOV a p.č. 352/3 z důvodu výstavby komunikace napojené na Pardubskou po ukončení výstavby Pod Hájem
do vlastnictví Města Vizovice a souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. st. 1318, části pozemku p.č. PK
4528/1 v k.ú. Vizovice nacházející se pod budovou a v těsné blízkosti firmy SOKO III. Dále pak souhlasilo se zveřejněním
záměru prodeje objektu komína u domu č.p. 992 na Poštovní a pozemku pod ním a části pozemku p.č. 5364/2 pod RD
Studeníkových.
•Z
 astupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 4550/20 nacházející se v těsné blízkosti firmy pana Zdeňka Čižmáře za cenu
713.200,- Kč.
•Z
 astupitelé uložili oddělení majetku a investic (OMI) zahájit jednání k zajištění příslušných povolení a podkladů ve věci uložení
zeminy vytěžené při budování obchvatu Lhotska.
•Z
 astupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemků v lokalitě „starého kina“ , a to pozemku s budovou p.č. st.
1416/3, p.č. st. 1416/2 a části pozemku p.č. 5416 v k.ú. Vizovice za podmínek, že zájemce předloží písemné reference o vlastní
firmě, předloží návrh zástavby dané lokality v souladu se schváleným územním plánem města Vizovice formou studie a předloží
návrh kupní ceny za 1m². Zároveň uložilo místostarostovi dokončit jednání o společném postupu při prodeji těchto pozemků
s Jednotou Orel v termínu do 10. 4. 2008.
•Z
 astupitelé schválili odkup koupaliště na pozemku p.č. 1091/2 s příslušenstvím na pozemcích p.č. st. 1384 a st. 1385 za cenu
1.700.000,- Kč vč. DPH v pěti pravidelných ročních splátkách po 340.000,--Kč splatných vždy k poslednímu únoru příslušného roku. K splátkám přináleží úrok ve výši součtu diskontní sazby a inflace vyhlášené ČNB. Současně uložilo místostarostovi
uzavřít kupní smlouvu s TJ SOKOL Vizovice o koupi koupaliště dle výše uvedených podmínek.
•Z
 astupitelstvo stanovilo paní Anetu Brhláčovou jako pověřeného zaměstnance orgánu samosprávy Města Vizovice do komise
pro zjišťování průběhu hranic pozemků komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chrastěšov č. PÚ/04/1061/07.
•Z
 astupitelé schválili zahájení pořizování změny územního plánu sídelního útvaru Vizovice spočívající ve vymezení územní
rezervy pro výstavbu páteřní cyklostezky Otrokovice-Vizovice a pověřili Ing. Jaroslava Burkarta spoluprací s pořizovatelem
na zpracování zadání změny č. 16 ÚPN SÚ Vizovice a projednáváním majetkoprávních vztahů na dotčených pozemcích a konzultacemi se zpracovatelem studie i garantem projektu.
•Z
 astupitelstvo odložilo změnu územního plánu p.č. 3252/1 – pozemku před novou ZŠ Vizovice a uložilo ředitelce Základní
školy Vizovice předložit v termínu do 16.4.2008 materiál popisující plánované využití pozemků města v okolí školy.
•T
 aké odložilo změnu územního plánu v oblasti průmyslové zóny Razov – část pozemku p.č. PK 4528/1 týkající se případné
výstavby sběrného a třídícího dvora a uložilo stavební komisi ve spolupráci s OMI připravit komplexní podklady ke změně
územního plánu v lokalitě Razov – plánovaný sjezd R49 na průmyslovou zónu.
•Z
 astupitelstvo vzalo na vědomí informaci o výběrovém řízení na pořízení územního plánu města Vizovice pro k.ú. Vizovice
a k.ú. Chrastěšov, na jehož základě byl vybrán ing. arch. Vladimír Dujka.
•Z
 astupitelé schválili zahrnutí nezbytně nutných nákladů spojených s realizací změny přednosti v jízdě - dopravního značení
křižovatky I/49 a I/69 na Palackého náměstí do rozpočtu města Vizovice.
•Z
 astupitelstvo schválilo přípravu zpracování variant vedení trasy železnice Vizovice-Valašská Polanka v rámci pořízení nového
územního plánu města Vizovice a podpořili návrh Zastupitelstva obce Jasenná o společném postupu k urychlení přípravy
a realizace hlavní silniční sítě regionu.
•V
 rámci dovybavení TsmV zastupitelstvo schválilo nákup podvozku Piaggio Porter 4x4 ve speciální úpravě pro zimní údržbu
v ceně 594.881,--Kč a nákup sypače SVS a radlice PMS v ceně do 350.000,-Kč.
•Z
 astupitelé vzali na vědomí dopis Národního památkového ústavu v Kroměříži o možném převodu budovy bývalého pivovaru,
který je součástí zámku a následně uložilo stavební komisi posouzení stavu tohoto objektu a možnosti řešení navrhovaného
využití; místostarostovi vytipování případných dotačních titulů; komisi pro školství, kulturu, tělovýchovu a spolkovou činnost
návrh dalších možností využití a starostce uložilo jednat s národním památkovým ústavem.
•Z
 astupitelstvo souhlasilo se zřízením nové zastávky Vizovice-Razov na trati Otrokovice-Vizovice a účelové komunikace pro
příjezd k ČOV v rámci stavby „Elektrizace Otrokovice-Zlín-Vizovice“.
Organizační

•Z
 astupitelstvo schválilo Zřizovací listinu organizační složky města Vizovice – Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Vizovice.

• S ouhlasilo se spolufinancováním projektu „Obnova kulturního dědictví ve Vizovicích“ po celou dobu jeho realizace včetně
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průběžného financování projektu a souhlasí se zařazením termínu zasedání 16. 4. 2008 při společném setkání ředitelství
a zástupců Střední školy oděvní a služeb Vizovice u příležitosti 90. výročí vzniku školy a 30 let působení ve Vizovicích mezi
termíny zasedání zastupitelstva.
•Z
 astupitelstvo vzalo na vědomí materiál „Návrh bezpečnostních opatření pro zvýšení bezpečnosti v k.ú. Vizovice“ a složení
pracovní skupiny k 750. výročí první zmínky o Vizovicích ve složení: Ing. Vít Sušila, Mgr. Alena Hanáková, PhDr. Tomáš
Mikuláštík, Ing. Petr Stloukal, Hana Stloukalová, Jana Pluhařová, Mgr. Jiří Ludvíček, Jiřina Trlicová, DiS.
Finanční

•Z
 astupitelstvo schválilo rozpočet Města Vizovice na rok 2008 jako vyrovnaný s celkovým objemem příjmů 107.075 tis. Kč
a výdajů 107.075 tis. Kč s tím, že splátky úvěrů ve výši 1.656 tis. Kč budou hrazeny z přebytku hospodaření v roce 2007
a zmocnilo Radu města Vizovice k provádění rozpočtových opatření, úprav závazných vztahů a k provádění změn závazných
ukazatelů jednotlivých zřizovaných organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Města Vizovice.
•D
 ále pak uložilo Radě města Vizovice povinnost informovat Zastupitelstvo města Vizovice o provedených změnách rozpočtu
na rok 2008 na jeho nejbližším zasedání a uložilo finančnímu výboru zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva analýzu zdrojů sloužících k posílení oblasti příspěvky rozpočtu Města Vizovice na rok 2008 a také schválilo rozpočtové opatření č. 1Z.
Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta

Výsledky hospodaření Technických služeb města Vizovice
v roce 2007 a plán na rok 2008
V roce 2007 dosáhly Technické služby města
Vizovice zisk ve výši
150 534 Kč, což je zhruba o 85 000 Kč méně než
v předchozím roce, ale
výsledek byl ovlivněn prodělečným provozem prádelny, která do svého
zrušení a převzetí soukromým subjektem ke dni
1.10.2007 vykázala ztrátu
mírně přesahující částku
150 000 Kč. Celkové náklady na provoz Technických
služeb v roce 2007 dosáhly výše 31 412 452 Kč
oproti původně plánovaným 34 335 000 Kč, což
představuje úsporu ve výši
2 922 548 Kč a pokud
porovnáme náklady vynaložené na provoz Technických
služeb v roce 2007 s náklady roku 2006, které činily 31 734 619 Kč, vychází
úspora ve výši 322 167Kč.
Na první pohled se tedy
zdá, že bychom mohli být
spokojeni, ale ve skutečnosti
máme ke spokojenosti ještě
hodně daleko. V organizaci a provozu Technických
služeb byla realizována celá

řada opatření vedoucích
ke snížení nákladů spočívajících v reorganizaci provozu
Sběrného dvora a vstupem
do systémů zpětného odběru elektroodpadu a zářivek, čímž se podařilo snížit
náklady na likvidaci odpadů tohoto druhu dokonce
až o 80%. Celkem úspěšně se rozjíždí i sběr nápojových kartonů, který by
měl v letošním roce přinést
další úspory. Podařilo se
snížit i počet zaměstnanců
pracujících v Technických
službách na 37 pracovníků, když si uvědomíme, že
Technické služby zaměstnávaly ve „vrcholné formě“ až
48 osob, jedná se rovněž
o zajímavý výsledek.
To ovšem pořád nestačí vzhledem k rostoucím nákladům na uložení
odpadů na skládce. Jenom
pro ilustraci, jestliže v roce
2004 představovaly náklady, které jsme vynaložili
na likvidaci odpadů, částku
5 467 483 Kč, pak v roce
2007 jsme už o téměř dvacet
tisíc přesáhli hranici sedmi
milionů. Tato částka je sice

ovlivněna například téměř
půlmilionovou investicí,
kterou představuje první
splátka operativního leasingu na nové svozové vozidlo, nebo částkou dvou set
tisíc vynaložených na nákup
dosluhujících kontejnerů
na odpad, mimo to však
také vzrostla cena nafty
a skládkovného, což jsou
faktory, které neovlivníme,
ale na druhé straně můžeme
zpomalit každoroční nárust
objemu odpadů důslednějším tříděním a samotné
náklady snížit ziskem z prodeje vytříděných surovin.
V současné době proto
probíhají práce na zpracování studie proveditelnosti
výstavby zpracovatelského střediska odpadů, která
by měla být dokončena
do konce března tohoto
roku. Na základě výsledků
vyplývajících z této studie
bude rozhodnuto o tom, zda
je v našich podmínkách reálné provozovat zpracovatelské
středisko odpadů anebo je
výhodnější jiná forma třídění odpadů ve spolupráci
například s Technickými

službami Vsetín nebo Zlín.
I tak se ovšem nevyhneme
dalším investicím do modernizace vozového parku, jehož
první vlaštovkou je nový
vůz na svoz komunálního
odpadu, který jsme získali
na začátku letošního roku.
V žádném případě ovšem
nechceme jenom klást požadavky na zvyšování objemu finančních prostředků
vynakládaných z městské
pokladny na zajištění provozu Technických služeb.
Pro letošní rok proto plánujeme na pokrytí provozu Technických služeb
částku odpovídající nákladům ve zhruba stejné výši
jako v loňském roce, tj.
31 417 849 Kč, přičemž
v této částce je zahrnuta
i splátka operativního leasingu nového vozu na svoz
komunálního leasingu.
V příštím čísle vás seznámíme s novou technikou
provozovanou Technickými
službami města Vizovice
a plánem na postupnou
obnovu celého vozového
parku.
Ing. A. Pavlůsek
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Za dotace bude rozhlas

Je naší milou povinností vám oznámit, že město
Vizovice získalo z krajského
rozpočtu účelovou investiční dotaci na vyrozumívací a varovací systém ve výši
300.000,- Kč. Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem krajským zastupitelům
a obzvláště pak hejtmanovi
Zlínského kraje panu Liborovi
Lukášovi za schválení dotace
a tím nám umožnili pořídit si ve Vizovicích dalších
20 rozhlasových hnízd. Tato
dotace nám umožní rychleji

a efektivněji informovat občany jak v případě ohrožení, tak
i v případě běžné informovanosti.

V souvislosti s pokrytím
zbývajícího území systémem varování a vyrozumění probíhá příprava projek-

Také bychom chtěli poděkovat našim úředníkům
na správním odboru, kteří
žádost vyhotovili a krajským
hasičům za podpoření naší
žádosti.

tu ,,Bezpečnost a prevence
města Vizovice“, který reaguje na hlavní slabinu sytému
ochrany obyvatel a majetku,
kterou je nedostatek moderní techniky a vybavení

k prevenci a eliminaci všech
následků hrozícího nebezpečí. Snahou tohoto projektu je
dobudovat zbývajících 64 ks
akustických hnízd včetně
instalace 16 ks bezpečnostních kamer. Tento projekt
bude v květnu letošního roku
předložen s žádostí o dotace
do Regionálního operačního
programu NUTS II Střední
Morava.
Ing. Jaroslav Burkart
a Ing. Jana Kubíková
místostarosta města
a euromanažerka

Vypalování trávy
S příchodem jarního
sluníčka se někteří občané vrhají na jarní úklid
po svém. Namísto pracnějšího, zato ekologičtějšího vyhrabávání staré
trávy a jejího kompostování, volí jednodušší
vypalování. Nejenže je to
počínání životu nebezpečné, ale mohou způsobit požár a poškozují tím
faunu, flóru i znečišťují
ovzduší Z  těchto důvodů je vypalování trávy
zakázáno hned několika
zákony, především zákonem o požární ochraně,
zákonem o ochraně přírody a krajiny a záko-

nem o ochraně ovzduší.
Přesto, že je plošné vypalování porostu zakázáno, neodradí občany ani
výše pokuty, ani následky, které svým jednáním způsobí. Na základě
zákona o požární ochraně
může být osobě vypalující
porosty uložena pokuta
až do výše 25.000,- Kč,
právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
pokuta až do výše půl
milionu Kč.
Pomineme-li nebezpečí
vzniku požáru, je třeba
si uvědomit, jakým způsobem ohrožuje tento
způsob úklidu přírodu.

