1

ROČNÍK

23

květen/červen

2008

Doba rozkvětu
a dlouhých dnů
Jarní doba rozkvětu přechází do doby dlouhých dní. Postupně
se rozvíraly pupeny a beze strachu rozkvétaly. Rozrůstající se
zeleň nabývala rozmanité podoby a její množství se znásobovalo
a znásobuje. Vzduch je čerstvý , jiskřivý a svěží. Silná a zářivá
energie slunce nás obdařuje silou a všestranným nadáním…
Při sekání trávy však jen nadání, jak se zdá, nestačí, a tak nás
uklidňující zeleň každoročně „zneklidní“ a zaskočí svou úporností a neustálým vítězstvím růstu nad marnou snahou mít
stále všude posečeno. A hatí nám tak plány vzniku anglických
trávníků a ještě více upravených ploch.
Stejně jako vítr přináší v přírodě vždy nějakou změnu, něco
nového, nacházíme změny i kolem nás. Události ve společnosti, politické přetahování, neustálé zdražování energie a diskuze
nad placením či neplacením poplatků u lékaře. Porovnávání
výše platů a hodnocení finančního přínosu změny rozpočtového určení daní pro obce. To a ještě mnohé jiné nás oslovuje
a zaměstnává naši mysl.
Naplňuje nás radostí nové krásné hřiště pro děti z mateřské školy, chystající se oprava mostu spojujícího obě náměstí
a zahájení dlouho očekávané první etapy rekonstrukce budovy
„nové školy“, spočívající ve výměně oken, na kterou se těší i žáci
– možná taky pro týden hlavních prázdnin navíc. Zajímavé
projekty škol, ať už mezinárodní projekt ZŠ Comenius nebo
ukončený projekt Střední školy oděvní a služeb, oba financované EU. Úspěšně složené maturity a rozdaná vysvědčení
na všech úrovních školství. Ale také z 13 hodnocených měst
Zlínského kraje v republikové soutěži Město pro byznys 2008
získaly Vizovice přední místo např. v kriminalitě mládeže
a špatném ovzduší, vyvážené nejvyšším množstvím dětí umístěných v předškolních zařízeních na 100 obyvatel, nejlepším
podílem podnikatelů, počtem firem a velmi dobrou bytovou
výstavbou.
….napsat několik slov na úvodní stranu. Napsat několika řádky to nejzajímavější a nejpalčivější z událostí a života
města. Jde to vůbec? Ano i ne. Potom ale nezbývá, než číst
dál. Právě teď je to vhodné období. Přichází čas dlouhých dnů
a krátkých nocí, kdy budeme déle vzhůru, více sportovat, ale
také odpočívat, cestovat do krajů blízkých i vzdálených a těšit
se domů…
Alena Hanáková, starostka
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O čem píšeme:
• Informace o R49 a elektrizaci železnice
• Kulturní festivaly ve Vizovicích
• Rozhovor s 2. vicemiss K. Lebedovou
• Dotace na ŽP
• Městská památková zóna
• Nové hřiště u MŠ

2. vicemiss Kristýna Lebedová. Foto: Renata Mládenková

Přání
Redakční rada Vizovských novin přeje všem svým čtenářům, dopisovatelům a příznivcům, žákům všech vizovických
škol a všem dospělákům krásné prázdniny a dovolené, ať
se všem vydaří počasí a ať v nich vzpomínky na letošní
dovolenou zanechají ty nejkrásnější zážitky. Ať do nového
učebního a pracovního procesu vstoupí plní sil a elánu.
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Z městského úřadu
U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 16. 4. 2008 a 19. 5. 2008
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svých zasedáních následující usnesení:

• Zastupitelstvo města Vizovice vzalo na vědomí předloženou analýzu zpracovanou finančním výborem ve věci možného posílení
příjmů rozpočtu města pro rok 2008 a také materiál ředitelky Základní školy Vizovice „Možnost budoucího rozšíření školní
zahrady o sousední pozemek po projednání změny územního plánu“. V této souvislosti zastupitelstvo schválilo zařazení pozemku
(pod školní kotelnou) p.č. 3252/1 v k.ú. Vizovice do změny č. 16 ÚPN SÚ Vizovice na plochu pro občanskou vybavenost.
• V souvislosti se zvýšením příjmů města, zastupitelstvo uložilo TAJEMNÍKOVI zpracovat návrh novely obecně závazné vyhlášky
o poplatcích ze vstupného v duchu připomínek členů finančního výboru a předložit tento návrh k projednání na zastupitelstvo
města do 31.12.2008.
•  STAROSTCE uložilo předložit materiál o vyúčtováni Trnkobraní 2006 a 2007 a jeho ekonomický přínos městu ve vztahu k dohodám uzavřeným se Zlínským krajem, městem Zlín, společností RUDOLF JELÍNEK a.s. a spolkem pro obnovu
Tradičního Vizovického Trnkobraní.
• Zastupitelstvo doporučilo zařadit lokalitu Pod Hájem ke zpracování do nového územního plánu s jasným vymezením nové
komunikace a schválilo prodej pozemků, jemuž předcházelo vyhlášení záměru prodeje, p.č. 5090/17 a p.č. 5090/21 Zlínskému
kraji, za cenu 45.160,--Kč. Jedná se o pozemky, které byly zastavěny silnicí II/488 na „Barák“.
• Dále zamítlo žádost pana Karla Hrachovce o prodej pozemků p.č. 2788/2 a p.č. 2788/5 v k.ú. Vizovice – Paseky (ul.Krňovská)
a doporučilo RADĚ MĚSTA vyhlásit záměr pronájmu těchto pozemků.
• Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. st. 553/2 v k.ú. Vizovice včetně budovy. Jedná se o pozemek a budovu za prodejnou Agrocentra Smetana.
• Dále ZM souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje a schválilo prodej pozemku p.č. 2670/22 Markovi a Martině Švancarovým
za cenu 60.550,--Kč a pozemku p.č. 2670/23 Pavlu Lukaštíkovi za cenu 50.750 Kč, nacházejících se za „Korsikou“.
• Podobně schválilo prodej pozemku p.č. st. 471/2 Jarmile a Vladimíru Studeníkovým za cenu 1.600,- Kč na ulici Kopanická,
jejichž dům zasahoval velikostí 4m2 do obecní parcely.
• Také schválilo prodej p.č. st. 1751/2 včetně komína vlastníkům domu č.p. 992, ul. Poštovní, Vizovice za cenu 30.000,--Kč.
• Zastupitelstvo zamítlo níže uvedené žádosti o změnu územního plánu a doporučilo posoudit lokalitu v souvislosti s případným
zařazením do nového územního plánu:
- žádost č.j. MUVIZ 6517/2008 Pavla Kalendy – lokalita „Hodišova“
- žádost č.j. MUVIZ 9939/2008 Marka Stibory p.č. 2412/13 nad ulicí Hodišovská
- žádost č.j. MUVIZ 13204/2008 Hany Zapletalové p.č.PK 1390 na konci ulice Tyršova
- žádost č.j. MUVIZ 12739/2008 Věry Skalické p.č. 126/3 v k.ú. Chrastěšov nad lokalitou „Ve Dvoře“
- žádost č.j. MUVIZ 12531/2008 Lubomíra a Jany Špaňhelových p.č. 768 na konci ulice Nádražní až za garážemi
- žádost č.j. MUVIZ 12267/2008 Ley Hlavenkové p.č. 78/3 - Chrastěšov nad manželi Kmínkovými
- žádost č.j. MUVIZ 14368/2008 Petra Nevjelíka p.č. 1460 na Čamínkách
• Zastupitelstvo schválilo žádost Města Vizovice o změnu územního plánu p.č. PK 4528/4 a část p.č. PK 4528/1 a doporučilo jejich
zařazení do změny č. 16 ÚPN SÚ Vizovice jako plochu průmyslové výroby. Jedná se o pozemek těsně sousedící s koridorem R49.
• Dále schválilo v souladu s ust. §6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zrušení 20% koeficientu zastavěnosti ÚPN
SÚ Vizovice, což znamená pro občany mnohem volnější ruce při dostavbách a rekonstrukcích domů a zastupitelstvo souhlasilo
se zařazením změny koeficientu zastavěnosti do změny č. 16 ÚPN SÚ, což znamená, že zrušení vejde v platnost až po ukončení
změny č. 16 ÚPN SÚ.
• Zastupitelstvo schválilo nákup pozemků p.č. st. 1413 od Zlínského kraje včetně budovy bez čísla popisného, p.č. 205/6 a 205/7
vše v k.ú. Vizovice – jedná se o starou kanalizaci pod zámeckou zahradou a dále schválilo nákup pozemků za účelem uložení
zeminy na „Na Manství“, žleb “Čamínky“ a „Fišerův žleb“.
• Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 4934/14 na Janově hoře – přístup k chatové oblasti.
Také uložilo ODDĚLENÍ MAJETKU A INVESTIC (OMI) posoudit případný odkup pozemků v lokalitě Razov pro rozšíření
budoucí průmyslové zóny.
• Pověřilo STAROSTKU posouzením návrhu firmy REVIKA dle žádosti č.j.MUVIZ 9521/2008 v souvislosti s případným
zařazením pozemku do nového územního plánu.
• Souhlasilo s převodem objektu bývalého pivovaru do vlastnictví města Vizovice.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí prezentaci firmy ENVI projekt s.r.o. a schválilo záměr výstavby sběrného dvora odpadů
ve Vizovicích a zpracování projektové dokumentace.
• V souvislosti s tím pověřilo OMI výběrem vhodného pozemku k výstavbě sběrného dvora odpadů ve Vizovicích.
• Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků v průmyslové zóně nad Razovem - p.č. 4550/20 Zdeňku Čižmářovi za cenu
595.750,- Kč a p.č. st. 1318 firmě Ing. Blažek, SOKO-C za cenu 526.000,--Kč.
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• Zastupitelstvo zamítlo žádost č.j. MUVIZ 13418/2008 pana Jaroňka o prodej pozemku (přístup k chatě pana Jaroňka), také
zamítlo žádost č.j. MUVIZ 12967/2008 Václava a Jitky Miklíkových o prodej pozemku, protože městu byl tento pozemek
převeden bezúplatně a tudíž ho nelze převést do vlastnictví třetí osoby. Jedná se o pozemek, který by mohl propojit dvě ul.3
května a zlepšit dopravní obslužnost. Zastupitelstvo zamítlo žádost č.j. MUVIZ 13943/2008 Ing. Marconě o prodej pozemku
z důvodu rekonstrukce kanalizace – bylo doporučeno řešit tuto záležitost pomocí věcného břemene.
• Zastupitelstvo souhlasilo s úplatným převodem p.č. st. 1628 v k.ú. Vizovice s garáží na ulici Pardubská za cenu do 60.000 Kč.
Jedná se o garáž s pozemkem o výměře 44 m2, kterou bylo vhodné koupit a sjednotit tím vlastnictví města Vizovice v této
lokalitě, kde je plánována demolice domu na p.č.st. 338/1 z důvodu rozšíření komunikace, případná výstavba.
• Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. st. 296 na rohu křižovatky ulic Nová a Růžová (zahradnictví u Rychlíka)
• Ve věcech finančních schválilo zastupitelstvo finanční příspěvky organizaci EDUCO Zlín ve výši 5.000 Kč na nákup pomůcek,
o.p.s. DOTEK Vizovice ve výši 400.000 Kč, na činnost Základní umělecké škole Zlín ve výši 10.000 Kč, na činnost s mládeží v roce 2008 v celkové výši 200.000 Kč (jmenovitě: TJ SOKOL 43.000 Kč, KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 12.000 Kč,
TOM ČIŽICI 20.000 Kč, OREL 17.000 Kč, SK VIZOVICE 35.000 Kč, JUNÁK 38.000 Kč, VIZOVJÁNEK 35.000 Kč).
TJ SOKOL byl také schválen finanční příspěvek ve výši 4.690 Kč za stříkání ledové plochy za Sokolovnou v minulém zimním
období.
• Zastupitelé zamítli žádosti Marty Pečeňové-Hrůzové a Renaty Jaroščákové o příspěvek na kanalizační přípojku, žádost
Automotoklubu neslyšících Zlín o příspěvek na pořádání akcí pro neslyšící děti., žádost ZO ČSOP Buchlovice o poskytnutí
finančních prostředků na činnost záchranné stanice pro volně žijící živočichy pro rok 2008, žádost KČT Vizovice o příspěvek
na činnost.
• Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o úvěru z Fondu pro rozvoj bydlení pro rok 2008 s Janou Návratovou, 3.
května 835, Vizovice ve výši 60.000 Kč na obnovu střechy, Markétou Kudrnáčovou, Štěpská 390, Vizovice ve výši 100.000 Kč
na vestavbu bytu do půdního prostoru, Miroslavem Trlicou, Masarykovo nám. 20, Vizovice ve výši 50.000 Kč na obnovu fasády domu a 50.000 Kč na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti, Ing. Miroslavem Dubovým a Martou Dubovou, Prostřední
759, Vizovice ve výši 60.000 Kč na obnovu střechy, Ing. Miloslavem Kalivodou, 3. května 605, Vizovice ve výši 100.000 Kč
na vestavbu bytu do půdního prostoru, za podmínek stanovených v zápise z jednání Správní rady FRB dne 5. května 2008.
• Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2Z a 4Z týkající se přesunu jednotlivých položek uvnitř kapitol, vzalo na vědomí
informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 17. 4. 2008 do 19. 5. 2008 a schválilo odměny pro neuvolněné členy
Zastupitelstva města Vizovice a předsedy komisí a výborů dle novelizace vyhlášky ČR.
• Zastupitelé pověřili MÍSTOSTAROSTU Ing. Jaroslava Burkarta zjištěním možností financování částky 3 mil. Kč jako spoluúčast při budování sportoviště ve spolupráci s SK Vizovice.
• Ve věcech organizačních schválilo zastupitelstvo zrušení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vizovice, místní část
Chrastěšov kategorie JPO V a uložilo MÍSTOSTAROSTOVI zajistit majetkové vypořádání JSDH JPO V obce Vizovice, místní
části Chrastěšov.
• Ve věci sociálních služeb pověřilo Mgr. Jiřího Ludvíčka k sestavení pracovní a řídící skupiny na tvorbu komunitního plánu pro
ORP Vizovice a souhlasilo s uzavřením smlouvy s Bc. Josefem Zdražilem na vypracování a podání žádosti o dotace na tvorbu
komunitního plánu pro ORP Vizovice v termínu do tří týdnů od vyhlášení příslušné výzvy v rámci OP LZZ.
• Ve věcech majetkových zastupitelé pověřili OMI dalším jednáním za účelem prodeje nemovitostí s vyhlášeným záměrem prodeje. Vzali na vědomí zprávu o průběhu zpracování Plánu zásad památkové ochrany Vizovice. V té samé věci uložili STAROSTCE
zveřejnit informace o průběhu zpracování pracovní verze nových regulativ Městské památkové zóny Vizovice v termínu do 30.
5. 2008.
• Dále pak uložili TSMV ve spolupráci s OMI navrhnout řešení veřejných záchodků a delegovali starostku Mgr. Alenu
Hanákovou, jako zástupce města, na řádnou valnou hromadu společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice, která se koná
18. 6. 2008 v 10:00 hod. v sídle společnosti.
• Na návrh odboru životního prostředí, uložilo zastupitelstvo OMI projednat a připravit podklady pro výměnu navržených
pozemků (v oblasti Těchlova) ve vlastnictví města Vizovice za pozemky ve vlastnictví společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.
a předložit zastupitelstvu závěry těchto jednání k projednání o možné výměně.
• Ve věci záměru prodeje pozemků v lokalitě „Starého kina“ stanovili zastupitelé termín odevzdání písemných nabídek v souladu
s usnesením zastupitelstva č. I/10/08 nejpozději do 16. května 2008 do 12:00 hod. Bylo možné doručit osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na podatelnu Městského úřadu Vizovice, Masarykovo nám. 1007, a to v zalepené obálce
označené nápisem „Záměr odprodeje pozemků v lokalitě starého kina – neotvírat“ a opatřené názvem subjektu podávajícího
nabídku.
• V různém zastupitelé schválili vstup města Vizovice do Sdružení místních samospráv zasláním členské přihlášky.
Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta
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Z městského úřadu
Rozhovor s Mgr. Hynkem Steskou - krajským radním

Mgr. Hynek Steska pracuje
jako člen krajské rady, kde je
zodpovědný za oblast informatiky
a územního pánování.

