1

ROČNÍK

23

ZÁŘÍ/ŘÍJEN

2008

Podzim
Začal nám podzim. Listy stromů se zbarvily jako malířská
paleta. Jasně červená barva šípků a jeřabin napovídá, že dozrály
a nedočkavě čekají stejně jako kaštany na utrhnutí. Fotografové
vyrážejí fotit nejbarevnější roční období a společně s malíři se
snaží zachytit co nejvíce barevné inspirace. Sbíráme poslední
plody ze zahrad, pomalu začínáme sčítat „úrodu“ pracovní
a také zvažujeme, co ještě zbývá dokončit. Děti ve školách se
po dvouměsíční práci těší na své první podzimní volno v den,
kdy si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Těšíme se se zahájením podzimu událostí tak
významnou, jako bylo udělení ocenění Osobnost města panu
PhMr. Miloši Žabkovi za mimořádný přínos v oblasti kultury
a společnosti a postupně skládáme do pomyslného košíku vzácné plody lidské práce. Stačíme ještě potěšit sportovní veřejnost
otevřením nového sportoviště na areálu mládeže a dosadit alej
stromů při vjezdu do Vizovic od Zlína….
Co nevidět přijde zima. Příroda se ztiší a začne přikryta
od mrazu třpytivými polštáři sněhu odpočívat. Odpočívat prohřátá vzpomínkami na horké letní slunce, barevný podzim a dokončená díla lidského snažení.
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ZDARMA

O čem píšeme:
• Evangelický sbor má nového faráře
• Mateřská škola čtyřicetiletá
• Aktivity spolků - ohlédnutí za létem
• Kamerový systém ve Vizovicích
• 41. sezona Vizovického zámeckého kulturního léta skončila
• Informace o R49

Slavnost předání Ceny města Vizovice
Vznik „Ceny města Vizovice“, kterou schválilo zastupitelstvo města, podnítila potřeba ocenit občany města,
kolektivy či instituce za výraznou aktivitu mající zejména
vztah k městu Vizovice v oblasti ekonomické, technické,
vědecké, ekologické, umělecké, společenské, kulturní nebo
sportovní, udělované za významný jednorázový čin, celoživotní přínos nebo výraznou aktivitu v těchto oblastech. Je to
jedna z forem, jak prokázat úctu těm, kteří dokáží přinášet
ostatním ještě „něco navíc“.
Slavnostní udělění titulu „Osobnost města Vizovice“ v rámci
jmenované ceny panu PhMr. Miloši Žabkovi proběhlo v pátek
19. 9. 2008 v obřadní síni MěÚ Vizovice za účasti zástupců
města, rodiny, firem a institucí. PhMr. Miloš Žabka převzal ocenění z rukou starostky města Mgr. Aleny Hanákové
za mimořádný přínos v oblasti kultury a společnosti.
Byl otcem myšlenky a stál u zrodu dvou tak velkých slavností, které ještě více „zviditelnili“ Vizovice nejen v rámci kraje.
Především Vizovické Trnkobraní a současně (ve stejném roce
1967 založeno) Vizovické zámecké kulturní léto A. Háby.
Udělené ocenění je výrazem poděkování za činorodou práci,
která – slovy PhDr. Karla Pavlištíka – „přesáhla svým významem hranice nejen města a kraje, ale i hranice státu“.
Alena Hanáková

Foto: Renata Mládenková
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VIZOVICE DNE 15. 9. 2008
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo následující usnesení:

• Zastupitelstvo města Vizovice ve věcech majetkových schválilo prodej pozemku p.č. 4550/24 v průmyslové zóně Razov, u něhož
došlo k přečíslování parcely, manželům Zdeňkovi a Janě Čižmářovým za cenu 595 750 Kč. Také souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků p.č. 5531, 5532, 5529/6, 5529/2 a 5529/4, na ulici Říčanská od Pozemkového fondu ČR pro účely výstavby
chodníků v rámci výstavby obchvatu Lhotska
• Zastupitelstvo schválilo předložený návrh společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav Chrastěšov za účelem zpřístupnění všech pozemků a souhlasilo se záměrem výkupu pozemků pro společná zařízení v rámci těchto úprav. Pro
Chrastěšovany to znamená, že nebudou kráceni na svých pozemcích, k čemuž mohl stát přistoupit.
• Zastupitelstvo souhlasilo s prodejem bytové jednotky č. 804/3, sídliště A. Háby, paní Marii Večerkové za cenu 145 145 Kč dle
pravidel pro prodej bytů ve vlastnictví města vyhlášených minulým zastupitelstvem a odložilo prodej pozemku p.č. 2412/23
z důvodu zpracování studie vedení kanalizace v případě výstavby v lokalitě Hodišov.
• Také zamítlo panu Hurtovi prodej pozemků p.č. 4528/17 a 4522/17 nacházejících se mezi jeho domem a stavebninami Zlámal
z důvodu vedení IS a souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. st. 2231 za stavebninami Zlámal.
• Zastupitelstvo souhlasilo s prodejem bytové jednotky č. 841/6, sídliště A. Háby, p. Leně Krompolcové za cenu 906 000 Kč,
s prodejem pozemku p.č. st. 79 p. Romaně Otáhalové před jejím domem za cenu 800 Kč/m2 a s úplatným převodem části
pozemku p.č. 5350/1 na ulici Pardubská sousedící se zahradou pana Vašáka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Vizovice.
• Ve věci rozšíření komunikace v ul. Pod Hájem uložilo starostce jednat s vlastníky dotčených pozemků a odložilo žádost paní
Marie Manové o prodej pozemků nacházejících se kolem schodů vedoucích od autobusové zastávky Razov do dohledání skutečných hranic pozemků města v této lokalitě. Zastupitelstvo také schválilo prodej pozemku p.č. st. 1318 pod budovou firmy
SOKO panu Ing. Jiřímu Blažkovi a Bohumilu Soporskému za cenu 526 000 Kč.
• Zastupitelstvo zamítlo žádosti o změnu územního plánu pozemku p. Pavle Geržové, p. Aleně Fiedlerové, p. Anně Tinkové,
manželům Zatloukalovým a Hoffmannovým, Ing. Prekopovi, p. Oškerové a p. Plšíkové. Žádost paní Jarmily Slováčkové
Zastupitelstvo odložilo do doby doplnění žádosti o změnu ÚP druhým vlastníkem.
• Zastupitelstvo města Vizovice vydalo formou opatření obecné povahy č. 1/2008 – změnu č. 14b územního plánu sídelního
útvaru Vizovice, podle které se bude moci ve vymezeném území na Chrastěšov stavět, což doposud po vydání nového stavebního zákona nebylo možné.
• Posledním majetkovým usnesením bylo pověření místostarosty jednáním o podmínkách nákupu nemovitostí „Medika“, které
jsou ve vlastnictví Zdravotnického zabezpečení krizových stavů se sídlem v Příbrami.
• Ve věcech finančních zastupitelstvo souhlasilo s odpisem pohledávky a.s. Trikamo a.s. Zlín ve výši 1 332 665,97 Kč uplatněné
v konkurzním řízení a vzniklé v minulém funkčním období a schválilo rozpočtové opatření č. 12Z týkající se rekonstrukce ZŠ,
odvodňovacích žlabů u MŠ, opravy kanalizace A.Háby, zaměření dětského hřiště Chrastěšov, nákupu pozemku pod bývalou čističkou pod zámkem a opravy sloupu sochy p. Marie na náměstí. Tyto zvýšené investiční výdaje jsou kryty použitím prostředků
určených na parkoviště nad MŠ (zde nebylo docíleno odprodeje pozemku pro výstavbu parkoviště) a odlehčovače kanalizace
J.Haly. Dále jsou kryty úsporou výdajů na ukazatele rychlosti a zpracování pasportů kanalizací.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady 9R, 10R a 11R provedených od 24. 6. 2008 do 15. 9.
2008 týkajících se přesunů položek rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol.
• Také schválilo převzetí ručitelského závazku v souladu se zákonem o obcích za SK Vizovice ve výši dva miliony korun českých
vyplývajících ze smlouvy o půjčce a prohlášení o vyplnění směnky a pověřilo starostku k podpisu těchto dokumentů. V této
souvislosti pověřilo místostarostu k předložení návrhu změny rozpočtu města Vizovice pro spolufinancování rekonstrukce sportoviště Vizovice ve výši dva miliony korun českých pro rok 2008 a zajistit financování v letech 2009 a 2010.
• V souvislosti se sportovištěm na areálu mládeže souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje staveb „Jeviště“, „Dvoušatna za jevištěm“ a „Šatna a sociální zařízení vedle jeviště“ a vzalo na vědomí informace o víceúčelovém sportovišti ve Vizovicích předložené
SK Vizovice. Následně schválilo Dohodu o užívání víceúčelového sportoviště mezi SK Vizovice, ZŠ Vizovice a městem Vizovice
a pověřilo starostku podpisem této dohody.
• Zastupitelstvo města Vizovice schválilo zapojení města Vizovice do procesu rozvoje sociálních služeb metodou komunitního
plánování sociálních služeb a zapojení do projektu Komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionech Vizovicko
a Slušovicko. Následně schválilo Dohodu o partnerství v projektu KPSS v mikroregionech Vizovicko a Slušovicko.
• Zastupitelstvo souhlasilo s darováním ochranných pomůcek Sboru dobrovolných hasičů Chrastěšov a pověřilo finanční odbor
sepsáním darovací smlouvy.
• Také schválilo změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Vizovice s účinností od data schválení a zamítlo žádost Ing. Aleše Hodiny (největšího minoritního vlastníka akcií v ČR) o odkoupení akcií města ve společnosti Rudolf
Jelínek.
• Na závěr schválilo podmínky pro udělení Ceny města Vizovice a souhlasilo s udělením Ceny města Vizovice „Osobnost města
Vizovice“ panu PhMr. Miloši Žabkovi.
Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta
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Informace občanům města
Všichni jsme si vědomi naléhavosti – vyčistit
koryta toků Bratřejůvky,
Lutoninky, Chrastěšovského

potoka, potoka na Polní
ulici, Čamínského potoka
atd.
Proto
byla
smluve-

na
pracovní
schůzka
zástupců Povodí Morava
Odboru životního prostředí Vizovice a místostarosty

Ing. Burkarta, kde se vypracuje plán, způsob a termín
čištění.
J. Divílková

Rozpočet Zlínského kraje
Město Vizovice obdrželo v roce 2008 z rozpočtu
Zlínského kraje následující
neinvestiční dotace:
150 000 Kč na zabezpeče-

ní akceschopnosti jednotky
SDH Vizovice, kategorie JPO
II, 100 000 Kč
na
odbornou přípravu

velitelů a strojníků a věcné
vybavení neinvestiční povahy, které zůstane majetkem
města, a dále

300 000 Kč na výstavbu informačního, varovacího a vyrozumívacího systému, včetně
projekční a inženýrské činnosti
spojené s jeho realizací.

Zvýšení bezpečnosti ve městě
Město Vizovice získalo dotaci na projekt
,,Bezpečnost a prevence
města Vizovice“, v rámci
něhož bude instalován
varovný a vyrozumívací
systém, včetně kamerového systému. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a prevence města
Vizovice vybudováním
kvalitní infrastruktury
bezpečnostního systému
města, včetně
zefektivnění
oblasti krizového řízení.
Dotace, která
byla získána z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava, činí 90% uznatelných nákladů projektu
tj. 3 735 000 Kč. Město
doplatí zbylých 10%
nákladů ze svého rozpočtu. Celkové náklady projektu jsou 4 150 000 Kč.
Ve Vizovicích bude
vybudováno 64 rozhlasových hnízd (přijímací
zařízení + reproduktory
- dále jen rozhlasové hnízdo) Jednotného systému
vyrozumění a varování,
které spolu s již vybudovanými 23 hnízdy budou
tvořit plné pokrytí města

Vizovice a jeho místní
části. Součástí dodávky budou i dva ovládací
panely umístěné na MěÚ
a na Obvodním oddělení
PČR ve Vizovicích.
JSVV je celostátní
varovný systém napojený
na krajská operační centra
Integrovaného záchranného systému. Může tedy
plně nahradit dálkově
spouštěnou
rotační sirénu
za Městským
ú ř a d e m
Vizovice.
Výhodou je
také schopnost
ovládání výstražného systému přímo z pracoviště
krizového řízení, např. krizový štáb. Pomocí elektronických hlasových sirén je
možné přímo sdělit občanům, o jakou událost se
jedná a jak se mají chovat. Hlasové informace se
předávají prostřednictvím
přímého vstupu do sirén
pomocí telefonu (i mobilního) - např. z bytu starostky nebo z místa vzniklé mimořádné události.
JSVV mimo varování
obyvatelstva
umožňuje
vysílání městského rozhlasu, vybudováním nových
rozhlasových hnízd se tedy

zvýší nejen kvalita poslechu, ale i celkové pokrytí
města.
Nedílnou součástí projektu ,,Bezpečnost a prevence města Vizovice“ je
vybudování kamerového
systému.