Velký žár, který při hoření
trávy vzniká, (až 800 ˚C)
má za následek snížení
druhové rozmanitosti
společenstev rostlin, živočichů a mikroorganizmů
v přírodě. Oheň založený
v přírodním prostředí se
může snadno vymknout
kontrole a způsobit požár.
I ve Vizovicích vypalování trávy již zapříčinilo
hlavně u starších občanů nejedno zranění, či
dokonce ztráty lidských
životů.
Vzhledem k tomu,
že v letošním roce bylo
zjištěno několik případů vypalování trávy, kdy

zasahovali i hasiči HZS
Zlínského kraje, jednotka
hasičů z Vizovic a hasiči
z okolních obcí, je zvýšená pozornost Obvodního
oddělení Policie ČR
ve Vizovicích zaměřena na zjišťování občanů,
kteří provádí tuto nezákonnou činnost.
Vzít do ruky zápalky
je skutečně velmi jednoduché, ale doporučujeme
raději zahradu, sady a jiné
travnaté plochy zbavit starého porostu poctivě hráběmi, protože vypalování
suché trávy a porostů je
skutečně zakázáno!
-JK-

Komunitní plánování sociálních služeb
Pro ty, kteří se s tímto
pojmem ještě nesetkali, několik slov úvodem.
Komunitní plánování sociálních služeb znamená proces,
do kterého jsou vtaženy tři
významné skupiny. Budoucí
i současní příjemci neboli klienti, kteří na základě
průzkumu by vyjadřovali
přání, o jaké typy služeb
by měli zájem, nebo jaké

typy služeb do budoucna by
region potřeboval. Druhou
skupinou by byl poskytovatel, což jsou krajské, obecní i neziskové organizace,
zajišťující jejich škálu a třetí
skupinou by byl zadavatel,
tedy kraj, který by podle
zjištění původního průzkumu a také podle finančních
možností služby naplánoval.
Krajský plán sociál-

ních služeb se v této době
zpracovává na roky 2009
– 2011. Vzhledem k tomu,
že Vizovice jsou trojkovou
obcí, tedy obcí, která má
širší zodpovědnost, rád
bych, možná už pozdě, upozornil na tuto potřebu nejen
vizovickou veřejnost, ale
také zastupitele, kteří byli
voleni pod heslem podpory
společnosti, rodiny, všech

potřebných, zastupitele,
kteří mají ve jméně svých
volebních subjektů sociální,
křesťanská, nebo i občanská,
nebo byli voleni pod heslem
Za Vizovice.
Na kraji se hodně plánuje, nejen služby, ale i peníze do budoucnosti. Kdo se
nepřihlásí se svou potřebou,
bude odsunut na doby až…
Jiří Ludvíček
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Obnova kulturního dědictví ve Vizovicích
Současný neutěšený a havarijní stav některých kulturních památek města Vizovice,
nedostatečné povědomí a systémová podpora efektivního
využití byli hlavním důvodem
několika jednání vlastníků kulturních památek s cílem zlepšit
tento stav.
Město Vizovice spolu s TJ
Sokol Vizovice a provincií
Hospitálského řádu sv. Jana

z Boha – Milosrdných bratří vytvořili partnerství, které
vedlo k přípravě projektu
,,Obnova kulturního dědictví
ve Vizovicích“. Prostřednictvím
tohoto projektu Město Vizovice
žádá v rámci tzv. Norských
fondů o finanční podporu
ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů projektu, které
činí 438 559 EUR.
V případě získání dotace bude

zrekonstruována Sokolovna
(výměna střešní konstrukce,
střešní krytiny, obnova fasády), nemocnice Milosrdných
bratří ve Vizovicích (výměna
střešní konstrukce, střešní krytiny) a kaplička Panny Marie
Růžencové na Karažijce (stavební úpravy a statické zajištění). Součástí všech aktivit
projektu bude také realizace
informační kampaně, zaměře-

né na zlepšení informovanosti
o kulturních památkách, včetně vytvoření Koncepce rozvoje kulturního dědictví města
Vizovice, ve snaze podpořit
nové možnosti ve využívání
kulturních památek, jejich
zapojení do společenského
života, spolu s intenzivní podporou rozvoje zcela nových
aktivit.
Ing. Jana Kubíková

Vizovice chtějí získat dotaci na kanalizace a vodovody
Vodohospodářská infrastruktura na území města
Vizovice je již dlouhou dobu
velmi diskutovaným tématem. Současný stav vodohospodářské infrastruktury
nevyhovuje – kanalizační
sítě vybudované před 80.
lety se nacházejí v havarijních podmínkách, ne všichni obyvatelé jsou doposud
napojeni na stávající ČOV
nebo veřejný vodovod.

Město Vizovice se objevuje na seznamu aglomerací
ČR, u kterých je zapotřebí
dořešit stav vodohospodářské infrastruktury v souvislosti s požadavky směrnice
Rady 91/271/EHS o čištění
městských odpadních vod.
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto o přípravě projektu ,,Kanalizace a vodovod
města Vizovice“, který řeší

potřebu významného snížení znečištění a eutrofizace povrchových vod včetně
zajištění bezproblémového
zásobování obyvatel pitnou
vodou v odpovídající jakosti a množství. Předmětem
projektu je vybudování
vodovodu a jednotné kanalizace na ul. Příkrá, vybudování jednotné kanalizace
a vodovodu v ul. J. Haly,
rekonstrukce kanalizace

na sídlišti A. Háby, dobudování veřejné kanalizace
v ul. Slušovská, doplnění
a rekonstrukce kanalizace
na ul. Říčanská a výstavba
kanalizace na ul. Lázeňská,
Kopanická a Chrastěšovská.
Tento projekt bude koncem dubna letošního roku
předložen s žádostí o dotaci
do Operačního programu
Životní prostředí.
Ing. Jana Kubíková

Informace pro občany
– obnovení zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče
Dne 1. 3. 2008 vstoupila v platnost právní úprava
zákona o cestovních dokladech, která umožňuje zapisovat občany mladší 10 let
do cestovního dokladu rodiče.
Na základě zápisu mohou
tyto děti překračovat státní
hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem,
v jehož cestovním dokladu
jsou zapsány.
Upozorňujeme však občany, že ne všechny státy tyto
zápisy dětí v cestovním
dokladu rodiče uznávají
a vyžadují, aby dítě bylo
vybaveno svým vlastním
cestovním dokladem.

Doporučujeme občanům,
aby se před plánovanou cestou do zahraničí vždy informovali o tom, zda daný
stát zápisy dětí v cestovním
dokladu rodiče uznává.
Pokud dítě cestuje s jinou
osobou (prarodiče, školní
zájezd apod.), musí být vždy
vybaveno vlastním cestovním dokladem.
I když je možné nechat
zapsat dítě i do občanského
průkazu rodiče, z praktických důvodů a kvůli možným komplikacím při cestování v jiných státech se to
nedoporučuje.
Občanský průkaz může
použít jako cestovní doklad

na území EU pouze jeho
držitel.
Zároveň upozorňujeme
občany, že vstupem České
republiky do Schengenského
prostoru byly sice zrušeny
hraniční kontroly, to však
nic nemění na povinnosti prokázat se v případě
potřeby platným cestovním
dokladem.
O provedení zápisu může
rodič požádat současně
s podáním žádosti o vydání
svého cestovního dokladu
nebo do již vydaného platného cestovního dokladu, a to
u Městského úřadu Vizovice
(odbor správní, dveře č.
225). K zápisu je nutno

předložit platný cestovní
pas, občanský průkaz, rodný
list dítěte a doklady k ověření jeho státního občanství,
tj. rodné listy rodičů a oddací list rodičů. Správní poplatek činí 50,- Kč za každý
zápis. Tomuto správnímu
poplatku nepodléhá žádost
o provedení zápisu podaná
současně s žádostí o vydání
cestovního dokladu. Zápis
do již vydaného cestovního dokladu se provede
na počkání.
Další případné dotazy rádi
zodpovíme osobně nebo
na tel. číslech 577 599 171,
577 599 173.
-JK-
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Jak to bude letos s provozem koupaliště u sokolovny?

Pane místostarosto, v pondělí
3. 3. 2008 jste byl hostem regionálního vysílání RTA ve Zlíně.
Ne všichni občané našeho města
a okolí se na tento pořad dívali.
Vzhledem k tomu, že za 3 měsíce
končí školní rok a začnou letní
prázdniny, prosím Vás o odpověď
na otázku: „Jak to bude letos s
provozem koupaliště u sokolovny?“ Zuzana Štalmachová
Otevření koupaliště ještě
v tomto roce je již téměř
nemožné. Bohužel sled předcházejících událostí nás dostal
do této bezvýchodné situace.
Již v roce 2004 se vědělo, že
koupaliště nesplňuje hygienické požadavky dané vyhláškou
č.135/2004 Sb., a to ve způsobu přítoku a odtoku vody zajišťující důkladné směšování vody
přiváděné do bazénu z úpravny
vody s vodou z bazénu, dále
pak v soustavě bazénů nesměla
být voda přepouštěna z bazénu
do bazénu. Byly také požadavky
na protiskluznou úpravu ochozu bazénu a rozměry brodítek
na vstupu do bazénu a jejich
vybavení sprchami (sprcha
umístěna mimo brodítka).
Koupaliště mělo být podle
vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze
23. 11. 2004 upraveno podle
vyhlášky 135/2004 nejpozději
do 31. 12. 2004, tedy více jak
před třemi roky. Ale na základě
zákona č.258/2000 Sb. bylo
možné prodloužit lhůtu maximálně 1 rok od data podání
žádosti o prodloužení.

30. 12. 2004, tedy den před
vypršením lhůty, podal bývalý ředitel TsmV Ing.Trombík
žádost o prodloužení s odůvodněním, že v únoru roku
2003 zpracovala na požádání
Městského úřadu Vizovice
firma Centroprojekt realizační
dokumentaci na opravu a rozšíření koupaliště Vizovice. Město
Vizovice zahájilo stavební řízení a údajně podniklo kroky
na získání potřebných finančních prostředků. V době podání žádosti dopracovávala firma
Centroprojekt realizační dokumentaci s termínem zpracování
leden 2005, aby mohlo být
dokončeno vodoprávní řízení
a vydáno stavební povolení,
přičemž zahájení stavby bylo
plánováno na září roku 2005.
Všichni víme, že se tak nestalo.
Rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze dne 11. 2. 2005
byl ředitel TsmV vyzván, aby
žádost o prodloužení doplnil o
• termín zřízení stavby a uvedení do provozu
• návrh termínu prodloužení
lhůty
• parametry, v nichž koupaliště
nesplňuje hygienické požadavky
• návrh etap splnění požadavků
právních předpisů
• návrh opatření k minimalizaci
rizik ze strany provozovatele
Do doby doplnění návrhu
žádosti bylo řízení přerušeno.
Dne 7. 3. 2005 ředitel
TsmV poslal doplnění návrhu
žádosti o prodloužení lhůty do

31. 12. 2007 s tímto návrhem
postupného plnění požadavků
právních předpisů:
• zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - termín do konce května
2005
• podání žádosti o stavební
povolení v termínu do konce
roku 2005
• vyřešení financování stavby
do konce roku 2005, nejpozději však do konce roku
2006
• vypsání výběrového řízení
na provedení stavby tak, aby
bylo ukončeno nejpozději
v polovině roku 2007
• zahájení rekonstrukce koupaliště nejpozději v září 2007
15. 3. 2005 vydala Krajská
hygienická stanice rozhodnutí
o prodloužení lhůty k provedení oprav v zařízení letního
koupaliště ve městě Vizovice
do 31. 12. 2007
Z výše uvedeného vyplývá, že
výjimka byla udělena do 31. 12.
2007 a výjimku z výjimky nelze
již udělit. V tomto roce jsme
se ještě pokusili s Hygienou
domluvit, zda by nešlo naše
koupaliště
překvalifikovat
na přírodní koupaliště, kvůli
úpravně vody, ale tato jednání
nedospěla ke zdárnému konci.
Zásadní chyba se stala
v letech 2004 a 2005, kdy bylo
připraveno stavební povolení,
ale nebylo koupaliště převedeno do majetku města a tudíž
nebyla zahájena rekonstrukce
koupaliště v objemu větším

jak 15 milionů korun. Je zcela
pochopitelné, že minulé i současné zastupitelstvo nechtělo
tak velkou částku investovat
do něčeho, co nepatří městu.
V minulém roce se nám podařilo uzavřít dohodu s TJ Sokol
o koupi koupaliště. V březnu
tohoto roku jsme koupaliště
definitivně koupili za cenu 1,7
milionů korun. Znalecký posudek zněl na částku 2,3 milionů korun. Podařilo se nám
s TJ Sokol domluvit slevu více
jak 600 tisíc korun a pětiletou
splatnost tzn. že město bude
ročně splácet 340 tisíc + sjednaný úrok.
V náš neprospěch v minulém období hrál i ten fakt, že
za celý rok nebyla vyhlášená
žádna výzva, která by umožňovala rekonstrukci koupaliště.
Je upřímné si říct, že bez dotace Vizovice nikdy koupaliště
nezrekonstruují, vlastní rozpočet jim nikdy nebude stačit.
Přítěží je i to, že v příštím
roce vstoupí v platnost nová
vyhláška, která ještě více zpřísní
provoz koupališť a my bychom
chtěli do rekonstrukce zahrnout
i tyto nové požadavky.
Věřím, že na podzim úspěšně
podáme žádost o dotaci, která
bude následně úspěšně schválena a my se možná napřesrok
budeme koupat v našem novém
koupališti.
Ing. Jaroslav Burkart
a Ing. Alois Pavlůsek
místostarosta města
a ředitel TsmV

Postup při vyřizování stavebního povolení v k. ú. Chrastěšov
1. V případě, že stavebník
chce stavbu, přístavbu, nástavbu provádět v intravilán obce,
tj. zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966, a je vyznačená v mapách evidence nemovitosti, lze na základě ohlášení,
stavebního povolení, územního
souhlasu apod. stavět ihned
po vyřízení příslušného
povolení. Hranice zastavěného území k 1. září 1966 jsou
vyznačeny v přiložené katastrální mapě.
2. V případě, že příslušná
nemovitost leží mimo intra-

vilán, vymezuje se zastavěné území územním plánem.
Vymezení zastavěného území
probíhá ve změně č. 14 B
Územního plánu sídelního
útvaru Vizovice. Do tohoto
zastavěného území se zahrnují
dle stavebního zákona např.
zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich
části, ze kterých jsou vjezdy
na ostatní pozemky zastavěného území. Navržené zastavěné
území ve změně 14 B ÚPN SÚ
Vizovice je vyznačeno v přilo-

žené mapě. Návrh zastavěného
území se může změnit ještě
na základě stanovisek dotčených
orgánů, připomínek veřejnosti
a námitek vlastníků pozemků a staveb dotčených orgánů,
připomínek veřejnosti a námitek vlastníků pozemků a staveb
dotčených návrhem. Po schválení změny č. 14 B zastupitelstvem Vizovic a následně
vydáním této změny formou
opatření obecné povahy bude
možno ve vymezeném zastavěném území stavět. (předpoklad 06-07/2008)

3. Ostatní pozemky, které
nemohou být v současné době
zahrnuty do zastavěného území
(viz bod 2), budou na základě
požadavků vlastníků pozemků
zahrnuty do nového územního plánu Vizovic. Na těchto
pozemcích, pokud budou
schváleny, bude možnost stavět až po schválení nového
územního plánu zastupitelstvem a následném vydání formou opatření obecné
povahy. (předpoklad 12/2010
- 12/2011)
OSÚ
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Úspěchy žáků Základní umělecké školy ve Vizovicích
V letošním školním roce se nejlepší žáci naší školy pilně
připravovali na Národní soutěž základních uměleckých škol
ve hře na klavír vyhlašované MŠMT ČR. Všichni soutěžící
byli dle data narození zařazeni do kategorií a museli nastudovat skladby různých stylových období zpaměti.
Školní kolo klavírní soutěže proběhlo v lednu na ZUŠ
Zlín, okresní kolo poté v únoru na ZUŠ Malenovice, kde
naši žáci dosáhli výborných výsledků v silné konkurenci
ostatních základních uměleckých škol.
Žákyně, které zvítězily v okresním kole, dále postoupily
do krajského kola, jež proběhlo v měsíci březnu v Kroměříži.
I zde předvedly, že ve Vizovicích jsou skvělí muzikanti, kteří
si zaslouží ocenění.
Eva Fusková získala v 1. kategorii 2. místo, Tereza
Hromádková ve 2. kategorii 3. místo a Barbora Pečeňová

v 9. kategorii 3. místo. Všem soutěžícím ze srdce blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
Vzhledem k blížícímu se konci školního roku prosíme rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do naší školy na výuku
nástrojů – klavír, housle, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka – aby se včas informovali v měsíci květnu na naší
ZUŠ, která sídlí v prostorách ZŠ na Masarykově náměstí.
Eva Fusková
(1.kategorie)
1. místo
Tereza Hromádková
(2.kategorie)
1. místo
Barbora Pečeňová
(9.kategorie)
1. místo
Adéla Kratochvílová
(3.kategorie)
2. místo
Bohumila Pečeňová
(4.kategorie)
2. místo
Karolína Svitálková
(8.kategorie)
2. místo
Anna Kořenková
(3.kategorie)
- Čestné uznání
Jana Fusková, Lýdie Juráňová