Pane radní, rád bych se Vás
chtěl zeptat, jaké jsou nejnovější informace ke koridoru
R49?
Jednou z největších slabin
Zlínského kraje je dopravní
obslužnost. Proto je vybudování
zhruba šedesáti kilometrů rychlostní komunikace R 49 obrovskou příležitostí pro budoucí rozvoj zlínského regionu. Nejedná
se pouze o rozvoj průmyslový, ale
dopravní zpřístupnění kraje bude
také znamenat prudký rozvoj
turistického ruchu v celém regionu a to vše s pozitivními dopady
na zaměstnanost obyvatel.
Celý koridor pro vedení rychlostní komunikace R49 byl převzat z územního plánu územního celku Zlínské aglomerace
a zapracován do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
V současné době probíhají
práce na technické studii a dokumentaci EIA, která má posoudit
dopady stavby na životní prostředí. Předmětem studie je vedení
trasy R 49 včetně variant navržených v koridoru vymezeném
územním plánem. Jsme velmi
rádi, že se nám daří komunikovat se starosty a občany dotčených
obcí a postupně je přesvědčovat
o významu stavby nejenom pro
kraj, ale hlavně pro rozvoj jejich
obcí.
Kdy bude schvalován územní plán velkého územního
celku Zlínské aglomerace?
V současné době jsme z pohledu územního plánu v poměr-

ně neobvyklé situaci, protože je
vymezen dvěma územními plány.
Územní plán velkého územního
celku (ÚPN VÚC) Zlínské aglomerace a ÚPN VÚC Beskydy.
Ty budou v nejbližší době
nahrazeny Zásadami územního
rozvoje Zlínského kraje (ZÚR
ZK), což je nová územně plánovací dokumentace, pořízená již podle nového stavebního
zákona a jednoznačně vymezená
územím Zlínského kraje. Práce
na obsahu ZÚR ZK by měly
být v těchto dnech dokončeny.
Předpokládáme, že v měsíci červenci proběhne veřejné projednání tak, aby o schválení mohlo
rozhodnout ještě stávající zastupitelstvo.
A jak to vypadá s koridorem
pro železniční trať Vizovice Valašská Polanka?
Je to projekt, který intenzivně
diskutujeme se zástupci Českých
drah a obcemi. Stále pracujeme
se záměrem navrženým v Politice
územního rozvoje ČR. Jeho
důvodem je zkapacitnění trati
se zaměřením na osobní dopravu a zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí. Celá
možná trasa trati je proto v souladu s Generelem dopravy v tuto
chvíli chráněna v Zásadách
územního rozvoje. V současné
době se zpracovává prověřování
trasy v rámci vymezeného koridoru. Zároveň probíhají intenzivní
jednání o rozsahu projektu.
Prodloužení trasy z Vizovic
do Púchova je v tuto chvíli spíše
hypotetickou možností než blízkou skutečností. Úkolem územního plánu však není reagovat
na okamžité potřeby kraje a obcí,
ale musí „myslet“ několik let až
desítek let dopředu.
Plánovaná trasa železnice
není ideální pro město; není
možné pro železnici vymyslet jiný koridor než středem
města a přes naší průmyslovou
zónu?
Ano, víme, že v případě realizace železniční trati v tuto chví-

li fixované trase bývalé „Baťovy
dráhy“ by se pro řadu občanů
města Vizovice výrazně zhoršily
životní podmínky. Zároveň by trať
zkomplikovala rozvoj podnikání
v oblasti Razov. Proto jsme při
společném jednání rady zlínského
kraje a radních Vizovic pozorně
vyslechli připomínky člena rady
města Vizovic, pana Burkarta,
a shodli se na prověření možnosti
využití koridoru navrženého pro
rychlostní komunikaci R 49 i pro
železniční trať. K tomuto účelu
má být ve spolupráci s Českými
drahami vypracována územní
studie, která by mohla prověřit
reálnost této pro rozvoj města
Vizovice výhodnější trasy.
V jakém stavu je příprava
trasy vysokého napětí vedoucí směrem na Slovensko přes
Vizovické údolí zmíněné
v politice dopravy české? Co je
v této záležitosti nového?
Celý koridor pro vedení velmi
vysokého napětí je v tuto chvíli
záměrem, který vychází z Politiky
územního rozvoje České republiky. Jeho realizace má zajistit
propojení evropských českých
a slovenských distribučních sítí.
Záměr musí být ale nejprve
dohodnut na mezinárodní úrovni a teprve potom bude koridor
navržen do územně plánovací
dokumentace.
Dá se říci, že Zlínský kraj
pomáhá Vizovicím i v oblasti
informatiky?
Aktivity, které by přímo
mohli pocítit jednotliví obyvatelé Vizovic bychom jistě hledali
velmi obtížně. To je spíše úkolem
jednotlivých obcí. Na druhé straně je Zlínský kraj v rámci republiky výjimečný tím, že vytváří
a ve spolupráci s obcemi realizuje celou řadu služeb, které pak
v denní praxi usnadňují práci
obcí, tedy i Vizovic.
Jedná se například o jednotnou
digitální technickou mapu, díky
níž jsou přístupné technické mapy
společně s leteckým snímkováním
a katastrálními mapami. Pro obce

je pak určitě pohodlnější nahlížet
do jedné přehledné univerzální
mapy, než studovat ve stovkách
typů map jednotlivých obcí.
Kraj vytváří obcím servis i dalšími aplikacemi, jako jsou například Portál územně analytických
podkladů, Účelová katastrální
mapa, mapový server Zlínského
kraje a podobně.
Pane radní, jste zároveň
náměstkem primátorky města
Zlína zodpovědným za oblast
cestovního ruchu. Můžeme
očekávat nějaké společné projekty našich měst?
Kolem města Zlína i přímo
ve městě vyrostly v posledních
letech kilometry nových cyklostezek, které jsou obyvateli vítány a intenzivně využívány. Již
od počátku jsme začali spolupracovat s okolními obcemi na přípravě společných tras. Odtud byl
již jen krůček k myšlence propojit
obce podél řeky Dřevnice páteřní
cyklostezkou. Proto jsme iniciovali setkání zástupců obcí v povodí
Dřevnice, se kterými jsme se shodli se na smysluplnosti projektu.
V tuto chvíli je hotová studie regionální cyklotrasy, která
začíná v Otrokovicích a končí
ve Vizovicích, využívá levého
i pravého břehu řek Dřevnice
a Lutoninka a umožňuje napojení
na již stávající dálkové cyklotrasy
Moravská stezka a Beskydskokarpatská magistrála. K páteřní
stezce je navržena i zhruba stokilometrová síť navazujících tras.
V dalším kroku připraví jednotlivé obce projektovou dokumentaci a stavební rozhodnutí,
aby bylo možno vypracovat společný projekt a žádat o finanční podporu z evropských fondů.
Jsem přesvědčen, že takováto síť
bezpečných cyklostezek významně
přispěje k rekreaci obyvatel regionu, běžnému dennímu využití,
ale podpoří také rozvoj cestovního
ruchu.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Hynek Steska – krajský
radní a Ing. Jaroslav
Burkart – místostarosta
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Rada Zlínského kraje
Dne 21.4.2008 se konalo ve Vizovicích společné zasedání
Rady Zlínského kraje a Rady Města Vizovice, na němž byly
mj. vzneseny i tyto dotazy, které Vám s odpověďmi předkládáme:

koridoru tak, aby minul centrum města? Byla prozkoumána možnost vést koridor souběžně s R49? Jak to vypadá
následně z hlediska termínů – územní rozhodnutí, stavební
povolení, realizace stavby apod.?

Dotaz:
V  jakém časovém horizontu se plánuje výstavba třetího
stoupacího pruhu na Sirákov?
Dle našeho názoru, toto zkapacitnění komunikace I/49
ji velmi zatraktivní u řidičů nejen v zimních měsících
a způsobí příliv nových vozidel, které v minulosti jezdily
po jiných komunikacích. Ve vztahu s jinými opatřeními,
jako jsou zákaz vjezdu vozidel těžších jak 12 tun směrem
na Luhačovice a odstranění vady průjezdnosti Lhotskem
– výstavbou obchvatu Lhotska – budou Vizovice znevýhodněny atraktivností průjezdu vozidel přijíždějících s R49 směrem na Slovensko (přes Lhotsko) i směrem na Ostravu (přes
Vsetín). Dle našeho názoru počet vozidel ve Vizovicích bude
růst rychleji než v jiných lokalitách.Chystá se nějaké opatření, které by tomuto stavu zabránilo, nebo existují argumenty,
které tuto úvahu vyvracejí?

Odpověď:
Projekt modernizace železniční trati Otrokovice – Vizovice je
investiční akcí připravovanou Správou železniční dopravní cesty,
s.o. (SŽDC) a je zařazen mezi projekty, u nichž se předpokládá
spolufinancování ze zdrojů EU prostřednictvím Operačního
programu doprava Ministerstva dopravy ČR. Cílem je elektrizace celého traťového úseku Otrokovice – Vizovice jednofázovou
stejnosměrnou napájecí soustavou 3000 V a dále zdvoukolejnění
úseku Otrokovice – Zlín střed. V rámci této rekonstrukce má
dojít ke kompletní přestavbě žst. Zlín střed, včetně výstavby nové
výpravní budovy a plné peronizace s mimoúrovňovým přístupem
podchodem.
Vzhledem ke skutečnosti, že trať prochází z velké části zastavěným územím města Zlína, dochází zde k četným křížením se silnicemi a místními komunikacemi. Tato situace způsobuje řadu
problémů k řešení, např. mimoúrovňové křížení ulice Dlouhá
(Město Zlín požaduje rekonstrukci mostního objektu a zvětšení
počtu jízdních pruhů na silnici II/490 (ulice Dlouhá) pod mostem, dle možnosti i zvětšení podjezdné výšky), křížení s místní
komunikací u zastávky Zlín – Podvesná (v budoucnu zřejmě
přeložka II/490 - navrženo mimoúrovňové křížení se železnicí
na mostním objektu, kde bude i zastávka Zlín – Podvesná),
mimoúrovňové křížení železniční trati a silnice III/4913 v místní části Želechovice (mostní objekt nevyhovující).
Traťový úsek Zlín střed – Vizovice zůstane jednokolejný, bude
však elektrizován a bude vybudována nová výhybna Zlín –
Příluky pro zajištění větší propustnosti trati.
Město Vizovice požaduje vybudování nové zastávky Vizovice
– Razov. Možnost vybudování této zastávky investor SŽDC
sleduje a ve zpracovávaných stupních dokumentace stavby ji
zahrnuje, její případná realizace a možné sdružené financování
stavby s městem Vizovice (např. navazující pěší komunikace)
bude předmětem dalších jednání.
Zlínský kraj i SŽDC podporují záměr modernizace trati
a počítají s jejím budoucím využitím v souladu se strategickými
dokumenty Zlínského kraje.
Výstavba nového úseku Vizovice – Valašská Polanka není součástí této stavby a její trasa bude i nadále držena jako územní
rezerva.

Odpověď:
Pro přípravu a realizaci akce „I/69 Liptál – Jasenná“, jejíž
součástí je i vybudování stoupacích pruhů Sirákov, byl zpracován harmonogram, podle kterého by vlastní realizace stavby
měla proběhnout v letech 2013 – 2015. Investor – Ředitelství
silnic a dálnic ČR, správa Zlín – je v současné době ve stupni
zpracování investičního záměru. Již v této fázi ale dochází
k neplnění termínu jeho dokončení a schválení (01/2008),
protože se nedaří získat souhlasy dotčených obcí. Obec Jasenná
nesouhlasí se změnou územního plánu obce.
Pokud jde o problematiku nárůstu počtu vozidel - situaci
by pravděpodobně pomohlo řešit urychlení přípravy výstavby
rychlostní silnice R49, která se v současnosti nachází ve fázi
zpracování EIA. Jiná opatření zatím ŘSD nepřipravuje.
Dotaz:
V  jakém časovém horizontu je naplánována elektrifikace
železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice?
Aktuální situace v otázce dobudování železnice směr
Valašská Polanka. Dle dostupných informací by měl ÚPN
VÚC ZA  být schválen krajským zastupitelstvem v tomto
funkčním období. Je možné ještě zasáhnout do navrhnutého

Nová technika v Technických službách města Vizovice
Od února letošního roku
provozují Technické služby
města Vizovice nový vůz určený
ke svozu komunálního odpadu Renault Midlum 280.16

v provedení 4x4 s nástavbou
Novarini Midicompact o objemu 11m3. Vozidlo bylo pořízeno prostřednictvím operativního leasingu od společnosti