V projektu je plánováno
se 7 rotačními a 9 pevnými kamerami, které budou
dohlížet na bezpečnost
města. Městský kamerový
systém bude sledovat dění
ve městě 24 hodin denně.
Snímána budou veřejná
prostranství, jako například: náměstí, hlavní silniční tahy, nádraží, školní
budovy. Všechny prostory
snímané kamerami budou
jasně označeny tabulkou
s informací o tom, že
prostor je monitorován.
K záznamům z kamer
bude mít přístup pouze
Obvodní oddělení PČR
ve Vizovicích. Občané se
tedy nemusí bát zneužití
dat, jelikož monitoring
provádějí pouze proškolení příslušníci Policie České
republiky a ti jsou vázáni
mlčenlivostí dle zákona

č. 283/1991 o Policii
České republiky.
Městský kamerový systém poskytne policistům
skvělý nástroj prevence
odrazující od různé drobné kriminality, ať už jde
o případy vandalismu či
vykrádání aut. Také se
bude dát zp
zpětně dohledat,
jak se udála
nějaká noční
potyčka nebo
autonehoda.
Kamery budou propojeny s varovným systémem,
bude tedy možné provinilce páchající přestupek
v prostoru monitorovaného kamerovým systémem ihned varovat před
konáním nezákonného
jednání nejbližším rozhlasovým hnízdem. Taktéž
bude možné lépe zvládat
konfliktní situace při velkých kulturních akcích
typu Masters of Rock
a Trnkobraní.
Realizace projektu by
se měla odvíjet od února
do května příštího roku.
Cílem projektu je mimo
jiné zvýšení bezpečnosti
města po zrušení Městské
policie v roce 2007.
Jiří Žůrek, DiS.
Správní odbor MěÚ
Vizovice
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Topná sezóna je opět tady, požárů od komínu přibývá

Zanedbaný stav komínového tělesa může způsobit požár, je proto nutné jej před začátkem nové topné sezóny zkontrolovat.
Zaměřit se je hlavně nutně na následující nedostatky, které často vedou k požárům:
• nevhodná konstrukce komínů a odvodů spalin,
• zazděný nebo přizděný trám v komíně,
• spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné sopouchy,
• jiskry z komína a vznícení sazí v komíně.
Požadavky na konstrukci komínů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách na výstavbu a technickém normativním požadavku ČSN 73 4201.
Zazděný trám v komíně je obvyklým problémem, vyskytujícím se u staveb z let 1930 až 1959. I špatně provedené spárování
komína může způsobit požár. Vnější povrch komínového tělesa musí být hladce omítnut, vyspárován nebo opatřen souvislým
nehořlavým obkladem.Dodržení norem v této oblasti je důležité zejména v místech, která jsou po dokončení stavby nepřístupná.
Při nedokonalém vyčištění komína, které má lhůty určené vyhláškou č. 111/1981 Sb., dochází k usazování sazí na jeho vnitřní
straně. Jejich vznícení může být také jednou z příčin vzniku požáru.
Kontrolní prohlídku komínového tělesa si musí zajistit každá právnická, fyzická podnikající či fyzická osoba sama, přičemž nestačí nechat si komínové těleso zkontrolovat a vyčistit pouze jednou za rok, někdy je to nutné až šestkrát do roka.
Frekventovanost kontrol je dána jak druhem paliva, tak i výkonem spotřebičů.
Štalmach Jan
starosta SDH

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle VN jsem
vás informoval, že jsme odeslali žádost o zrušení MPZ
na Ministerstvo kultury
(MK). Těsně po uzávěrce
minulého čísla nám dorazila odpověď na naši žádost.
V bodech shrnu obsah této
odpovědi:
• MPZ ve Vizovicích byla
prohlášena, protože historické prostředí vykazuje
významné kulturní hodnoty
• MPZ je prohlášena
ve veřejném zájmu a chrání
hmotné kulturní dědictví
• je zpracována novela zákona o státní památkové péči,
která by měla některé procesy zjednodušit a zrychlit

• ministerstvo musí plnit
Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy,
ke které jsme se zavázali.
Obratem jsme na MK
zaslali další dopis, ve kterém, mimo jiné, zpochybňujeme souvislost mezi
výše zmíněnou Úmluvou
a MPZ, protože naše zóna
neodpovídá definici architektonického dědictví této
Úmluvy. Zpochybňujeme
také veřejný zájem, protože
ten musí být vždy podložen
zákonem a zákon o státní
památkové péči, ani jeho
prováděcí vyhláška, zmínku
o veřejném zájmu neobsahují. Znovu opakujeme poža-

davek na změnu vyhlášky dle
usnesení zastupitelstva.
Další odpověď na tento
dopis nám dorazila z MK
17.9. a opět si dovolím shrnout její obsah:
bez ohledu na to, zda MPZ
odpovídá architektonickému dědictví dle Úmluvy, je
v platnosti vyhláška, jíž je
zóna vymezena
MPZ je možné zrušit
nebo změnit pouze vyhláškou MK
Národní památkový ústav
provádí revizi některých
MPZ a na základě výsledků
vydá MK novou vyhlášku,
ve které mohou být některé
zóny změněny či zrušeny.

Obratem jsme opět reagovali v tomto duchu:
Uvědomujeme si, že
pro zrušení zóny je potřeba vydat novou vyhlášku.
O to usilujeme od první
chvíle. Požadujeme odborné posouzení trvání MPZ
ve Vizovicích. Argumentujeme také tvorbou nového
územního plánu Vizovic,
který by ochranu historicky
cenných objektů řešil.
Nezbývá než věřit, že se
někdo z ministerských úředníků přijede podívat „na ty
naše krásy“ a pochopí, co se
ve Vizovicích děje. Snad zase
nerozhodnou od stolu ...
Jan Špaňhel

Děti z dětského domova malovaly pro divadlo
Pod heslem „Divadlo
dětem, děti divadlu“ připravily děti z Dětského domova a Základní školy Vizovice
výstavu, která je k vidění
od 30. září v dolním foyer
Městského divadla Zlín.
Obrázky s pohádkovými
motivy, ale i jiné výtvarné a
ruční práce vytvořilo zhruba
25 mladých autorů ve věku
od 8 do 15 let. Námětem

jsou draci, princezny a
mnohé další postavičky z říše
pohádek.
Spolupráce
Dětského
domova
a ZŠ praktické
s Městským divadlem začala před dvěma lety. Herci
tehdy vybrali v rámci hravého
Vánočního bazaru finanční
částku, kterou věnovali dětskému domovu . Během této
akce se „dražily“ předměty,

které zaměstnanci divadla
a jejich přátelé nabídli do
„dražby“.
„Děti našly možnost, jak se
odvděčit za to, že na ně lidé
v divadle myslí. Přínos této
akce a kontaktu dětí s divadlem vidím zejména v tom,
že se učí prezentovat na veřejnosti, společenskému chování
a že se obohacuje jejich kulturní rozhled,“ řekla ředitel-

ka školy Eva Čapková, která
se sama podílela na instalaci
výstavy.
Vladimír Fekar MD Zlín
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„40“ výročí zahájení provozu Mateřské školy - Vizovice

Vážení občané Vizovic.
Mnozí z vás ani nevědí, jak
velká událost se dne 27. 9. 2008,
oslavovala. Uběhlo již 40 let
od zahájení provozu v Mateřské
škole. Zde si uvědomujeme, jak
ten čas letí. Kolik tisíc dětí za tu
dobu touto školkou prošlo. Dnes
jsou z mnohých lékaři, inženýři, učitelé, podnikatelé, výrobní
řemeslníci, prostě pracovití lidé.
Abychom na toto vše nazapomínali, byla vedením mat.
školy uspořádána důstojná oslava. Bylo pozváno mnoho hostů,
převážně se jednalo o bývalé
pracovníky školky a také lidé,
kteří v minulosti s mat. školou
spolupracovali.
Za MěÚ - Vizovice, byli
přítomni páni Ing. Srba
a Mgr. Koňařík, který přečetl
zdravici
starostky
Mgr. Hanákové a také omluvil
její nepřítomnost. Jako inspektorky byly přítomny Bc. Boďová

a Mgr. Korcová ze
Zlína.
Oslava byla
zahájena krásným, lidským proslovem ředitelky
MŠ - Úlehlové.
Věřte, nejedna
slzička zkanula
přítomným
po tváři. Ve svém
diskuzním. příspěvku Ing. Matyáš osvětlil,
hlavně mladším, za jak těžkých podmínek se škola stavěla. Stavěla se z velké části svépomocí a občany Vizovic, zde
byly odpracovány stovky hodin.
Pracovalo se však s nadšením,
vždyť to bylo pro naše děti,
budoucnost národa. O kulturu

při oslavě se postarala s kolektivem paní uč. Štalmachová,
děti za doprovodu klavíru zpívaly, tancovaly, přednášely. Až
s podivem na jejich věk, zpěv byl
krásný, čistý. Poté se nás ujala
zást. ředit. MŠ, paní uč. Řepová
a provedla nás celou školkou.
Všichni jsme byli nadšeni
krásnou výzdobou, vkusem,
čistotou, praktičností i krásnými hračkami. O jedinečnou výzdobu se pod vedením
odborných učitelek, postaraly
děti samy. Věřte, nevím, kde
v okolí, vč. Zlína, by mohla
být Mat. škola krásnější!! Zato
vše je nutné děkovat. Děkovat
pedag. pracovníkům, kuchařkám,za dobré jídlo pro děti
a také velkou měrou personálu,

který se stará o nadprůměrný
úklid.
Dále MěÚ - Vizovice, jelikož bez jejich podpory, by toto
vše krásné, nebylo možné. Také
je nutné poděkovat sponzorům,
příznivcům MŠ.
Musí děkovat rodiče, prarodiče za to, že mohou klidně
vykonávat práci na svých pracovištích, jelikož o jejich poklad,
děti, je po všech stránkách dobře
postaráno. Prostě, Mateřská
škola ve Vizovicích, je v dobrých
rukou!
Přeji ze srdce zdraví všem, aby
se tak náročný úkol dal zvládnout a lásku, abyste i nadále
měli z čeho hojnou měrou rozdávat.
Mazůrková Helena

Co nového v MŠ Vizovice
Září je měsícem, kdy se děti
vracejí do školních lavic, a
ty menší do mateřských školek na pravidelnou docházku.
Mateřská škola ve Vizovicích
není výjimkou. Po omezeném
provozu přes hlavní prázdniny
začala zase fungovat na plný
plyn. Pro mnohé rodiče je
to již známé prostředí, pro
některé je to se školkou setkání první.
Pokaždé, když vedu své děti
do školky, dýchne to na mě
pohodou a klidem a hlavně
vědomím, že je o děti dobře
postaráno. A to, že se zaměst-

nanci mateřské školy starají,
je vidět na menších i větších akcích, které se jim daří
v průběhu roku zrealizovat.
Určitě si většina rodičů
všimla nového dětského hřiště, které září všemi barvami, a o kterém se psalo již
v minulém čísle Vizovských
novin. Za povšimnutí stojí
i menší detaily, které se podařily zrealizovat v tomto roce.
Co rodiče určitě zaujme
při vstupu do školky, jsou
šatny vybavené novým
nábytkem, novým osvětlením a takém novou podla-

hovou krytinou. Dětem se
oblečení do nových skříněk
bez problémů vejde, ať je léto
nebo zima. Obnovou nábytku v šatnách to neskončilo.
Protože naše město, a tím
i školka, má čím dál tím
více dětí, byly pořízeny také
nové stoly. Kryty radiátorů ve staré budově už také
volaly po výměně - letos
byly vyslyšeny. Aby dětem
ve školce chutnalo ještě více
než doposud (nevím ani
zdali to vůbec jde, vzhledem
k tomu jak máme ve školce šikovné kuchařky), byla

kuchyně posílena o novou
pečící troubu.
Kromě již vyjmenovaných
věcí se podařilo zrealizovat
obnovu hracích ploch mezi
budovami položením umělého trávníku. Okolí školky bylo zkrášleno výsadbou
okrasných keřů.
Je to dobrý pocit pro rodiče, vědí-li, že jejich děti tráví
celý den v příjemném prostředí mezi kamarády s hodnými
učitelkami. Plně chápu, že už
se těší, jak půjdou další den
do té své školky.
Mgr.Jiří Koňařík
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ŠKOLY
Střední škola oděvní a služeb Vizovice

I když od začátku školního roku 2008/2009 uplynulo
teprve čtyřicet dnů , „vizovická střední už jede na plný
plyn“.
Za sebou má všechny
opravné termíny závěrečných
a maturitních zkoušek, zahájení ročních rekvalifikačních
kurzů, návštěvu kadeřnickokosmetického veletrhu Beauty
Praha, prezentaci školy pro
pracovníky Krajského úřadu

Zlín a na celokrajské přehlídce středních škol ve Zlíně,
školící semináře pro žáky
a učitele se spolupracujícími firmami a jiné zajímavé
podnětné činnosti související
s výchovou a vzděláváním.
Velká většina akcí však školu
teprve čeká. Například k 30. 6.
2009 dopracovat 5 školních vzdělávacích programů,
zúčastnit se řady školních,
celostátních i mezinárodních

soutěží, prezentovat školu
na tradiční přehlídce odborné a zájmové činnosti žáků,
připravit lyžařský a sportovně
turistický kurz a další vzdělávací aktivity. Za novinky lze
považovat práci školy na přeshraničním projektu na úsporu energie a zahájení několik
let připravovaného bakalářského studia „ Kosmetika
a technologie výroby kosmetických a hygienických

přípravků “ společně s UTB
Zlín. Nejen pro zájemce
o studium na naší škole, ale
i veřejnosti, jsou určeny Dny
otevřených dveří 26. listopadu 2008 a 10. ledna 2009.
Srdečně Vás zveme i na další
společenskou událost Reprezentační ples školy,
který se uskuteční dne 28.
listopadu 2008 v Kulturním
domě ve Vizovicích.
Mgr. Jan Zatloukal

Letní příměstské tábory s Aničkou
Tábory se konaly v termínech 14. 7.–18. 7. a 25. 8.
–29. 8. 2008.
Děti se scházely na DDM
Zvonek Vizovice a odtud
podnikaly rozmanité výlety.
Táborníci měli připraven
celodenní zábavný program
pod vedením Aničky Smolkové a Heleny Pšenčíkové.