Přední řada zleva: Tereza Hromádková, Karolína Svitálková, Barbora Pečeňová, Anna Kořenková
Zadní řada zleva: Eva Fusková, Adéla Kratochvílová, Bohumila Pečeňová

Lyžovali jsme v Alpách
„To bylo tenkrát v osmé
třídě s Motlem, Křupalou,
Mikuláštíkem a Žáčkem“ –
možná budou jednou říkat
svým dětem.
„Jeli jsme tenkrát jako
první školní zájezd do Alp.
Tady jsem si to chtěl zkrátit
přes les a ztratil jsem se a celá
skupina na mě dvě hodiny čekala. Tady jsem poprvé
mluvil německy a objednal
si v hospodě na svahu místo
řízku bažanta na víně. Tady
jsme za čtyři dny nalyžovali přes 400 km od deví-

ti do půl páté, honili nás
z kopce na kopec a při přejezdech žduchali před sebou.
Tady seděli na sněhu Motl
s Žáčkem a tlačili do sebe
bulky od snídaně. A  tady si
Boris zlomil lyži.
No a tady teď budeme
lyžovat i my. Ráno v sedm
je budíček a v devět budeme
na sjezdovce. Vím, kde dělají dobrého bažanta na víně
a všichni pojedete za mnou –
snadno se tady dá zabloudit,
já to tady už znám ...“
MŽ
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Střední škola oděvní a služeb Vizovice slaví 90 let
svého vzniku a 30 let působení ve Vizovicích

Historie naší školy začíná
se vznikem státu v roce 1918.
Obory Holič, Kadeřník,
pánský a dámský Krejčí
a Švadlena se staly základním
pilířem vzniku současné školy.
Od svých počátků připravovala škola žáky v teoretickém
vyučování, praxi prováděli nejdříve u živnostníků, později
na pracovištích praktického
vyučování a podniků služeb,
v družstvech nebo v provozovnách národních výborů. Teprve
od počátku devadesátých let
jsme postupně delimitovali
střediska praktického vyučování od podniků a budovali,
někdy i rušili a stěhovali vlastní učňovské provozovny pro
zajištění odborného výcviku.
Ve Zlíně tak vzniklo devět provozoven, ve Vizovicích čtyři,
v Otrokovicích dvě a další
ve Vsetíně a v Kroměříži.
Od roku 1978 začíná výuka
nově zřízeného 4letého oboru
Kosmetička, který se kromě
Vizovic vyučoval jen v Hradci
Králové a v Bratislavě. Pro rozšíření další nabídky oborů jsme
v roce 1992 otevřeli Rodinnou
školu, v roce 1994 učební obor
Fotograf a v roce 2000 maturitní obor Oděvnictví.
Pro nejlepší absolventy
učebních oborů jsme postup-

ně otevírali nástavbové maturitní studium večerní, dálkové
i denní. Pro dospělé zájemce
jsme začali organizovat rekvalifikační kurzy a kvalifikační
zkoušky. Postupně tak vznikalo centrum pro celoživotní
vzdělávání dospělých.
Škola neměla zpočátku
pevné místo. Nejdříve sídlila ve Zlíně, potom načas
přešla do Otrokovic, odtud
do Malenovic. V roce 1964 byla
přestěhována do Želechovic
n.Dřevnicí – Lípy, odkud
byla v roce 1978 přeložena
do Vizovic do budov bývalé
Střední zemědělské technické
školy. Součástí školy se tak
staly rovněž Domov mládeže
a školní jídelna.

V průběhu svého vývoje
měnila škola také svůj název.
Nejdříve to byla Učňovská
škola, potom Střední odborné
učiliště místního hospodářství,
od roku 1991 Střední odborné
učiliště Vizovice, o tři roky
později Integrovaná střední
škola služeb, posléze Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Vizovice.
Od 1. 9. 2005 nese název
Střední škola oděvní a služeb
Vizovice.
V letošním roce škola slaví
devadesát let od svého vzniku a třicet let působení školy
ve Vizovicích. I přes svůj věk
však není školou konzervativní a staromódní, dokáže se
rychle orientovat a nebojí se

přijímat nejnovější poznatky.
Je školou otevřenou a bohatou. Otevřenou ve smyslu
komunitní školy, která je
obrazem volného toku informací, znalostí a dovedností mezi různými skupinami
občanů, které vede k rušení
bariér mezi školou, rodiči,
žáky, učiteli, politiky, aktivisty, podnikatelskými subjekty
ap. a ve svém důsledku vždy
vede ke zkvalitňování způsobu vzdělávání. Bohatou ji
dělají lidské zdroje, především žáci, učitelé a ostatní
pracovníci školy.
Za těmito slovy o naší škole
se skrývá nesmírné úsilí, práce,
nápady a motivace mých spolupracovníků – teoretických
učitelů, učitelů odborného
výcviku, vychovatelek, pracovníků provozního a ekonomického úseku. Jedni učí a vychovávají, druzí vytvářejí potřebné zázemí pro bezproblémový
chod všech částí školy.
Mým přáním je, aby každý
učitel i studující vždy pyšně
a bez ostychu mohl říci, že
patří nebo patřil k této škole,
která se za současného zachovávání tradičních hodnot
prudce proměnila v moderní
vzdělávací instituci, zvládající
vychovávat své žáky pro nové
tisíciletí.
Mgr. Eva Šťastná,
ředitelka školy
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Zápis žáků do 1. tříd v ZŠ Vizovice
Dne 8. února 2008 se v Základní škole Vizovice konal zápis
žáků do 1. tříd. Přišlo 57 dětí se svými rodiči, někteří i se širší
rodinou. Po příchodu a samotném zápisu si děti vybraly paní
učitelku, která je provázela všemi úskalími trasy připravené
na téma „Zimní sporty“. V každé třídě byl pro budoucí školáky
připraven zábavný úkol a děti mohly ukázat, jak jsou zručné,
obratné, že umějí přemýšlet, hezky malovat a dokonce se
i podepsat. Každý získal medaili, kterou si sám vyrobil, a zažil
si svou chvíli na stupni vítězů – protože zdolat celou trasu
s úsměvem byl výkon hodný odměny.
V průběhu zápisu však nezaháleli ani rodiče, kteří dostali
letáčky s informacemi a tipy, jak rozvíjet svého předškoláka
a jak mu pomoci být v 1. třídě co nejúspěšnější.Také si mohli
prohlédnout publikace vhodné pro předškolní děti a učebnice
pro 1. třídu.
Všem rodičům byla k dispozici také školní speciální pedagožka Mgr. Kateřina Horváthová, která nabízela rodičům
poradenství v oblasti školní zralosti a odkladu školní docházky.
Někteří rodiče využili nabídky a přihlásili své dítě do přípravné skupinky „Hurá do školy“, která je určená pro budoucí
prvňáčky.
Dvě dívky (Eliška V. a Eliška H.) si s Mgr. Horváthovou také
popovídaly:
Děvčata, těšila jste se na zápis, na to, že si konečně prohlédnete školu a paní učitelky?
E.V. i E. H.: Ano, těšily.
Co se vám tu dnes nejvíce líbilo?
E.V. : Mně se nejvíc líbilo kličkování s míčem a skákání
do velké žíněnky.
E. H.: Mně se líbilo zavazování tkaničky pejskovi a také to,
že jsme začínali startem a končili v cíli.

Líbí se vám škola? Všimly jste si, v čem se liší od mateřské
školy?
E.H.: Mně se líbí. Je taková barevná.
E.V.: Jsou tu jiné lavice než ve školce a taky tu nejsou hračky.
Ale líbí se mi tu.
Můžete mi něco říct o paní učitelce, se kterou jste procházely
trasu?
E.V.: Byla hodná.
E. H.: Povídala si se mnou.
Víte, proč musíte chodit do školy?
E.H.: Máma s tátou musí chodit do práce, aby vydělali peníze.
A my musíme chodit do školy.
E.V. : Musíme tam chodit, abychom se naučili psát, číst, mluvit
a i jiné věci, třeba rovné čáry…
Jste budoucí prvňačky – máte už něco do školy nachystaného?
E.V. : Já už mám pouzdro.
E.H. : Já ne, ale na narozeniny dostanu aktovku.
Vidím, že jste si taky vyrobily medaile. Schováte si je doma
na památku?
E.V. i E. H. : Ano, schováme.
A otázka na konec – bude se vám stýskat po mateřské škole?
E.V. i E. H.: Bude…
Myslím, že den zápisu do 1. třídy se navždy zapsal do vzpomínek letošních předškoláků a i rodiče si snad odnesli dobrý
pocit, že si Základní škola Vizovice váží svých prvňáčků i jejich
rodičů.
Na závěr bych chtěla za spolupráci poděkovat ředitelce MŠ
Vizovice paní Úlehlové a také učitelkám předškoláků.
Mgr. Kateřina Horváthová,
školní speciální pedagožka ZŠ Vizovice

Nadační fond Pastelka Základní školy Vizovice
Na začátku byla spousta
nápadů a přání, jak našim
žákům zpestřit výuku, rozšiřovat jejich znalosti i jinou
formou než klasickou výukou ve školních lavicích.
Naši učitelé umí vyrobit
mnoho věcí
tak říkajíc
na koleně, ale jsou situace,
kdy to bez finanční dotace prostě nejde. Koho však
požádat o pomoc, když školství je věčně bez peněz! A tak
slovo dalo slovo, oběhli jsme
mnoho úřadů, získali mnoho
razítek a povolení, nechali
sepsat notářský zápis a požádali o registraci u Krajského
soudu v Brně a hle – Nadační

fond Pastelka Základní školy
Vizovice je na světě.
Pastelku – symbol naší
školy i našeho fondu – vytvořila před lety naše kolegyně
Helenka Bělíčková, která
už dnes bohužel není mezi
námi, a my chceme jejímu
symbolu dát nový směr.
Přejeme si, aby Pastelka byla
především pestrá, aby svými
barvami pokryla všechna
dětská přání a činnosti –
jazykové, sportovní, technické, výtvarné i hudební, a aby
se to všechno mohlo odehrávat v příjemném prostředí.
Zaslouží si to nejen naši žáci,
ale i jejich učitelé.

Jako první jsme oslovili naše rodiče. V krátkém
dopise jsme se snažili jim
vysvětlit náš záměr a jsme
rádi, že většina z nich ho
pochopila a náš nadační fond
podpořila. Někteří přispěli
dokonce vyšší částkou, než
jsme doufali. DĚKUJEME.
A těm ostatním vzkazujeme:
„Ano, příspěvek do nadačního fondu je dobrovolný.“
Další poděkování patří
firmě Rostra. Díky jejímu
velkorysému daru jsme
získali nejen další finanční prostředky, ale hlavně
dobrý pocit, že naši práci
oceňují a podporují. Naše

velké poděkování za pomoc
naší škole a dobré hospodaření patří také končícímu
SRPDŠ.
Všem Vám slibujeme, že
se získanými penězi budeme
zacházet hospodárně, uvážlivě a hlavně ve prospěch
našich žáků. Pokud se chcete
dovědět o našem fondu více
nebo se chcete stát našimi
dalšími sponzory, informace
o nás najdete na internetových stránkách školy – www.
zsvizovice.cz, www.zsvizovice.eu.
Mgr. Jiřina Kalendová,
předsedkyně Nadačního
fondu Pastelka
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Tančili jsme s Pastelkou

Ples
Základní
školy
Vizovice byl v letošní plesové sezóně tím posledním,
ale pro nás ve škole
ten první, první
ve smyslu pořadatelském. Plesy naší
školy organizovalo
dlouhé roky naše
SRPDŠ a letos jsme
to byli poprvé my, učitelé
a zaměstnanci. Zatíženi velkou
trémou, ale také obrovským
nadšením snažili jsme se, aby
náš ples byl krásný a všichni
hosté se dobře bavili.
Mnohé se nám podařilo,
něco ne a na některé věci se
názory různí. Poprvé jsme pro
naše hosty vyzkoušeli raut,
míchané nápoje, dobrou kávu
i kvalitní víno, obsluhu u stolů
(odpusťte prosím obsluhujícím některé nedostatky, byli
to „prvňáčci“ a pro ty my
učitelé máme pochopení),
dvě žánrově odlišné hudby...

Celému plesu dominovala
nádherná pastelková výzdoba, roztomilé vystoupení
žáčků druhé třídy
a bohatá tombola, kterou jsme
mohli pořídit díky
mnoha sponzorům, kterým mnohokrát děkujeme.
Veškerý výtěžek z plesu
poputuje do Nadačního fondu

Pastelka a bude sloužit našim
žákům. Ať už bude jakýkoli,
víme už dnes, že mohl být
o několik stokorun větší bohužel jsme museli zaplatit
odcizené štamprlky (a že jich
nebylo málo). A  možná si
někdo pochutnává bez výčitek svědomí i na naší bedně
vína.
Do budoucna se ze všech
chyb poučíme a už nyní se

na příští ples moc těšíme.
Na závěr mi dovolte: „Vážení
hosté, děkujeme Vám, že jste
přišli a podpořili náš ples,
naši školu, náš nadační fond
a tím naše žáky.“
„Milí kolegové, Vám děkuji
za všechno, co jste pro zdárný
průběh plesu učinili.“
Mgr. Jiřina Kalendová,
předsedkyně Nadačního
fondu Pastelka

školní zahrada
V těchto týdnech se asi
všichni nejvíce těšíme na příchod jara. Na čerstvou zeleň
trávníků, rašící stromy, krásně rozkvetlé louky a zahrady.
O ,,zahradě školní´´
bychom vás rádi informovali.
Ve Vizovicích je řada
pamětníků, kteří určitě srovnávají současný vzhled okolí
školy s dobou, kdy sami byli
žáky. Možná se některým
zdá, že snad učitelé již nemají zájem starat se o ,,školní
pozemky.“ Termín ,,školní
pozemky“ uvádíme schválně
v uvozovkách.
Budova i okolí školy je
totiž ve vlastnictví města,
žáci a zaměstnanci ZŠ vše
pouze užívají.
Již dlouho jsme se na MÚ
zajímali o přesné vymezení
pozemků, o které by měla
ZŠ pečovat. Zatím jsme stále
s žáky udržovali velmi roz-

lehlé okolí školy. To se ale
z různých důvodů stává čím
dál obtížnější. Žáků v dnešní době ubývá. Na druhém
stupni je o třetinu méně dětí
než bývalo, a také je v nových
osnovách pro pracovní výuku
jen poloviční hodinová dotace. Pouze 1 hodina týdně!
Kdo sám pracuje na zahradě a chce ji mít každý rok
krásně osázenou a upravenou
tak, aby se z ní mohl těšit,
ten dobře ví, čím vším za to
platí.
A  to doslova i přeneseně.
Začneme-li stále se zvyšujícími cenami sazenic, hnojiva, vody, kvalitního nářadí
(některými žáky je bohužel
záměrně ničeno), započteme-li čas strávený sázením,
plením, zaléváním, úklidem,… dostaneme součet.
Musíme mít dostatek peněz,
času, chuti do práce, trpělivosti a píle.