Myland s.r.o., přičemž měsíční
pronájem činí 76 993 Kč vč.DPH. Pronájem byl uzavřen
na dobu 48 měsíců s možností
odkupu za zůstatkovou hod-

notu 1 201 424 Kč.
Od doposud používaných
svozových automobilů LIAZ
100 s nástavbou BOBR se
nový vůz liší především způ-
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sobem stlačování sváženého
odpadu a konstrukcí vany
nástavby, která je nepropustná
a kromě svozu běžných komunálních odpadů umožňuje
i sběr biologicky rozložitelných
odpadů, což u dosud používané techniky nebylo možné.
V  porovnání se staršími
nástavbami s rotačním lisováním sváženého odpadu dokáže nástavba Novarini s lineárním lisováním odpadu svoz
téměř dvojnásobného množství odpadu, to znamená, že
jestliže jsme dosud byli schopní s jedním vozidlem odvézt
zhruba tři tuny, s novým vozidlem je možné transportovat
na skládku až 7 tun odpadu.
K dalším výhodám nového
vozu patří kompaktnější rozměry, v porovnání s nástavbami s lineárním lisováním
jiných výrobců kratší zadní
převis a na rozdíl od dosavadních Liazek s pohonem pouze
jedné nápravy i pohon všech
kol.
Souhrn všech těchto vlastností činí z nového přírustku našeho vozového parku
takřka ideální prostředek pro
svoz odpadu v členitém terénu
s malými poloměry zatáček
a užším profilem místních
komunikací.
V této souvislosti si neodpustím jednu poznámku. Během
výběrového řízení jsme byli
zástupci výrobců komunální
techniky přesvědčováni o zbytečnosti podvozku s pohonem
všech kol, který podle jejich

názoru pouze zbytečně zvýší
nákupní cenu zhruba o půl
milionu Kč, navíc vzhledem
k obtížnějšímu zajišťování
podvozku podle našich specifikací prodlouží dodavatelskou
lhůtu a přitom nepřinese žádné
výhody. Po zahájení zkušebního provozu se do Vizovic jezdili ti samí prodejci dívat, jak
se, na domácí poměry poněkud neobvyklá, kombinace
osvědčuje v provozu a nezbylo jim než konstatovat, že
jiný druh svozového vozidla
by se do našich podmínek ani
nehodil.
A nejen to, nedá mi, abych
se nepochlubil, zvlášť když se
někteří občané Vizovic dívají
na zaměstnance Technických
služeb, mírně řečeno, tak trochu z patra – o obsluze svozových vozů se zástupci dodavatelů nástaveb vyjadřovali v tom
smyslu, že patří k tomu nejlepšímu, co v Česku s komunálními vozy jezdí a nejlépe byla
hodnocena práce pana Rexy.
Po absolvování několika svozů
se zacvičovanými posádkami
o něm obchodní zástupce společnosti I-tec řekl, že minimálně čtyři roky neviděl nikoho,
kdo by tak bravurně zvládal
toto řemeslo.
Tím jsem se dostal k druhé
stránce věci. Nové vozidlo
samozřejmě nemá jenom samé
výhody. Předně jeho obsluha je mnohem náročnější
než obsluha starší techniky
a nějaký čas bude trvat, než se
posádky naučí využívat všech

jeho možností. Oproti starším
nástavbám je nová nástavba
pomalejší při výsypu odpadových nádob a následném lisování odpadu. Další nevýhoda
nástavby vyplývá z jejího primárního určení ke svozu biologicky rozložitelného odpadu,
což ji handicapuje při svozu
běžných domácích odpadů
s převažující složkou popelovin. Během dvou let však
s největší pravděpodobností
převáží právě svoz biologicky
rozložitelných odpadů, který
v současné době připravujeme
a který bychom právě bez této
nástavby ani nebyli schopni
zajistit.
Nový vůz v Technických
službách nahradí dva dosud
používané vozy Liaz-BOBR,
které budou odprodány
a třetí používaný Liaz BOBR
bude přestavěn úpravou zadního čela nástavby tak, aby
byl schopen svážet odpadové
nádoby bez ohledu na jejich
velikost a druh. V  provozu
zůstane tato Liazka ještě nejspíše dva roky než bude nahrazena novým svozovým vozem,
jehož dodávka bude součástí
technologie připravovaného
sběrného dvora.
Méně nápadnými přírustky v Technických službách
je technika, jejímž hlavním
úkolem bude zlepšení zimní
údržby místních komunikací. Vozidlo Gazela, které je
součástí vozového parku už
více než rok, bylo dovybaveno malou sněhovou radlicí

SRM 1800 o šířce 2400m,
která byla dodána společností
KOBIT SZ s.r.o. Nová Paka
za 118 881 Kč vč. DPH.
Vzhledem k tomu, že Gazela
má pohon 4x4 a vyniká kompaktními rozměry bude její
hlavní parketou v zimním
období úklid sněhu na užších
a hůře přístupných místních
komunikacích.
Gazele vybavené radlicí bude sekundovat poslední přírustek našeho vozového parku, kterým je malý
sklápěč Piaggio Porter, který
byl dodán společností I-Tec
Ostrava s.r.o. za 499 000 Kč.
Ve třetím čtvrtletí plánujeme
nákup sypače vozovek Simed
SVS 0.4E v ceně 144 347 Kč,
který je možné uložit na jeho
ložnou plochu o rozměrech
199x140 a tato souprava bude
díky svým takřka miniaturním
rozměrům a pohonu všech kol
používána v zimním období nejen k posypu místních
komunikací, ale i chodníků.
Oba uvedené vozy Gazela
i Piaggio budou v letním období využívány k údržbě městské
zeleně a v zimě významným
způsobem sníží naši závislost
na externích dodavatelích služeb spojených se zimní údržbou.
V příštím článku se budeme
věnovat možnostem výstavby nového sběrného dvora
s dotřiďovacím centrem
a postupné obnově vozového
parku v nejbližší budoucnosti.
Ing. Alois Pavlůsek

Vývoj městské památkové zóny
Jak jsme vás již informovali v 1. letošním čísle VN,
zastupitelstvo města schválilo na konci minulého roku
tvorbu tzv. hodnotících
listů pro jednotlivé objekty
v městské památkové zóně
(MPZ). Podrobnější informace o hodnotících listech
vyšly ve VN 11-12/2007.
Na únorovém zasedá-

ní zastupitelstva seznámil
vedoucí Odboru životního
prostředí MěÚ Vizovice
ing. Martin Pacoň zastupitele města i občany s postupem a termíny při zpracování plánu zásad v první
polovině roku 2008.
Leden – vyčíslení počtu
objektů v MPZ (asi 600)
Únor – stanovení kalkulace

a způsobu zpracování podkladových materiálů
Březen – stanovení postupu
zpracování Plánu ochrany
včetně regulativ, zahájení
zpracování
Červen – dokončení zpracování úvodních dat u vytypovaných objektů z archívu
a předání k dalšímu zpracování

Dne 21. 3. 2008 proběhlo pracovní setkání zástupců města, městského úřadu
a ing. arch. Sommera,
konzultanta ministerstva
kultury, ve věci zpracování regulativ MPZ Vizovice
ve smyslu přípravy Plánu
zásad ochrany centrální části
MPZ Vizovice dle technické
novely zákona o památkové
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péči. Na tomto setkání byl
dohodnut postup zpracování Plánu ochrany včetně
regulativ. Jako první se začaly zpracovávat úvodní data
hodnotících listů jednotlivých vytipovaných objektů
na území MPZ. Přípravná
část, kterou zpracovávalo
město, je již hotova.
Konkrétně bylo dohodnuto, že:
Plán ochrany včetně regulativ, hodnotících
listů a grafických příloh
bude zpracován v 1. etapě
pouze pro část A  – určující charakter MPZ (závazná
část) a ostatní památkově
významné objekty, nacházející se mimo část A, ale
které s touto částí bezprostředně souvisí; ve zbývajících částech MPZ budou
vytipovány nejvhodnější urbanistické soubory,
stejně tak samostatně stojící objekty, které budou
označeny jako „památkový
potenciál“ území centrální
části Vizovic; pro ostatní

plochy v území (převážná
část MPZ) bude navržena
obecná, doporučená forma
památkové ochrany jednotlivých objektů, veřejné
zeleně a veřejných ploch;
tento postup při zpracování regulace MPZ Vizovice
není konečný a jeho úpravy
budou vycházet ze zkušeností s tímto materiálem
v praxi. V  případě potřeby
není vyloučeno vypracování závazné části pro celou
MPZ.
Hodnotící listy:
V  současné chvíli je
dokončena příprava úvodní
části hodnotících listů jednotlivých objektů na území
MPZ v části A, tj. části určující charakter historického
území, a ostatních památkově významných objektů,
nacházejících se mimo část
A, ale které s touto částí bezprostředně souvisí. Ke každému objektu na dotčeném
území jsou zjišťovány identifikační údaje obsahující
dataci vzniku, autora stavby

a přehled stavebního vývoje
dotčeného objektu.
U objektů, ke kterým se
dochovala výkresová část
původního průčelí, je vytvářena kartotéka, která bude
podpůrně sloužit k obnově.
K těmto účelům je využíváno jak dostupných historických materiálů, tak archivních záznamů ve vlastnictví
města.
Veškeré
shromážděné
materiály budou následně předány ke zpracování ing. arch. Liboru
Sommerovi, který v souladu
s požadavky MK ČR zpracuje odbornou část hodnotících listů, tj. provede
charakterizaci památkových
hodnot dotčených objektů a navrhne doporučení
k další péči o objekt. Poté
bude zpracována výkresová část a další dokumenty
v souladu s metodikou MK
ČR tak, aby se tento materiál po odsouhlasení všech
dotčených orgánů mohl
stát právním dokumen-
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tem. Předpokládaný termín
realizace je do konce roku
2008.
Velmi bychom uvítali,
pokud by někdo mohl poskytnout odboru památkové péče
jakoukoliv výkresovou dokumentaci, fotografie, či jiné
materiály dokumentující
stavební vývoj města. Čestně
vrátíme!
Informace k výpisu
objektů dle č.p.: Teprve
po provedení charakterizace památkových hodnot
ing. arch. Sommerem bude
počet vytipovaných objektů
ujasněn. Poté bude možno
sdělit č.p. konkrétních
objektů, kterých se navržená regulativa budou týkat
a v jakém rozsahu – předpokládaný termín podzim
2008.
Upozorňujeme, že mapu
městské památkové zóny
naleznete na webových stránkách města Vizovice.
Z podkladů
Ing. Aleny Pospíšilové
zpracoval Jan Špaňhel

Město získalo dotace na zlepšování stavu přírody
a krajiny ve Vizovicích
Státní fond životního
prostředí (SFŽP) schválil
všechny tři projekty města
Vizovice zaměřené na zlepšování stavu přírody a krajiny, které byly v lednu
letošního roku předloženy
do Operačního programu
Životní prostředí. Finanční
podpora získaná ze zdrojů
ERDF (Evropského fondu
regionálního
rozvoje)
a SFŽP pokryje cca 90%
celkových
způsobilých
nákladů projektů.
První projekt s názvem
,,Liniová výsadba dřevin“ v celkové hodnotě

421 293 Kč řeší potřebu
výsadby, obnovy a doplnění liniových prvků
podél komunikací, polních cest a betonových
hnojišť v oblastech místní
části Čamínka, Těchlov
a Dubovsko. Cílový stav
společenstev interakčních
prvků jsou stromořadí –
ovocná i ostatních dřevin
a zapojená společenstva
keřů.
Druhý projekt s názvem
Rekultivace
prostoru
,,Staré cihelny“ v celkové
hodnotě 2 314 237 Kč řeší
potřebu rekultivace prosto-

ru bývalé panské cihelny,
která byla dříve využívána jako skládka tuhého
komunálního
odpadu.
Hlavním
nedostatkem
tohoto zájmového území
je současný stav vegetace,
která nevytváří možnosti
zapojení jednotlivých částí
staré cihelny do jednoho
funkčního celku, zároveň
tento prostor koncepčně
nezapadá do zastavěného
území. Cílový stav proto
budou tvořit jednak lesní
společenstva na svahu pod
cykloareálem, dále trvalé
travní porosty, solitéry,

skupiny stromů a aleje.
Třetí projekt s názvem
,,Krajinné úpravy vstupu do Vizovic“ v celkové
hodnotě 320 562 Kč řeší
problém spojený s krajinným rázem okolí hlavní
příjezdové komunikace
do obce Vizovice ze směru
od Zlína. Předmětem projektu je odstranění náletů
a nevhodných druhů dřevin, dosadba liniové zeleně
s izolační funkcí, výsadba
liniové sídelní zeleně včetně stromořadí okrasných
ovocných dřevin.
Ing. Jana Kubíková
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Partnerská schůzka Comenius
V  rámci grantového projektu Comenius - spolupráce partnerských škol,
se uskutečnila na Základní
škole ve Vizovicích partnerská schůzka všech zúčastněných států. A  tak jsme se
ve dnech 19.‒23. května
2008 setkali s našimi kolegy
z Turecka, Řecka a Lotyšska.
Skupina se skládala z 9
kantorů a 8 dětí. Všichni
se snažili hovořit anglicky,
dozvědět se co nejvíce, a co je
hlavní, navázat nová přátel-

ství. Program byl koncipován
tak, aby obsahoval práci na
projektu ve škole, prezentaci
naší školy a také poznávání
naší vlasti. Příprava celé akce
byla velmi náročná, protože
je třeba splnit všechna kritéria požadovaná EU, neboť se
jedná o projekt mezinárodní.
Do celé akce kromě školy
byly zapojeny také rodiny,
ve kterých cizí děti bydlely.
Ve Vizovicích jsme navštívili
firmu R. JELÍNEK a.s. a také
workshop výroby vizovické-

ho pečiva u paní Ludmily
Kalivodové. Ve Zlíně jsme
byli přijati
panem radním J. Ondrušem, který si
na nás našel čas a povyprávěl o historii a současnosti
Zlína. Vyvrcholením bylo
přijetí na Městském úřadě
ve Vizovicích paní starostkou A. Hanákovou. Poté
následovala vernisáž fotografí ze všech států v kulturním domě, která byla
otevřena i pro veřejnost.
Spolupracovali jsme také se

SŠOS ve Vizovicích, která
pro nás připravila fotografie
z našeho regionu. Oslovili
jsme pana Richarda Jaroňka,
který nám vyprávěl o svých
zkušenostech ze života žraloků a přispěl svými fotografiemi do naší výstavy. Závěrem
naší partnerské schůzky byla
jednodenní návštěva hlavního města Prahy. Naši hosté
odlétali unaveni, ale spokojeni a plni nových dojmů.
Mgr. Milada Macků,
koordinátorka projektu

Sportovní úspěchy našich dětí v letošním roce
V  lednu náš dětský
domov pořádal III. krajský
přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů
Zlínského kraje na Tesáku.
Zúčastnilo se 7 dětských
domovů. V  celkovém hodnocení se naše děti umístily na 1.místě před dětmi

z DD ve Zlíně na Lazech
a dětmi z Dětského domova
v Uherském Hradišti. Tuto
akci nám finančně zabezpečila Nadace Terezy Maxové.
V  únoru, díky daru
Občanského sdružení pomoc
pro budoucnost našim dětem,
měly možnost všechny naše

děti lyžovat v Krkonoších. Již
tradičně jsme bydleli na chatě
Českého rozhlasu v Peci pod
Sněžkou.
V březnu jsme se zúčastnili plaveckých závodů, které
pro děti z dětských domovů pořádal Dětský domov
v Uherském Hradišti .
Naši závodníci přivezli
několik medailí. V  individuálním plavání získali 2
bronzové a jednu stříbrnou
a v závodě štafet ( 4x25 m)
vyhráli medaili bronzovou.
V současné době se 5 chlapců chystá do Prahy na obhájení sportovního stipendia
od Nadace Juraje a Deany
Jakubiskových. Toto stipendium by mělo stejně jako

letos i v příštím školním roce
pomáhat hradit náklady spojené s aktivní činností ve fotbale a ve floorbalu.
Svatava Poláchová,
zást.řed. DD
na Chrastěšovské ulici
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Moderní hřiště v mateřské škole
Přišlo jaro a s jarem krásné
dny. V  těchto dnech začala do mateřské školy najíždět těžká technika, která
odstraňovala kovové prolézačky, houpačky, skluzavku.
Vyrovnávala terén na jednom
dětském hřišti před školou.
Děti se zájmem a zvědavostí
sledovaly práci dospělých, ale
i měnící se okolí. Po několika
dnech byl podklad hřiště rozložen, udusán a přichystán
k postavení nových dřevěných, barevných prolézaček.
Prolézačky a houpačky
v dětech vzbudily nadšení
a děti se začaly ještě více
na hřiště těšit. Nejen děti, ale
i dospělí se nemohli dočkat
dne otevření, který byl stanoven na pátek 16. 5. 2008.
Nadešel den očekávání.