Těchto výletů se účastnilo
45 dětí ve věku od 5 do 11
let.
Navštívily ZOO Lešná Zlín,
lázeňské město Luhačovice,
ve kterém si zahrály minigolf
a Chrámečné s projížďkou
na koních.
V okolí podnikly cestu
za pokladem, orientační závod

v Háji, vycházku ke srubu
Anička.
Středy patřily nocování dětí
na DDM Zvonek bez účasti rodičů, opékání špekáčků,
večerním hrám a promítání
letního kina.
Nejoblíbenější disciplíny byly vodomilské závody,

sportovní hry a minigolf.
Na konci táborů byli všichni účastníci za své snažení
odměněni diplomy a věcnými cenami.
Největší DÍK patří Yvette
Mikeskové a štědrým sponzorům.
Anna Smolková

ŠKOLY
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Dům dětí a mládeže Zvonek
Dům dětí a mládeže je připraven na zahájení všech svých zájmových útvarů. Veškeré potřebné informace jsou uveřejněny na
www.ddmzvonek.cz nebo na všech obvyklých nástěnkách (v ZŠ na TGM, v MŠ nebo ve vývěsce u městské tržnice). Přihlášky
do dosud neobsazených zájmových útvarů je možno také stáhnout přímo z webu nebo si je osobně vyzvednout.
Na podporu těchto aktivit se v měsíci září uskutečnilo 5 prezentačních akcí.
POZVÁNKA – PŘIPRAVUJEME
• pátek

Pochod broučků a světlušek, odchod
z náměstí TGM v 16:30 hod
• sobota 8. 11. Palačinky s Aničkou
• pátek
14. 11. Setkání lopenických táborníků
• čtvrtek 20. 11. Pečení perníků
• sobota 22. 11. Plavání v lázních Zlín
• středa 26. 11. Vizovické pečivo
• pátek
28. 11. Zdobení perníků
• pátek
5. 12. Čertovská diskotéka
Za DDM Zvonek Vizovice Zdeňka Šimoníková

V měsíci říjnu se uskutečnily různé akce
• pro děti

7. 11.

„Po stopách TOMíků Čižiků“
- orientační pochod

pátek 17. 10. Štrúdlové odpoledne
sobota 18. 10. Zamykání studánek
podzimní prázdniny na Lopeníku
• i pro dospělé
sobota 11. 10. autobusový zájezd
na 32. ročník „Pochodu slováckými vinohrady“
„Ubrousková technika“

TOM ČIŽICI VIZOVICE INFORMUJÍ
• pokračuje dobrá spolupráce s DDM Zvonek Vizovice zejména při pořadatelství větších turistických akcí, například
Cesta za muchomůrkou, Po stopách TOMíků Čižiků, Pochod broučků a světlušek, setkání lopenických táborníků, plavání v lázních Zlín a pod.
• oddíl přijal nové mladé členy
• pravidelné schůzky nejmladších TOMíků se konají každé pondělí od 15 hodin na DDM Zvonek
• ve dnech 25. – 27. 10. se uskuteční turistická akce přechod Jeseníků
• připravují se zimní turistické akce
Vedoucí oddílu Miroslav Šimoník

„Mokrý vesmír“ – výstava fotografií
V Kulturním domě ve Vizovicích stále ještě pokračuje
výstava fotografií z podmořských hlubin vizovického potápěče a cestovatele Richarda Jaroňka.
Vernisáž výstavy se konala 7. října a byla doprovázena
poutavým vyprávěním autora.
Unikátní velkoplošné fotografie máte možnost shlédnout
do 30. října 2008, po–pá, 9–11, 14–17, ne 14–16 hodin.
Ing. Josef Kalenda

Malíři v Dinoparku
Proč malíři v Dinoparku? Protože výletem do
Dinoparku byl odměněn vítěz celorepublikové
soutěže o nejhezčí obrázek ze života včel.
A proč o tom píšeme? Protože jako nejlepší
ze 142 zaslaných obrázků byl vyhodnocen ten,
který namalovaly děti z Mateřské školy z Vizovic.
Zprávu jsme převzali z časopisu Včelařství
č. 10. Blahopřejeme!
jhr
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KULTURA
41.koncertní sezona skončila

Žákyně Základní umělecké školy Vizovice s paní
učitelkou Věrou Obdržálkovou.

Koncertní sezona 41. Vizovického kulturního léta Aloise
Háby je minulostí. Podle ohlasu návštěvníků koncertů předpokládáme, že jsme při výběru umělců, hudebních žánrů i obsahu
měli šťastnou ruku a že všichni, kdo se koncertů zúčastnili si
odnesli hezké zážitky a to jak posluchači,tak umělci, kteří svoji
spokojenost vyjádřili v zápisech v kronice našeho Kruhu přátel
hudby. V nich oceňují jak úroveň publika, tak krásné prostory
zámeckého sálu a jeho akustiku. Nechci zde hodnotit všechny
koncerty, jenom několika snímky připomenout, kdo nás letos
navštívil.
Sezonu zahájilo duo mladých umělkyň – Silvie Hessová
– housle a Eva Šilarová – klavír. Brilantně přednesly skladby
T.Vitaliho, L.van Beethovena B. Martinů a A.Dvořáka. Asi největší úspěch u publika měli další mladí umělci, a to pěvci Jakub
Pustina – baryton, Jan Šťáva – bas, za klavírního doprovodu
Richarda Pohla. Hlasový fond a nasazení obou pěvců, vysoká
technická i umělecká úroveň klavírního doprovodu i jejich vztah
k publiku zanechaly v nás hluboké dojmy. Koncertní sezonu
uzavřel Daniel Skála, který
na koncertní cimbál přednesl skladby J.S.Bacha, L.
Janáčka i vlastní skladbu,
o které se údajně jeho
profesorka vyjádřila, že
skladba je napsána pro
šestirukého cimbalistu.
Rozhodně nás přesvědčil
o tom,že cimbál není jen
nástroj pro folklor.
Před každým koncertem
dostaly příležitost ukázat,
co se naučily i žákyně
Základní umělecké školy
z Vizovic. Dostaly příležitost nejenom se poprat
s trémou, ale vychutnat
si ocenění svého výkonu
potleskem publika.
Sezonu zahájily Silvie Hessová –
Na závěr je nutné se
housle a Eva Šilarová – klavír.

zmínit o všech, kteří se o hladký průběh našeho koncertního
cyklu zasloužili. Jsou to především naši sponzoři, kteří finančně
nebo hmotně přispěli na naši snahu o zpřístupnění hudební
kultury ve Vizovicích. Byli to:
- Nadace Český hudební fond Praha
- Nadace Leoše Janáčka
- RUDOLF JELINEK a.s. Vizovice
- MUDr. D.Zavřelová Vizovice
- PharmDr. Bohumil Hanák, lékárna Milosrdných bratří
Vizovice
- PharmDr. J. Oreská Zlín, lékárna Jižní svahy
- Valendin spol. s.r.o.
- ROSTRA s.r.o. Vizovice
- SYKORA, spol.s.r.o. Vizovice
- FLOR – STYL, Jitka Hlavenková Vizovice
- Podhájí, s.r.o. Lutonina.

Daniel Skála – cimbál

Díky patří i všem členům Kruhu přátel hudby ve Vizovicích
za spolupráci při organizování koncertů, zejména panu R.Ježovi
za přípravu sálu, Z.Štalmachové za zajišťování květin u paní
Hlavenkové a za uvádění koncertů, i paní M.Vitmanové a panu
Klejchovi za zajišťování občerstvení při koncertech.
V současné době začínáme pracovat na další, v pořadí již
42. sezoně Vizovického
zámeckého kulturního
léta Aloise Háby, která,
jak doufáme, začne koncem května 2009.Při
výběru jsme limitováni
nejen počtem vystupujících( početnější soubory
nebo sbory vystupují
v kostele), ale i finančně. Doufáme, že se nám
výběr i zajištění umělců
podaří a příští rok koncem května se budeme
těšit s Vámi na shledanou. Do té doby Vám
přejeme pevné zdraví
Zleva Jan Šťáva – bas,
Jakub Pustina – baryton a všechno dobré.
jhr
Richard Pohl – klavír.
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Vizovský Juráš slaví 20 let svého trvání

Foto Ing. Josef Kalenda

Cimbálová muzika Vizovský
Juráš vznikla na počátku roku
1989. Muziku založil Dalibor
Bambuch – rodák z Vizovic,
absolvent SVVŠ Vizovice – nejlepší školy ve střední Evropě.
Po maturitě odešel do světa,
aby se v roce 1988 vrátil jako
učitel do rodného města,
do vizovické školy.
Muzika měla původní
název Jalověnka – (upraveno
z JALUVInka, podle názvů
obcí, ze kterých byli zakládající
členové-Jasenná,Lutonina,Vizovice).
Přejmenování na Vizovský
Juráš (velcí), Jurášek (malí)
se uskutečnilo v roku 1999.
Cimbálová muzika Jurášek
spolupracuje s dětským folklórním souborem Malý
Vizovjánek, z něhož vyrůstají
budoucí muzikanti a tanečníci.
Ti nejmenší muzikanti jsou už
dětmi zakládajících členů souboru – „jablko nepadá daleko
od stromu“.
Vizovský Juráš sdružuje
mladé lidi z Vizovic a okolí –
absolventy ZŠ a ZUŠ Vizovice.
Vystřídala se v něm řada muzikantů. Účinkuje samostatně
při nejrůznějších příležitostech
(koncerty, vernisáže, oslavy,
plesy na sokolovně, v Domě
kultury, folklórní odpoledne
na zámeckém nádvoří, už tradiční vánoční koncerty ve vizovickém kostele i v kostelech
okolních obcí…), úzce spolupracuje s folklórním souborem
Portáš Jasenná.
V současné době v sobě

zahrnuje tři samostatné skupiny (malí, střední, velcí), které
mohou vystupovat samostatně, ale jejich muzikanti jsou
schopní kdykoliv „zaskočit“
a nahradit se navzájem, když
to okolnosti vyžadují.
Vizovský Juráš hraje především lidové písně z Valašska,
ze Slovácka a písně slovenské.
Ve svém repertoáru má však
i skladby z oblasti vážné hudby
a písně z muzikálů a pohádek.
Vystupuje v mnoha městech
i vesnicích celé České republiky a ve velké části Evropy
(Polsko, Maďarsko, Slovensko,
Rakousko, Německo, Belgie,
Holandsko, Lucembursko)
na festivalech, národopisných
a regionálních slavnostech
Tradice cimbálové muziky
ve Vizovicích začala založením
Valašského krúžku (1948 –
1961) a byla vždy bytostně
spojena s vizovickou školou.
Nejen tím, že její jádro tvořili
muzikanti z řad učitelů, ale
i tím, že škola je od začátku podporovala tak, že jim
poskytovala prostory a možnosti podle potřeby zkoušet, konala se zde její četná
vystoupení, přičemž si získávala své příznivce a i své nové
budoucí muzikanty přímo
z řad žáků.
Toto vše přispívalo a dosud
přispívá k popularizaci vizovické školy jak mezi občany
Vizovic, tak i širokého okolí.
Svědčí o tom vzpomínky absolventů vizovické školy z celé
republiky i ze zahraničí.