O chuti k fyzické práci
a píli dnešní mládeže by se
dal napsat dlouhý článek.
Jejich přístup k práci „pro
cizí a zadarmo“ také často
v hodinách vidíme.
Jako učitelé proto hledáme z finančních a provozních
důvodů to nejlepší východisko jak žákům zpestřit výuku.
Zajímáme se o možnosti
využít GRANTY vypisované
EU či ministerstvem školství. Na podzim jsme začali
pracovat na velkém projektu
botanické zahrady. Nakonec
nebyl podán z důvodu nevyjasněnosti kolem zvoleného
pozemku.
V těchto dnech jsme
poslali na MŠMT nový projekt úpravy školní zahrady
s žádostí o finanční příspěvek. Plánujeme upravit celý
vybraný pozemek, vysadit
nové listnaté i jehličnaté stromy, bylinky určené k výuce

teoretické i praktické. Chtěli
bychom pomocí získaných
peněz vybudovat pro žáky
moderní relaxační zahradu,
na které by mohli nejenom
pracovat, učit se, ale také
odpočívat a třeba posedět
u táboráku. Výsledkem naší
práce by mělo být i prohloubení kladného vztahu dětí
k přírodě.
Chtěli bychom také poděkovat Ing. Kocourkové ze
stavebního úřadu za velmi
vstřícný přístup při jednání
o výběru pozemku.
Věříme, že se nám podaří novou moderní zahradu
vybudovat. Chceme se dále
zapojovat do všech projektů
MŠMT i EU a budeme také
vděčni všem případným sponzorům, kteří by nám s tímto
úkolem mohli pomoci.
Uč. prac. čin. ZŠ
Mgr. Žaneta Geržičáková,
Ing. Jiří Friedl
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Valašský soubor Vizovjánek – mladí a tradice.
Činnost souboru v první polovině roku 2008.
Letošní rok jsme započali 12. ledna na sokolovně
Valašským bálem souboru
Portáš, který spolupořádáme.
Tento bál zahajoval plesovou
sezonu nejen ve Vizovicích,
ale i na celém Valašsku.
K tanci, zpěvu a zábavě hrály cimbálové muziky
Vizovský Juráš a c.m. souboru Světlovan z Bojkovic.
Krojovaných tanečníků různých souborů bylo tolik, že se
na parket sokolovny nemohli
ani vejít. V rámci předtančení se představily tři nejstarší
skupiny Vizovjánku s pásmy
Šibenica sa nepoščává, Pilky
a Luženská točená.
S naším úsilím o obnovu
lidových tradic ve Vizovicích
jste se mohli setkat 9. února
při masopustní obchůzce. Přípravy na ni začaly
už počátkem roku studiem dobových materiálů
a pamětí Vizovic. Zjistili
jsme, jaké postavy a masky
dřív po Vizovicích chodily
a s pomocí rodičů je připravili. Na náměstí a v okolních
ulicích jste tak mohli potkat
Medvědáře s medvědem,
řezníky, Pohřebenáře, Laufra
a turky, babu s nůší, vojáky,

smrtku, cigánky, čarodějnice
a další masky. Průvod obešel
za zpěvu střed města a několika humornými scénkami
přispěl k dobré náladě přihlížejících. Akce pak pokračovala v kulturním domě odpoledním karnevalem masek
a večerní masopustní zábavou.
Hrála c.m. Vizovský Jurášek
a skupina Kolík. O půlnoci
jsme se smutkem pochovali
basu.
Velká skupina Vizovjánku
se s úspěchem zúčastnila Vševalašského plesu
na Vsetíně 16. února, konaného k 700. výročí města.
Za přítomnosti představitelů
Zlínského kraje a státu se
v komponovaných pořadech
představila většina valašských souborů. Na úvod
jsme zatančili pásmo o „ Sv.
Dorotě“ a naše cérky pásmo
„Trávnice“ s hráběmi.
Osmnáctého února se tři
skupiny Vizovjánku představily na prezentaci neziskových organizací Zlínského
kraje v budově krajského
úřadu a 23.února jsme měli,
spolu s Vizovským Juráškem,
předtančení na plesu fy. R.
Jelínek.

Na konci února jeli naši
čtyři zástupci do okresního kola pěvecké soutěže
Trnečka ve Zlíně. Srovnání
s dalšími malými zpěváky
okresu bylo velice zajímavé a Terezka Hromádková
bude Vizovjánek reprezentovat i v celovalašském kole
soutěže.
Začátkem března jsme
se opět vrátili k lidovým
tradicím ve Vizovicích
a na Smrtnou neděli, 9.března, vynesli Mařenu. Cérky
jí na cestu zazpívaly, malí
zatančili a všichni společně
ji utopili v Dřevnici.
Malí tanečníci a zpěváci
Vizovjánku zahajovali také

vernisáže dvou výstav, pořádaných Kulturním domem
Vizovice – Masopust na fotografiích a Dřevo, proutí,
sláma.
Měsíce březen a duben
jsou pro všechny skupiny
Vizovjánku časem tanečních seminářů, soustředění
a nácviku nových tanečních
pásem pro letní sezonu.
Velcí se zúčastnili seminářů
ve valašských točivých tancích v Liptále a v odzemku
na Vsetíně. Děcka ze 4. – 9.
tříd nacvičovala od 3. do 5.
dubna nový program na soustředění v Trnavě a hrála
si na rytíře a krále podle
legendy o Jízdě králů.
A  co máme v nejbližší
době před sebou ? Čeká nás
soustředění nejstarší skupiny
v dubnu , Den matek v KD
Vizovice, festival v Brně, Jízda
králů ve Vlčnově, vystoupení
v Bojkovicích a cesta na slovenský festival do Kolárova.
Na všechny akce se moc
těšíme. Termíny a fotodokumentaci z akcí Vizovjánku
najdete na našich webových
stránkách http://www.vizovjanek.estranky.cz
Všem
čtenářům
Vizovských novin přejeme krásné jaro a těšíme se
na setkání při dalších akcích
ve Vizovicích.
za členy souboru
Libor Macek
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Z městské kroniky roku 1958
- před padesáti roky
Počasí
Počasí v dubnu bylo
studené až do konce
měsíce, jako by jaro ani
nebylo.
Teprve od 1. května se
začalo oteplovat, denní
teploty dosáhly +15 ºC
až + 17 ºC. Stromy však
byly ještě holé, vše zůstalo opožděno. Za slunečného počasí počaly
8. 5. rozkvétat třešně,
takže 11. 5. byly nejen
třešně, ale i hrušně
v plném květu a v příštím týdnu rozkvetly
i jabloně. Letos kvetly
stromy velmi bohatě,
byly samý květ. V červnu bylo počasí nestálé, z poloviny zamračené. Ráno 7. června
byl dokonce mráz -2
ºC! První červencový týden byl deštivý
chladný, pak se oteplovalo, až do 15. července
vystoupila ranní teplota
na +30 ºC (ve stínu).
Pak nastal pokles teploty, která kolísala kolem
+20 ºC. Při deštivém
počasí poklesla teplota
23 ºC. července až na
+12 ºC! Obilí bylo
dlouho zelené, teprve
po 12.7. začalo bělat.
Žně začaly ojediněle

21.7. nad ovocnářskou
školou.
Letos se ukazuje krásná úroda jablek, jimiž
jsou stromy obsypány.
Hrušek je také velmi
mnoho. Velká je také
úroda třešní. 1 kg se
prodává za 3 – 4 Kč.
Švestek je však málo.
Zemědělství
Po celé jarní i letní
období probíhala přesvědčovací akce ke vstupu zemědělců do JZD.
Rolníci byli navštěvování agitačními dvojicemi, nebo byli zváni
k pohovoru na MNV.
Osobním rozhovorem
a přesvědčováním bylo
působena zejména na 23
zemědělců, kteří by byli
posilou pro JZD. Po získání zemědělce A.B.
zaměřili se agitátoři nejvíce na 4 další zemědělce, kteří nemají dosud
zájem o družstvo a jako
vždy dosud odpovídali vyhýbavě, nezávazně.
Na schůzce 27. 4., jíž
se zúčastnil i náměstek předsedy KNV s.
K. Vysloužil , když byli
vyzváni k otevřenějšímu
jednání, odešli ze schůze a opět se nevyslovili.

Avšak týden co týden
se podařilo několik
zemědělců přesvědčit,
že se rozhodli ke vstupu
do JZD. Značný obrat
v této věci způsobilo,
když do JZD vstoupili někteří čelní rolníci, kteří dosud kladli
nejtužší odpor. Ačkoliv
si mnozí kladli podmínku, že jejich vstup
do JZD nesmí být veřejně vyhlášen, přece se jim
to nepodařilo uchovat
v tajnosti. Způsobilo
to pak, že i jiní rolníci se rozhodli vstoupit
do jednotného zemědělského družstva.
…
Středisko
STS
ve Vizovicích má v současné době 8 traktorů,
z toho 6 kolových a 2
pásové. Základy na stavbu vepřína byly započaty
28. 5. brigádou z cihelen a začátkem července
byla stavba v hrubém
zdivu hotova.
…V září (po vstupu
dalších rolníků, pozn.
redaktora) dosáhlo JZD
ve Vizovicích výměru
přes 1000 ha a bude
největším družstvem
v okresu. V soutěži
s Fryštákem jsme však

prohráli, neboť Fryšták
dosáhl plných 100%
rolníků v JZD.
Sklizňové
práce
o žních se celkem dobře
zvládly. Hůře to bylo
na podzim, kdy při velmi
nestálém a nepříznivém
počasí nahromadilo se
velmi mnoho práce.
Abnormální
úroda
ovoce, zejména jablek,
způsobila, že mnoho
času si vyžádalo trhání
ovoce. Sklizeň okopanin i setí pro časté deště
se stále oddalovalo, až
se zdálo,že situace bude
kritická. Proto v říjnu
vyzval MNV občanstvo
k pomoci při sklizni
řepy a bramborů v JZD.
Učinil to tak, že každé
rodině bylo přiděleno
sklidit 5 arů řepa nebo
bramborů. Řepa sklízela
se v rovině za Hájem až
k Dubovskému mlýnu,
brambory se sklízeli na Hrušovem. Celý
obrovský lán řepy byl
rozdělen na díly po 5
arech a každá rodina si
vzala na starost jeden
z těchto dílů. Pocelém
tom údolí byli roztroušeni lidé, vytrhávali
řepu, skládali ji na hromadu a čistili. Za vytr-
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hání a očištění řepy
z těch 5 arů se platilo 40 Kč. Také žáci ze
školy chodili na brigády
vybírat brambory a to
nejen ve Vizovicích, ale
i do JZD v Zádveřicích
a v Bratřejově. Úroda
bramborů byla dobrá.
V polovině listopadu
bylo předsedou MNV
oznámeno, že Vizovice
jsou již „družstevní“
obcí, neboť už jen šest
zdejších zemědělců hospodaří ještě soukromě.
Na začátku roku 1958
mělo JZD ve Vizovicích
celkem 62 členů.
Samoobsluha
V posledním týdnu
června byla zřízena
v prodejně Pramenu
prodejna se samoobsluhou. Zákazník u vchodu si vezme nákupní
košík, do něho naskládá
zboží, které si v prodejně sám vybere a pak
u pokladny zboží zaplatí. Jde o šetření pracovních sil a o urychlení
nákupu. Je to i zkouška
poctivosti občanů. Bylo
zjištěno několik nepoctivých lidí, kteří se tu
dopouštěli krádeží. Byli
to děti, ale i dospělí.
Ceny zboží
Některé ceny zboží:
Máslo I. jakosti 42 Kčs

za 1 kg, máslo selské
34 Kčs za 1 kg, mléko
odtučněné 1,80 Ks za 1
litr, mléko plnotučné 2,70, mouka hrubá
4,40 Kčs, mouka hladká 3,50 Kč, chléb 2,80
za 1 kg, cukr 10,40
za kg.
Samoobsluha
se
dobře vžila, neboť lidé
při nákupech nemusejí
čekat, jak to bylo dříve.
Máto však i výchovnou
cenu. Lidé si zvykají
poctivosti, neboť těch
několik pobertů bylo
zjištěno a potrestáno.
Avšak
rozhodujícím
výchovným momentem
je důvěra v zákazníka.
My ti věříme, že jsi
poctivý člověk! Poctivý
člověk nikdy nezklame
a sobec, který dosud
odolat při vhodné příležitosti pokušení nemohl, zvykne si odolávat.
A  tak to též pomáhá
vychovávat nové lidi,
lidi socialismu.
Kulturní poměry
Činnost osvětové
besedy

Kulturní činnost řízení správcem Osvětové
besedy Janem Imrýškem,
byla i v roce 1958 bohatá. Celkem bylo uspořádáno 44 kulturních
přednášek. …Bylo 10

přednášek
zemědělských, 2 přednášky
z oboru přírodních věd,
6 přednášek ze zdravotnictví a 26 přednášek
společenských, politických.
Rozhlasový kroužek
místního rozhlasu tvořili učitelé, kteří přednášeli do městského
rozhlasu své proslovy
k běžným otázkám současného života. Kroužek
názorné agitace tvořili rovněž učitelé. Jejich
úkolem bylo vydávání Vizovských novin,
bleskovek, upravování výstavek k různým
událostem ve výkladních skříních obchodů,
nástěnky, výzdoba veřejných místností a budov
při různých slavnostech
apod. Kromě toho většina učitelů je zapojena
do veřejného života rak,
že každý z nich zastává několik významných
funkcí. Úkoly a požadavky, které se na učitele kladou i ve škole
i ve veřejnosti, jsou
značné.
Výchově mládeže se
věnuje nyní stále větší
pozornost. Je to velmi
třeba, chceme-li, aby
z naší mládeže vyrůstali
zdraví, rozumní, čestní
a řádní občané. Proto

stále častěji se zabývají
nejen naši pedagogové, ale i lékaři, veřejní
pracovníci a zástupci
kulturního i politického života otázkami
výchovy mládeže školy
dorostlé.Proto Osvětová
beseda ve Vizovicích
uspořádala pro mládež
přednášku Dr. Grepla
z Gottwaldova na téma:
O dobrém poměru
chlapců k děvčatům.
Přednášky se zúčastnilo
150 osob. O měsíc později konala se ve školním sále přednáška
Dr. Fr. Zavřela O trestné
činnosti mládeže. Účast
60 posluchačů. Řečník
promluvil k chlapcům
vycházejícím ze školy
o nebezpečných cestách, vedoucích mládež
ke konfliktu se zákony.
18.3. promluvil k naší
mládeži zase lékař
o pohlavní výchově pro
chlapce. Přednáška byla
hojně navštívena.
Déle byly pro celou
veřejnost 2 přednášky
o letech do vesmíru
a o sovětských družicích.
V prosinci konala se
přednáška Dr. Svobody
na téma Síla rodičovského slova. Účast asi
80 posluchačů.
Pokračování v příštím čísle
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O hlúpém Jankovi
Měla mamka Janka. Ale býl
vám strašně hlúpý. Nechtˇél
sa žénit. Tož praví mamka
Jankovi: „Janku, mjél by
sas ožénit.“ „Ale já nevím,
mamko, jak sa to dělá“. Bóže
Janku, ty si hlúpý, na tom
nic néni. Až půjdeš v nedělu
do kostela, začneš po cérkách
házat očima. Kerá sa na tebe
usměje, tú doprovodíš dóm.“
A  tož v nedělu před kostelem zašél Janek do salaša,
zabíl barana, vylúpl oči, strčíl do kapes, šél do kostela a začál po cérkách házat
očima. Šňúřily sa velice, aj
pán farář, ale jedna sa přeca
na Janka usmíla a tú aj Janek
doprovodíl dóm. „Tož jaks
dopadl Janku, býls v kostele?
„Býl. „A  házáls po cérkách
očima?“ „Házál“.“A usmíla
sa na tebe nekerá?“ „Usmíla.“