Mateřská škola od rána žila
slavnostní atmosférou.
V  10,30 hodin jsme se
všichni i s pozvanými hosty
sešli u zářícího hřiště. Paní
ředitelka poděkovala všem
firmám,
lidem, kteří se

podíleli na přípravě a Městu
Vizovice za finanční zajištění. K dobré náladě přispěla
i píseň, kterou děti zazpívaly. Po přestřihnutí stuhy
paní starostka popřála dětem
krásné sportovní a tvořivé

zážitky. V  ten den se všechny děti vystřídaly, vyzkoušely
skluzavku, prolézačky a taky
houpačky.
V  dětských očích zářila
spokojenost, nadšení, elán,
radostné těšení na odpoledne, kdy předvedou nové
hřiště svým rodičům. Pohled
na rozjasněné oči dětí byl
odměnou pro všechny, co se
podíleli na přípravě moderního dětského hřiště.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat paní ředitelce
Haně Úlehlové, která stála
za celým zrodem dětského hřiště, Městu Vizovice
a firmám H+M Zlín-Štípa,
TENNIS Zlín, Lubomír
Straka – Flora Servis Brno.
Řepová Ilona
zástupkyně ředitelky

Toulky po Jánošíkových dierách
Ve dnech 7.–11. května
2008 jsme se zúčastnili turistického zájezdu do Vrátné
doliny na Slovensku spolufinancovaného v rámci projektu „Paprsek“ Evropskou unií
a Zlínským krajem. Společně
s kamarády ze Základní školy
při Dětském domově ve Vizovicích a s dětmi ze Základní
školy ve Vrbovém jsme byli
ubytovaní v Terchové.
Bylo to skvělé! Turistické
vycházky, při kterých jsme
poznávali Malou Fatru, byly
nezapomenutelným zážitkem.
Hlavně úseky, které jsme zdo-

lávali ve skalách po žebřících,
byly docela velkým dobrodružstvím. Na vrcholcích ležely ještě zbytky sněhu, což
byla nádhera. Vyvezli jsme se
lanovkou do výšky 1400 m
nad mořem, abychom mohli
shlédnout krásné panorama hor z Velkého Kriváně.
Nevšední zážitky nás čekaly
při přechodu skalnatými roklinami v Jánošíkových dierách a při zdolávání vrcholu
Malého Rozsutce. Provázel
nás jen jediný průvodce, a to
železné žebříky, které vedou
i na nepřístupná místa.

Když jsme přišli z túry, byli
jsme rádi, že jsme na ubytovně, protože nás nejen bolely
nohy, ale také jsme se těšili
na dobrou večeři.
Moc se nám líbila stezka odvahy, i když se musím
přiznat, že jsem se zpočátku
trochu bála, ale to asi každý
z nás. Nakonec všechno dobře
dopadlo, bylo to super.
Také jsme opékali u táboráku špekáčky a všichni jsme si
u ohně krásně zazpívali slovenské i české písničky.

Zájezd se nám skutečně vydařil, měli jsme možnost poznat nové kamarády,
vidět krásnou přírodu, poznat
slovenskou řeč. Zažili jsme
hodně legrace, dobře jsme
si se slovenskými kamarády
rozuměli, máme dlouho na co
vzpomínat.
A  teď už se zase těšíme,
jak přijedou naši přátelé ze
Slovenska – z Vrbového k nám
do Vizovic!
A. Kostílková, P. Tomšů,
ZŠ při DD Vizovice

10
	školy
Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
Pořádané akce
Březen
• turistická akce „Hledání jara“
• turistická akce „Odemykání studánek“
Duben
• kurzy batikování
• vybudování pískoviště na zahradě DDM
(ve spolupráci s komisí pro školství, kulturu, tělovýchovu a spolkovou činnost)
• tradiční Slet čarodějnic
Květen
• autobusový zájezd pro rodiče s dětmi na 40. ročník celostátní turistické akce 36 000 valašských kroků
• Bambiriáda 2008 na zahradě DDM
(přehlídka a prezentace činnosti organizací zabezpečujících volnočasové aktivity ve Vizovicích)
Červen
• Orizaro 2008 (ORIentační ZÁvod ROdinných družstev v pohádkovém Háji nad Vizovicemi)
• dva víkendové vodácké sjezdy řeky Bečvy (rodiče s dětmi)
Mnohé turistické a větší akce byly pořádány ve spolupráci s TOM Čižici Vizovice.

DDM Zvonek Vizovice oznamuje, že letošní nabízené tábory jsou téměř obsazené.
Více informací také najdete na: www.ddmzvonek.cz
(nabídka zájmových kroužků pro příští školní rok, fotogalerie jednotlivých akcí, kontakty, přihlášky a pod.)
Děkujeme všem rodičům, sponzorům, příznivcům a ostatním spolupracovníkům za jejich přízeň a přejeme jim prázdniny
plné zdraví, radosti a pohody.
Za DDM Vizovice Zdeňka Šimoníková

Slet čarodějnic 2008
Dne 30. 4. 2008 se
Vizovicemi opět hemžily
čarodějnice, konal se VI. Slet
Čarodějnic z Vizovic a okolí.

Den matek

Dne
11.
5.
2008
Akci pořádal Dům dětí
a mládeže Zvonek Vizovice na Kulturním domě proběhlo
s Kulturním domem Vizovice. vystoupení dětí u příležitosti
J. Trlicová „DNU MATEK“.
Vedoucí kurzů na Domě

dětí a mládeže Zvonek si
společně s dětmi, tyto kurzy
navštěvující, připravili zajímavý a pestrý program.
J. Trlicová
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Radost i zklamání
V  letošním školním roce
se žáci 2. stupně ZŠ Vizovice
zapojili do dvou projektů,
které se částečně vzájemně
prolínaly - do mezinárodního
projektu Comenius a projektu 6.- 9. tříd „Poznáváme svůj
region“. Přípravy probíhaly
po celý školní rok, skrývají se za nimi desítky hodin
práce žáků a jejich učitelů
a vyvrcholily od 19.-24.5.
V  tomto týdnu nás navštívily děti partnerských škol
z Lotyšska, Řecka a Turecka
a v sobotu 24.5. jsme pozvali
k nám do školy rodiče našich
žáků, bývalé žáky i širokou veřejnost. Chtěli jsme
se nejen pochlubit pracemi
našich žáků, ale také ukázat naši školu předtím, než
dostane přes prázdniny nová
okna a časem možná i nový
kabát. Ti, kdo přišli, určitě
nelitovali. Čekali na ně zajímaví hosté – pan Sucháček
ze Lhoty u Vsetína se svými

brousky, vábničkami, hračkami ze dřeva, paní Mikolajková
a její nádherné krajky
metodou „krosienkování“,
dcera akademického malíře
Kobzáně Jana Dočkalová se
svými obrázky na skle, velmi
nadaný mladý řezbář Roman
Mikuš. Děti si mohly vyrábět

vizovické pečivo pod laskavým vedením paní Ludmily
Kalivodové a namalovat si
vajíčko pravým včelím voskem za dohledu paní Anny
Krocové. Krásné skleněné
drobnůstky
bylo možné
koupit u paní Obšívačové
a zajímavé knihy od pověstí

až po současné dějiny u paní
Velcerové. Po prohlídce všech
pater školy se mohli návštěvníci občerstvit ve školní jídelně – kromě kávy a čaje jsme
jim nabídli výbornou kyselici (uvařila ji paní Aranka
Máčalíková a paní Hurtová),
frgály a výborné škvarkové pagáčky od paní Heleny
Pšenčíkové.
Na náš „Den otevřených
dveří“ zavítali hosté dokonce až ze Švédska a také
paní starostka Mgr. Alena
Hanáková. Proto nás moc
mrzí, že mnozí rodiče cestu
k „vizovickým Hradčanům“
a k pracem svých dětí nenašli.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří
vytvořili krásné a mnohdy nápadité práce o našem
regionu, a učitelům, kteří
celý projekt pro veřejnost
připravili.
Mgr. J. Kalendová

Soutěž v hasičských dovednostech
Dne 24. 5. 2008 pořádal
Dětský domov a Školní jídelna
Zlín na fotbalovém stadionu
ve Vizovicích soutěž v hasičských dovednostech s názvem
„HOŘÍ“. Organizátor soutěže Bc. Petr Mrnka, vychovatel DD Zlín, připravil pro
děti společně se členy SDH
Vizovice a Jaroslavice zajímavé

disciplíny. Akce se zúčastnilo
11 čtyřčlenných družstev z 6
dětských domovů a 2 středisek výchovné péče Zlínského
kraje. Děti si mohly vyzkoušet disciplíny požárního
sportu a na místě se seznámit s přistavenou technikou
HZS Zlínského kraje, SDH
Vizovice a SDH Jaroslavice.

Dětem se akce líbila a přispěla i k rozšíření jejich znalostí v oblasti požární ochrany.
Po soutěžních disciplínách
děti měly možnost vidět
požární útok v podání SDH
Vizovice. Po velkém boji zvítězilo družstvo z DD Uherské
Hradiště. Velké poděkování
patří členům SDH Vizovice

a SDH Jaroslavice, kteří
ve svém volném čase se věnovali dětem při jednotlivých
disciplínách a provázeli je
po celou dobu soutěže. Akce
byla sponzorována z dotace
Krajského úřadu Zlínského
kraje, fy. SO GROUP Vizovice
a Cukrárnou Vizovice.
Jmenovitě děkuji p. Petru
Sláčíkovi, Ondřeji Gajzůrovi,
PaedDr. Aleně Gajdůškové,
MUDr. Vladimíře Kubíčkové
a Marku Tlusťákovi za finanční či věcné přispění. Dále
ze SDH Vizovice Vladimíru
Holému a Janu Štalmachovi,
ze SDH Jaroslavice Jiřímu
Dlabačovi a Bohumilu
Družbíkovi za pomoc při
organizaci soutěže a v neposlední řadě zdravotníkovi
Jaroslavu Kulhánkovi za bezpečnost při akci.
Bc. Petr Mrnka
odborný vychovatel DD Zlín
organizátor soutěže
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Chystáme se do Olomouce
Jednou z našich aktivit
je již šestá účast na projektu
„Jarmark pro šikovné ručičky“. Tento významně pomáhá dětem získávat rukodělné
dovednosti a rozvíjet jejich
estetické cítění. Je realizován díky podpoře Nadace
Terezy Maxové, generálního

partnera Oriflame a dalších
dárců. Organizátorem projektu je OPS při Nadaci Terezy
Maxové, která jej zajišťuje
i finančně. Děti ve volném
čase vyrábí spoustu drobností.
Jsou to například různé kožené
ozdoby, malují na sklo, zrcadla
a porcelán, šijí tašky, polštář-

ky, hračky atd. Získávají tak
rukodělné dovednosti a rozvíjí
své estetické cítění. Hotové
výrobky mají děti možnost
prodávat na Jarmarku, který
je pro oblast Moravy organizován v červnu na Velkém
náměstí v Olomouci. Ti nejúspěšnější se zúčastní celostát-

ního Jarmarku, který se bude
konat v září v pražské ZOO.
Zisk z prodeje výrobků je
na doporučení Nadace Terezy
Maxové používán na vylepšení
osobního kapesného dětí.
Svatava Poláchová,
zást.ředitele DD
na Chrastěšovské ulici.

Střední škola oděvní a služeb Vizovice vyřadila absolventy
Školní rok na střední škole
to je jeden kolotoč. Sotva se
rozjedeš, už vystupuješ. Tak
tomu bylo i letos. Studenti
posledních ročníků tříletých
i čtyřletých oborů vzdělání
konali v průběhu měsíců
května a června jednotlivé
části maturitních či závěrečných zkoušek.
K maturitním zkouškám
se připravovalo 28 studentek v oboru Kosmetička, 28
studentů v oboru Podnikání
a 22 studentů v oboru
Oděvnictví. Své teoretické vědomosti a praktické
dovednosti před maturitní
komisí obhájila velká většina z nich. Ti, kteří u maturitní zkoušky neprospěli,
si ji zopakují v září nebo
až v příštím školním roce
2008/2009.

Další stovka žáků ukončila své studium výučním
listem v tříletých oborech vzdělání Kadeřník,
Fotograf a Krejčí. U oborů
Kadeřník a Krejčí probíhaly
již třetím rokem závěrečné
zkoušky formou celostátního projektu Kvalita I.,

tedy s celostátním zadáním všech částí zkoušek
Národním ústavem odborného vzdělávání Praha.
Všem úspěšným absolventům maturitních oborů bylo
slavnostně předáno maturitní vysvědčení na státním
zámku ve Vizovicích a všem

úspěšným žákům učebních
oborů byly slavnostně předány výuční listy na Sokolovně.
V  obou případech za účasti pedagogů školy, starostky
města Vizovice Mgr. Aleny
Hanákové a široké veřejnosti.
Mgr. Eva Šťastná, ředitelka

Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Závěrečná tisková konference k tvorbě a realizaci vzdělávacích programů na středních školách Zlínského kraje
se konala na Střední škole
oděvní a služeb ve Vizovicích
v pátek 30. května 2008.
Škola je v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských
zdrojů zapojena do projektu
financovaného z Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR pod názvem:
„Tvorba a realizace vzdělávacích programů na SŠ
Zlínského kraje.“
V  průběhu tříletého trvání
projektu absolvovali vybra-

ní pedagogičtí pracovníci
nejdříve speciální semináře
zaměřené na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů
a andragogiky, včetně jejich
evaluace.
Na základě získaných
poznatků a úzkou spoluprací s oslovenými sociálními partnery - Wella CZ
s.r.o. Praha, Volmar spol.
s r.o. Praha, Dotek o.p.s.
Vizovice a Charita sv.Anežky Otrokovice, vytvořili dva
nové vzdělávací programy,
zaměřené pro další vzdělávání dospělých: „Kadeřnické
a kosmetické minimum“

a „Módní trendy v osobních
službách“.
Konferenci zahájila ředitelka školy Mgr. Eva Šťastná.
Se z n á m i l a
účastníky s projektem,
jeho cíli,
dosaženými výsledky a plánovanou
realizací dalšího vzdělávání.
Následovala prezentace obou
vzdělávacích programů, včetně připravených vyučovacích
modulů a učebních textů.
Sociální partneři a hosté
velmi kladně hodnotili oba

vzdělávací programy, zejména
jejich potřebnost a přínos pro
další vzdělávání dospělých,
včetně umožnění lepšího
zařazení se na trhu
práce nejen v ČR,
ale ve všech zemích
EU.
Čestnými hosty
konference
byli
sociální partneři, starostka
města Vizovice Mgr. Alena
Hanáková, kronikář města
Vizovice Mgr. Jiří Ludvíček,
zástupci tisku a další významní hosté.
Zuzana Štalmachová,
šéfredaktorka
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Slavnostní převzetí zámku ve Vizovicích
Převzato z osobního archivu Ing. Zdeňka Matyáše.

V neděli dne 13. června 1948 převezme Národní
kulturní komise v Praze slavnostním způsobem do státní
správy zámek ve Vizovicích.
Tato slavnost je jedinečnou
událostí svého druhu, protože je prvním případem
na Moravě, kdy stát přejímá
do svého vlastnictví kulturní majetek bývalé německé
šlechty, aby sloužil našemu
lidu.

Současně bude vzpomenuto 100. výročí zrušení
roboty. Že se nejedná pouze
o slavnost místního rázu,
svědčí okolnost, že se jí
zúčastní dva členové vlády,
a to páni ministři Dr Em.
Šlechta a P. J. Plojhar,
kteří zavítají do Vizovic
již v sobotu. Pan ministr školství a osvěty univer. prof. Dr Zd. Nejedlý
se omluvil a vyšle svého
zástupce.
Dopolední program bude

zahájen slavnostní mší sv.
v zámecké kapli, které bude
přítomen také p. min.
P. J. Plojhar. Slavnostní
předání bude provedeno v 11 hod. na nádvoří
zámku. Na odpoledne je
připravena národopisná
slavnost. Účinkují Valašské
krúžky z Jasenné, Vsetína,
z Brna a žactvo měšťanských škol ve Vizovicích.
Večer účinkuje v sokolovně
Valašský krúžek z Brna.
Celá slavnost bude fil-

mována a bude pořízen
československým rozhlasem
z Brna zvukový záznam
pro rozhlasové noviny.
Jsme přesvědčeni, že
občanstvo města Vizovic
a celého kraje pochopí
dalekosáhlý význam této
události a že se zúčastní
v největším počtu.
Majitele domů žádáme, aby ozdobili své domy
v době od soboty odpoledne
do pondělí vlajkami a prapory.