Díky pochopení vedení
ZŠ Vizovice je tento způsob
„sponzoringu“ dodnes poskytován i Vizovskému Jurášovi.
Čilá
je
spolupráce
Cimbálové muziky Vizovský
Juráš i s folklórními vizovickými soubory - v roku 1971
byl založen na ZŠ Vizovice
soubor Vizovjánek, v roku
1992 Malý Vizovjánek. jako
přípravná skupina Vizovjánku,
a v letech 1990-1997 využíval
ke svým vystoupením doprovodu Juráše i folklórní soubor
Vizovjan.
V roce 1999 nahrál Vizovský
Juráš CD pod názvem „Vánoční
koncert“. Obsahuje koledy
a skladby z oblasti tzv. vážné
hudby. Druhé CD s názvem
„Dybych byla ptáčkem“, obsahující lidové písně z Valašska,
Slovácka a ze Slovenska, vyšlo
v roce 2003.
Ve dvacátém roce své
činnosti připravila cimbálová muzika Vizovský Juráš
nové CD nazvané „Výlety“.
Tento název vznikl z „výletů“
do žánrů ne zrovna typických
pro cimbálovou muziku.Na
tomto CD se setkáte se skladbami A.Dvořáka, A.Rubinštejna,
G.Bizeta, ale také třeba s J.
Offenbachem, Vangelisem, J.
Uhlířem či Metallicou. Toto
CD by nemohlo spatřit světlo
světa bez finančního přispění
s.p.Lesy ČR.
Toto všechno píšu proto, že
jsem velmi rád, že cimbálová muzika má ve Vizovicích
své pokračovatele, příznivce a vyznavače, že se tradice
Valašského krúžku pánů učitelů
Klesly, Javorka, Štefla a dalších
Vizovjanů - muzikantů i zpěváků (pan Jordán, pan Jurčák,
manželé Hálovi, paní Milada
Rychlíková, paní Hašpicová
a další) - ve Vizovicích stále
drží a rozkvétá. Rozkvétá a nese
ovoce díky takovým nadšencům, jako je i PAN UČITEL
Bambuch.
Bez lásky, velkých časových

i osobních obětí, porozumění
a podpory rodin a vřelého vztahu k muzice by tato činnost
dlouhého trvání neměla.
Cimbálová muzika má svoji
duši a dovede povznést každého, kdo jí naslouchá a dovede
jí porozumět. Snad je to proto,
že její melodie a slova vycházejí
z hluboké lidskosti, a že nástroje cimbálové muziky jsou zhotoveny převážně z přírodních
materiálů, které v sobě mají
tolik ušlechtilosti ……..
Pořízení a údržba krojů
i hudebních nástrojů a jejich
částí, (struny, potahy smyčců apod). je v dnešní době
finančně velmi nákladná záležitost. Nebýt podpory různých
dobrodinců, by ani Vizovský
Juráš nemohl tak výrazných
úspěchů ve své činnosti dosahovat, pokud by mohl vůbec
existovat….
Sponzorink – mecenášství
- byl v historii umění vždy
potřebný.
Nositelé kultury a umění
(muzikanti, malíři, sochaři, herci, hudební skladatelé,
architekti) byli závislí na materiální i duchovní podpoře svých
příznivců odnepaměti.
Proto patří poděkování
všem, kteří přispěli k tomu,
aby ve Vizovicích mohlo umělecké těleso tohoto druhu už
20 let existovat a věřím, že
i nadále se - spolu s dalšími
novými příznivci - zaslouží o to, aby Vizovský Juráš
mohl proslavovat naše město
po světě i nadále.
Jsou to především tito sponzoři:
s.p.Lesy ČR – generální
sponzor CD Výlety
p.PharmDr. B.Hanák –
Lékárna Milosrdných bratří
Vizovice
Ing. J.Mikuláštík – Jasno
Jasenná
Nadace města Vizovice
Městský úřad Vizovice
Ředitelství ZŠ Vizovice
Ing. Josef Kalenda

10

KULTURA

Anabáze - zážitky z ruské vesnice
Josef Sulíček se setká v zajetí na vesnici u sedláka se
svým přítelem z Vizovic J.
Svačinou
V děrevni - Na vesnici.
Téhož dne k večeru octli jsme
se u jednoho sedláka dva a těšili se z toho, že dvěma bude
veseleji. Dali nám hned večeři
a po čaji nastal s nimi rozhovor.
Všemu jsme ovšem nerozuměli,ale nějaké to slovo přece jsme
žvatlali po rusky, a tak pomalu jsme se dorozuměli a první,
na co se nás ptali bylo, jestli jsme
pokřtění a jak se jmenujeme.Já
řekl, že se jmenuji Ivan a přítele
mého nazval jsem Alexandrem,
ač jmenoval se Martin. Dále se
vyptávali, známe-li polní práci,
my ale zapírali, neb práce nám
nevoněla. Později nám vykázali
místo, kde budeme spáti a sice
nad pecí, pod samým stropem
na palatě, čemuž později jsme
říkali karpaty. První noc měli
před námi strach, neboť ostatní domácí se v druhé světnici
uzamkli, ale v krátkosti poznali
v nás dobré lidi.
Nesnesitelná zima nám nedovolovala se po děrevni (vesnici)
procházeti, a když tak jen malou
chvíli a tu raději chodili jsme
jeden ku druhému na návštěvu,
kde se hovorem neb hraním
karet bavili. To byla naše práce
celou zimu. Zmíním se taky
o máslence (konec masopustu)
a druhý den jmenují calovník.
Tento den se v ruské rodině
žije velice dobře,masa a pečiva
až hrůza. Zvláště pak omladina
prožívá snad své největší radovánky na Sibiři.
Odpoledne mládenci s děvami při hře na garmošku (tahací
harmonika) projíždějí na saních
po děrevni, Jiní zase procházejí
po celých houfech, pějí a hrají
tam zase na umělých katuškách (klouzačkách) klouzají se
mládenci s děvami na malých
saních a sice mládenec si sedne,
dívka jemu na klín a v objetí jedou. Až se jízda ukončí,
povstanou, dívka jej poceluje
(políbí). Od toho má i svůj
název celovník.
Zpěv, hudba, cinkání zvonků
na koních rozléhá se na vše strany a celá děrevna je na nohou.
Po tomto nastává jim půst jako
u nás, který tamější lid zachová-

vá velmi přísně.Požívají pouze
den co den čaj a chléb, což
jest jejich první jídlo, rybná
polévka neb rybné koláče. Tak
ten půst přišel i na nás, čemuž
my takovému jednotvárnému
pokrmu nemůžeme přivyknouti. Kupujeme si ze svých úspor
někdy vuřt, neb zajíce, ale zase
nám chozájka (hospodyně)
nechce dáti hrnec ani pustiti
k peci vařiti. Tak zle a zle.
Přibližovala se vesna a sedlák znajíce nás již dobře, žádal
na nás práci. My bychom
s radostí pomohli, ale zadarmo
a při takové stravě je trochu
mnoho a mysleli si, jak nás
živíš, tak ti pomůžeme a raději se z domu vytratili. Také
jsme zadarmo nemuseli ani to
nejmenší udělati. Na stravu
platili jsme denně 22 kopějek,
které nám vojenský úředník
jednou neb dvakrát měsíčně
přivezl. Naší prací bylo jen se
u nich najísti a přespati a ostatek jsme měli úplnou svobodu. Zanedlouho nás měl již
hospodář v žaludku a my zase
jeho, poněvadž byl velice lakomý, až jedné neděle ráno to
mezi námi buchlo, pohádali se
s ním pořádně a odešli na stravu k druhému, u něhož jsme
byli pouze tři dny a poslal pro
nás ruského vojáka, abychom šli
k němu nazpět, my ale za boha
ne, neb tento sedlák byl hodný
a dobře nás krmil. Druhý den
ráno sedíme v báni (koupelna)
při hře v karty a přišel pro nás
ruský starší i náš dřívější sedlák
a spustili na nás, že musíme
nazpět, jinak že nás odpraví
do gorodu (města) k vojenskému náčelníkovi a jiné podobné
vyhrůžky nám činil.My se toho
ovšem nelekli a souhlasili se jíti
k náčelníkovi. Sedlák, ale vida
naše tvrdé hlavy, začal prositi, že to s námi zle nemyslel,
jen abychom šli zase k němu.
Bylo mu asi líto těch peněz,
které od nás dostával, neboť
tyto měly u nich velkou cenu
a byly čímsi neobyčejným. On
vlastně chtěl na nás 22 kopějek,
ač u všech sedláků platili jen 20
a pro tyto dvě kopějky strhla se
mezi námi hádka.Při tom nejvíce jej zlobilo to, že jsme se jinde
stravovali a k němu přišli pouze
spáti. Všechno jsme si od srdce
pověděli a musel nám slíbiti, že

nás bude dobře krmiti. Přišli
jsme k němu do bytu, tu on
podal nám ruku a na udobřenou donesl kus špeku, jaký
nikdy před tím, a samovar hned
vzkypěl a na dále měli jsme
s prací pokoj.
Někdy se také stalo, ale to,napřed přinesl vejce neb špek
a teprve začal prositi, abychom
jemu pomohli. Přiblížila se
páscha (Velikonoce) a teprve nyní počíná sníh táti a je
poněkud tepleji, břízám naskakují pupeny oznamující příchod jara. V domácnostech
se kvapně čistí, vše připravuje
a peče se.Na večer bílé soboty,
jde každý hospodář do cerkve
(kostela) a béře s sebou velkou
bábovku cukrovinkami zdobenou, které tady říkají páscha
a sýr ku posvěcení, kdež jsou
celou noc. Ostatní domácí
se modlí celou noc. V každém
okně mají postavenou hořící
lampu a okna zakrývají barevnými šátky, což jest po celé
děrevni.
Ráno hospodář přišel domů,
oslovil je „Christos voskres“
(Kristovo vzkříšení) a všechny
políbil, načež ještě ostatní mezi
sebou i s námi se líbali. Na to se
modlí a pak ve světnici pokuřují kadidlem. Po vykonaných
domácích obřadech je oběd,
při čemž první je na stole ona
posvěcená bábovka a sýr. Tyto
Velikonoce jsou pro Rusy největší svátky a trvají celý týden.
Mládež na ulicích staví si houpačky, na nichž za zpěvu se
houpají.
Poslední den páschy chodil jejich pop po celé vesnici
do domů, modlil se tu, pokuřoval a světil jim žito, které
potom vařené pojídají.
Přiblížila se vesna a s ní
pěkné teplé , ba zrovna parné
dni. Zde v Sibiři není tomu
tak jako u nás, že vesna prochází postupně. Zde jakmile
roztaje sníh, tak koncem dubna
a to ve třech , se opakovalo
za den několikrát.nebo čtyřech
dnech rázem je téměř vše pod
vodou, takže vesnicí teče voda,
že není možná projíti. Tu lidé
svoje záležitosti vyřizují nejvíce na koních. Však za týden
o vodě a blátě ani památky,
na cestách, ve vesnici a polích
úplně sucho a mnoho prachu.

Teď teprve v polovici května
nastává setí, což při velkých
žárech za tři měsíce i dříve uzraje.Žáry letní jsou tak veliké, že
člověk tomu nezvyklý, chodí
jako zmalátnělý. Zanedlouho
my všichni byli tak osmahlí
jako černoši, poněvadž těchto
pěkných dnů jsme chtěli užíti,
a tak na rozsáhlých pastviskách,
rozkládajících se hned za vesnicí se různými hrami bavili,
ovšem hra v karty byla v popředí. Když již od horka člověk
nemohl ani dýchati, tu jsme se
zase v jezerech na těchto pastvinách koupali a to se opakovalo
za den několikrát.
Doma nás sedláci viděli jen
u jídla. Ačkoliv jsme byli proti
práci příliš zaujati, přece nás
to donutilo, poněvadž peníze došly, hledat práci. Já si
našel práci v sousední vesnici
Zimové asi 12 verst vzdálené od naší vesnice u jednoho
mizerného obuvníka. Pracoval
jsem pouze 13 dní, poněvadž
se mi tam nelíbilo. Strava byla
špatná a té špíny ještě více,
a každý den ráno ve 3 hodiny
vstávati mě dopálilo. Za tuto
dobu vydělal jsem si 10 rublů,
což se mně zdálo mnoho peněz
míti u sebe, a proto na novo
jsem zase odpočíval.
Raději jsem se nechal zlákati
od souseda na dělání cihel a platil mě od tisíce 2 ruble a stravu,
ale dřina k nevydržení. Udělal
jsem jich 5 tisíc a řekl sedlákovi sbohem. Mnoho zajatců
pracovalo v Omutné, kde byl
plat největší, na den 2 ruble,
což se mně líbilo a šel jsem taky
do práce. Sušili jsme obilí. Celý
den se nosí pytle se žitem neb
pšenicí, vysýpají se na velké
plachty, několikrát za den se
to přehrnuje, pak na fukarech
se čistí, opět nakládá do pytlů,
které se odnášejí do velkých
skladů, k tomu účelu zřízených téměř ve všech stanicích.
Při osívání mouky byla práce
velice špatná. Kdysi namočená mouka v pytlích úplně
jako sádra ztuhlá se roztlouká
na kusy, vysype se, na zemi
roztluče se na prach, pak se
toto osívá a do pytlů nakládá.
Celý den v tomto prachu těžko
vydržeti, poněvadž do večera
sotva něco viděti na oči a ústa
plná těsta.
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Piráti z Drveniku

Pirátský klobouk, meč nebo
oděv byl k vidění 12. září 2008
za kulturním domem Vizovice.
Že by tajné setkání v našich
zeměpisných poměrech pirátů silnic? Omyl. Dvě starší
skupiny dětského foklorního
souboru Vizovjánek v počtu
37 mladých pirátů, 9 starších
pirátů a 1 kapitán, se odtud
vypravily na společnou deseti-

denní cestu za pokladem kapitána Flinta do města Drvenik
v Chorvatsku. Odvaha, statečnost, kamarádství, taneční oděv
a obuv, valašský kroj, hudební
nástroje a dobrá nálada byly
povinnou výbavou. Kromě
mnoha nástrah v podobě větru
a dvoudenního deště, překonali menší piráti přípravu vánočního programu a nacvičili
i nové pásmo O svaté Dorotě,
starší naopak začali s nácvikem
pásma O zbojnickém pokladu.
Několikrát zamaskovali svůj
pirátský původ do valašského kroje a v městech Podgora
i Drvenik ukázali krásu našeho
folkloru obyvatelům místním
i návštěvníkům z celé Evropy.
Některé zkoušky probíhaly
pod širým nebem a ani tady
nebylo o diváky nouze. Každý
den piráti odhodlaně skočili