„A  doprovodíls ju dóm?“
„Doprovodíl.“ „A co ti dala?“
„Dala ně pár jablek.“ „A cos
s nima udělál? „Já sem si
s něma pohazovál, pohazovál,
až sa ně všecky rozkotúlaly.“
„Bóže, Janku, ty si hlúpý, to
sis s něma nemjél pohazovat, tos ích mjél donést dóm
a dat do sena, aby sa zaležaly.
„Počkaj, mamko až podruhéj…“ „Podruhéj dala cérka
Jankovi sponku. Janek utěkál
s milú sponkú do stodoly,
dál ju do sena, aby sa zaležala
a šél sa pochválit mamce.
Bóže, Janku, ty si hlúpý,
to sis mjél sponkú pěkně
připnút šlajfku ke košulce.
Hledaj teď sponku v kopce
sena…“ „Počkaj mamko, až
podruhéj.“ Podruhéj dala
cérka Jankovi psíka. Janek
si s ním chťél připnút šlajf-

ku ke košulce, ale kdež,
psík ho poškrábál a utékl.
„Bóže, Janku, ty si hlúpý,
tos ho mjél pěkně uvázat
na provázek, volat naň –
pšvšt na, pšvšt na…, dovést
dóm a měli bysme hlídača.“.
„Počkaj mamko, až podruhéj…“ Podruhéj dostál Janek
kus špeku. Tož ho přivázál
na provázek, táhl dóm a volál
„pšvšt na, pšvšt na…“ Psiska
to uslyšely, zeběhly sa a špek
zežraly. „Bože, Janku, ty si
hlúpý! Tos mjél dat špek
do udírny, aby sa pěkně
zaúdíl a potom bysme si ho
pokrajovali a po kúskoch
jedli.“ „Počkaj mamko, až
podruhéj.“ Co sa vám, toťkaj po kostele, nestalo. Janek
dostál kozu. Tož tak jak
mamička radili, pověsíl ju
za rohy do komína, aby sa

pěkně zaúdila... „Bóže Janku,
ty si hlúpý, tos ju mjél přivázat do chléva ke korytu
a podójit.“ „Počkaj mamko,
až podruhéj…“ Známosť
Janka sa stávala vážnú a cérka,
že půjde navščívit Jankovu
mamku. Janek dovédl neščastnú cérku do chléva uvázál
ke korytu a že ju bude dójit.
Bóže, Janku, ty sí hlúpý,
honem utěkaj pro cérku,
doveď ju do kuchyně, napeču
buchet a domluvíme svaďbu.
Jak tak Janek honem utěkál
pro nevěstu, tož na náspě,
mjeli ju vysokú, zakopl,
spadl, uderýl sa do toho jeho
hlúpého hlavska, kolečka sa
mu v něm porovnaly, přestál
byt hlúpý a ožéníl sa.
Ublanom- ubelskú pohádku
od taty, za Revizóra!
M.B.

Revizor přijel z Ubla
V pořadí již třetí divadelní
hrou se v pátek 28. 3. 2008
představila v Domě kultury
ve Vizovicích skupina ubelských všehoschopných občanů s hereckými sklony neboli
Ubelský dramatický kroužek.
Tentokrát přijeli se hrou podle
scénáře Nikolaje Vasiljeviče
Gogola a Pepy Dvořáka
„Spaste duše! Revizor!“
Tato nesmrtelná komedie
o lidské hlouposti, podlézavosti a přetvářce, která je stále
aktuální, neztratila nic na své
ostré ironii, satirickém nádechu, ale i na pravdivosti. Ber
nebo neber? Otázka, která
vzrušuje nejen postavičky
z Gogolovy ruské gubernie,
ale do dneška i řadu z nás
při řešení běžných životních
situací. A  věrnými průvodci
i dnes jsou úplatní drobní
činovníci, chvástaví nýmandi i jednotlivci s nemravnou
touhou po pozitivních výhodách.
A  takoví budou patrně
provázet lidstvo až do konce
věků. Vždyť „pět na stole

v českých“ nebo „fotbaloví kapříci“ či kauzy Viktora
Koženého nebo Radomíra
Krejčíře jsou jen špičkou českého korupčního ledovce.
Téměř vyprodaný Dům
kultury se po celý večer
výborně bavil a odměňoval
několikrát herce během představení potleskem. Výraznými

hereckými výkony - postavami revizora Chlestakova
a hejtmana SkvoznikaDmuchanovského - nejvíce zaujali přítomné Martin
Šimek a Ondra Trubák.
Ale i všichni ostatní ubelští
ochotníci si zaslouží upřímné poděkování za velmi
hezky strávený páteční večer.

(Bohužel, opět nebyla otevřena zrekonstruovaná kavárna KD, kde by se přítomní
mohli občerstvit.) A  pokud
někde uslyšíte: „Nevrč, brachu, na zrcadlo, když máš
křivou hubu.“ vězte, že někde
na blízku může být Revizor.
Třeba z Ubla!
Zuzana Štalmachová

Foto: Ing. J. Kalenda
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Březen Měsíc Internetu v knihovně
Tak jako většina knihoven
v České republice jsme se
i my zapojili do akce Březen
- měsíc Internetu a připravili
např. besedy pro Mateřskou
školku Jasenná, malování
kraslic s paní Krocovou nebo
knihovnické lekce pro žáky
ZŠ.
Ve dnech 12. a 19. března 2008 probíhal v knihovně „Internet pro seniory,
nezaměstnané a maminky
na mateřské dovolené.“ Lidé
měli možnost seznámit se
s Internetem a vyhledáváním.
Ve spolupráci s Domem
kultury byl uspořádán další
z literárních večerů tentokrát
s PhDr. Karlem Pavlištíkem
a PhDr. Alenou Prudkou
o knize: Dřevo, proutí sláma.
Vyprávění bylo doplněno

výstavkou materiálů sesbíraných v období vzniku knihy.

„Brýle pro Afriku“ je název
projektu, do kterého jsme se

Foto: Ing. J. Kalenda

zapojili a v průběhu týdne
od 17. do 21. března měli
lidé možnost v knihovně odevzdat nepoužívané dioptrické
brýle. Celkem bylo skromážděno 85 brýlí. Tyto brýle
byly odeslány do Knihovny
Kroměřížska, která sbírku
organizovala.
Již druhým rokem pokračuje akce pro předškoláky
„V knihovně si čteme rádi,
s knihami jsme kamarádi.“
První letošní čtení proběhlo
26. března 2008 za účasti dětí
z MŠ Vizovice. Dětem předčítala paní Dana Hanušová.
O připravovaných akcích
se dozvíte na našich webových stránkách www.cmail.
cz/knihovna.vizovice
Těšíme se na setkání s Vámi.
Hana Stloukalová
vedoucí knihovny

Koncertní sezona 2008
Kruh přátel hudby ve Vizovicích připravil pro milovníky krásné
hudby hrané ve stejně krásném prostředí 41. sezonu Vizovického
zámeckého kulturního léta Aloise Háby, s jehož obsahem Vás
chceme seznámit.
1. Začínáme 23. 5. 2008 a představíme vám na něm houslistku Evu Šilarovou a klavíristku Sylvii Hessovou. Přednesou
skladby A. Dvořáka, L. van Beethovena, B. Martinů a A.
Vitaliho.
2. Další koncert se uskuteční 20. 6. 2008. Zazní na něm
flétna V. Obdržálkové s harfou L.A. Vápové-Fajkusové. Obě
hrají ve filharmonii B. Martinů Zlín, paní Obdržálková učí
na Základní umělecké škole ve Vizovicích. Skladby G. Bizeta, F.
Chopina, Iberta a další uvede p. Obdržálek.
3. Ve vokálním koncertu 27. 6. 2008 uslyšíme Lenku
Zářickou a Jakuba Pustinu za klavírního doprovodu R.
Pohla. Přednesou arie z oper W. A. Mozarta, G. Bizeta, Verdiho,
Mascaniho a španělské a italské písně.
4. Hudebně literárním večerem, nazvaným „Mozart
na Bertramce“ nás bude provádět Otakar Brousek. Mimo
jiné zazní i verše Jaroslava Seiferta. V pořadu se dále představí
klavírní kvarteto „Ensemble Martinů“ s díly A. Dvořáka, W.A.
Mozarta, J. Matyse a M. Zámečníka. Koncert se uskuteční
17. 7. 2008.
5. V srpnu, 1. 8. 2008 bude hudební léto pokračovat koncertem komorní jazzové skupiny nChant Jazz z Hradce Králové.
Skupina hraje v obsazení klavír, kontrabas a saxofon. Nejblíže má
ke swingu, ale využívá i prvky latin jazzu a etno music.
6. Dalším srpnovým koncertem 22. 8. 2008 bude České
klarinetové kvarteto. Absolventi Pardubické konzervatoře se sešli
k improvizacím jiných autorů, vlastním skladbám různých žánrů
až po improvizaci na téma z publika.

7. Koncertní sezonu uzavře instrumentální zajímavost - sólo
cimbál. Daniel Skála z Ostravy nepoužívá cimbál jen pro hru
ve folkloru, ale i k virtuoznímu provedení skladeb J. S. Bacha,
S.I. Weisse, L. Janáčka a dalších včetně svých koncertních variací pro sólový cimbál. Termín koncertu 12. 9. 2008.
Jako každý rok konají se koncerty ve slavnostním sále vizovického zámku v pátek v 19.30, předkoncert obstarávají žáci
vizovické základní umělecké školy.
Předplatenka na celou sezonu stojí 500 Kč a je možné si ji
zakoupit buď v papírnictví u pana Pavelky nebo v kulturním
domě u paní Trlicové. Jednotlivé vstupenky budou stát 100 Kč
a budou v předprodeji rovněž v papírnictví u Pavelků, nebo
přímo v zámku před koncertem.
Náš hudební festival podpořili dary následující sponzoři:
Nadce Český hudební fond Praha
Nadace Leoše Janáčka Brno
Nadace Bohuslava Martinů Praha
RUDOLF JELINEK a.s. Vizovice
prav. MUDR. Dagmar Zavřelová Vizovice
Lékárna Milosrdných bratří Dr. Hanák Vizovice
Lékárna Jižní svahy Dr. Oreská Zlín
VALENDIN, spol. s.r.o.
ROSTRA s.r.o. Vizovice
SYKORA spol. s.r.o. Vizovice
PODHÁJÍ s.r.o. Lutonina
FLOR-STYL, Jitka Hlavenková
Doufáme, že se Vám program letošního Vizovického kulturního léta bude líbit, přejeme vám mnoho krásných uměleckých
dojmů a těšíme se na shledání na prvním koncertu.
jhr
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Anabáze - Boj u Lublina
V zážitcích pana Sulíčka
pokračujeme prvním válečným střetnutím v armádě
Rakousko - Uherska
Následující dva dny konaly se obrovské pochody. Byla
to smutná cesta, takže při
pochodu mračna prachu se
zdvíhají do výše, takže člověk nemůže ani dýchati, velká
žízeň a co nejhoršího ještě
větší hlad. Za denní stravu
slouží nám řepa, hlávka zelí
neb kořínek mrkve a zřídka
jablka. Na této cestě přišly
srážky u Krasnika, ale již se
skončily, když jsme přicházeli. Přední oddíly byly v útoku
na bodáky. Třetího dne 26.
srpna dostali jsme pouze kávu
a jdeme dále. Zanedlouho
zahlédnuli jsme přední kozácké stráže, ale brzy zmizely,
aby oznámily naše pozice.
Šli jsme vedle úzké hráze,
porostlé místy mohutnými
duby. Sotva uděláme několik
kroků, již nás našli a ohlušující salva granátů láme
mohutné větve dubů, které
na nás dopadají. Beze všeho
rozkazu jako ohromení lehli
všichni na zem. Potrvalo to
chvíli a pak utichli. Mrtvých
ani zraněných není. Je rozkaz do linie a postupujeme

kupředu. Slunce již zapadá
a jeho zlaté paprsky slabě ozařují pláň, na níž se rozpoutal
boj.
Jsme na tom špatně. Rusové
mají tu železobetonové zákopy a jen z děr těchto vyšlehuje oheň a již to fičí proti
nám a my nejsme ani dost
málo krytí. Jest již úplná tma,
ale boj neustává, všude hlomoz, křik a sténání raněných
roste, na všech stranách volají
o pomoc , vlevo zní divoké
hurá, ale vše marné, strašná
palba z děl obou stran přehluší všechny. Naše dělostřelectvo muselo ustoupiti a naše
strojní pušky většinou rozbity, neb rozházeny při našem
útěku.
K jedenácté hodině v noci
zazněla polnice na zastavení
ohně. My nuceni ustoupiti a zatlačili nás až do údolí
k malému potůčku. Toužíme
po spánku. Vyhledali postel
mezi řádky nasázených bramborů a i s tornou na zádech
ulehli a spali dobře, jen mráz
co chvíli jezdil po zádech.
Druhý den 27. srpna již
ve tři hodiny ráno musíme
vstáti a narychlo snísti každý
jednu konzervu.Sotva se
do ní postím, již zase pískají kuličky vzduchem a mezi

nás hned nato dělové výstřely. Utíkáme se trochu skrýt
za blízké stavení a stodolu,
ale i zde nás granáty našly.
Domek vzňal plamenem a ze
stodoly bal granátem utržen
celý štít a tři ubožáci, stojící
pod ním odsouzení osudem
na věčnost.
Utíkáme dále za potůček
na lučinu a z této linie postupujeme proti nepříteli. Jedna
četa postupuje za druhou a co
chvíli některý bolestí zakřičí,
již ji mám, jiný zase mrtev
kácí se k zemi.
Tak jsme neustálým postupem, který si vyžádal značné oběti z naší strany, přišli proti sobě asi na pět set
kroků, ale již nás bylo tuze
málo. My stříleti nemůžeme,
poněvadž ruské vojsko není
viděti, než pouze obrovské
železobetonové zákopy ze tří
stran, na návrší jícny těžkých
děl jako prsty na nás ukazují
a neustále nám do tváře plivají své pozdravy.
Zastřeleni jsou znamenitě na každé místo, na každý
keř, ba střílí z děl i na jednotlivce. Slunce praží a my
upocený obličej tiskneme
hlouběji do písčité půdy.
Chceme svoje tělo počastovati, abychom jej omámili,

neb lépe řečeno otrávili ten
zbytek života, neb se domníváme, že zde místo pro naše
kosti, ale není čím. Hlava je
těžká a duše v této minuty
k nám rozpráví. Vypravuje
o tom, co od nás daleko,
o ženě, dětech a o domově,
který tam někde, že nemožno dohlédnouti.
Co je život - co je smrt?
Tito dva si podávají ruce.
Jedna teplá, plná krve mladické, tiskne cosi studeného jako led. Smrt a život
se bratří. Není jednotlivce,
ani jeho duše. Jedna duše
pouze letí nad postupujícím
vojskem, duše davu a vybízí: rvi, bij,zabij co nejvíce,
prodej draho, to co máš.
Co je tvůj život nyní? Nula,
klam, přelud. Země se třese,
vřava větší a větší. Padlých
a zohavených mnoho. Těla
lítají do vzduchu. Smrt hladovými drápy počítá své
oběti. Na to všechno musíme patřiti a smutné myšlenky na nás doléhají a to
jen krátká kapitola krvavého
románu války.
V takové smrtelné úzkosti
ležíme až do samého poledne,
kdy major dal rozkaz k ústupu.
(pokračování)

23. května 2008, Zlín
„Přehlídka pracovních příležitostí – Váš úspěšný start“
Cíl: prezentace firem, resp. nabídky volných pracovních míst směrem k uchazečům o zaměstnání,
zájemcům o zaměstnání a široké veřejnosti.
Místo konání: Sportovní hala Novesta Zlín
Čas: 10:00 – 18.00 hod.
Kontakt: Úřad práce – Institut trhu práce
Telefon: 577 577 181
E-mail: michaela.greplova@zl.mpsv.cz
Akce se uskuteční pod záštitou ředitele Úřadu práce ve Zlíně Ing. Zdeňka Semeráda
a náměstka hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josefa Slováka.
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Přelétavé
jaro rané,
včera ještě
do staré zimy
bláznivě zamilované,
jaro kroupami křtěné...
Láska dnes nic moc, že ne?
Zítra si ani nevzpomene...