Dětský den a kácení máje v Chrastěšově
Už
tradičně
je
v Chrastěšově oslava
Mezinárodního dne dětí
spojena s kácením máje.
Slavnost stavění i kácení máje prožívají zvláště
intenzivně především děti,
které jsou za doprovodu
a vedení rodičů do příprav
i samotného průběhu akcí
přímo zainteresovány.
Máj se staví především
pro radost dětí, které už
podvědomě spojují jeho
skácení se svým svátkem 1.
června. Proto nás všechny
zarmucuje a svým způsobem i pohoršuje rádoby
recese neznámé skupinky „řezačů májů“, kteří
po několik posledních let
hned první květnový týden
v noci přijedou, máj podříznou a zbaběle ujedou.
Ano, dříve se něco
podobného dělávalo, ale…
Máj byl v sousední dědině uřezán, se značnou
námahou přenesen domů
a doma postaven. Tak se
stávalo, že na návsi byly
tři, někdy až pět májů.
Vyžadovalo to nejen fyzickou zdatnost – máj byl
nesen na ramenou několik

kilometrů – ale i odvahu,
protože máje byly hlídány, různě zabezpečovány,
a bylo velkou ostudou
o máj přijít.
Nyní tedy probíhá stavění máje i podruhé, ne už
slavnostně, prakticky jen
proto, aby mohl proběhnout akt kácení.

Každoročně
probíhá
ukázka požární techniky
HASIČŮ ZLÍN, pro děti
i dospělé závody v běhu
v pytli, přetahování lanem
„Chrastěšov proti ostatnímu světu“, házení balónků
a kroužků na cíl, projížďky
na koních. Velkým zážitkem je vždy několikerý

je prováděna formou papírových trubiček, ihned
po rozbalení vidíte, co jste
vyhráli.
Letošnímu kácení přálo
i počasí, účast místních
i přespolních byla velká.
Poděkování patří všem
organizátorům, sponzorům
i samotný hostům - všich-

Na přípravě, průběhu,
i jako účastníci se podílejí
především družstva dobrovolných hasičů (děti, ženy,
muži), jejich rodinní příslušníci, i ostatní sympatizanti.

průlet ultralehkých letadel.
K večeru nastoupí
hudba, letos opět skupina
KOLÍK, hraje se k tanci
a poslechu nejprve pro
děti, později pro dospělé.
Tradičně bohatá tombola

ni se zasloužili o radostný
a bezproblémový průběh
této společenské akce.
V  roce 2009 jste všichni opět srdečně zváni –
nashledanou!
Ing. Josef Kalenda
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Hvězdný festival MASTERS OF ROCK v čele
s DEF LEPPARD a AVANTASIÍ se blíží…
Dramaturgie 6. ročníku největšího mezinárodního rockového open-airu Masters Of Rock je
dokončena! O tom, že
slovo „největší“ opravdu
není nijak od věci, nás
v celých čtyřech prázdninových dnech 10.–13.7.
2008 v tradičním areálu
likérky R. Jelínek v srdci
Valašského království,
ve Vizovicích, přesvědčí nejedna velká, zářivá
hvězda světového metalu
či rocku, doplněná českou
hudební špičkou! Na festival míří umělci ze 13
zemí světa a budou je sledovat fanoušci minimálně
z 27 zemí světa!
Headlinerem tohoto roč-

níku jsou legendární DEF
LEPPARD. Odehraje se
zde také jediné, exklusivní
show pro východní Evropu
slavného metalového projektu Tobiase Sammeta
AVANTASIA, se svými
hudebními novinkami se
k nám po roce vrací finská APOCALYPTICA
a holandští gothic/
metaloví WITHIN
T E M P TAT I O N .
Lahůdkou
pak
bude jeden z posledních koncertů vůbec
legendárních MINISTRY
a čekají vás energetické
koncertní bomby thrasherů ANNIHILATOR, finských mladíků SONATA
ARCTICA nebo švédských

death vikingů AMON
AMARTH. Žhavou novinkou jsou

pak čerstvě potvrzení speciální hosté
projektu AVANTASIA,
u nás velmi populární
hudebníci z Gamma Ray

– Kai Hansen a Henjo
Richter. Pozor! Tato sympatická dvojice je v této
chvíli potvrzena jen pro
festival Masters Of
Rock!
Line-up letošního ročníku je
nabitý velkými světovými hvězdami
a v tomto ohledu se
může vizovický festival
směle stavit vedle takových evropských festivalových veličin jako
jsou německé festivaly
Wacken, Bang Your Head,
With Full Force či švédský
Sweden Rock.
Více informací najdete
na www.mastersofrock.cz.
Ing. Martin Déva

Trnkobraní 2008
Letošní 41. ročník
Trnkobraní se uskuteční ve dnech 15.‒17.
srpna tradičně v areálu
RUDOLF
JELÍNEK
ve Vizovicích. Návštěvníky
čeká ta největší porce
muziky a festivalové zábavy v historii Trnkobraní.
Na festival se letos sletí
rekordní počet hvězd,
které vás budou bavit celé
tři festivalové dny - a to
nonstop.
I v letošním roce
budou Trnkobraním žít
celé Vizovice - v areálu
likérky se bude konat 6.
Jelínkův vizovický košt, již
počtvrté se můžete svézt
Trnkovláčkem do Štěpské
ulice, kde se uskuteční tradiční Vizovický
jarmark řemesel a kde si
za hudebního doprovodu
skupiny hudců Staré gatě

můžete vybrat ze široké nabídky řemeslných
výrobků. Pořadatelé ze
Štěpského dvora plánují
také nějaké překvapení...
V  centru města Vizovic
najdete přehlídku dechovek a na Rybárně vás čeká
oblíbené Pstruhobraní
a odpočinek v příjemném
prostředí.

koncert se zcela jistě zapíše
do historie Trnkobraní pro
svou vysokou uměleckou
úroveň, ale i technickou
náročnost.
V  průběhu festivalu vystoupí celá řada
atraktivních jmen jako
například slavná irská
skupina The
Hogs,
Monkey Business, Aneta

Jedním z absolutních
vrcholů programu 41. ročníku Trnkobraní bude společný projekt Lucie Bílé,
fenomenální slovenské
romské kapely Cigánski
diabli a zlínské Filharmonie
Bohuslava Martinů. Tento

Langerová, Buty, Visací
zámek, zlínská rodačka
Jana Kratochvílová, Žlutý
pes, Jumping Drums,
Mňága & Žďorp, Peha,
Ivan Mládek & Banjo
Band, Michal Hrůza,
Clou a mnoho mnoho

dalších. Velkou bitvu očekáváme i soutěži v pojídání švestkových knedlíků několikanásobnému vítězi
a světovému rekordmanovi Kamilu Hamerskému
se letos postaví pojídací
mistři ze zahraničí!!!
V  průběhu festivalu
bude v sobotu 16. srpna
na hlavním podiu slavnostně odhalen pomník
Jožina z Bažin. Chceme
všem návštěvníkům připomenout, že domov
tohoto legendárního strašidla je bez vší pochybnosti u nás, na Valašsku.
Účast na odhalení přislíbili mnozí významní hosté
v čele s Ivanem Mládkem,
který spolu se svým Banjo
Bandem připraví pro
fanoušky Trnkobraní speciální koncert!
Ing. Martin Déva
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Anabáze - Do zajetí
V zážitcích pana Sulíčka
pokračujeme prvním válečným střetnutím v armádě
Rakousko - Uherska
Kdo prodělal tento velký
ústup a byl toho svědkem,
jak celá armáda je zdecimována, o starých kamarádech
ze setniny ani slechu, až
na nepatrné výjimky, musí
říci, že na druhé nastoupení
se již více neodhodlají. Ta
netečnost vojáků ku službě,
nespokojenost a časté výkřiky
k důstojníkům prozrazovaly,
že nastává začátek rozkladu
armády. Šla-li četa, neb jen
několik mužů na přední stráže, jistě se nevrátili a přešli
k Rusům. A takové příležitosti hledal každý z nás, ba mluvilo se ostře proti Rakousku
i někdy veřejně něco vylítlo
z úst. Nebáli jsme se a byli
jsme na všechno připraveni.
Nastaly pochody nekonečné až do 22. října 1914, kdy
dorazili jsme do jedné vesnice okolo desíti večer, kterou
podle sdělení tamějších lidí

opustili kozáci… Ráno 23.
října hlad nás probouzí. Je
dovoleno vařiti brambory.
Sotva vystoupil první kouř,
který jim ukazoval naše postavení, v tom přilítnul granát,
za ním druhý, třetí. Každý
hledal svoje věci ve stodole,
která již nad hlavou hořela.
Rychle se vše vyneslo a utíkáme do lesa asi tisíc kroků
vzdáleného, kde nás seřadili
do linie a odtud jsme postupovali kupředu. V malé chvíli rozpoutal se boj, jen to
bzučí. Povel za povelem zní
a jen kupředu, což jde dosti
rychle. Důstojníci vybízejí
střílet a střílet a někteří přece
poslouchají. Brzy ale nábojů
nestačí. Poručík dává znamení, aby bylo zezadu přineseno,
což se nestalo a my na levém
křídle poněkud couvli. Já
hned vklouzl do chalupy, kde
právě selka peče chléb. Byl
sice ještě syrový, ale nedbal
jsem a jeden bochník jsem
jí z pece vytáhnul. Vycházím
ze dvorku a major, který již
dávno zde mě zahlédnul,

zamířil na mne revolver
a křičí: Marš kupředu, neb tě
zastřelím. Vtom na pravém
křídle je hurá a Rusové couvli do vesnice, kdež nastala
řežba a naši téměř do jednoho
pobiti. Od této vesnice nalevo za mírným návrším měli
zákopy, takže my je ani neviděli, jen malou část. My ležíme na holém poli bez zákopů. Vtom ze strany nepřítele
zní hurá a již se sypou proti
nám s dlouhými bodáky. Teď
jde na nás strach a hrůza, leč
oni nás obešli a obkroužili
a na našem levém křídle něco
vojáků zajali, mezi nimi dva
důstojníky od naší setniny.
My trneme, co s námi bude.
Na útěk ani pomyšlení a kdo
se pokusil, byl hned nebožtíkem, neb vzdálenost mezi
námi byla asi čtyřicet kroků.
Uvažuji, není-li vhodný okamžik přejíti k Rusům, ale
přece se bojím. Rozhodl jsem
se. Zámek na mojí pušce jsem
zlámal. Volám ještě na jednoho vedle mne ležícího a ten
souhlasil. Vyskočíme a ruce

do vrchu na znamení, že se
vzdáváme. Přidružili se ještě
druzí. Vtom ale před námi
stojí ruští vojáci s dlouhými
bodáky a na mne něco křičí,
čemuž jsem nerozuměl.
Strach jsem měl, oči vypoulené, hned horko a hned mráz
jezdil po zádech. Ohlížím se
kolem a vidím téměř celou
setninu. Ruští vojáci na nás
křičí nazad, nazad a rukou
naznačili směr. Několik kroků
dále byly jejich zákopy, kde
klidně vařili čaj. Dali mně
též a já v odměnu dal jim
trochu rumu, který jim lahodil. Poznal jsem v nich dobré
lidi, ač naši důstojníci vykládali vše moc černě.K tomu
ještě nás doprovázejí kuličky z našich strojních pušek
a mnohý jsa již zajat, zaplatil
to životem. Dělostřelectvo
naše na pomoc přišlo pozdě.
Armáda německá zde taky
dostala výprask a nás zde
vehnali, abychom kryli ústup
jejich, ale nás stihl takový
osud.
(pokračování)

Vizovjánek na Jízdě králů 2008
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Z městské kroniky roku 1958
- před padesáti roky
Divadlo
Beskydské divadlo
z Nového Jičína sehrálo Lope de Vegovu
hru „Až k smrti milovat“. Představení bylo
velmi zdařilé provedením i zásluhou vkusné moderní scénické
výpravy.
450 diváků bylo velmi
spokojeno. Vstupné 8,
7, 6 Kč. 26. 4. zavítalo
k nám opět Slovácké
divadlo z Uherského
Hradiště.
Hrálo
Jiráskovu „Vojnarku“.
Provedení i hra byly
velmi dobré, scéna rovněž. Také návštěva byla
dobrá. 10.5. sehráli
zde ochotníci Sokola
za Slušovic divadelní hru „Muzikantská
Liduška“ na pozvání
ochotnického kroužku ZK Slováckých
cihelen ve Vizovicích.
Představení bylo slabší úrovně, ale vizovské obecenstvo bylo
velmi uznalé a nešetřilo potleskem. …4.10.
hrálo zde Slovácké
divadlo hru Jel. Zeyera
„Radúz a Mahulena“,
obecenstvo nebylo příliš spokojeno s výkony
herců. …

Soubor divadelních
ochotníků ZK ROH
cihelny má dobrou úroveň, jak prokázal dobře
nastudovanou hrou K.
Čapka „Bílá nemoc“
sehranou 29.3. a 30.3.
za účasti 400 diváků
na každém představení. Zájezdy oblastních
divadel do Vizovic přinášejí kulturní obohacení i okolním obcím,
které by samy tato představení nemohly uskutečnit. Osvětová beseda umožňuje návštěvu těchto představení
občanů z okolí tím, že
organizuje pro návštěvníky z vesnic autobusové zájezdy zdarma.
Po představení autobus
odveze diváky do jejich
obcí.
Loutková scéna bohužel zahálí pro nedostatek ochotných spolupracovníků. Valašský
krúžek v činnosti ochabuje. Trpí generačním
problémem, ale i tím,
že vedoucí pracovníci krúžku jsou velmi
zaneprázdněni veřejnou
prací.