Čtení v angličtině
V rámci projektu „Cizojazyčná literatura v Městské knihovně
Josefa Čižmáře ve Vizovicích (aneb podpořme jazykovou vzdělanost regionu)“ rozšiřuje Městská knihovna JČ ve Vizovicích
svůj knižní fond o tzv. „zjednodušenou četbu“. Knihy „zjednodušené četby“ jsou psány na míru čtenáři – podle stupně,
na který se v průběhu výuky jazyka dostal. Od knih nejnižšího
stupně, kde je použito asi 200 základních a běžně užívaných
slov a pouze přítomný čas, přes knihy pro mírně pokročilé,
středně pokročilé, kde už je používáno až 3800 slov a gramatika odpovídající danému stupni pokročilosti (level 1, level
2,…).
Četba je dobrým prostředkem k udržení jazykové vybavenosti. Každý, kdo přečetl knihu v cizím jazyce ví, jak dovede
„zahřát na duši“ pocit, že jste to dokázal a že námaha vynaložená ke studiu má smysl. Tento pocit Vás pak motivuje k tomu,
abyste se snažil i nadále.
Do projektu se zapojily:
Město Vizovice, které přispělo částkou 3 000 Kč.
Obec Lutonina s částkou 300 Kč.
Obec Jasenná a Obec Bratřejov, které v tomto roce přispěly
částkou 500 Kč na nákup cizojazyčné literatury.
Půjčit si knihy z vizovické knihovny je možné i prostřednictvím místních knihoven – stačí knihovnici požádat, aby
zajistila jejich dovezení. Vybrat si je můžete i na webových
stránkách knihovny www.cmail.cz/knihovna.vizovice v odkazu Projekty.
knihovnice

do moře a potápěli se při teplotě vody 23 stupňů, jen na ostrov Hvar raději pluli lodí.
Při závěrečném otevírání
pokladu možná někteří nevěřili vlastním očím, ale drahé
kameny a zlato na ně nečekaly.
Všichni se shodli, že hlavním
suvenýrem budou noví kamarádi a nová přátelství.
Obdiv patří všem mladším
pirátům, kteří se po celou dobu
úžasně zapojovali, na nácvicích
tancovali jak o život, byli spolehliví a dochvilní. Za všechny rodiče chci také poděkovat
všem starším pirátům za obětavou péči o naše vizovské děti,
čtení pohádek, přípravu her
a vytvoření pirátské atmosféry
– kapitánce Jitce Mikeskové,
pirátům Tomáši Mikeskovi,
Tomáši Vaškovi, Jaromíru
Slezákovi, Áji Ryšavé, Pavlínce

Kořenkové, Káti Kojetínské,
Káti Žaludkové, zdravotnici Barči Dopitové, vedoucím
tanečních nácviků Aničce
Mackové a Ondrovi Vaškovi
a korepetici Terezce Mackové.
Tak děcka, a kam pojedeme
za rok ? Více na www.vizovjanek.estranky.cz
Organizátorka
Jitka Macková

Novinky z knihovny
Městská knihovna Josefa Čižmáře ve Vizovicích informuje, že
od 1. října 2008 rozšiřuje svůj knihovní fond o nabídku knih,
které získala jako výměnný soubor z Krajské knihovny Františka
Bartoše Zlín. Nabídka obsahuje knihy beletrie pro dospělé,
naučnou literaturu i literaturu pro děti a mládež. Tento fond je
čtenářům k dispozici prozatím po dobu pěti měsíců. V dětském
oddělení jsou nově instalovány nové počítače, které byly pořízeny
z dotace Ministerstva kultury v rámci projektu Veřejné informační
služby knihoven a za finančního přispění Města Vizovice.
Přijďte si vybrat z nové nabídky.
H.S.

POZVÁNKA
Tradiční vánoční koncert Fleretu
s Jarmilkou Šulákovou, která zároveň vystoupí s hostem cimbálovou muzikou Slavičan.
V sobotu 20. prosince 2008 v 19.00 v KD Vizovice.

Andulka Šafářová
(Česká píseň s česko-anglickým textem)
And Ulkošafářová,
Who syč! Key. Ne!... Maž dom! R.
Who C SOU V ječ méně!
And Ulko we žeň Yeah…
We žeň Yeah… zzZZzz… Ječ méně! When,
dřív, než „bů“ debil E then.
září, M.B.
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Z městské kroniky roku 1958
- pokračování z minulého čísla
POČASÍ
V listopadu bylo počasí většinou zamračené,
mlhavé a deštivé. První
sníh napadl v noci
na 30. listopad a sněžilo
i ráno 1. 12. Napadlo asi
3 cm sněhu. Počátkem
prosince byly mrazy až
- 13 °C. Avšak 19.12.
se oteplilo a sníh do
13. 12. roztál. Pak nastalo deštivé počasí za neustálého jihozápadního
větru , které trvalo až
do konce měsíce, takže
vánoce byly blátivé a bez
sněhu.
POŽÁRNICKÉ CVIČENÍ
Dne 15. 6. se konalo ve Vizovicích velké
požárnické námětové
cvičení , které bylo zahájeno předstíraným náletem letadel na Vizovice.
Letadla prováděla útok
na význačné budovy
města, jako kdyby shazovala výbušné a zápalné
bomby. Ze staré školy,
sousedních domů i nové
školy se vyvalily sloupy
rudého a bílého dýmu.
Hned po odletu letadel nastoupily všechny
složky civilní obrany

ve Vizovicích slavnosti
potravinářského průmyslu. Při tom valašský
krúžek oslavil desetileté
jubileum svého trvání.
Valašský krúžek patří
totiž k Rudému koutku Slováckých lihovarů
ve Vizovicích a lihovary
jsou zahrnuty do potravinářského průmyslu.
Ve staré škole na náměstí
Rudé armády byla uspořádána výstava výrobků
různých odvětví potravinářského průmyslu.
Své výrobky tu vystavovaly pekárny, cukrárny,
masný průmysl, konzervárny ovoce a zeleniny, cukrovary, pálenice,
továrny tabákové atd.
Valašský krúžek měl
zde samostatnou výstavku své činnosti za deset
let trvání. Obě výstavy
byly zajímavé a vkusně
uspořádány. Slavnost
potravinářského průmyslu se konala na hřišti u sokolovny. Kromě
valašského krúžku zde
SLAVNOSTI POTRAVIN. vystoupily i jiné národoPRŮMYSLU A DESETILETÉ pisné soubory: Valašský
JUBILEUM
VALAŠSKÉHO krúžek z Malenovic,
KRÚŽKU
valašský krúžek Jasénka
Dne 27. 7. konaly se (ze Vsetína) a národopis(CO) do akce. Požárníci
z ohrožené školy zachraňovali děti spouštěním
po laně, po žebři, v plátěném žlabu, zatím co
jiný oddíl chrlil na zasažené domy pěnu, která
jako sníh pokrývala střechy, řinula se po nich
dolů a z okapů visela
jako bílá záclona, trhala se a v kusech padala na zem. Stromy
na náměstí byly jako
sněhem zaváté.
Zdravotnické sbory
ošetřovaly „raněné“.
Potom cvičení pokračovalo u nové školy,
kde byly provedeny
záchranné cviky pomocí
lana a skluzavky. Byly
uskutečněny i seskoky do napjaté plachty. Na školním hřišti
byly předvedeny ukázky
hašení různých hořlavin.
Po cvičení se tu konala veselice. Celé cvičení
sledovalo velké množství
občanů.

ná skupina z Trebišova
a jiné závodní soubory hudební, pěvecké
a taneční.
MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY
Dne 31. srpna konal
Svaz pro spolupráci
s armádou (Svazarm)
ve Vizovicích terénní
motocyklové závody.
Start i cíl byl u nové
školy na hřišti. Závodu
se účastnilo přes 60
závodníků, někteří i ze
vzdálených
okresů.
Několik závodníků bylo
z Ostravy. Závodilo také
10 motocyklistů z okolních obcí. Trať vedla
na hřiště nové školy polní
cestou přes „Žlébek“,
polní cestou k severovýchodnímu okraji Háje,
pak pěšinou zpět podél
Háje a chodníkem
přes háj k Bratřejovu,
na Pardubskou, Růžovou
a Novou ulici, stadion
a strmým svahem stadionu na cestu k Háji
– a zase dokola. Silnější
motocykly konaly tento
okruh pětkrát a slabší
třikrát. Závody vyhrál
vizovský motocyklista
Vlad. Hába č. 131, který
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trať velmi dobře znal,
neboť zde velmi pilně
trénoval několik dní
před závodem. Byly to
první motocyklové závody ve Vizovicích a není
divu, že přilákaly na trať
velmi mnoho diváků.
POLÁRNÍ ZÁŘE
Dne 4. září 1958
pozorovali jsme večer
v době od 21.45 hod.
do 22.10 hod. polární
záři. Z večerních rozhlasových zpráv zaslechli jsme též upozornění
Státní observatoře, že
v uvedené době bude
možno pozorovat polární záři. Tento zajímavý
přírodní úkaz objevil se
na severovýchodní obloze. Záře se pak blížila
dále až k Velkému vozu
obloukovitě jako rudá
clona, pod níž byla až
po obzor modrozelená
obloha. Rudá clona se
po chvíli rozšířila dále
k severozápadu a objevily se v ní světložluté pásy
jako od reflektorů. Byl
to zajímavý a úchvatný
pohled.
ŠTAFETA ČS.-SOV.
PŘÁTELSTVÍ

Dne 17. 11. 1958 se

zúčastnilo žactvo naší
školy vítání štafety
čsl.-sovětského přátelství na náměstí Rudé
armády. Před osmou
hodinou zaujali žáci svá
místa kolem západní
a severní strany náměstí. Před starou školou
byla řečnická tribuna.
V 8.15 hod. objevily
se na náměstí směrem
od Gottwaldova první
automobily s rozhlasovým vozem, z něhož
bylo oznamováno, že
štafeta se blíží a v krátkém proslovu byl zdůrazněn význam čsl.-sovětského přátelství.
Za automobily jeli
motocyklisté s vlajkami
a štafetou, za nimi běžela četa běžců s vlajkami
a štafetou v cvičebním
úboru. Byli to žáci
z jedenáctých tříd naší
školy, kteří takto vyprovázeli štafetu od budovy
MNV na obvod města
k evangelickému hřbitovu za Chrastěšovskou
ulicí. Na náměstí se
průvod krátce zastavil
a byl pozdraven recitací žákyně 10. třídy
a proslovem předsedy
MNV.
Pak se průvod se štafe-

tou i běžci vydal za fanfár vojenských trubačů
jedoucích na jednom
autě na další cestu
směrem k Lutonině,
Jasenné a Vsetínu.

LID. MYSLIVECKÉ
SDRUŽENÍ

Lidová myslivecká společnost kromě taneční
zábavy a ojedinělé přednášky jinou kulturní
činnost nevyvíjí. O stavy
zvěře se náležitě stará.
RENTGENOVÁNÍ
V zimě pečují o zvěř, aby
OBYVATELSTVA
V druhé polovině října netrpěla hladem a pořibylo ve Vizovicích zahá- zují pro ni krmiště, kam
jeno soustavné rentgeno- jí přinášejí potravu.
vání všeho obyvatelstva,
a to žactva i dospělých. VÝBOR ŽEN
Rentgenování se konalo Výbor žen je pod
novým vedením velmi
v sále nové školy.
agilní a podnětnou
složkou. Pěkná je
SPOLKY A ORGANIZACE
Činnost ČSM možno i přednášková činnost,
hodnotit kladně, pro- ve které spolupracuje
tože po ustavení nové- s OB a pořádá zájezdy
ho výboru byla ožive- do Divadla pracujících
na nejen činnost ČSM v Gottwaldově.
ve Vizovicích, ale ČSM
se stal iniciativní slož- TJ SOKOL
kou při provádění kul- Sokol je jednou z nejaturní činnosti, i když gilnějších a také nejsilnějse jeho práce omezuje ších masových organizana přednášky, besedy cí. I když těžiště práce je
a formy lidové zábavy. v tělovýchově, není činS Osvětovou besedou nost kulturní opomíjena.
spolupracuje v před- Zaostává však politickonáškové činnosti. Svaz výchovná činnost v oddíTělovýchovné,
Československého přá- lech.
telství (SČSP) zůstal divadelní i zábavní podhodně dlužen svým niky mívají dobrou úroúkolům
v průběhu veň. Předsedou je učitel
Měsíce čsl.-sovětského Oldřich Hala.
pokračování
přátelství.
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KULTURA
Prvňáčkům

V myší dírce na pelíšku
učí myšák malou myšku:
V aleji, kde trnky se válí,
samy se na dno dírky dokutálíkotululů myším dvorcem,
proto nehrabeme díry štorcem!
…
Kačenka
tak dlouho chodila sbírat medové nakvašené trnky bosa,
až ji štípla přiopilá „nakvašená“ vosa.
„Tu máš Kačo med“,vosák mstivě škéříl fúsky,
aplikujíc injekci do platfusky.
…
Nechoď
Vašku na Václava s pány na led,
i kdyby boty už klouzat chtěly!
Leda, žeby, do O2 areny, na umělý.
Nehledej na Václava na Václaváku Václavky Vašíku!
Leda, žeby, v marketu, u paní, v košíku.
…
Numera jedna dostanou 1.
Kteří chyby mají dvě, dostanou 2.
Kdo šetří, má za 3.
Kdo chyby má čtyři, dostane 4.
Kdo mlčí opět a opět, dostane opět za 5…
A bude školáček poškoličce
za rýsováček na stoličce!!!
září 2008, M.B.