Píseň kosmická
Letní čas
tahá zimní čas za ocas,
kraj hodišovského luhu,
prostřed zvěrokruhu,
hvězdy padají
přes žebřiny Velkého vozu,
trousí se
pod kola malého vozu,
tíhou vesmírnou záhy
noří se
do Mléčné dráhy.
Pryští mléko v hvězdné pěně...
Bude sýr u nejmenšího vozu
dojím kozu
soustředěně.
(Na vesmír...)

ROZHODNUTÍ
Proč se stal učitelem,
se zkušeností Vševěda,
uvažuje zbytečně kantor nyní...
Byl jen příliš mlád, nevěda,
co s přirozeností svou činí...
28/3/08 	M.B.

Dosáhli jsme na evropské peníze
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jektů spravovaného Regionem
Bílé Karpaty.
Bc. Marcela Šťastná,
ZŠ při DD Vizovice
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spolufinancován Evropskou
unií a Zlínským krajem.
K jeho realizaci bylo využito
prostředků Fondu mikropro-
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umožňuje navázání a rozvíjení česko-slovenských vztahů
s partnerskou školou, pořádání poznávacích pobytů
na Slovensku zaměřených na společné
plánování volnočasových, sportovních,
výchovně-vzdělávacích
činností. Mezi výstupy
mimo jiné patří pobyt slovenských partnerů
v České republice
a poznávání kulturních, přírodních
památek Zlínského
kraje, výuka slovenského
jazyka, zpracování informací o navštívených místech
Slovenska. Tento projekt je
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Řešení sudoku ze strany 22.

Základní škola při Dětském
domově Vizovice realizuje projekt Paprsek v rámci programu Iniciativa Společenství
INTERREG IIIA ČR
– SR. Dětský domov
již léta usiluje o celkové zkvalitnění života dětí, který je bezesporu potřeba naplňovat
po všech stránkách. Paprsek
je proto určen pro
děti z problémových
rodin, pro které je
prakticky nemožné
poznat své vzdálenější
okolí, popřípadě tam navázat kontakty. Partnerem programu je 2. Základná škola
Vrbové ze Slovenska. Projekt
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RUDOLF JELÍNEK a.s. získal výrobní firmu v Chile

Skupina
zahraničních
dceřiných firem zastřešovaných vizovickou destilérkou
RUDOLF JELÍNEK a.s. se
v závěru roku 2007 rozrostla
o společnost R. JELINEK
– L.A. S.A. v Chilské republice. Písmena L. A. označují Latinskou Ameriku
a RUDOLF JELÍNEK a.s.
tak vlastní další firmu nejen
v nové zemi, ale i na novém
kontinentě. Jedná se o uzavřenou akciovou společnost, která sídlí ve městečku
Quillón přibližně 450 km
jižně od hlavního města
Santiaga nedaleko dálnice č.
5, tzv. Panamerikany, která
prochází celým kontinentem
od severu na jih.
Společnost byla založena
v prosinci 2007 po zhruba dvouletém kontaktu
dvěma akcionáři. RUDOLF
JELÍNEK a.s. ve firmě ovládá
80 procent, zbývajících 20
procent vlastní chilská firma
Inversiones Itata S.A., která
se také zabývá výrobou vína.
Společnost má základní jmění
1,25 miliónů EUR a zaměstnává 15 pracovníků. Jedná se
o první přímou českou investici v Chile. Slavnostního otevření společnosti a přestřižení

trikolory se 6. dubna zúčastnil
ministr průmyslu a obchodu
Martin Říman.
Firma se specializuje
na výrobu ovocných destilátů
(zejména z hrušek Williams)
a vinného destilátu, určených
pro prodej ve velkoobjemových obalech k dalšímu zpracování. Její produkce proto
nachází uplatnění i u dalších
výrobců alkoholických nápojů, kteří dodaný destilát dále
zpracovávají na konečný výrobek v láhvi. Destiláty budou
směřovat téměř výhradně
do Evropy, zejména Německa,

Rakouska, Itálie a samozřejmě
též pro potřeby mateřské společnosti RUDOLF JELÍNEK
a.s., neboť prodej hruškovice má stále vzestupný trend.
V době, kdy bude vytištěno
toto číslo Vizovských novin,
budou kdesi mezi Amerikou
a Evropou plout Atlantickým
oceánem první 2 kontejnerové
cisterny s hruškovým destilátem.
Akvizice umožní mateřské firmě podstatně rozšířit
nabídku zejména u hruškovice Williams. Díky příznivým
klimatickým a půdním pod-

mínkám se tato odrůda hrušek
v Chile pěstuje v masové míře,
takže tato země patří po Číně,
Argentině a Jihoafrické republice mezi největší producenty
hrušek mimo Evropu. Namísto
dovozu obrovského množství
ovoce k vykvašení a vypálení
do Vizovic z velkých vzdáleností, nyní R.JELÍNEK a.s.
bude vozit pouze kvalitní destilát, který ve Vizovicích projde dalšími fázemi zpracování
a zráním. To firmě samozřejmě
umožní pracovat efektivněji.
Investicí do dceřinné společnosti v nejdelší zemi světa tak
R. JELÍNEK získal 5ha výrobní areál, 25 ha sadů a významnou kvasnou a destilační kapacitu. V letošním roce firma
plánuje zpracovat více než
5 mil. kg ovoce.
Firma se zabývá též výrobou třešní a vinných hroznů v alkoholu, které dodává
zejména výrobcům cukrovinek
a sladkostí. Do budoucna společnost RUDOLF JELÍNEK
a.s. plánuje v chilské dceřiné
společnosti vybudovat také stáčírnu pro lahvování produktů
určených pro americký trh,
ale i výrobu hruškovice s hruškou v láhvi. Firma též plánuje
nákup dalších pozemků a založení dalších ovocných sadů.
Ing. Martin Déva
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Byl lásky čas...
Poněvadž naše noviny
vyjdou ještě předtím, než se
vlády ujme velkolepý měsíc
máj opěvovaný básníky jako
měsíc lásky, chtěl bych vás
inspirovat k jeho prožití příběhem, který jsem takříkajíc
nechtěně zažil. Chci se o něj
s vámi podělit i proto, že
na sv. Valentýna, uctívaného
v poslední době i v našich
zeměpisných šířkách, by se
bez vážné újmy na zdraví
nedal přežít.
K výkonu mého povolání
patřila i takzvaná ochranná
služba. Spočívala v pochůzkách, při nichž si člověk
s očima otevřenýma musel
všímat všeho, co se v jeho
revíru děje. Od nepatřičného chování návštěvníků lesa
jako je vyřvávání, drobné

i větší zlodějny, zakládání
ohníčků, přes sledování života zvěře (okus vysazených
sazenic, kladení a odchov
mláďat, říje, krmení) až
po sledování odkvětu stromů, aby byl přehled o příští
možné úrodě semen pro sběr
i přirozenou obnovu. Tak
jsem vybaven dalekohledem
chodil lesem a sledoval vše,
co mne zajímalo.
Bylo to právě začátkem
května, sluníčko krásně
hřálo a v bukových porostech
začínaly být patrné budoucí
koberce bažanky vytrvalé
vyvedené v zeleni tak svěží,
že to bylo až neskutečné.
Ptáci zpívali ostošest, hlídajíce si zpěvem svoje teritorium a z radosti ze života jsem
si broukal i já. Vracel jsem

se od Spleteného po hraničním hřebenu mezi katastry
Loučky a Vizovic, bylo před
polednem a už jsem začínal mít hlad. Chtěl jsem jít
kolem kapličky U  Chladné
studny k silnici a doufal, že
mi tam nějaký známý zastaví a sveze do Vizovic.
Kaplička byla tehdy včetně jejího okolí nově upravena. Na nově instalovaných
lavičkách, určených k odpočinku a zbožnému rozjímání
seděl pár mladých lidí, tak
okolo dvaceti. Zamířil jsem
triedr. Právě dojedli svačinu, likvidovali ekologicky
obaly, které po ní zbyly
a pak si podali ruce. Hleděli
si chvíli do očí a jejich
hlavy se sblížily. Co následovalo bylo krásné, něžné

a dlouhé. Hlad nehlad, teď
jsem musel zůstat na místě,
protože vyrušovat v takovou chvíli by bylo pusté
barbarství. Čekal jsem, až
skončí. Skončili. Ale předtím se svaté místo otřásalo v základech porušením
šestého přikázání a poloha
při tom nebyla pohříchu
misionářská. Pak se upravili, sedli na kola a odjeli.
Chvíli jsem seděl na místě
a vyčítal si i to němé svědectví. Myšlenky jsem měl
rozličné, ale nokonec jsem
došel k závěru: moji milí,
přeju vám tento den a tento
překrásný měsíc, ale kéž
by to potěšení těla se stalo
i vzájemnou radostí ducha
a vydrželo vám co nejdéle.
jhr

Radka Pečeňová - jedna z vítězek soutěže Sestra roku 2007
Dne 26. února 2008 proběhlo v prostorách pražského Paláce Žofín slavnostní
předání ocenění VIII. ročníku soutěže Sestra roku 2007.
Vyhlašovatelem
soutěže
tradičně byl odborný časopis Sestra z vydavatelského
domu Mladá fronta a. s. Co
o této soutěži vlastně víme?
Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování
sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to
nejen vítězkám, finalistkám
a nominovaným, ale také
všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto
nelehkého povolání.
Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar
Havlová (Nadace Vize 97).
Ocenění Sestra roku
2007 bylo uděleno ve třech
kategoriích:
• S estra v nemocniční
a ambulantní péči
• Sestra v sociální péči
• Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Z  množství přihlášek
v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole
nezávislá porota složená ze
sester, zástupců profesních
a odborných organizací
a nejaktivnějších autorek
časopisu v každé kategorii
tři finalistky.
Druhé kolo a finále celé
soutěže Sestra roku 2007

se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně,
kdy o vítězkách jednotlivých
kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijaly
členství významné osobnosti
z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zástupci sponzorů.
Velkou radost máme
z vítězství paní Radomíry
Pečeňové z o. p. s. Dotek

ve Vizovicích, která zvítězila v kategoriii Sestra v sociální péči, kde vybudovala
zařízení, jež dokáže pomoci
rodině, které hrozí přetížení
z nepřetržité péče o svého
těžce nemocného člena.
K tomuto významnému
ocenění srdečně blahopřejeme !
Zuzana Štalmachová
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Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
Příměstský tábor - pořádaný ve dnech jarních prázdnin měl i letos bohatý program. Práce s hlínou, návštěva ZOO v Lešné,
plavání v lázních ve Zlíně, turistická vycházka a vaření na DDM. Příjemně prožité prázdniny a program pro děti připravila slečna
Hanka Matyáštíková.

malování velikonočních vajíček
Pod vedením paní Krocové se akce zúčastnilo 30 dětí, které
si mohly vyzkoušet techniku malování voskem a dozvěděly se
něco o tradicích velikonočních svátků.

Putování za velikonočním vajíčkem
I přes nepřízeň počasí se turistické akce zúčastnila skupinka dětí, která i ve sněhu hledala na pasekách u Smolků velikonoční vajíčka.

Palačinky s Aničkou - další pořádaná akce

Pozvánka na slet čarodějnic
Letos se bude konat ve středu 30. dubna 2008. Sraz účastníků je před Domem kultury ve Vizovicích. Průvod se v 16:30
hod vydá kolem Tržnice, Pardubskou a Říčanskou ulicí do areálu firmy Glűck, kde bude pro účastníky připraveno bohaté
občerstvení, zábavný program a řada překvapení.
Šimoníková Zdeňka
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Padesát let od ukončení UŠZ - obor chovatel koní ve Vizovicích
Je to skutečnost, před 50-ti
lety nastoupili do Vizovic
na Učňovskou školu zemědělskou - obor chovatel koní
- poslední frekventanti. Byla
to jedna ze tří UŠZ tohoto
oboru v ČSSR. Druhá taková UŠZ byla v Kladrubech
nad Labem a existuje do dnes.
Třetí UŠZ byla ve slovenských
Topolčiankách, později přemístěna do Šaly.
Učňovská škola fungovala v letech 1953 – 1959.
Posláním tohoto učiliště bylo
připravit studenty nejen teoreticky, ale i prakticky, pro
provoz velkochovů hřebčínů,
státních statků a zemědělských družstev. Praktickou
část výuky studenti absolvovali na farmě Těchlov
Státního plemenářského statku Gottwaldov. Farma disponovala 100 ha půdy, včetně
pastvin a průměrným počtem
120 koní. Většina z nich byla
hříbata hřebčína Pohořelice.
Součástí praxe byla nejen veškerá práce s koňmi i kolem
nich , ale také jejich prezentace na veřejnosti v jezdeckých

disciplínách: dostihy, parkur,
military. V té době to bylo
jediné centrum chovu koní
na Vizovsku.
Rád bych vzpomenul některé osobnosti, jejichž jména
jsou nerozlučně spjata s UŠZ.
Jedním z pedagogů, především praktické části, byl
Zdeněk Prášil d.t., později
ředitel hřebčínce Tlumačov.
Dalším z mnoha byl instruktor ing. Alois Daňa, pozdější ředitel zemědělské školy
ve Vizovicích s všeobecným
zaměřením. Z  frekventantů

bych si dovolil připomenout
z ročníku 1954, hraběte
Františka Strachvice, nyní
působícího v Rakousku. Z ročníku 1957 Josefa Andrese,
otce posledního vítěze Velké
pardubické
steeplechase
Dušana Andrese a z ročníku
1958 Františka Slavíka, rodáka ze Žop u Holešova, trenéra současné reprezentace ČR
ve všestrannosti, a dalších 150
absolventů.
Obor chov koní na UŠZ
byl zrušen a nahrazen oborem
chovatel ovcí - ovčák. Farma

Těchlov v dalších letech stále
sloužila jako odborné pracoviště studentů, ale již jako
školní statek Střední zemědělské
technické
školy
a Zemědělského učiliště. V 70.
letech školní statek skončil.
Krátce byla farma Těchlov
provozována JZD Vizovice
a po fúzi s Agrokombinátem
Slušovice definitivně zrušena.
Těchlov přestal pro Vizovice
existovat. A  tak koně chovají jednotlivé spolky na všech
„začátcích i koncích“ Vizovic.
Jan Binek

Pocta paní Miladě Hálové

Moudrá slova.
(O moci peněz)

Nic není tak svaté, aby se to nedalo penězi znectít, nic není
tak opevněné, aby se to nedalo penězi dobýt.
cicero
Peníze ještě nikoho neučinily bohatým.


seneca

Když promluví peníze, pravda zmlkne.