konala ve školním sále
oslava únorového vítězství. Oslavy se zúčastnilo žactvo jedenáctileté střední školy všech
stupňů, zástupci vizovských podniků i občané. Veřejná oslava 10.
výročí únorových událostí konala se v našem
městě velmi důstojně.
V  slavnostním programu
účinkovaly
i děti mateřské školy.
Slavnostní projev měl s.
K. Vysloužil. Slavnosti
se zúčastnilo 450 občanů.
…
4. května byla v upomínku na osvobození
Vizovic Rudou armádou zapálena hranice
na Vinohrádku. Večer
8.5. se konala oslava
osvobození na náměstí
Rudé armády spojená
s oslavou Dne vítězství na náměstí RA.
Lampiónový průvod byl
uspořádán jako obvykle
na seřadišti u hostince Lapače na Říčanské
ulici a odtud s hudbou
směřoval na náměstí
RA.
Během průvodu byly
Oslavy
vypalovány
světelDne 14. února se né rakety. Na náměstí

shromážděné obyvatelstvo vyslechlo recitaci a projev s. Balcárka
z Gottwaldova. Po oslavě se konala na sokolovně veselice. Oslavy se
zúčastnilo 1 400 osob,
což je množství dosud
nevídané v našem městě
při této příležitosti.
Dne 1. června se konala na hřišti u sokolovny
oslava Mezinárodního
dne dětí. Pro děti bylo
připraveno pohoštění,
různé radovánky, kolotoč, houpačky, cirkus
a jiné atrakce. Dne 23.
srpna se konaly mírové slavnosti na hřišti
u sokolovny. Byly zahájeny průvodem ve 14
hodin, pak na hřišti
u sokolovny po projevu byla zábava, v jejímž
průběhu vystoupil valašský krúžek z Vizovic
a vojenská dechová
hudba s pěveckým souborem. Celkem příjemně strávené odpoledne
bylo zakončeno slosováním loterie, jejíž první
cenou byl motocykl.
6. listopadu konala
se oslava Velké říjnové
revoluce. Jako obvykle
vyšel lampiónový průvod
od Lapače na náměs-
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tí Rudé armády, kde v Bratislavě. Účast obeměl slavnostní projev censtva nebyla velká,
s. K. Vysloužil, náměstek jen asi 150 osob.
17. 5. se konaly
předsedy KNV.
ve školní tělocvičně státní přebory ve sportovní
Koncerty
4. ledna byl v soko- gymnastice dorostenlovně pořádán kon- ců, pořádané krajským
cert Státního sym- výborem čs. tělesné
fonického orchestru výchovy. Zvítězil kraj
kraje Gottwaldovského Praha. Účast 200 osob.
28.6. předvedla baletza účasti 400 osob.
30.ledna byl ve škol- ní škola Osvětové besením sále koncert harfové- dy ve Vizovicích balet
ho tria. Účast 300osob. Z pohádky do pohádky.
7. května byl ve škol- Zdařilé vystoupení žáků
ním sále klavírní kon- baletní školy sledovalo
cert Věry Košařové,účast 450 osob.
400 osob.
23. 8. byl ve 20 hodin Estrády
uspořádán na nádvo- 1.12. byla ve školním
ří vizovského zámku sále natáčena rozhlasová
velký zámecký kon- estráda „Na Štěpána až
cert Státního sym- do rána“ . Estrádu natáfonického orchestru čel brněnský rozhlas,
z Gottwaldova za řízení který sem přijel i se svým
dirigenta V. Matěje.
rozhlasovým orchest…
rem lidových nástrojů.
Soutěže
Na estrádě vystoupili
12. dubna se konala moravští lidoví vypravěve školním sále okresní či. Sál jedenáctiletky byl
soutěž tvořivosti mlá- obecenstvem doslova
deže. Na pořadu byly nabit, neboť se tohoto
recitace, zpěv, hudba estrádního vystoupení
a balet. Byly předvede- účastnilo 700 lidí.
ny pěkné výkony žáků, 19.9. vystoupil ve školstudentů a svazáků, ním sále Umělecký soukteré byly až pozoru- bor ministerstva vnithodné. Jedna z žákyň ra. Program byl pečlivě
naší školy se v recitač- připraven, výkony byly
umělecké.
ní soutěži probojovala opravdu
až do celostátního kola Diváky uchvátila krása

a naprostá přesnost
předvedených lidových
tanců v krojích. Začali
překrásným lašským
tancem, provedeným
temperamentně a s velikou přesností. Podobně
to bylo i v jiných tancích
(bulharském, rumunském, maďarském, slovenském), vynikající
úroveň měla čísla zpěvní i hudební. Smíchem
se otřásal celý sál, když
na scénu vyvrávorala
dvojice malých zápasníků v dlouhých pláštích, tak do sebe sveřepě
zaklesnutých do křížku,
že se bezmocně zmítali sem a tam. Občas
si zákeřně nohy podráželi, vždy oba spadli
na zem, ale hned se zas
na nohy stavěli, aniž se
z pevného objetí rukou
pustili a boj pokračoval v humorných pozicích a variantách dále
s neutuchající zarputilostí. Najednou, když
oba zápasníci upadli
na zem, spadl z nich
jejich úbor a z něho se
vztyčil dlouhán, který
v tomto zvláště upraveném úboru dvojici
zápasníků představoval.
To bylo veliké překvapení pro diváky, kteří se
hned dověděli, že tato
vtipná hra, kterou právě

viděli je společenská
hra jednoho sibiřského
kmene. Účast asi 300
lidí.
…
Archeologický
nález

V červenci byla vykopána na dvoře katolické fary středověká
kamenná křtitelnice.
Je to z kamene tesaná
nádoba se znakem pánů
z (Kunína) Kunštátu.
Byla uložena zatím
v kostele.
Knihovna
Knihovna má 193
svazků marx-leninské
literatury, 198 svazků
společenské literatury,
222 svazků přírodovědecké literatury, 360
svazků zemědělské literatury, 252 svazků technické literatury, 271
jiných knih naučných,
6298 svazků beletristických a 4466 literatury
pro mládež. Čtenářů
bylo 450. Knihovnu
vede Ludvík Stloukal.
Počet
návštěvníků
v zámku dosáhl počtu
24 472 osob za rok
1957. V přízemí zámku
byl zřízen byt pro
inspektora pro kulturu
M. Smýkala se souhlasem rady MNV.
pokračování

	kultura
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Dechový a folklorní festival
Kde: pódium za Kulturním domem
Kdy: Sobota 16. 8. 2008 a Masarykovo nám.
10.00 – 11.00 Masarykovo nám.
HOSTBAND
Seskupení čtyř členů hrající směs folkových a trampských písní.
Dále pak hrají Lohonku, Spirituály, Javory, ale i Buráky. Pocházejí z Hostišové.
11.00–12.00
VIZOVJÁNEK
Soubor zpracovává národopisný materiál , tance , písně a zvyky Vizovic a širokého okolí. Malý Vizovjánek byl založen v září 1992 při Domě
dětí a mládeže ve Vizovicích. Zakládající vedoucí byla Jitka Macková.
Soubor je členem Folklorního sdružení ČR a Valašského folklorního sdružení.
12.10–12.40
VLČNOVJÁNEK Z VLČNOVA
Dětský folklórní soubor Vlčnovjánek patří k nejstarším na Slovácku. Vlčnovjánek oslavil pětačtyřicáté narozeniny. Soubor zpracovává folklorní
materiál převážně z Vlčnova a blízkého okolí, tedy oblast Uherskobrodska.
12.50–13.20
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – MALÁ RUSAVA
Valašský soubor písní a tanců Rusava, který zde působí již od roku 1953. Dětský valašský soubor Malá Rusava, kde vyrůstá mnoho pokračovatelů Rusavy. Činnost souboru přibližuje bystřickým občanům krásu valašské lidové kultury, písní, tanců a tradic obce Rusavy
13.30–14.30
JAZZZUBS
Extravagantní dixielandová kapela ze Zlína
14.45–15.45
Brass band Šohaj Jeseník
Kapela má svůj typický, nezaměnitelný zvuk a hraje široký repertoár - Moravskou a Českou lidovou hudbu, koncertní a taneční skladby.
16.30 - Masarykovo nám. – Vinotéka
heligonky a harmoniky vyhrávají
Neděle 17. 8. 2008
10.00 Dům kultury
pohádka Pejsek a kočička, aneb trochu jinak – hraje Divadlo Malá Scéna Zlín

Městská knihovna J. Čižmáře informuje:
V kavárně Kulturního domu se uskutečnil 16. 5. 2008 literární večer s názvem „Tiše, tiše Lev spí“. Hráli bývalí herci „Malé
scény“ ve Zlíně – Jan Imrýšek, Zdeněk Kundera, Josef Holcman, Zdeněk Julina (nyní herec Městského divadla Zlín).
V měsíci červnu proběhly tyto akce:
4. 6 .2008
„Putování se zvířátky v našem lese“ v příbězích, pohádkách a písničkách výlet MŠ Bratřejov
9. 6 .2008
„Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“ – v dopoledních hodinách
17. 6. 2008 „Maminko, tatínku, babičko … přijď si mě poslechnout“ četba žáků 2. tříd ZŠ školy – 9:00, 10:00, 11:00
19. 6. 2008 	„Cykly člověka, země, vesmíru“ – přednáška pro zájemce o ezoterické a duchovní nauky u příležitosti letního
slunovratu. Akce je pořádaná ve spolupráci s účastníky kurzu jógy ve Vizovicích. Přednáší B. Burget – 18:00



Půjčovní doba v době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2008
Úterý
9:00 – 11:00
12:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 11:00
12:00 – 17:00
Současně jsou také v provozu webové stránky knihovny na adrese:
http://www.cmail.cz/knihovna.vizovice“ www.cmail.cz/knihovna.vizovice
Na této adrese najdete mimo jiné on-line katalog naší knihovny, můžete si rezervovat dokument
nebo požádat o meziknihovní výpůjční službu.

Knihovnice

	kultura
Kulturní akce na 2. pololetí
Červenec

Září

3.-6. 7. Klub českých turistů
autobusový zájezd
Česká Kanada

12. 9. Zámek Vizovice 19.30
Zámecké léto
Sólo pro cimbál
Daniel Skála z Ostravy

10.-13. 7. Hudební festival
Masters of Rock
Areál R. Jelínek a.s.
12. 7. Klub českých turistů
Výstup na Klášťov
18. 7. Zámek Vizovice 19.30
Zámecké léto
Mozart na Bertramce
Klavírní kvarteto
Srpen
1. 8. Zámek Vizovice 19.30
Zámecké léto
nChant Jazz
(klavír, kontrabas, saxofon)
2. 8. Klub českých turistů
Vycházka do okolí Vizovic
15.-17. 8. hudební festival
Vizovické Trnkobraní
Areál R. Jelínka a.s.
22. 8. Zámek Vizovice 19.30
Zámecké léto
České klarinetové kvarteto
Pardubice
30. 8. V rámci
Mezinárodního festivalu
dechových a folklorních
souborů Zlín 2008
Do Daruvar - Chorvatsko
Praporečníci - Floridi Itálie
FS Larissa - Řecko
DO Mezokovedz Maďarsko
Nám. u Morového sloupu
14-17 hod.

18. 9.
Kulturní dům 9.00
Pohádka
Tygřík Petřík
Malá scéna Zlín
Říjen
2. 10.
Dům kultury
Výstava fotografií
Richard Jaroněk
17. 10. Dům kultury
skupina Kamelot
21. 10. Dům kultury 9.00
pohádka Sněhurka
Karlovy Vary, divadlo
Fischer
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Moudrá slova.
(O úspěchu)

Poznat svůj vhodný čas, toť celé tajemství.

Pittakos

Některým zločincům dodal úspěch cti.
Úspěch vtáhne mnohé do záhuby.

Seneca
Phaedrus

Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že se zase vždycky pozvedneme, kdykoliv
padneme.
Konfucius
Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky, a nedávej
najevo, jak jsi chytrý.
K. Čapek

Listopad

A  obdobně: Člověče, pomni, že schopnost je vlastnost,
kterou urazíš svého představeného. Proto možno-li, buď
pitomější než v plotě kůl, abys dlouho živ byl a dobře se ti
vedlo na zemi.
Benjamin Klička (Divoška Jaja)

7. 11. Dům kultury 19.30
Ubelský dramatický kroužek
Spaste duše! Revizor!

Kdo ve dvaceti není dost zdráv, ve třiceti dost chytrý, ve čtyřiceti dost bohatý, ten už si do sta let nepolepší.
Židovské

21. 11. Dům kultury
Literární večer
Hráli jsme jak andělé
Jiří Severin v nové knize
vypráví příběh moravských
muzikantů
Prosinec
2. 12. Dům kultury 9.00
Pohádka
Betlémek
20. 12. Dům klutury
Vánoční koncert
Fleret

Letně
Slunovrat je tmy zkrat soví
zatímco světla výboj kukačkový…
Ani v oblasti dovolených
nejsme soběstační cele.
Naroční, jimž nestačí
obdivovat krásy naší vlasti,
jezdí až někam doopačné světa části...
Zaplavej si klidně Sama.
Ale opaluj se s Mírou,
pod ozónovou dírou
(mezi nama děvčatama.)
Pravděpodobnost úrazu
elektrickým proudem
je docela malá,
strkáš-li zástrčku do zásuvky
jemně, aby nekopala...

Foto: Ing. J. Kalenda

M.B.
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Rozhovor s Kristýnou Lebedovou

Foto: Renata Mládenková
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Děkuji za rozhovor, blahopřeji k maturitě a přeji Vám
hodně osobních i profesních
úspěchů.
Rozhovor připravila Zuzana
Štalmachová

1

4

Co byste poradila dívkám,
které by chtěly být stejně
krásné a úspěšné jako vy?
Poradit můžu jen to, na co
jsem vsadila já sama, a tím je
přirozenost.
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Jaké máte zkušenosti
s modelingem a kdy jste se
k modelingu dostala poprvé?
Poprvé jsem modeling
vyzkoušela asi ve 14ti letech
a pamatuji si, že jsem si tenkrát

2

Jaké
máte
plány
do budoucna?
V následujícím roce musím
plnit povinnosti, které pro mě
vyplývají ze soutěže Miss, těm se
věnovat budu ráda. Sama jsem
zvědavá, co mi tento rok přinese

8

V květnu jste maturovala. Jak jste se na „zkoušku
z dospělosti“ připravovala?
Měla jste strach?
Připravit jsem se snažila
poctivě.Učila jsem se, kdy jsem
mohla. Během svatého týdne

9

Jaké byly Vaše maturitní
předměty?
Maturovala jsem z českého
jazyka, angličtiny, odborných
předmětů a součástí maturity
byla i praktická zkouška.

Co Vás čeká v nejbližších
dnech? Budete se z titulu
2. vicemiss účastnit nějakých mezinárodních soutěží
krásy?
Ano, zahraniční soutěž
mě čeká. Měla bych se účastnit Miss Europe. Zatím není
ještě známé přesné datum, ale
měla by se konat letos v létě
v Dominikánské republice.

Řešení sudoku ze strany 22.

Byla jste studentkou
Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Na co, z tohoto studentského období
ve Vizovicích, budete nejvíc
vzpomínat?
Nejvíc mi budou chybět spolužačky. Samozřejmě, že vzpomínat budu na celé 4 roky.Je to
dlouhá doba a hodně se toho pro
mě během těchto let změnilo.

řekla, že to bylo naposledy. Byla
jsem hodně stydlivá. Vrátila
jsem se k tomu asi o 2 roky později a sem tam jsem měla nějakou práci. Teď bych byla ráda,
kdyby práce jen a jen přibývala.
Modeling mě baví a doufám, že
nějaký čas u něj zůstanu.

3

a podle toho se rozhodnu, jakým
směrem se v budoucnu vydám.

9

jsem ale měla nějakou práci,
takže se mi čas trošku krátil.
Nervozní jsem byla den před
zkouškou,než jsem šla spát. To
jsem nemohla myslet na nic
jiného, než na to,co umim a co
ne.