Šedesátipětník
Zrušili nevinné haléře,
žvatlavé trojníky,
zrušili školkové pětníky,
školní desetníky,
zrušili šťastné dvacetníky,
nadějné dvacetipětníky…
Kulaté padesátníky,
jak jsme ostatně tušili,
také zrušili
a polovina šedesátníků,
pořád ještě zajímavá měna,
z pokladničky času je už utracena…
Četné změny měny
jsem v životě okusil…
Tebe bych, šedesátipětníku,
v žádné případě, dál už rozhodně, vůbec, nerušil!
Pozn. Změnoměnokritická stránka
je psaná v době, kdy krachuje
kdysi stabilní americká „Lehman Brothers
investiční banka“…
září 2008, M.B.

Moudrá slova.
(O manželství)
Je více stupňů v lidském společenství. Prvním společenským svazkem je manželství.
AMENEMOPE CICERO

Lépe je bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou
v domě společném.
ŠALOMOUN

Jenom se vesele žeňte; dostane-li se ti žena dobrá, budeš vzácnou výjimkou, dostane-li se ti zlá, staneš se filosofem.
SOKRATES

Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.
ULPIANUS

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje
nešťastná manželství.
NIETSCHE

Dobrá žena je jak přístav v bouři. Špatná žena je jak bouře
v přístavu.
ANGLICKÉ

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.
ROWLANDOVÁ

Dokud mladá byla, každá roztomilá. Vdají se a čerti svými
triky ze všech nadělají semetriky.
RUSKÉ

ZAJÍMAVOSTI
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Paprsek září dál
V několika předešlých
měsících jsme vás průběžně
informovali o realizaci partnerského projektu „Paprsek“

v rámci programu Iniciativa
Společenství INERREG IIIA
ČR - SR. Projekt byl úspěšně realizován dle zvoleného

harmonogramu a stanovených podmínek Regionální
rozvojové agentury Východní
Moravy. Uskutečnilo se něko-

lik vynikajících výměnných
pobytů v zahraničí, které
naplnily očekávané cíle realizace projektu, při kterém děti
poznávaly krásy Slovenska. Je
příjemné se dnes ohlédnout
za celým projektem s vědomím, že nezapadl do vzpomínek. Žije dál svým vlastním
životem. Děti si dopisují,
posílají si dárky, plánují další
společné akce. Pokud se chcete více dozvědět o průběhu
realizace projektu „Paprsek“,
podívejte se na naše domovské stránky www.ddzsvizovice.cz.
Bc. Marcela Šťastná

Středisko naděje Vizovice slaví 5. výročí
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tu. Dalším úkolem sociálních
pracovníků je nabízet a zajišťovat smysluplné trávení volného času mimo patologické
prostředí, například sportem,
výtvarnými a outdoorovými
aktivitami, akcemi při klubových večerech, besedami.
Velmi si vážíme podpory zástupců města Vizovice.
Bez ní by naše práce nebyla
možná. Děkujeme farnímu
sboru ČCE za podporu při
zrodu dobrého díla. Máme
radost ze spolupráce s vizovickými školami a dalšími zařízeními, které se věnují dětem
a mládeži.
Zpracovala: Kateřina
Pivoňková, ředitelka
Naděje o.s., pobočky Zlín
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našich klientů má neuspokojivé a nemotivující rodinné
prostředí a zároveň sklony
k nevhodnému trávení volného času, především potulováním, návštěvou restauračních
zařízení a heren, kouřením
a jinými nežádoucími společenskými jevy. Tím vznikají neuspokojivé sociální
podmínky pro jejich zdravý
rozvoj. Vedeme mladé lidi
k aktivnímu a samostatnému řešení problémů, poskytujeme sociální poradenství
a intervenci. Sdílíme s našimi
klienty každodenní starosti
dospívání, doprovázíme je
obtížnou fází života, podporujeme tvořivost, zodpovědnost a aktivní přístup k živo-

5

1

nicky. Později umožnilo město
Vizovice užívat vhodnější
a větší prostory na Masarykově náměstí. Od roku 2006
převzala VITEK zlínská
pobočka Naděje. Díky podpoře z města Vizovic, Zlínského
kraje, Ministerstva práce
a sociálních věcí a Evropské
unie je dnes středisko stabilní sociální službou se dvěma
zaměstnanci a s rozvinutou
kontaktní a terénní sociální
prací.
Cílem naší práce je vyhledávat a motivovat ke změně
životního stylu skupiny dětí
a mládeže, které žijí rizikovým způsobem, či u nich
dokonce shledáváme sociálně-patologické chování. Řada

7

Řešení sudoku ze strany 17.

Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež VITEK oslaví
v říjnu 5. výročí od svého
založení. Původně vzniklo jako klub na faře sboru
Českobratrské církve evangelické. Od začátku svou činností odpovídalo na potřeby
dětí a mládeže, kteří mají
sklon k neorganizovanému
trávení volného času a pobývání na ulici v partě vrstevníků. Farní sbor tehdy
otevřel své prostory dětem
a mládeži, kteří nejsou všude
úplně vítáni, ale přesto nám
záleží na jejich zdravém vývoji a dozrávání. Smysluplná
činnost, podpora, motivace
a poradenství jim nejdříve
byly poskytovány dobrovol-

16

ZAJÍMAVOSTI

Evangelický sbor má nového faráře
Dlouhé dva roky byl náš
vizovický evangelický sbor
bez stálého kazatele. Po celou
tuto dobu měl naše členy
na starosti jako administrátor nový zlínský farář Petr
Pivoňka. Ten se této náročné služby zhostil velmi dobře
a ještě jednou mu za to děkujeme.
Na jaře letošního roku
jsme si zvolili svého nového
kazatele, bratra faráře Jiřího
Malého z Brna. Ten nám zde
již od srpna slouží zvěstováním Božího slova. Aby se
vizovickým občanům představil, požádal jsem ho proto
o rozhovor a bylo mně ochotně vyhověno.
Bratře faráři, mohl byste
nám na sebe něco prozradit?
Jak již bylo řečeno, přišli
jsme s manželkou do Vizovic
z Brna, kde jsem od roku
2000 působil jako druhý
farář na sboru Brno II. Je mi
46 let a pocházím z Prahy.
Uvěřil jsem až v dospělosti,
a proto jsem také šel studovat na Evangelickou fakultu
již v dosti pokročilém věku.
V říjnu 1999 jsem nastoupil
roční vikariát právě na druhém brněnském sboru u bratra faráře Jaroslava Vítka, kde
jsem nakonec také zůstal pracovat i nadále. Poznali jsme
se zde s mojí ženou Martinou
a v listopadu 2000 se vzali.
Nyní na přelomu roku očekáváme narození našeho prvního potomka.
Ve Vašem konečném rozhodování o novém působišti
byl kromě našeho sboru také
Přerov. Bylo těžké se rozhodnout?
Rozhodování pro nás po jistou dobu nebylo snadné, neboť
oba sbory nás velmi zaujaly
a dokázali jsme si v nich naše
další působení velice dobře
představit. Nakonec to však
přerovští k naší veliké úlevě

svým způsobem rozhodli
za nás a my mohli přijmout
nabídku vizovického sboru.
Osobně jsem to přijal jako
jednoznačné vyslyšení našich
modliteb a hledání.
Farář je často přirovnáván k pastýři a věřící k jeho
ovečkám. Zdá se však, že
v našem, i když malém městě,
jsou ovečky dosti zatoulané,
ale věřme, že ne ztracené.
Souhlasíte?
Ano, domnívám se, že
to je známá situace většiny
našich sborů, kdy pouze tak
jedna desetina všech členů se
účastní sborového života. Je
to dáno typem naší „lidové“
církve, ve které není nutné
pro zachování členství vykonávat žádnou aktivitu. Přesto
těmto lidem na členství
v církvi nějakým způsobem
záleží a mnohdy jsou rovněž ochotni ji třeba finančně
podporovat. Zároveň zůstávají všichni vedeni ve sborové
kartotéce a je možné se znovu
pokusit o navázání kontaktu
- dopisem, návštěvou, pozváním do shromáždění nebo
k nějaké mimořádné sborové
události.
Už dlouho udržujeme
„přátelské vztahy“ s našimi

sousedy katolíky a dokonce
máme občas společné ekumenické bohoslužby. Hodláte
v tomto Vy osobně pokračovat?
Já se těmto ekumenickým
snahám v žádném případě
nebráním. Dovedu si např.
představit společné scházení
nad četbou Písma nebo společné modlitební sejití, třeba
v nějakých pravidelných intervalech. Jen považuji za důležité, aby tato setkání vycházela
z vnitřního podnětu a touhy
se více vzájemně poznávat,
a nekonala se pouze proto, že
se to přeci nyní na různých
místech tak dělá.
Na závěr obligátní otázka - Jak se Vám a Vaší paní
ve Vizovicích líbí?

Myslím, že mohu za nás
oba upřímně říci, že se nám
zde skutečně moc líbí. Sbor
pro nás připravil krásné
a pohodlné bydlení na faře
a vaše (a nyní též i naše) městečko je velice sympatické.
Lidé jsou zde k sobě navzájem
velice slušní a rovněž si mnohem více důvěřují. To je např.
oproti Brnu hodně poznat.
Také jsme rádi, že je zde čilý
kulturní život. Již jsme byli
na několika koncertech a také
v místním kině. Se zvědavostí
rovněž očekáváme divadelní
představení Záskok místního
ochotnického divadla. Rádi
bychom zde setrvali několik
dalších let a přispěli svým
drobným podílem k dobrému
a pokojnému soužití.
Ptal se František Kladníček

„Ne abyste lidé spali, když káže pan farář Malý,
to byste jeho slova na cestě světem postrádali“
byl refrén vtipné písně, kterou se loučili brněnští se svým
panem farářem Mgr. Jiřím Malým, při jeho instalaci do
nové funkce faráře Českobratrské církve evangelické ve
Vizovicích.
Sboristky pana Mgr. Karla Dvořáčka s mladými hudebníky spoluvytvářely velmi impresivní atmosféru v modlitebně
ČCE, která byla tentokrát pro hojné účastníky velkolepé
církevní slavnosti opravdu malá. Našemu panu faráři krátce
představila město a poblahopřála také paní starostka Mgr.
Alena Hanáková.
M.B.
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Řešte s námi sudoku
Řešení spočívá v doplnění všech políček tak, aby
každý sloupec, řádek či čtverec obsahoval všechny
číslice jedna až devět. Řešení najdete na straně 15.
Obtížnost: S - snadné, O - obtížné, N - nejobtížnější
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NAROZENÍ:
Ella Kopečná
Rodiče: Přemysl Kopečný a Jana Vítková
Zdeněk Hala
Rodiče: Miroslav a Ludmila roz. Fuksová
Lukáš Jurygáček
Rodiče: Michal a Zuzana roz. Hlavičková
Rozálie Červenková
Matka: Radek a Lea roz. Hlavenková
Martina Kmínková
Rodiče: Martin a Andrea roz. Hráčková
Adam Sláčík
Rodiče: Petr Sláčík a Věra Kalendová
Ema Koštuříková
Rodiče: Michal a Jana roz. Lešťanská
Michaela Kubíčková
Rodiče: Zbyšek a Eva roz. Úlehlová

ÚMRTÍ:
Vlasta Holakovská, 3.května, 79 let
Zdeněk Gajzur, Tyršova, 62 let
Libor Světlík, Štěpská, 52 let
Marie Pažoutová, čtvrť A.Háby, 70 let
Milan Taurek, Pardubská, 49 let
Julie Čižmářová, pardubská, 91 let
Jiřina Holbíková, Pardubská, 81 let
Petr Kriegler, Dubovko, 65 let

Karel Kostka – Martina Kalendová, oba Vizovice
Petr Večerka, Vizovice – Zuzana Čuříková
Pavel Kovář – Lucie Souralová, oba Vizovice
Rostislav Navrátil – Barbora Kloudová,
oba Vizovice
Štěpán Žůrek, Vizovice – Dita Stupňáková

2

4

2

Společenská kronika
srpen - září 2008

SŇATKY:

6
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Milí lidé.
Již delší dobu se s Vámi
pokoušíme žít. Ale po pravdě,
moc nám to nejde. Znečišťujete
naše příbytky mrkvemi, jablky,
rohlíky a zbytky vašich jídel.
Nestíháme to všechno sníst.
Potrava potom hnije, zapáchaá a hyzdí nám náš domov.
Náš domov totiž není Vaše
popelnice. Naše děti jsou již

vypasené jako jezevci v zimě.
A my, staré nutrie na tom
nejsme o mnoho lépe. Máme
Vás, lidi, rády. Nevadí nám,
pokud nás Vaše děti krmí. Ale
dávejte nám pouze to, co okamžitě sníme. Zbytek si klidně
najdeme v přírodě samy. Tedy
pokud nás, nebo naše obydlí,
vy, lidé nezničíte.
Vaše Nutrie.
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Letošní podzim

v
dětském
domově
na Chrastěšovské ulici je
plný jedinečných a neopakovatelných zážitků.
Patří k nim především
aktivity spojené s Nadací
Terezy Maxové. V letošním roce jsme se již tradičně zapojili do projektu
„Šikovné ručičky“, který
nadace organizuje .V oblastním kole, které se konalo v červnu v Olomouci,
jsme obstáli velmi dobře
a postoupili na celostátní
Jarmark do Prahy . Konal se
v neděli 6.9.2008 v pražské
ZOO. Při této příležitosti se děti setkaly s Terezou
Maxovou a s pracovnicemi nadace. Bylo to setkání
velmi příjemné a ve středu
10.9.2008 mělo pokračování ve Zlíně na „Koncertě

splněných přání“, který
zahajoval třetí ročník spolupráce Nadace Terezy
Maxové a Zlínského kraje.
Na této charitativní akci
předala Tereza Maxová spolu
s hejtmanem Zlínského
kraje, panem Liborem
Lukášem zástupcům našeho
dětského domova certifikát
o nadačním příspěvku určeném pro děti, tety a strýce
na doučování anglického
jazyka.
Večerní koncert se
konal v Městském divadle ve Zlíně. Konferovali
jej Maroš Kramár s Janou
Štefánkovou. Vystoupila
na něm skupina Čechomor,
Ida Kelarová se sborem
APSORA, Lukáš Dolejš
z DD v Mostě, Mattew
Rupperrt, děti z MŠ Luční

ze Zlína, Filharmonie
Bohuslava Martinů a Václav
Hudeček s hosty.
Po koncertě měly děti
možnost se s Terezou
Maxovou a pracovnicemi nadace ještě setkat.
Patronka si pro děti vyhra-

dila dost času na to, aby si
navzájem sdělili své dojmy
z koncertu a stihli si naplánovat další společné setkání.
Svatava Poláchová,
Dětský domov, VizoviceChrastěšovská.