řecké

Baccchus et Argentum mutant mores sapientum.
(Peníze a víno v džbánu mění mrav i moudrých pánů).

latinské
Král soudem upevňuje zemi; muž pak, kterýž bere dary,
boří ji.

šalomoun
Není takových hradeb, aby je osel s pytlem zlaťáků
na hřbetě nepřeskočil.

arabské

Čas, jediná spravedlnost
tohoto světa. Odměřuje všem
stejně - chudákům i boháčům, špatným i dobrým. Chci
mluvit o dobrém, pracovitém
člověku, paní Miladě Hálové.
My, občané Vizovic, nesmíme zapomínat na ty, kteří
pro naše město nezištně dělali
mnoho dobrého. Ona mezi
ně patří.
Ve svém volném čase se
téměř celý život věnovala
kultuře a to tím, že sehrála
ochotnicky mnoho divadel,
některé i režírovala. A že byla
dobrá, vím, sama jsem s ní
v mnoha účinkovala. Kromě
toho mnoho let s námi zpívala na kůru v katolickém kostele, později v kostele evangelickém. Všude byla opo-

rou. Jistě se mnou souhlasí
její další spoluherci i zpěváci.
Vzpomenu jen některé: Janek
Šternberský, paní Jiříčková,
Zana Štalmachová, Mirek
Zahořák, Jiří Žabka, Miladka
Rychlíková a mnoho dalších,
mladších.
Nyní paní Milada bydlí
v penzionu, zdraví dobré
není. Věřím, že je v dobrých
rukách, obklopena láskou dětí
a pečovatelek. Přesto jí přeji,
aby se její zdravotní stav zlepšil, aby ještě dlouho pobyla
mezi námi, abychom si stále
mohli s ní vzpomínat na krásná, mladá léta, o prknech, co
znamenají svět. Dík za to,
že jsi se narodila a jsi mezi
námi.
Mazůrková Helena
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Děti navrhují zlepšení svých měst

Do soutěže Města kolem
světa se na Moravě přihlásilo
15 škol a 32 tříd. V celé České
republice je do soutěže zapojeno celkem 3.500 dětí ze 187
škol. Soutěže se na Zlínsku
zúčastnily tyto základní
školy: Napajedla I, Bratřejov,
Biskupice, Neubuz, Racková,
Tlumačov a Žlutava.
Vítězem pro Moravu se stala
3. třída ZŠ Majakovského
ve Vrahovicích
u Prostějova
– její projekt
putuje do Prahy
na národní kolo. Nejlepší
příběh napsala 3. a 4. třída
ZŠ a MŠ Bratřejov. Cenu
za nejlepší obraz ideálního
města vyhráli páťáci ze ZŠ
Hlubočky u Olomouce.
Regionální kolo soutěže
uspořádala
společnost
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. spolu
se svou mateřskou společností Veolia Voda a Veolia
Environnement pro žáky
1. stupně základních škol.
V letošním již pátém ročníku soutěže měly děti za úkol
vytvořit obrázek svého současného bydliště a návrh svého
města snů. K oběma obrázkům pak napsaly příběh.
Děti si s pomocí žákovského notesu nejdříve prošly
své bydliště – kreslily plány

města, seznámily se s prací
radnice a celkově s fungováním města. V zápisníku se
také dočetly informace proč
města existují, jaké mají funkce a objevily velké světové
metropole a jejich problémy.
Po té děti postupně pracovaly
na plánu co se dá v jejich
bydlišti zlepšit – na úrovni
řízení města a co mohou pro
své město či obec udělat děti
samy. Nenásilně se tak seznámily s ekologickými pojmy,
n u t n ý m i
potřebami města a hlavní
myšlenkou trvale udržitelného rozvoje.
V průběhu února a března společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. – pořadatel regionálního kola pro
Moravu - natáčela průběh
prací na projektech na jednotlivých školách v regionu.
Tento krátký film se promítal
na regionálním kole soutěže ve Zlíně – Malenovicích
v kině Květen. Regionální
kolo proběhlo 19. března.
Děti zde prezentovaly své
projekty před porotou a bavily se ekologickými soutěžemi.
Soutěž Města kolem světa je
jednou z mála, která kromě
odborné části hodnotí i slovní projev dětí a připravuje je
tak na jejich budoucí život.
Obrázek a příběh vítězné

třídy putoval koncem března
do kola celostátního. Cena

vítěze národního kola je výlet
do Prahy pro celou třídu
na dva dny, které stráví spolu
s vítěznou francouzskou třídou. Po oba dny je pro ně
připraven bohatý program.
Projekt nejúspěšnější třídy
z každé země bude v prvním červnovém týdnu vystaven v Paříži. Zástupci vítězné
třídy v České republice se
zúčastní slavnostního otevření výstavy a mezinárodního
setkání dětí v Paříži, kde pro
ně bude připraven zajímavý
program.
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s.
Váš dodavatel
vodohospodářských služeb

Finanční poradna Svazu důchodců
informuje
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáváme slevy:
• na pojištění domácností
• na pojištění nemovitostí
• na pojištění zákonné a havarijní u osobních automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty finanční poradny sjednáváme slevy:
• na elektrickou energii(roční vyúčtování 4-6%)
• na služby vybraného mobilního operátora,
pevné linky a internetu
• na pojištění domácnosti a nemovitostí (slevy 10-20%)
• na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)
• na dodávky plynu
V případě zájmu ofoťte a vemte s sebou:
• občanský průkaz,průkaz ZTP, ZTP-P
• vyúčtovaní fakturu za elektrickou energii + lístek SIPO
• fakturu Vašeho mobilního operátora
• pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
• smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních
automobilů
• smlouvy penzijního, úrazového a životního pojištění
• faktura Vaší pevné linky
Bližší informace:
Kancelář Svazu důchodců,Randýskova 1800, Zlín 760 01
Telefon: 577 432 914 nebo 739 446 788
Kontaktní místo: Městský úřad Vizovice - přízemí „Hotelu
- Lidový dům“ kancelář č. 125, Masarykovo nám. 1007
každý čtvrtek 9.00 – 11.00 !
!!! Neplaťte víc, než je potřeba !!!
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Chrastěšovský bál – 1. ročník
Každoročně
pořádají
„Chrastěšovjané“ pro potěšení
své i potěšení občanů okolních
obcí spoustu zábavních akcí pro
děti i dospělé. Několik posledních let jsme však u nás trpěli pocitem absence akce vyšší

mu domu, přibývajícím létům
dřívějších obětavých pořadatelů a přílivu mladých novousedlíků, kteří sice našli zálibu
v našem drsnějším krásném
prostředí, ale tyto tradice nezažili a žádné společenské akce

Foto: Ing. J. Kalenda

společenské úrovně. Od dob
konání poslední taneční zábavy (josefovské, velikonoční,
hodové, silvestrovské apod.)
nebo nějakého plesu uběhla
už řádka let. Zdálo se, že tato
tradice úplně zanikne „díky“
našemu chátrajícímu kulturní-

na vyšší úrovni se dosud se
spoluobčany nezúčastnili.
Našlo se však několik nadšenců, kteří si řekli, proč neuspořádat ples v prostorách tak
historických a reprezentačních jako jsou sály vizovické
Sokolovny?

Zpočátku byl výhled
na zdar tohoto nápadu u většiny obyvatel Chrastěšova
značně skeptický, ale po intervenci Osadního výboru se
pro akci podařilo překvapivě
získat dostatek dobrovolných
obětavých mladých lidí.
Následovalo zajištění sálu,
hudby, plakátů, pozvánek,
vstupenek, pohoštění, tomboly, atd.
Ples se konal 8. března 2008
v Sokolovně ve Vizovicích.
Při vstupu byl každý
návštěvník uvítán štamprlkou Jelínkovy slivovice.
Hudba - ve Vizovicích
zatím neznámá skupina
Show Band - byla vybrána
podle nabízeného repertoáru
splňujícího požadavky všech
věkových skupin a dovedla zkrotit decibely tak, že
si netančící mohli u stolů
porozprávět..
Plakáty, pozvánky a vstupenky vytiskla firma Ezop.
V ceně místenkové vstupenky (150Kč) byla i večeře
– pečený divočák, knedlík,

zelí. Už při zakoupení si
bylo možno vybrat, kdo, kde
a s kým chce sedět. Celkem
bylo prodáno140 vstupenek.
Víno – 5 druhů - bylo
značkové z Templářských
sklepů Čejkovice .
Do tomboly bylo zařazeno
162 cen.
Menším nedostatkem byla
propagace ve městě Vizovice
– mnozí si nevšimli, že ples
je na Sokolovně, někteří předpokládali, že je jen
pro občany Chrastěšova(to
by byl ples hasičský jen pro
hasiče, myslivecký jen pro
myslivce atd.?), pro někoho
bylo překážkou, že se konal
v období půstu. Nevadí, ples
měl velmi pozitivní ohlas,
pro pořadatele je to poučení
do budoucna.
Dík patří všem organizátorům, paní kuchařce, obsluhujícím, zvláštní poděkování
všem sponzorům.
1. chrastěšovský bál je
úspěšně za námi, zdar 2.
chrastěšovskému bálu !
Ing. J. Kalenda

Nejstarší občanka Chrastěšova
25. března 2008 se ve zdraví těla a čilosti ducha dožila požehnaných 96 let paní
Marie Holčáková rozená
Pšenčíková, Chrastěšov č. 23.
Paní Marie Holčáková se
narodila 25.3.1912, vyrůstala
spolu s 5 sourozenci v malé
dřevěné chalupě.Celé její dětství a mládí je poznamenáno
prací.
Jako dítě pomáhala při
hospodářství doma, pak
byla ve službě na Mladcové,
následovala služba komorné paní hraběnky na vizovickém zámku, starala se
o svoji nemocnou tetičku,
potom po absolvování zdravotního kurzu působila jako
zdravotní sestra na tuberkulozním oddělení nemocnice
ve Zlíně, před svatbou pracovala v Sodovkárně Sláčík

ve Vizovicích. Toto vše absolvovala do svých 27 let.
Vdala se v roce 1939
za Michala Holčáka, vychovali
spolu 3 dcery, starala se o děti
a domácnost až do vstupu
do JZD Chrastěšov( později
Vizovice, nakonec Slušovice),
kde pracovala v rostlinné výrobě i po překročení své „šedesátky“, aby se jí nashromáždila léta potřebná pro přiznání
postačujícího důchodu.
Nyní bydlí u své nejstarší dcery ve Vizovicích. Téměř
denně, když to počasí dovoluje, ji můžete potkat na procházkách městem v doprovodu nejstarší dcery Anny nebo
nejmladší Ludmily. Prostřední
dcera Marie bydlí ve vzdáleném Turnově.
Paní Marie Holčáková je
veselé a družné povahy, stále

se zajímá o své spoluobčany
i jejich potomky v místní části
Chrastěšov a o veškeré dění
ve Vizovicích.
Dlouhá
léta
působila v ČSČK (červený kříž),
ve Svazu žen a v Dohlížecím
výboru Jednoty. Tyto organizace spolu s myslivci, hasiči
a Osvětovou besedou stmelo-

valy občany a tvořily kulturní
a společenský život Chrastěšova
a daly základ početným „chrastěšovským akcím“, které se zde
konají i nyní.
Všichni, kdo ji známe, přejeme paní Marii Holčákové
pevné zdraví, duševní pohodu
a radost ze života.
Ing. J. Kalenda

Foto: Ing. J. Kalenda
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Společenská kronika
únor – březen 2008
Narození:
Johana Bořutíková
Rodiče: Zdeněk a Jitka roz. Schovajsová
Natálie Karičková
Rodiče: Štefan Baláž a Denisa Karičková
Sebastian Švancara
Rodiče: Marek a Martina roz. Lukaštíková

Řešte s námi sudoku
Řešení spočívá v doplnění všech políček tak, aby
každý sloupec, řádek či čtverec obsahoval všechny
číslice jedna až devět. Řešení najdete na straně 15.
Obtížnost: S − snadné, O − obtížné, N − nejobtížnější

4

8

7

1

2

7

4

Úmrtí:
Oldřich Kalenda, Masarykovo nám., 83 let

4

2

9

8

1

6
2

1

9

5

1
3

8

3

6

7

2

1

6

8

5
6

1

3

6

9
7

František Pečeňa, Polní, 81 let
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Bedřich Večerka, čtvrť A. Háby, 60 let
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Jiří Brhláč – Miriam Čadanová, oba Vizovice
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Aleš Buňka – Kateřina Jaroňková, Vizovice
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Aleš Rychlík, Štěpská, 61 let
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Martin Ševčík – Alena Štiaková, oba Vizovice
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Karel Hanáček, 3. května, 83 let
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Josef Hába, Říčanská, 78 let

Bohumila Oškerová, Říčanská, 61 let
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Dalibor Jan Slovák
Rodiče: Dalibor a Jana roz. Zádrapová
Julie Fúsiková
Rodiče: Lubor a Jana roz. Burianová

5

5

Gabriela Bačová
Rodiče: Vladimír Šimánek a Hana Bačová roz.
Bochezová
Šimon Rára
Rodiče: Michal a Libuše roz. Šalenová
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Horolezci, horolezkyně, horolezčata...
Asi všichni známe tuto píseň
Ivana Mládka, stejně jako překrásný rodinný film Jak vytrhnout velrybě stoličku. Toto mě
napadlo, když se jednou sousedka pochlubila, že její vnuk
Staňa vyhrál nějakou horolezeckou soutěž. Zahanbeně
jsem přiznal, že vůbec nevím,
že tento adrenalinový sport
provozuje. Až potom jsem si
uvědomil, že chodím kolem
vývěsní skříňky Klubu valašských horolezců, kde jsem ho
také na foto poznal.
Tož ale uznejte, ve Vizovicích
a horolezci! No ale šak co, když
máme v místě slavného „lovce
žraloků“, tedy fotografa Ríšu
Jaroňka, proč by tu nemohli
být úspěšní horolezci. Já sám
k nim mám velkou úctu, protože se výšek hrozně bojím.
A  to je asi ten důvod, že
jsem se začal o ty naše vizovické zajímat. Jejich předsedou
je pan Balšán a ten mi také
„schválil“ rozhovor s jedním
z nejmladších, ale zároveň
nejúspěšnějších lezců, Staňou
Pekárkem.
Staňo, jak dlouho jsi
v oddíle, od kolika roků
může být zájemce registrován a jsou mezi vámi také
ženy?