2

Konec školního roku se
nezadržitelně blíží. Pro někoho byl úspěšný, pro někoho méně. Mezi těmi, kteří
na tento rok budou vzpomínat s radostí, je i Kristýna
Lebedová. Letošní rok byl pro
ni úspěšný nejen ve škole, ale
také ve 20. ročníku soutěže
Miss ČR 2008, kde se stala
2. vicemiss. Obsadila v této
soutěži krásy 3. místo. Je jí
19 let, narodila se ve znamení
býka a se svými rodiči a bratrem, který je o tři roky starší,
bydlí v nedalekém Zlíně.
Kristýna Lebedová ještě
donedávna byla studentkou
Střední školy oděvní a služeb
Vizovice. Proto jsem se rozhodla, že ji trochu vyzpovídám.
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ROSTRA s.r.o. – moderní a prosperující podnik ve Vizovicích

Firma ROSTRA vznikla
11. 9. 2000. Historie tohoto výrobního závodu je však
daleko starší. ROSTRA navázala na tradici bývalého závodu TMP-Telekomunikační
montáže, odštěpný závod 05
Vizovice.
Trocha historie TMP:
Vybudování
podniku
ve Vizovicích se zaměřením
na vývoj telekomunikačních
výrobků prosadil a následně
realizoval rodák z Vizovic Ing. Zdeněk Matyáš (i jeho
otec měl zájem o rozvoj
Vizovic a zasadil se o výstavbu „nové“ školy).
V srpnu roku 1979 byly
zakoupeny pozemky v lokalitě Slatinského potoka a bývalých Švajdových lázní a od této
doby se začalo vytvářet pod
vedením Ing. Matyáše vývojové středisko se zaměřením
na vývoj konektorů pro spojování telefonních kabelů. Bylo
nutné přijmout konstruktéry, strojaře, elektrotechniky,
dobré zaměstnání tady našlo
mnoho vizovických občanů.
80. léta byla dynamická-postavení výrobní haly,
zakoupení lisů ze západního
Německa, linky Blasberg pro
galvanické cínování a zakoupení CNC strojů jako nutnost pro speciální výrobu
lisovacích nástrojů pro výrobu konektorů. Velkou zásluhu na poskytnutí devizových

korun na strojní zařízení ze
zahraničí měl náměstek ministra spojů Ing. Ondrejka.
Ing. Matyáš pokračoval dále
ve svých plánech celý podnik
rozšířit - jak o výrobu lisování, tak např. o vývoj zdravotnických potřeb ze speciálních
materiálů pro účely fixace
zlomenin. Koncem 80.let byl
také odsouhlasen a realizován
projekt výstavby výrobních
a administrativních budov.
„Revoluční“ 90. léta znamenala pro firmu postupnou
restrukturalizaci, a také personální změny ve vedení závodu. Krátkou dobu po revoluci
vedl podnik Ing. Josef Ernekr,
následně byl jmenován ředitelem Ing. Václav Lednický.
V 90. letech bylo hlavně důležité prosazení závodu mezi
kvalitní dodavatele na konkurenčně náročném kapitalistickém trhu. TMP začala
postupně utlumovat výrobu
konektorů pro telekomunikace, zůstala pouze výroba
sběrnic pro americkou firmu
Keptel USA. (Naše firma
byla zahraničním odběratelelem oceněna jako bezchybný dodavatel). Přesto nastal
odklon ve výrobě od telekomunikací k automobilovému
průmyslu. Investice se proto
přesunuly do rozvoje nástrojárny a rozšiřovala se výroba
větších lisovacích nástrojů,
forem a strojních dílů. Závod

obdržel certifikát kvality ISO
9001.
V roce 2000 bylo rozhodnuto valnou hromadou akciové společnosti TMP odprodat
náš závod 05 ve Vizovicíchhlavním důvodem byl odklon
ve výrobě od telekomunikací.
Mezi zájemci na odkoupení podniku zvítězila ve výběrovém řízení firma ROSTRA
s.r.o., která měla jasnou představu o udržení zaměstnanosti, postupném rozšiřování
výroby a celkové modernizaci
firmy.
Od r. 2000 ROSTRA
postupně investuje do konstrukčních programů, řídících softwarů, moderních
strojů a zařízení. Zároveň
dochází ke stavebním úpravám s cílem vytvořit nové
výrobní prostory.
ROSTRA je certifikována
systémem kvality ISO 9001
a ISO/TS 16949, který je
vyžadován zákazníky z automobilového
průmyslu.
V  roce 2003 se ROSTRA
zúčastnila projektu „Program
rozvoje českých dodavatelů“ realizovaného agenturou Czechinvest, pod záštitou Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. Z vybraných
cca 300 průmyslových podniků byla dvaceti vybraným
firmám poskytnuta intenzivní podpora formou specifické poradenské pomoci;
ROSTRA patřila mezi vybrané firmy.
Svým výrobním programem navázala ROSTRA
na dobrou tradici přesné strojírenské výroby ve Zlínském
kraji. Nosným programem je
výroba nástrojů pro lisování
plechových dílů, výroba forem
pro vstřikování plastů a výroba přesných dílů používaných
v automobilovém průmyslu.
Druhým výrobním programem je vlastní lisování plechových výlisků. Díly lisované
našimi nástroji najdete v automobilech všech světových zna-

ček včetně luxusních značek
BMW, Bentley, Jaguar.
Třetím výrobním programem firmy je výroba soustružených dílů vyráběných
ve velkých sériích na soustružnických automatech. Díly jsou
použity v autech Opel, BMW,
Volvo.
Nároky zákazníků se neustále zvyšují, současný zákazník vyžaduje výrobky vysoké
kvality dodávané v krátkých
termínech. Tyto požadavky kladou vysoké nároky
jak na řízení výroby, kvalitu
a logistiku, tak na vysokou
odbornost všech zaměstnanců.
Diversifikací výrobního programu, spolehlivostí a vysokou kvalitou výrobků se daří
společnosti stabilizovat pozici
na trhu, který je v posledních
letech ovlivňován nabídkou
levných dodavatelů z Asie.
Management společnosti
je přesvědčen, že úspěšnou
firmu vytváří nejen spokojení
zákazníci, ale také spokojení
zaměstnanci. Podporuje proto
jejich vzdělávání a dovednosti, má vytvořený motivační
a sociální systém. V  rámci
získání kvalitních zaměstnanců spolupracuje s vysokými,
středními a integrovanými
školami v kraji.
Společnost
každoročně poskytuje dary dětským
domovům, ústavům sociální
péče, nadacím zaměřených
na civilizační choroby, podporuje akce pořádané městem
a neziskovými organizacemi
ve Vizovicích.
Snažíme se být spolehlivým dodavatelem a stabilním
zaměstnavatelem v regionu.
V  současnosti u nás pracuje
110 zaměstnanců.
Cílem společnosti ROSTRA
s.r.o. je udržení vysokého standardu výroby.
Prezentace firmy realizována
ve spolupráci s Ing. Martinem
Dévou.
Ing.Petr Mikulčík
ředitel společnosti
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Společenská kronika
duben - květen 2008
Narození:
Václav Špaňhel
Rodiče: Tomáš a Markéta roz. Žáčková
Lucie a Michal Konečných
Rodiče: Petr a Irena roz. Navrátilová

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 20.
Obtížnost: S − snadné, O − obtížné, N − nejobtížnější

3
9
8

Nikola Kostková
Rodiče: Petr Kostka a Jana Rychlíková
Martin Majar
Rodiče: Martin a Jana roz. Maršálková
Enis Argon Demhasaj
Rodiče: Argon a Petra roz. Zábojníková

7

2
2

1

3

3

4

1

4

7

Jiří Čeček, Růžová, 68 let

8

6

4

3

2
9

1

4

6

3
4

9

2

9

3

5

Sňatky:
3

8

9

Antonín Pelánek – Eva Janošová, Vizovice

7

1

2

8

5

3

8

Michal Jurygáček – Zuzana Hlavičková,
oba Vizovice

6

8

4
2

1
7

2

Božena Martišková, čtvrť A. Háby, 93 let

1
3

6

5

Radek Červenka – Lea Hlavenková, oba Vizovice

Josef Kotůlek – Eva Vysoudilová, Vizovice

2

8

Antonín Štěpáník – Eva Sklářová, Vizovice

6

5

6

4
9

8
9

2

Pavel Jankovič – Magda Foldynová, Vizovice

4

1

2

3

9

Stanislav Ambrůz, Štěpská, 59 let

Jiří Kalenda, Vizovice – Markéta Langrová

3

2
7

6
5

8
1

2

5

9

4

Peter Kalenda – Vladimíra Garguláková,
oba Vizovice

4

7

Ladislav Jančík, Krňovská, 87 let

Libor Zbranek, Pardubská, 39 let

2

8

Anežka Sachrová, Slušovská, 85 let

Milán Pažout, čtvrť A.háby, 74 let

7

7

7

1

3
8

Úmrtí:

Alois Olejník, Partyzánská, 83 let

5

7
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Zákaznická linka společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ
Potřebujete
projednat
své záležitosti s odběrem
vody a nejste zrovna příznivcem vyřizování v kancelářích? Využijte zákaznické telefonní linky společnosti
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. (dále
jen MOVO). Je to rychlé a jednoduché a všechny
potřebné informace jsou tak
nadosah.
Zákaznickou linku můžete
kontaktovat každý pracovní
den od 7 do 15 hodin,
v
pondělí
a ve středu až
do 17 hodin.
Případné
havárie a poruchy s pitnou vodou můžete
hlásit 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. Zdlouhavého vyčkávání u aparátu se nemusíte obávat. Pokud se přesto
chcete vyhnout „špičce“,
volejte nejlépe v úterý, čtvrtek a v pátek dopoledne.
Bezplatná „zelená“ linka
800 100 063 je platná pro
zákazníky z okresu Zlín.
Na lince vás operátor velmi
rychle spojí s příslušným
oddělením.
Telefonovat
můžete odkudkoliv, hovo-

ry z České republiky jsou
zdarma.
Co je potřeba vědět?
Pro identifikaci od vás
bude operátor nebo pracovník MOVO požadovat
evidenční číslo odběratele (EVČO), které najdete
na každé naší faktuře. Pokud
nebudete znát EVČO, dozvíte se pouze obecné informace
nebo budete vyzváni k zaslání písemného požadavku.
Bez čekání.
O rychlosti telefonického způsobu
komunikace
svědčí i údaj
o průměrné době hovoru, která
nepřesahuje tři minuty, včetně identifikace zákazníka.
Za měsíc je průměrně vyřízeno 1400 až 1500 požadavků
zákazníků.
Neradi telefonujete?
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí několik
dalších možností komunikace. Ať už zajdete do jednoho
z pěti zákaznických center,
navštívíte internetové stránky www.smv.cz nebo nám
zašlete e-mail na: zc@smv.
cz, všude budete vítáni.

POZOR: K čemu zákaznické linky neslouží?
• máte-li problém s teplou
vodou či topením – kontaktujte teplárenskou společnost
• máte-li poruchu na vnitřních rozvodech vody v bytě
či domě - kontaktujte firmu

provádějící
instalatérské
práce neprovádíme také čištění vnitřních rozvodů kanalizace (ucpaný záchod), ale
naopak již provádíme tlakové
čištění kanalizačních přípojek (tedy napojení z domu
na hlavní řad kanalizace)

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM – pracovní dny:
Operace prováděné po
telefonu:
změna výše zálohové platby
změna adresy pro zasílání
korespondence u domácností
příjem samoodečtu stavu
vodoměru
žádost o zaslání tiskopisů,
ceníků, informačních materiálů
žádost o zaslání nevyzvednutého přeplatku
příjem a řešení reklamací

Poskytované informace:
jakým způsobem vyřídit
změnu ve smlouvě (změna
způsobu úhrady, změna
adresy, změna jména, uzavření smlouvy)
ceny vody a výše poplatků
ověření došlých plateb
způsob výpočtu faktury
termíny vystavení faktur,
ověření totožnosti odečítačů
a montérů
úřední hodiny a adresy
zákaznických kanceláří
produkty MOVO, a. s.

DISPEČINK - 24 hodin denně:

nahlášení poruch a havárií
pitné (studené) vody

informace o aktuálních nebo
plánovaných poruchách či
omezení dodávky vody
umístění náhradního zásobování
získání informací o kvalitě,
tvrdostech, či cenách vody

Naděje, občanské sdružení
V  květnu končí realizace
dvouletého projektu Činnost
ve VITKU ve Středisku
Naděje Vizovice. Projekt
byl financován Evropskou
unií prostředn i c t v í m
Společného
regionálního
operačního programu na základě opatření
3.2. Podpora sociální integrace v regionech. Hlavním
cílem projektu bylo vytvoření a udržení pracovních míst
pro práci s dětmi a mládeží
ohroženou sociálně patologickými jevy a také rozšíření
činnosti v nízkoprahovém

zařízení pro děti a mládež
VITEK.
Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež VITEK poskytuje své služby ve Vizovicích
již od roku 2003. Jeho pracovníci
se věnují
především
mládeži
ve věku 10-18let, která tráví
svůj volný čas na ulici, nebo
má s ulicí spojený svůj životní styl. Projekt
Č i n n o s t
ve
VITKU
umožnil rozšířit
služby o kontaktní práci, to
znamená přímé vyhledávání

a motivování skupiny mládeže, která žije rizikovým
způsobem, či u ní dokonce
shledáváme sociálně patologické chování.
Terénní sociální pracovník
se věnuje vyhledávání ohrožené mládeže přímo v jejím
přirozeném prostředí.
V  zařízení motivujeme
mladé lidi k aktivnímu
a samostatnému řešení
problémů, poskytujeme sociální poradenství a intervenci.
Dalším úkolem
sociálních pracovníků je nabízet a zjišťovat smysluplné
trávení volného času mimo

patologické prostředí, například sportem, výtvarnými
a outdorovými aktivitami,
akcemi při klubových večerech, besedami.
Podpora ze Společného
regionálního operačního
programu výrazně
přispěla k posílení
sociálních služeb
zaměřených na ohroženou skupinu dětí
a mládeže ve Vizovicích.
Teto projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem, Ministerstvem pro
místní rozvoj a Zlínským
krajem.
Kateřina Pivoňková
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Cyklistika
V  prostředí Vizovických
vrchů nabízí horská cyklistika atraktivní a zdravý způsob
trávení volného času. Také
proto uspořádala naše škola
pro žáky osmých a devátých
ročníků třídenní cyklokurz.
První den jsme cestou
na Sehrad prověřili síly účastníků kurzu a také stav kol.
Vážnější závady, jakými byl
přetržený řetěz a zničený převodník, jsme tak mohli vyřešit
s pomocí odborného servisu.
Druhý den byl již plně
ve
znamení
cyklistiky.
Naplánovány byly dvě trasy.
Na Čertovy skály se vydalo
7 účastníků. Náročný terén
po modré značce zajišťoval
Jindřich Návrat a z poslední pozice Martin Žáček.
Samozřejmě velikou službu udělaly trekové vysílačky. Druhá skupina deseti
dětí s Adrianou Hálovou
a Radkou Dvořáčkovou

mířila na Sirákov po žluté.
Třetí den jsme nechali kola
odpočinout a Jeník Vyoral
nás povodil po lese s mapou

a buzolou. Na cyklotrasách
vídáme často starší ročníky,
tedy pokud se někdo neřítí
v brnění z kopce… 5., 6. a 7.

května byly trasy plné spokojených dětí . Sníh je pryč, tak
hurá do sedel …
JN a MZ

Úvod tenisové sezóny 2008
Tenisová sezóna byla zahájena několika novinkami.
Předsednictví oddílu převzal
po Milanu Vrbovi David
Pechal. Po mnoha letech jsme
nepřihlásili družstvo dospělých do soutěže. Příčinou byly

zdravotní, rodinné a studijní důvody některých členů
týmu, takže nebyla jistota, že bychom celou soutěž
důstojně odehráli. Úkolem
tohoto roku bude stabilizovat
celek tak, abychom se znovu

mohli přihlásit v příštím roce.
Naopak potěšitelné je, že jsme
po letech znovu otevřeli tenisovou přípravku. Po náboru
ji navštěvuje 19 dětí (z toho
7 chlapců). Tréninky jsou
vedeny profesionálním tre-

nérem a jeho asistentem 2x
týdně. Velkým nedostatkem
je skutečnost, že po převedení majetku koupaliště a přilehlých budov z TJ Sokol
Vizovice na Město Vizovice,
přišel tenisový areál o sociální
zařízení, přístup k pitné vodě
a ke sprchám. Tuto záležitost
jsme začali řešit s ředitelem
Technických služeb Vizovice
ing. Pavlůskem a starostkou
města Mgr. Hanákovou.
Jednání jsou vstřícná a věříme, že tento nedostatek bude
v brzké době vyřešen.
Sportovní část sezóny jsme
zahájili tradičním turnajem
smíšených čtyřher, kterého se
zůčastnilo 20 hráček a hráčů.
Vítězem se stala dvojice Hálová
- Kmínek, před páry Kálecká Pechal a Zátopková - Špaňhel.
Toto klání proběhlo za krásného počasí a v příjemné atmosféře.
Za TO Mgr. Miloš Novák
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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!