POZVÁNÍ NA SOKOLOVNU
V neděli 30. 11. 2008 pořádá v sále Sokolovny
Dětský domov na Chrastěšovské ulici
spolu s Tělovýchovnou jednotou Sokol Vizovice
ODPOLEDNE PLNÉ KOUZEL, TANCE A SOUTĚŽÍ.
Začátek této jedinečné akce pro děti
z Vizovic a okolí bude ve 14 hodin.
Program na celé odpoledne si připravil strýc
kouzelník Jirka se svou družinou.
Vstupné pro děti do 15 let je 10 Kč, pro statní 30 Kč.
Na setkání s vámi se těší pořadatelé.

Kůň, láska na celý život
Mnohé srdce jihne,
když vidí na obrázku koně
s vlající hřívou, který běží
volně po zelené horské
louce. Znáte však tento
výjev i jinak než z filmového plátna?
Kůň byl odjakživa nejlepší pomocník člověka,
zvláště v dávných dobách
si lidé mohli život bez koně
těžko představit. Sloužil
při dopravě, v zemědělství,
při práci v lese i na stavbách. Za tyto služby se
mu dostávalo výslužného v podobě dobré krmi
a laskavého zacházení, což
nelze, a koňáci to potvrdí,
ošidit.
Není zrovna zas tak
dávno a my starší to ještě
pamatujeme, že nechvalně
známá kolektivizace zemědělství začínala také ještě

s koňmi. S rostoucí technikou a mechanizací jich
postupně ubývalo a dnes
jsou na polích a lesích velkou vzácností.
Na druhou stranu přibývá koní, které majitelé
chovají jako „koníček“.
Jedná se samozřejmě
o koně lehké, jezdecké.
Poděkujme aspoň za ně,
jinak bychom snad živého
ani neviděli.
A takový pohled na toto
zvíře ve volné přírodě je
přece silný zážitek. Tak
to jsem trochu přehnal,
myslím tím samozřejmě
v ohradě. Ale určitě si
vzpomenete také na větu,
která říká, že: „Nejkrásnější
pohled na svět je z koňského hřbetu,“ a zajímavý je i další slavný výrok:
„Království za koně.“

Jedním z posledních
vizovických a na slovo vzatých odborníků-koňáků je
pan František Hurta.
Franta je vlastně mezi
koňmi celý život - jeho táta
vlastnil dva páry koní a jak
to dřív fungovalo, musel
mu s nimi také pomáhat. Po kolektivizaci už
v 17 letech začal pracovat
na farmě plemenných hřebců, kterou později vedl.
Přivedl na svět a ošetřoval několik slavných koní
a polupracoval se slavnými
jezdci. Návštěvníci slušovických dostihů si ho možná
připomenou, když ve vlastním kočáře vozil rozhodčí.
On, jeho koně a kočár si
dokonce zahráli v několika
filmech a při Trnkobraní
ve svém povozu vezl valašského krále Bolka Polívku.

Po „sametové taškařici“ a rozpadnutí slavného
družstva koně samozřejmě
neopustil, jenom zredukoval chov, začal soukromničit a pracovat s koňmi
v lese. Že je to hrozná dřina
jak pro koně, tak pro pána,
je zbytečné psát a pozdější
následky jsou také určitě
na těle znát.
Když jsem se s ním
nedávno setkal, postěžoval si mi, že vlastně nemá
nástupce, což jistě není příjemná zpráva. Ale věřme, že
to všechno dobře dopadne,
popřejme mu hodně zdraví
a ať mu koně ještě dlouho
jdou.
Dalo mi to hodně „práce“
přemluvit Frantu ke svolení
napsat tento článek, ale nelituji toho.
FK
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19

Plaťte za vodu levněji!
Od 13. října 2008
mohou
zákazníci
společnosti
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. –
člena skupiny Veolia Voda,
kteří platí vodné a stočné
složenkou, využít nové služby a zaplatit svou složenku
na jednom ze 4500 terminá-

lů SAZKY (kromě terminálů
na pobočkách České pošty).
Vý h o d o u
této služby
je pouze 15ti
korunový
poplatek, který
se nemění ani podle výše
placené částky. Pro provedení

platby stačí předložit čárový
kód umístěný v příloze faktury. On-line terminály společnosti SAZKA
jsou navíc snadno
dostupné
– v supermarketech, večerkách, sázkových kancelářích
nebo čerpacích stanicích ote-

vřených i ve večerních hodinách nebo nonstop. Možnost
využít tohoto způsobu úhrady
faktury mají tedy i zákazníci
v menších městech a na venkově. Další informace o nové
službě najdete na internetových stránkách www.veoliavoda.cz.

Ještě kamerový systém
Na jiném místě v dnešních novinách jste se
dočetli o novém systému,
který má chránit v krátké
budoucnosti bezpečnost
a pořádek ve Vizovicích.
Potěšil nás vzorek reakcí obyvatel Vizovic, kde
odpovídalo
Zlínskému
deníku devět namátkově
oslovených občanů města
na tuto chystanou vizovickou novinku a současně
i velmi kladná reakce představitelů okolních měst
(Otrokovice, BroumovBylnice) na již zavedený
systém ve stejném článku.
Ve své poznámce bych
chtěl ještě připomenout
zásady ochrany osobních údajů při zavede-

ní kamerového systému
ve všech městech, a tedy
i ve Vizovicích.
Kamerový systém spadá
pod ochranu osobních
údajů podle zákona č.
101/2000 Sb. Osoby,
které budou mít informace k dispozici, spadají
pouze pod orgány Policie
ČR. Tito pracovníci
budou řádně proškoleni
a seznámeni jak s režimem
požadavků na ochranu
osobních dat i s následky
porušení této povinnosti.
Pro občany bude vždy
k dispozici na výstražné tabulce informace, že
je prostor monitorován.
Současně upozorňujeme,
že monitorované prosto-

ry jsou řádně vytipovány
a jsou to jen prostory, kde
se předpokládá po dřívějších zkušenostech možnost trestní činnosti jak
v oblasti ničení veřejného majetku, tak rušení
nočního klidu ve městě.
Základním
principem
systému je tedy vytváření
bezpečných zón v exponovaných lokalitách. Jde
tedy o místa, kde se pohybují nejen obyvatelé, ale
i návštěvníci cizí, kde
je koncentrován pohyb
ve městě v období zejména v době rockového festivalu nebo Vizovického
trnkobraní. Čili pouze
prostory sloužící k obecnému použití a to bez

ohledu na vlastnictví
těchto prostor. Obrazový
systém není určen pro
veřejnost, ale bude jej mít
k dispozici pouze Policie
České republiky, protože
městská policie byla zrušena. U příslušníků České
policie řeší tuto oblast
zákon o služebním poměru a zákon o Policii České
republiky.
Občané se v krátké době
na základě informačních
tabulí seznámí s umístěním konkrétních kamer
a přidají se později k obyvatelům měst, kteří jsou
s fungujícím systémem
spokojeni a jejichž některé
problémy pomohl řešit.
Jiří Ludvíček

Zahájení výstavby R49
Dne 1. října se v regionálním tisku objevila zpráva o položení základního
kamene stavby rychlostní
komunikace R49 – úsek
Hulín-Fryšták s tím, že
by tento jistě důležitý úsek
měl být dokončen do roku
2011. Plánované náklady
na úsek v délce 17,3 km jsou
údajně ve výši 6,5 miliardy
korun. Podle studie proveditelnosti z roku 2006 se
měl ale úsek R4901 budovat
v letech 2008-11 a stavební
náklady měly být 4,2 mld.
Kč. Nyní je doba dokončení podle SFDI uváděna

na rok 2014 a náklady mají
být 6,9 mld. Kč, tj. o 65 %
více. Pro jednotlivé roky
je ovšem vyčleněna částka,
která nepokryje ani 20%
plánovaných nákladů.
Celá silnice R49 měla být
podle této studie proveditelnosti hotová do roku 2015
za 16,5 mld. Kč, ale rozpočet SFDI na rok 2009
uvádí, že má být dostavěna
až v roce 2017 a za 27,2
mld. Kč, tj. také o 65 %
více. Zdroje financování ovšem uvedeny nejsou.
Již dnes je ale zřejmé, že
se nemůže jednat o zdro-

je z Evropské Unie. Podle
testu citlivosti se silnice R49
stává vysoce ekonomicky
nerentabilní, neboť náklady
už nyní vzrostly o více než
je limitních 20 %.
Nikde se také neobjevila
zmínka o tom, že dosud
nebylo na celý první úsek
vydáno platné stavební
povolení. Ministr dopravy totiž zatím nerozhodl
o rozkladu dvou občanských sdružení proti vydání stavebního povolení
pro přivaděč do Holešova
v délce přes jeden kilometr. Dle sdělení občanského

sdružení Děti Země stavba
škodlivě zasahuje do biotopů zvláště chráněných
druhů živočichů a podle
zákona o ochraně přírody
je to bez povolené výjimky zakázáno. Kromě toho
s realizací R49 ve svém
katastru nesouhlasí obec
Třebětice, protože její požadavky na ochranu životního prostředí jsou ze strany
Ředitelství silnic a dálnic
trvale odmítány.
Pavel Pečeňa
Karel Vondráček
Občanské sdružení
Vizovické Vrchy
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Firma NEREZ

Foto Ing. Josef Kalenda

Historie,
současnost
a budoucnost v podání zakladatele a majitele pana Luďka
Polčáka.
Firma NEREZ vznikla
4.září 1990 v Chrastěšově jako
rodinná firma.
První výrobní prostory
vznikly z garáže, přebudované
na dílnu, z dřevěné kůlny se
stal sklad a z kuchyně se načas
stala kancelář.
Zakoupili jsme první soustruh a hledali směr a zaměření, kterým se budeme ubírat.
Začali jsme vyrábět náhradní
díly na zemědělské stroje – lisy
na slámu. První nabídkový list
obsahoval pět položek. S nimi
jsme objížděli a obesílali zemědělské společnosti.
Byly to doby „pionýrské“
a hektické, všechno jsme se
učili za běhu, pracovalo se 14
i 16 hodin denně včetně sobot
a nedělí. Mobilní telefony ještě
neexistovaly, pevná linka také
nebyla standardem, telefonovat jsme chodili k sousedům.
Cesta se v zimě nejen neposypávala, ale ani neprohrnovala,
materiál jsme k silnici v hlubokém sněhu sváželi na saních.
Prostě krásný „raný kapitalismus“.
S narůstajícími požadavky
a počtem zakázek zemědělských firem jsme byli nuceni
vyhledat nové větší prostory
pro naši činnost, abychom
umožnili další rozvoj výroby

a zabezpečili skladové prostory
pro materiál a vyrobený prodejní sortiment.
Od začátku roku 1996 jsme
začali působit v areálu firmy
Svedrup ve Vizovicích, kde
nám byla pronajata budova
o rozloze 360 m2 . V té době
jsme začali vyrábět malé dětské
motocykly a taktéž se soustředili na strojírenskou výrobu podle požadavků různých
firem z okolí.
Postupně jsme rozšiřovali náš prodejní sortiment,
zúčastňovali se výstav a prezentovali naše výrobky jak
u nás tak i v zahraničí - např.
v Brně, v Praze, v německém
Hannoveru….Navázali jsme
spolupráci s dalšími obchodními firmami a vytvořili dealerskou síť. Některé náhradní díly jsme začali dovážet ze
zahraničí.
Dalším mezníkem naší
firmy byl rok 2003. Kožedělné
družstvo Svedrup, v jehož prostorách jsme v pronájmu podnikali, se dostalo do finančních potíží, byl vyhlášen
konkurz, a proběhla veřejná
dražba. Úspěšně jsme se jí
zúčastnili a stali se vlastníky
celého areálu o výměře 7000
m2. Tím se nám otevřely nové
možnosti k rozšíření a rozvoji firmy. V první fázi jsme
vytvořili výrobní a montážní
halu a byla zrekonstruována
hlavní budova, v níž vznikl

velký prostor pro kanceláře,
halu odbytu, sociální zařízení
a velkokapacitní sklad.
Ve druhé fázi byly provedeny venkovní úpravy, výsadba zeleně, oprava komunikací
a hlavně vybudování prostoru pro ukázky a předvádění
zemědělských strojů.
V současné době zastupujeme více než dvě desítky
firem v oblasti prodeje zemědělské techniky, jak českých,
tak i zahraničních výrobců.
U osmi z nich jsme výhradními dovozci pro Českou
respektive Slovenskou republiku. Jedná se především o stroje
na sklizeň a zpracování píce –
lisy a baličky na seno a slámu,
mulčovače, obraceče, shrnovače, žací stroje, rotační brány,
rozmetadla a jiné. Skladem
máme téměř 8000 položek.
Zejména se jedná o kardany,
hydraulické komponenty,
válečkové řetězy, fólie, síťoviny a motouzy na balení sena
a slámy, náhradní díly na lisy,
kombajny, atp..
Snažíme se co nejvíce
`vyhovět přáním a požadavkům našich zákazníků, které
tvoří bezmála 3000 zemědělských firem. V rámci České
a Slovenské republiky spolupracujeme téměř se 40 obchodními firmami, které provádějí
distribuci našeho prodejního sortimentu dál k zákazníkovi. Kromě Slovenska
spolupracujeme s firmami
z Itálie, Německa, Maďarska,
Holandska, Anglie atd..