Myslím, že věková hranice není, vše záleží jenom
na schopnostech uchazečů
a to se nedá ošidit, samozřejmě je nutný souhlas rodičů.
V oddíle jsem od 13 let, takže
dva roky. Ano, jsou mezi
námi také ženy.
Z Vizovic do skal je to
dosti daleko, kde vlastně trénujete?
V létě je to nejblíž
do Lukova a Čertových skal
a v zimě jezdíme na imělou
stěnu do Zlína. Kdyby byla
také ve Vizovicích tak velká
stěna, to by byla paráda.
Jedná se o sport finančně náročný, kolik asi stojí
základní
horolezecká
výstroj?
Tak to by měli vědět rodiče, ale zhruba asi 7000 Kč.
K nákladům ale musíte započítat dopravu, někdy ubytování a pod.
Neříkej, že nemáš někdy
pocit strachu a stejnou otázku bych měl položit rodičům
je to tak?
Pocit strachu k tomuto
sportu potěší a právě překonat ho a dosáhnout cíle je ten
nejlepší zážitek.
A pokud jde o rodiče, ti to
asi prožívají dvojnásob.

Mistrovství ČR na rychlost.

Jistě se rád pochlubíš svými
soutěžními výsledky.
Tak to musím zavzpomínat
a napsat.
Mistr ČR na rychlost 1. místo
Mistr SR 7. místo
Mistr SR na rychlost + dospělí
8. místo
Břeclav 2. místo
Příbram 2. místo
Otrokovice 2. místo
Příbor 2. místo
Poprad 1. místo
Pustiměř 1. místo
Olomouc 2 místo
Mistr ČR obtížnost 5. místo

Bowling s televizí Nova
V dubnu si pod kapitánským
vedením tváří televize Nova
vybrané děti z našeho dětského domova na ulici 3. května
změřily své bowlingové síly s
dětmi z dalších 11 dětských
domovů. Kromě sportovního
vyžití jsme si odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků. Kapitáni /Karel Voříšek,
Martin Písařík, aj./ se snažili
jít všem příkladem a k motivaci svých týmů používali různé
taktiky.
Pro nás bylo setkání s tvářemi, které známe jen z televizní
obrazovky, splněným snem.
V přestávkách mezi hrou se
podepisovala trička a fotogra-

fie. Nechyběla ani odměna v
podobě finalistů XFaktoru.
Kuželky padaly jak na běžícím pásu. Nálada byla výborná,
nic se nenechalo náhodě. Pro
jistotu jsme si připravili i vítěz-

ný pokřik.. Byl jsem v týmu
s Karlem Voříškem. Vyhráli
jsme! A pokřik? „Moraváci umí
– kuželky jen čumí!“
Adam Makula, Dětský
domov, ul.3.května

Počkej, to všechno za dva
roky činnosti?
No, možná to bude spíše
za minulý rok.
Teda. Stando, jsi ještě
hodně mladý a určitě máš
nějaký sen?
Pokořit jednou K2!
A je to tady! Zkrátka horolezci nemají malých cílů, zároveň a nakonec mi Standa řekl,
že za všechno co doposud
umí, vděčí panu Balšánovi
a to se přece sluší připomenout.
Franta Kladníček

TJ SOKOL Vizovice
a Městská knihovna Josefa Čižmáře
ve Vizovicích zvou
všechny, kdo mají
rádi naše kopečky
„Na večerní přechod
Vizovických
hor“
a to v pátek 30. 5.
2008. Odchod bude
od sokolovny v 18
hod. Na Janové hoře
bude táborák a přečtena pověst z Vizovic
a okolí.
Za TJ Sokol Vizovice
Anna Krocová
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inzerce

Kadeřnictví

Zveme Vás do nově otevřeného kadeřnictví
v budově chemické čistírny
(za školou na náměstí ve Vizovicích)
Otevřeno:
úterý
čtvrtek
pátek
sobota

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
7.30 - 11.00

13.30 - 17.00
13.00 - 17.00
(pánské)

Krátké objednací lhůty, stříhání i bez objednání.
Parkoviště před vchodem.
Provozovna v přízemí.
Aplikujeme kvalitní vlasovou kosmetiku.

Telefon: 604 21 33 88

inzerce
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Směnárna Vizovice, Masarykovo náměstí 1129
Tel./fax. 577 / 452 003
Otevírací doba:
Po, St, Pá
9.00 - 17.00
Út, Čt
9.00 - 15.00
Spokojenost z dovolené umocníte valutami od nás
Zvýhodněný zpětný odkup valut z našich směnáren
Individuální kurzy u vyšších částek
Bez poplatků veškeré finanční operace
Seriózní a diskrétní jednání, dlouholetá praxe v oboru
Služby cestovní kanceláře
www.rivieratour.cz
Počítejte s námi - počítat s námi se vyplatí!

Z policejního deníku
V dnešním příspěvku pro Vizovické noviny zhodnotím období
za 1. čtvrtletí roku 2008.
Od začátku roku 2008
došlo ke spáchání 72
trestných činů, v loňském
roce to bylo 68. Největší
podíl na uvedeném čísle
mají tr. činy majetkového
charakteru. Za poslední
období naše OOP řešilo
dva trestné činy poškozování cizí věci tzv. sprejerství, a to ve Slušovicích

a jedno ve Vizovicích
na budově sokolovny.
V obou případech se
podařilo zjistit pachatele, kdy ve Slušovicích
to byli nezletilí žáci
místní základní školy
a ve Vizovicích se jednalo
o mladistvé místní občany. Dále neustále dochází
k porušování dopravních předpisů – řízení
motorového vozidla pod
vlivem alkoholu, případně řízením MV bez

patřičného oprávnění.
Na území města Vizovic
bylo za uvedené období
spácháno 17 trestných
činů: z toho bylo prozatím objasněno 8 trestných činů.
Od začátku roku jsme
řešili v dopravě 465
přestupků, kdy za tyto
přestupky byly uloženy
blokové pokuty v celkové částce 113600,-Kč.
Jak jsem psal minule, zde
je vidět, že řidiči i přes

přísnější postihy neustále porušují dopravní
předpisy. Mezi nejčastější dopravní přestupky
patří jízda bez patřičného osvětlení vozidla,
nepřipoutání se za jízdy
bezpečnostním pásem,
parkování na místech,
kde je to zakázáno a jízda
s vozidlem, které nesplňuje technické podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem.
npor. Bc. Karel Jurčák
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Historie četnické stanice ve Vizovicích – díl
V dnešním díle se budu zaobírat kancelářskou a spisovou
službou, pro níž mají naši úředníci velkou slabost již od mocnářství…
Kancelářská a spisová služba
byla u četnictva upravena velmi
podrobně. Především tu byla
upravena terminologie vydávaných řídících aktů.
Ministerstvo vnitra a generální
velitel četnictva vydávali výnosy.
Generální velitel ve všeobecných
disciplinárních záležitostech publikoval sborové rozkazy. Zemská
četnická velitelství, exponovaní
četničtí štábní důstojníci, velitelství četnických oddělení a okresní
četnická velitelství vydávala svým
podřízeným rozkazy. Záležitosti
stavu a hospodářství a záležitosti,
které měly být uvedeny ve známost všem podřízeným příslušníkům četnictva, vyhlašovaly se
v denních rozkazech. Písemná
poučení, která udílela velitelství
svým podřízeným se zřetelem
k určitým případům vztahujícím
se na službu a kázeň se nazývala poučné rozkazy. Rozkazy
adresované několika velitelstvím,
ale vyhotovené pouze v jediném exempláři, který po těchto
velitelstvích obíhal, se nazývaly
oběžníky. Sdělení, která si činila
četnická velitelství na roveň sobě
postavená, nebo která činila velitelství četnických oddělení a velitelství vyšší vojenským a civilním
úřadům a velitelstvím, nebo která
byla těmito úřady a velitelstvím
zmíněným četnickým velitelstvím zasílána se nazývala dopisy.
Podřízení příslušníci četnictva
a podřízená velitelství podávala
svým představeným (př. ministerstvu vnitra) hlášení a předkládala jim své prosby. Četnické
stanice a okresní četnická velitelství podávala služebním a ostatním úřadům, jakož i vojenským
velitelstvím a úřadům oznámení
a udání. Služební úřady zasílaly
četnickým stanicím a okresním
četnickým velitelstvím příkazy. Soudy a státní zastupitelství
(vojenští prokurátoři) v záležitostech týkajících se výkonu trestní pravomoci zasílaly vyzvání,
v ostatních případech požádání.
Ta stejně tak zasílaly jiné úřady
civilní a vojenské.

Pro úplnost je třeba se zmínit
i o dalších druzích četnických
písemností, jejichž vedení bylo
předepsáno - průběžník - spis,
který některým velitelstvím
jen probíhal. Dále to byl služební lístek, jímž se v čistopise
na čtvrtarchu vyřizovaly věci
podřadného významu. A  nakonec dotazník na rozděleném půlarchu s částmi dotaz a odpověď.
Také zapisování do podacích protokolů bylo podrobně upraveno, nejsou tu však
nějak významné odchylky proti
běžným zvyklostem. Důležitým
druhem četnických archiválií
byly památníky, jejichž vedení
bylo nařízeno výnosem ministerstva vnitra ze 7. ledna 1921.
Navazovaly na staniční kroniky, zavedené již za RakouskaUherska rozkazem četnického
inspektora ze 3. července 1914.
Každý stupeň četnické organizace měl své zvláštní písemnosti
upravené předpisy. Pro skartační
řízení platil předpis, že zemská
četnická velitelství sestavovala
v lednu a pak v únoru předkládala výkaz o spisech, které
chtěla toho roku vyřadit.
Zásadně měly být zachovány
denní a dosud platné poučné
rozkazy, platné spisy důvěrné,
platné normativní výnosy s rozkazy; obyčejné, důvěrné a tajné
(mobilizační) podací protokoly,
protokoly o přehlídkách, pátrací
pomůcky, spisy týkající se nevypátraných zločinců, protokoly
o onemocnění, spisy penzijní,
trestní protokoly s rejstříky,
záznamy o uložených trestech,
protokoly o pochvalách s rejstříky, kniha o početním stavu, …
Škoda je to, že v roce 1925
bylo vydáno nařízení, že pouze
spisy z let 1918-1920 mají být
uschovány. Spisy z doby první
světové války a starší byly však
v důsledku nových předpisů
skartovány!!!
A co nám prozradil památník ČS Vizovice dále?
16. 5. 1938 Vypukla v obci
Bratřejově dobytčí nákaza
slintavka a kulhavka, která se
pak rozšířila v celém obvodě.
Na tuto nákazu uhynulo celkem
8 kusů dobytka v celém obvodě.

Četnictvo střežilo všechny obce,
aby byl zamezen průhon a vývoz
dobytka, aby nákaza byla co nejvíce omezena.
24. 9. 1938 Byla nařízena
všeobecná mobilisace všech
ročníků branné moci do 40.
let. Rovněž koně pro selskou
vozbu a nákladní automobily byly odevzdány vojenské
správě, takže v obvodu stanice
nezůstalo žádné nákladní auto.
Průběh mobilisace byl klidný.
Následkem toho byli odveleni
ze zdejší stanice 4 četníci, takže
na stanici zůstal velitel stanice se
dvěma četníky.
5. 10. 1938 President republiky Dr. Edvard Beneš vzdal se
úřadu presidentského. Zpráva
o tom byla přijeta obecenstvem
klidně, poněvadž se to již předpovídalo.
28. 10. 1938 Byl zvolen
Národním
shromážděním
Dr. Emil Hácha na presidenta
republiky, dosavadní president
nejvyššího správního soudu.
Obyvatelstvo přijalo zvolení
presidenta klidně a vyzdobilo
své domy prapory ve státních
barvách.
31. 12. 1938 Za rok 1938
bylo docíleno těchto úspěchů:
zatčeno bylo 38 osob, udáno
381 osob, předvedeno 19 osob,
eskort provedeno 6.
V této době se dostáváme
na historický mezník našich
dějin a dovolte mi, abych nyní
čerpal i z jiných pramenů, ze
Zápisníku OČV Zlín…
Květen - červenec 1938
V mnoha obcích zlínského okresu vypukla u hovězího dobytka
slintavka a kulhavka. Při této
epidemii uhynulo v okrese celkem 50 kusů hovězího dobytka.
23. 9. 1938 Hlasatel čs.
rozhlasu sdělil ve 22.15 hod.,
že president republiky nařídil
podle § 23 branného zákona
mobilisaci.
Dvacet minut po tomto prohlášení bylo Náměstí Práce
ve Zlíně plné a branami továrny
proudily zástupy mužů ve stáří
od 20-40 roků. V jejich pravicích nebyl tentokráte kontrolní
lístek. Na jeho místě svírala pěst
vojenskou knížku.
Po 23. hod. odjížděly ze

devátý

Zlína první vlaky vezoucí vojáky k jejich plukům. U  nádraží
bylo jako v úle. Ulice chrlily
nové a nové proudy, půda byla
poseta kufříky a vlaky nestačily
pojmout všechny, co již dávno
před půlnocí stáli připraveni
k odjezdu. Staré vlastenecké
a vojenské písně zněly ulicemi
a jejich tóny i obsah hlásaly,
že to jest nás všech společná
věc, abychom splnili povinnost
k vlasti, jež zavolala.
Do 7 hodin ráno byli takřka
všichni záložníci ze Zlína již
na cestě ke svým plukům. I ze
všech ostatních obcí zlínského
okresu děl se nástup záložníků
v bezvadném pořádku.
Motorová vozidla, přípřež odevzdána v pravý čas.
Příslušníci četnických stanic
konali v mobilisačních dnech
službu přesně a ukázněně.
5. 10. 1938 o 19. hod. oznámil rozhlasem president republiky Dr. Ed. Beneš, že se rozhodl odstoupiti z presidentského
úřadu. Jeho abdikace byla přijata klidně.
30. 11.1938 Provedena šestá
volba presidenta republiky, při
níž byl zvolen president nejvyššího správního soudu JUDr. Emil
Hácha.
Nový president byl uveden
do sídla bývalých českých králů
prostě, ale upřímně, s vírou, že
se mu podaří převést lid a republiku z úskalí a nebezpečí k nové
slávě a jistotě státní svobody.
Volba byla přijata klidně.
- pokračování příště VÝZVA: Na tomto místě si
dovoluji požádat všechny čtenáře
nebo jejich příbuzné o laskavost.
Je velmi obtížné shánět materiál
tohoto druhu. Proto se na vás
všechny obracím s prosbou, kdo
máte k tomuto tématu co říci
(byť osobní názor) nebo máte
materiály, fotografie, písemnosti nebo cokoli z období první
republiky a Protektorátu, ozvěte
se prosím na číslo 577 453 333,
kontaktujte kohokoli z policejní
služebny ve Vizovicích nebo se
obraťte na členy redakční rady
Vizovických novin.
Děkuji Vám mnohokrát,
Tomáš Kubů, autor.
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