Oznámení

Oznamujeme, že dne 2.7. 2008 ve 14 hodin se v budově Městského úřadu ve Vizovicích, v místnosti č. 316, se bude konat
veřejné projednání návrhu změny územního plánu č. 12 spojené s výkladem, který se týká stavby rychlostní komunikace R 49.
Případné připomínky nebo námitky mohou být dle sdělení veřejné vyhlášky na úřední desce podány nejpozději k tomuto datu.
Pavel Pečeňa, občanské sdružení Vizovické vrchy

Elektrohity

Jazyková škola LINGUA

STARÁ PRAČKA A LEDNIČKA
za NOVOU

PROBÍHÁ ZÁPIS NA:

SLEVA až 6.000 Kč
VENTILÁTORY 298 Kč, KLIMATIZACE 6 998 Kč
NAVIGACE 3 998 Kč, FOTOAPARÁTY 1 998 Kč

Masarykovo náměstí 17, Vizovice
tel.: 731 158 667
Cyrilometodějská 206, Val. Klobouky tel.: 603 275 007

tel.: 577 222 067
mobil: 605 464 801, 775 243 320

www.elingua.cz

Prázdninové kurzy Aj, Nj
Výjezdový tábor pro děti SHREK
Příměstský tábor pro děti
Denní pomaturitní
studium!!!
Nabízíme:
+vysokou kvalitu
+přijatelné ceny
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Nábor zájemců
o brigádu v TsmV
TsmV hledají zájemce o práci při úklidu areálu Masters
of rock, který se bude konat ve dnech 10.‒18. 7. 2008.
Jedná se o zajištění úklidu a odvozu odpadků podle
tohoto harmonogramu:
Vlakové nádraží
čtvrtek 10. 7. 2008
pátek 11. 7. 2008
sobota 12. 7. 2008
neděle 13. 7. 2008

Poděkování
Touto cestou bychom
chtěli poděkovat paní Marii
Krajčové a panu Jaroslavu
Rexovi za velkou obětavost,
mnoho svého volného času

a spoustu starostí, které strávili při revitalizaci našeho panelového domu.
Obyvatelé domů Růžová
999 a 1000 Vizovice

Město Vizovice svozový kalendář 2008
Svoz bude probíhat v následujících kalendářních dnech :

od 16,00
od 9,00
od 9,00
od 9,00

do 19,00 – 4 osoby
do 12,00 – 4 osoby
do 12,00 – 4 osoby
do 12,00 – 4 osoby

Areál festivalu „Jelínek“
čtvrtek 10. 7. 2008
od18,00
pátek 11.7.2008
od 02,00
		
od 09,00
sobota 12.7.2008
od 02,00
		
od 9,00
neděle 13.7.2008
od 02,00
		
od 9,00

do 24,00 – 10 osob
do 09,00 –14 osob
do 24,00 – 10 osob
do 09,00 – 14 osob
do 24,00 – 10 osob
do 09,00 – 14 osob
do 24,00 – 10 osob

Kempy
čtvrtek 10.7.2008
pátek 11.7.2008
sobota 12.7.2008
neděle 13.7.2008

do 19,00 – 4 osoby
do 12,00 – 4 osoby
do 12,00 – 4 osoby
do 12,00 – 4 osoby

od 16,00
od 9,00
od 9,00
od 9,00

Kompletní úklid po akci
pondělí 14.7.2008
od 02,00 – 20,00 – 20 osob
úterý 15.7.2008
od 8,00 – 20,00 – 20 osob
středa 16.7.2008
od 8,00 do 20,00 – 20 osob
Nábor zájemců do 27.června 2008. Další informace
na tel. čísle 577 452 246 nebo osobně v areálu TsmV.

Plastový obal (žlutá)

Papír modrá

měsíc

náboby 1100 l,
pytle

nádoby 1100 l,
pytle

Červenec

14. 7.

16. 7.

Srpen

11. 8.

13. 8.

Září

8. 9.

10. 9.

Říjen

6. 10.

8. 10.

Listopad

3. 11.

5. 11.

Prosinec

1. 12 . , 29. 12.

3. 12. , 30. 12.

Putování

Odjakživa lidé putovali. Souší, po moři, vzduchem.
Poznávali svět. Pohyb patří
k životu a také k odpočinku.
Prázdninová putování nás učí
vnímat, pozorovat, srovnávat.
Obohacují nedílnou součást naší
osobnosti.
Jaké bude naše letošní putování? Do jaké míry nás uvede
do síně divů světa? Domnívám
se, že v tomto případě nezáleží
ani tolik na exotice, ani na počtu
kilometrů, vzdálenostech. Ale
záleží na naší vnímavosti a citlivosti vůči odvěké touze člověka

jít světem, lidmi a souvislostmi.
Jít a dívat se kolem. Vysednout
ze svého dopravního prostředku
a po svých se vydat dál, celým
svým tělem i duší. Po čase zjistíme, že ztrácíme nejen nadbytečná kila, ale i zbytečné starosti.
Oči zachytí pole v květu, suchý
list, sluncem rozzářenou krajinu, nebo potok žijící deštěm.
Putování přináší dary, které
stářím vstupují do vzpomínek.
Putování vytváří filmový pás
života, vždy jedinečný tím, kam
a ke komu své kroky směřujeme.
Miloš Vavrečka

• foto na doklady
• rodinné fotografie
• svatební fotografie

• dětské fotografie
• prodej fotozboží

Po‒Pá
8-12 a 13-17
So‒Ne
dle objednávek

28
Historie četnické stanice ve Vizovicích – díl
Jak už jsme v předchozích
dílech uvedli, nejnižší složkou
organizační struktury četnictva
byly četnické stanice (ČS). Ty
byly obsazeny zpravidla velitelem
v hodnosti vrchního strážmistra
a mužstvem. Kromě toho existovaly zvláštní četnické stanice jako
četnická pátrací stanice, četnická
eskontní stanice a útvary zvláštní,
jako např. četnické pohotovostní oddíly. Relativně velký počet
těchto jednotek byl vytvořen
za Protektorátu, kdy četnictvo
vykonávalo velmi často strážní
službu v internačních i v pracovních táborech.
Pojďme se však podívat i na fungování vyšších organizačních složek četnictva.
V Brně sídlící zemské četnické
velitelství (ZČV) bylo ustanoveno
podle státoprávního uspořádání.
Nejprve tedy pro Markrabství
moravské, později za ČSR pro
zemi moravskou.
Jeho první název zněl K. u. K.
Landesgendarmerie - Komando
Nr. 4. a posledním a nejdéle používaným názvem byl Zemské četnické velitelství v Brně.
Velitel ZČV měl ve svém obvodě výkonnou moc a řídil vojenské, hospodářské a správní věci
všech četnických oddělení. Staral
se o výchovu všeho četnictva
a zpravoval o svých poznatcích
zemského prezidenta, kterému
však nebyl podřízen. Nezasahoval
do otázek použití četnictva politickými úřady. Udílel pochvaly, vedl
disciplinární řízení, vyhotovoval
kvalifikační listy důstojníků, prováděl vizitace četnických stanic,
dozíral na vyzbrojování apod.
K výkonu funkce sloužil veliteli ZČV jeho štáb, kde byli jeho
náměstek a pobočníci, exponovaní
četničtí štábní důstojníci (dozorčí vždy pro několik oddělení),
zdravotní, justiční a hospodářský
referent a účetní vrchní strážmistři. K výcviku bylo zřízeno doplňovací oddělení v čele se správním
důstojníkem.
Velitele ZČV zastupoval
po dobu nepřítomnosti jeho
náměstek. Byl-li však velitel na přehlídce nebo jiné služební cestě,
zasílaly se za ním spisy, které si
velitel vyhradil podle svých pokynů k rozhodnutí. Ostatní záleži-

tosti vyhrazené veliteli zůstávaly
nevyřízené až do jeho návratu. Při
nemoci zastupoval náměstek velitele v plném rozsahu působnosti.
Tak například ke dni 1. lednu
1929 byl zemským četnickým
velitelem v Brně gen. Vladimír
Putna, jeho náměstkem plukovník František Bazala. Štáb velitele
ZČV byl tvořen prvním a druhým
pobočníkem v hodnostech štábních kapitánů, k nimž byli přiděleni další dva důstojníci v hodnostech kapitánů výkonných, 6
gážistů mimo sl. třídy a 2 kancelářští zřízenci.
Protože se při listování památníkem ČS Vizovice dostáváme
k závažným historickým událostem roku 1939, sluší se připomenout některé širší dějinné
okolnosti:
22. 11. 1938 Pod vlivem zabrání
pohraničí po Mnichovské dohodě parlament odhlasoval ústavní zákon o autonomii Slovenska
a ústavní zákon o autonomii
Podkarpatské Rusi. Název státu se
změnil na Česko-slovenská republika. Začíná období tzv. druhé
republiky.
30. 11. 1938 zvolení
JUDr. Emila Háchy prezidentem.
15. 12. 1938 Národní shromáždění schválilo zmocňovací zákon,
který opravňoval vládu po dobu
dvou let nahrazovat zákony vládními nařízeními.
10. 3. 1939 Prezident republiky
sesadil Tisovu autonomní vládu.
Na Slovensku bylo vyhlášeno stanné právo a moc převzala armáda,
policie, četnictvo a pluky Stráže
obrany státu.
11. 3. 1939 jmenování nové
slovenské vlády v čele s Karolem
Sidorem
14. 3. 1939 Slovenský sněm
odhlasoval vytvoření samostatného slovenského státu.
Prezident Hácha odjíždí na jednání s Hitlerem do Berlína
15. 3. 1939 04:00 hodin
prezident republiky po nátlaku a jednání s předsedou vlády
Beranem podepisuje prohlášení,
podle něhož svěřoval osud českého
národa a českých zemí do rukou
Hitlerovi. Od časných ranních
hodin obsazuje německá branná
moc zbývající území druhé republiky.

Některé vojenské útvary a oddíly Stráže obrany státu odmítají složit zbraně a bojují za již neexistující
republiku. Na Podkarpatské Rusi
tyto boje končí až 17. března ústupem jednotek přes most v Ťjačivě
do Rumunska, odkud jsou následně repatriovány do vlasti.
16. 3. 1939 Hitler na návštěvě
Prahy na Pražském hradě vyhlašuje Protektorát Čechy a Morava
21. 3. 1939 rozpuštění
Národního shromáždění
A nyní již řádky památníku:
15. 3. 1939 Slovensko
odtrhlo se od Česko-slovenské
republiky a prohlásilo se samostatným Slovenským státem.
Podkarpatskou Rus obsadili
celou Maďaři. Z  Čech a Moravy
byl vytvořen Protektorát Čechy
a Morava pod ochranou Německé
Říše, v čele se státním presidentem
Dr. Emilem Háchou.
21. 6. 1939 Snesla se o 15.30
hod. nad obcí Jasennou prudká
bouře, spojená s průtrží mračen.
Rychlým přívalem vody rozvodnila
se říčka Lutoninka, voda vystoupila z břehů a zaplavila široké okolí.
Ve vlnách rozvodněné řeky utonuli
v obci Jasenné František Sedláček
14 roků starý a Stanislav Tomanec
2 ½ roku starý. V  Lutonině utonul Josef Viktořík 30 roků starý.
V obci Jasenné bylo povodní zničeno a značně poškozeno 21 obytných a 14 hospodářských budov.
V  Lutonině byly poškozeny 4
obytné a 3 hospodářské budovy.
Ve Vizovicích vystoupila
voda ze břehů rozvodněné říčky
a zaplavila celé náměstí a okolní
ulice místy až do výše 2 metrů.
Ve Vizovicích bylo vodou úplně
zničeno 6 budov. Dále bylo vodou
zaplaveno a poškozeno 100 obytných budov a obchodů. Ve všech
obcích utonulo větší množství
hospodářského zvířectva, rovněž
na úrodě byly způsobeny značné
škody. Záchranných prací zúčastnili se příslušníci stanice za podpory četníků z okolních stanic.
Při záchranných pracích působilo 12 hasičských sborů z okolních
obcí a Zlína a celý pracovní tábor
fy Baťa z Jasenné s 250 dělníky.
28. 10. 1939 První obětí gestapa byl Jaroslav Lutonský z Vizovic,
který se pokusil v předvečer dne
28. října 1939 vyvěsiti na strom

desátý

komunistický prapor. Byl zatčen
a uvězněn v koncentračním táboře
v Německu a vrátil se domů teprve
po osvobození vlasti. Po něm následovala další zatčení, která dostoupila počtu 93. Z těchto zatčených
byli dva popraveni a sice Bohumil
Rosenbaum z Vizovic a Josef
Mach z Lípy. Následkem útrap
v koncentračních táborech zemřeli: František Čižmář, Josef Divina,
Karel Jurčák, Ludvík Macek, Josef
Polách a Josef Sulíček z Vizovic,
František Huťka, Jaroslav Mach
a Karel Ševčík z Lípy a Ignác
Polášek a Jan Sušila ze Zádveřic.
Zbývajících 80 osob se vrátilo
domů, mnozí z nich však s podlomeným zdravím.
Nyní však v památníku ČS
Vizovice následuje odmlka až
do roku 1942, proto musíme
opět využít podpůrného materiálu
- památníku OČV Zlín, kde se
v líčení událostí pokračuje:
15. 3. 1939 Již v časných ranních hodinách vyzýval hlasatel
českého rozhlasu z Prahy veškeré
obyvatelstvo, aby zachovalo klid…
O 16 hod. přijela do Zlína první
říšskoněmecká auta s vojskem
v plné polní výzbroji. Přijelo asi
300 vojínů říšskoněmeckého pěšího pluku 25, později jednotka
ochranných oddílů /Schutzpolizei/,
dále Kriminalpolizei, Geheime
Staatspolizei /Gestapo/ a za několik dnů Oberlandrat. Kromě
Zlína bylo říšskoněmecké vojsko ubytováno v Otrokovicích,
v Malenovicích a ve Vizovicích.
Jinými obcemi okresu jen projelo.
16. 3. 1939 Dva říšskoněmečtí
důstojníci nařídili okresnímu četnickému veliteli, aby shromáždil
zbraně příslušníků četnictva na ČS
ve Zlíně u sebe a aby četníci konali
zatím službu beze zbraně. Později
byly zase zbraně vydány.
21. 6. 1939 O 15.30 způsobila
prudká bouře provázená průtrží
mračen nad Vizovicemi a okolím značné škody. Přívalem vody
se rozvodnila říčka Lutoninka,
vystoupila z břehů a zaplavila
okolí, vnikla do domů a hospodářských budov. Utonuly 4 osoby.
Mnoho obytných a hospodářských budov bylo velmi poškozeno. Celkem byla způsobena škoda
asi 6.000.000 K.		

Tomáš Kubů, autor
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