Provádíme obchodní a servisní školení jak pro obchodníky, tak i pro naše zaměstnance, a to buď v našich objektech nebo přímo u výrobce.
Pravidelně se prezentujeme
na výstavách i v periodikách
zaměřených na zemědělskou
tématiku. Nadále rozšiřujeme strojírenskou činnost, kde
kromě vlastní výroby provádíme i zakázkové práce pro další
podniky.
Jaké jsou plány firmy
NEREZ v nejbližší budoucnosti? Čeká nás postupná výměna již zastaralého
strojového parku, oprava
budov a úpravy celého areálu. Samozřejmostí je neustálé zkvalitňování služeb
našim partnerům a zákazníkům, vytvoření solidního
pracovního prostřední pro
naše zaměstnance a posílení
a zkvalitnění naší prodejní
a servisní sítě.
Podporujeme různé
charitativní, sportovní a kulturní akce, a tím přispíváme
k rozvoji a pohodě chrastěšovsko-vizovického regionu.
Děkuji všem zaměstnancům
a spolupracovníkům, kteří se
velkou mírou podíleli a podílejí na rozvoji firmy. Bez jejich
obětavosti a úsilí by nebyl tak
úspěšný vývoj možný. Mám
štěstí na pracovité a spolehlivé lidi a myslím si, že je to
jeden z hlavních pilířů stability a rozvoje naší firmy.
Luděk Polčák ve spolupráci
s Ing. Josefem Kalendou

Foto Ing. Josef Kalenda

ZAJÍMAVOSTI
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Tradiční dětský den v Chrastěšově

Dne 5.7.2008 pořádal Myslivecký spolek
Vizovice tradiční dětský den
v Chrastěšově. Pro děti bylo
připraveno bohaté vyžití.
Závody ve skákání v pytlích,
malování na tabule, dětské

kuželky a mnoho jiných
atrakcí. Za účast na akcích
myslivci děti odměňovali.
Pro starší děti byla určitě
zajímavá střelba ze vzduchovky na terče lovné zvěře, a ti
nejšikovnější si zkusili střílet

na pohyblivý terč běžícího
divočáka.
Pro rodiče a příznivce myslivosti připravili myslivci, tak
jako každý rok, srnčí guláš
a pečeného divočáka. Kromě
jídla a pití byla zajištěna také
bohatá tombola. Kdo přišel,
určitě nelitoval.
V letošním roce tuto již
tradiční akci finančně podpořila firma Lesy České
republiky, s.p., jejíž logo bylo
v průběhu celé akce na dvou
místech vyvěšeno. Z dalších
firem, které se na tomto
dětském dnu podílely, to
byly RUDOLF JELÍNEK
a.s., NEREZ s.r.o. Luděk
Polčák, ALITRON, s.r.o.,
Sbor dobrovolných hasičů
Chrastěšov a samozřejmě
členové Mysliveckého spolku
Vizovice.

Myslivecký spolek Vizovice
se každý rok prezentuje akcemi, které se již staly
nedílnou součástí společenského života ve Vizovicích
i na Chrastěšově.
Kromě společenských akcí
se ale také pořádají akce,
které pomáhají udržovat naše
přírodní okolí v pěkném
čistém stavu. Jednou takovou pravidelnou jarní akcí
je sběr odpadků v lese podél
cesty na Barák ve směru
na Loučku. Každoročně se tu
nasbírá celý kontejner odpadků – od papírků přes PET
láhve až po pneumatiky. Tuto
akci dělají myslivci ve svém
volném čase bez jakékoliv
odměny, protože jim není
lhostejný stav lesů a celé přírody v okolí Vizovic.
Mgr.Jiří Koňařík

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje rozšiřuje své služby
Krajská hospodářská komora
Zlínského kraje nabízí podnikatelům a občanům Zlínského
kraje širokou nabídku služeb
nejen v oblasti podnikání.
V sídle Krajské hospodářské
komory na Štefánikově ulici
ve Zlíně naleznou občané
i podnikatelé pracoviště nabízející pomoc při řešení spotřebitelských sporů mimosoudní
cestou, kancelář Kontaktního
centra pro východní trhy,
Regionální exportní místo
CzechTrade,
kancelář
CzechPOINTu a Jednotné
kontaktní místo pro podnikatele, které poskytuje podnikatelům široký servis služeb.
Pokud máte problém
s reklamací, či spotřebitelskými
smlouvami a druhá strana není
ochotná problém řešit, můžete
se obrátit na Krajskou hospodářskou komoru ve Zlíně,
která je zapojena do projektu
Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Jedná se
o způsob řešení spotřebitelských sporů jinou než klasic-

kou soudní cestou, která je
obvykle dlouhá a nákladná.
Základní principy tohoto procesu jsou dobrovolnost, objektivita a nestrannost řízení,
časová úspora, nižší finanční
náročnost, jednodušší postup
pro vyřešení sporu.
Pokud patříte mezi ty podnikatele, kteří by rádi začali exportovat do zahraničí,
pak je tu pro vás k dispozici Regionální exportní místo
CzechTrade, které poskytuje
aktuální informace jak pro
zájemce o export, tak pro ty,
kteří již své výrobky vyvážejí.
Zahájit spolupráci s agenturou
CzechTrade není nákladné ani
složité. Stačí se spojit telefonicky
nebo e-mailem s Regionálním
exportním manažerem, který
sídlí v prostorách Krajské hospodářské komory Zlínského
kraje. Ochotně vás navštíví
a představí produkty agentury CzechTrade. Obracet se
můžete také s žádostí o pomoc
či konzultaci v konkrétních případech souvisejících

s vaším exportem. Na základě Dohody mezi Zlínským
krajem a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje
zahájilo v březnu 2008 svou
činnost Kontaktní centrum
pro východní trhy. Činnost
centra je zaměřena zejména
na teritorium Ruské federace
(Samarskou oblast) a teritorium Číny (provincie Shandong).
Kontaktní centrum tak poskytuje zázemí podnikatelům,
kteří zvažují možnosti jak se
uplatnit na zahraničních trzích
daných teritorií a nabízí podporu exportním i importním aktivitám zástupcům
zejména malých a středních
firem. Podnikatelská veřejnost Zlínského kraje tak může
využít široké nabídky služeb
Kontaktního centra k získání kvalifikovaných informací
o daných trzích a teritoriích
až po řešení individuálních
obchodních zakázek. Díky
Dohodám o spolupráci mezi
Zlínským krajem a Samarskou
oblastí a mezi Zlínským krajem

a provincií Shandong máme
přímé vazby na představitele
politické i hospodářské sféry
těchto zemí, které napomáhají vzájemnému obchodování
a pracovním kontaktům.
V kanceláři Krajské hospodářské komory Zlínského kraje
naleznete také jedno ze třinácti
Jednotných kontaktních míst
pro podnikání v České republice, kde vyškolená konzultantka
odpovídá na dotazy podnikatelů. Můžete využít i naši poradnu, dále nabízíme formulářový
portál, kde naleznete např. formuláře k daňovým přiznáním,
formuláře k založení živnosti,
přehled příjmů a výdajů OSVČ
a mnoho dalších. Provádíme
výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku,
Rejstříku trestů a z Katastru
nemovitostí.
Více informací na www.
khkzlin.cz, kde naleznete také
pozvánky na pořádané akce.
Své dotazy můžete posílat
na e-mailovou adresu info@
khkzlin.cz.
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SPORT
Greiner Open

V polovině září se na tenisových kurtech ve Vizovicích
odehrál již 5. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách
„Greiner open“. Zúčastnilo se celkem sedm párů, hrálo
se systémem „každý s každým“. Po urputných bojích i
slovních přestřelkách skončily takto tyto páry:
1. Kučera M. - Doležal P.
2. Matulík Z. - Šebesta M.
3. Čimara M. - Slováček R.
4. Sedláček D. - Kučera F.
5. Plšek J. - Chmelař J.
6. Mozga J. - Vlčnovský Z.
7. Krátký M. - Vrba M.
Všechna utkání měla slušnou úroveň, a zatímco chlapi
„samorosti“ bojovali na kurtech, ženské potějšky chystaly
občerstvení ve zdejší klubovně. Nechyběl ani závěrečný
večírek, při kterém se grilovalo, točilo pivo a bylo slyšet
i cinkání kalíšků.
Poděkování patří jak „našim Jaruškám a Marcelkám“
za přípravu večírku, tak i firmě Greiner Packaging za
spolufinancování celé tenisové akce.
PS: Dosud nebyl překonám rekord nejdelšího servisu
Františka Kučery, kdy balonek přistál na střeše zdejší
sokolovny (50m).

Pozvánka TJ Sokol
TJ Sokol Vizovice v rámci oslav 90. výročí vzniku republiky zve všechny vizovské občany na Lampionový průvod,
který se uskuteční 27. října 2008. Odchod od Staré školy
v 17.30 hod. Po ukončení průvodu bude pro účastníky na
Sokolovně krátká diskotéka.
V pátek 28. listopadu jste pozváni na Klubový večer, začátek v 19. hod. V programu vystoupí Vizovský pěvecký sbor
pod vedením p. Dvořáčka, nebude scházet módní přehlídka
a ještě jiné překvapení.
A.K.

Nepál - cesta pod
stĥechu svĕta

Z našich cest si pĥivážíme video, spoustu fotograÀi a zážitkĭ,
které si nechceme nechat jenom pro sebe.
Rádi bychom se s vámi o tyto zážitky podĕlili.
Místo konání: Sokolovna Vizovice v nedĕli 9.11.2008 v 16.30
Vstupné: dobrovolné
SrdeĆnĕ zve Ivan Grác, Monika a Franta Arnoštovi.

INZERCE
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OBCHOD RADKA
Tržnice Vizovice, tel.: 603 553 136
Dovoluji si vás pozvat k návštěvě
prodejny v nové pozměněné podobě včetně rozšířeného sortimentu
v oblasti:
• kojeneckého zboží a potřeb pro
naše nejmenší
• textilu dětského, dámského, pánského
• spodního prádla
• punčochového zboží
• galanterie
• deštníků
• bižuterie
• kabelek
• dárkového zboží
• sudového vína
I nadále máte možnost využít dárkových certifikátů v různé cenové
hodnotě a slev.
Snažila jsem se o zpřehlednění
a zpříjemnění vašeho nákupu.
Těším se na vaši návštěvu, názory
a připomínky.
Radka Polášková
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Historické předměty, které jsou předmětem mého zájmu, mají svou vypovídací hodnotu, svého ducha, jsou nositelem
obrazových i psaných informací a příběhů lidí z dávných dob, které by neměly zůstat zapomenuty.
Koupím a dobře zaplatím předměty z historie města Vizovice a okolí – poštovní historie (především pohlednice, dopisnice
a firemní pošta), dokumenty (faktury, účtenky, jízdenky, mapy, cenné papíry apod.), fotografie, obrazy, literaturu (místopisnou, církevní) a další dle nabídky. Můžete-li něco, ať už i jen jednotlivé kusy, pozůstalost nebo celé sbírky, z výše uvedeného nabídnout, prosím, kontaktujte mne. Přijedu, dohoda jistá, solidní jednání.
kontakt: Radka Štalmachová, Čtvrť A. Háby 787, 763 12 Vizovice
telefon: 577 454 144 po 17. hodině, mobil: 608 275 057, e-mail: radkastalmachova@seznam.cz

POZVÁNKA
Komise pro občanské záležitosti a Dům kultury Vizovice Vás zvou na

Besedu s důchodci
která se koná
ve čtvrtek dne 27. listopadu 2008 od 15 hodin
ve velkém sále Domu kultury
Můžeme se těšit na vystoupení dechové hudby Boršičanky se sólisty
pod taktovkou Antonína Koníčka, slovem doprovodí Vladimír Salčák.
Během pořadu bude zařazena přestávka s občerstvením.

Těšíme se na Vaši účast.
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