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Rozsypané knoflíky
Den se láme na dvě poloviny a po vydatném obědě se marně
pokouším uskládat myšlenky, které se mi v hlavě rozsypaly jako
barevné knoflíky. Jsou to jen střípky témat, o kterých si přejeme

ČÍSLO
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zdarma

O čem píšeme:
• Zápis do 1. tříd

mluvit, které nám tiše sedí v hlavě jako kočka a vyčkávají, až

• Demografická studie Vizovic v roce 2008

přijde jejich chvíle. Co s nimi? Nezbývá, než je postupně zvedat

• Počasí v roce 2008

a skládat zpátky do pomyslné hromádky…
Ekonomická krize a její vliv na život lidí ve městě, nutrie, které

• WhiteStar Vizovice

jejich majitel nezodpovědně vypustil do prostředí, kam nepatří,

• Informace z odborů MěÚ

snaha pedagogů o kvalitní vzdělávání našich dětí, které když

• Policie ČR informuje

na ně zapomeneme, zahánějí pocit smutku, nedostatku lásky
a zájmu dospělých ničením věcí kolem sebe. Ochrana prostředí,

• Úryvky z knihy Eduarda Pecka

ve kterém žijeme, nakládání s tříděným odpadem, solidarita lidí
patrná například při Tříkrálové sbírce, pocit sounáležitosti, anonymy, na které nelze odpovědět, protože není komu a nebo návraty
ke kořenům...
Knoflík za knoflíkem, téma za tématem plny otazníků.
Převracím každou myšlenku, každé téma a hledám na ně odpověď. Jsou stejně tak jako knoflíky barevné, veselé i smutné, potěšující i zarážející. Jen s odpověďmi je to těžší. Hledáte také odpovědi
na některou z posbíraných otázek? Možná odpovědi znáte, možná
vám odpoví články uvnitř Vizovských novin, které právě držíte
v ruce. Věřím, že vás zaujmou i potěší a třeba i zpříjemní zimní
čas a možná ještě více podnítí zájem o místo, ve kterém žijeme.
Přeji vám krásný a pohodový závěr zimy vesele barevný jako
moje rozsypané a znovu posbírané knoflíky, prozářený světlem
naděje.
Alena Hanáková, starostka města
Vážení čtenáři Vizovských novin,
upozorňujeme vás na to, že od tohoto výtisku Vizovských
novin nebudeme vycházet jako dvojčíslo.
Proto se změní označování čísel v hlavičce novin.
noviny budou nadále vycházet 1x za 2 měsíce, pod označením 1 až 6.
redakce

Tak jako vycházejí letošní první Vizovské noviny, tak vyšel měsíc do
svého letošního prvního úplňku.
Foto: ing. Josef Kalenda
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Z městského úřadu
USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 15. 12. 2008

• Zastupitelstvo města Vizovice schválilo na svém zasedání dne 15. 12. 2008 mimořádně důležitý dokument Strategický plán rozvoje města Vizovice pro období 2008-2013, který doplňuje naše žádosti o dotace a významně přispívá k úspěšnosti žádostí.
• Ve věcech majetkových schválilo prodej pozemku p.č. 2412/23, který se nachází vedle cesty na Hodišová a bude sloužit k uložení
IS, Ing. Lubomíru a Janě Poláchovým za cenu 250 Kč m2, celkem tedy za 75 250 Kč.
• Zastupitelé schválili prodej první části pozemku p.č. st. 296 na rohu křižovatky ulic Nová a Růžová (za „Rychlíkovým" zahradnictvím) Stanislavu Rychlíkovi za cenu 400 Kč/m2 a druhou Pavlu Meluzínovi, Jarmile Meluzínové a Jarmile Rafajové také za cenu
400 Kč/m2. Také schválili prodej pozemku p.č. 4522/13 Zdeňku Hurtovi za cenu 92 000 Kč, který sousedí s jeho domem.
• Zastupitelstvo uložilo OMI jednat o odkoupení pozemku p.č. PK 2626/5 vedle pozemku města v lokalitě Manství o výměře 3 897
m2 ve vlastnictví pana Ivana Slezáka z důvodu možného uložení zeminy, ale i k dalšímu využití např. vybudování hřiště. Dále uložilo
OMI jednat se zájemci o odkup pozemků p.č. 4528/17 a 4522/17 o výměře 1 595 m2 v průmyslové zóně Razov (u „Hurtových
stájí“) za cenu 500 Kč/m2 a také uložilo OMI jednat o ceně výkupu pozemků pro stavbu silnice I/49 Vizovice-Lhotsko (obchvat
Lhotska).
• Ve věci obchvatu Lhotska zastupitelé schválili směnu pozemků p.č. 5526/20, p.č 5109/30 o celkové výměře 200 m2 za pozemky
ve vlastnictví ŘSD ČR, správa Zlín p.č. 5529/1, p.č. 5529/3, p.č. 5529/5, p.č. 5529/7 a p.č. 5529/9 o celkové výměře 189 m2
a vyhlásili záměr prodeje pozemků p.č. 5526/6, p.č. 5526/7 a p.č. 5109/31
• Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. KN 752/21, KN 752/37, KN st. 2101, KN st. 2100, KN st.
2099, KN st. 2082 a KN st. 1548 ležících pod výrobním areálem společnosti Glass Ateliér Morava; pozemku p.č. 752/51 ležícím
pod výrobním areálem společnosti Rudolf Jelínek; a pozemků p.č. 662/46, p.č. PK 5180/4, p.č. PK 653/1, p.č. PK 5383 týkajících
se elektrizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice a uložilo OMI jednat se společností SUDOP Brno o ceně vykupovaných pozemků
pro elektrizaci této trati.
• Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o uzavření nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na pozemky v k.ú. Vizovice ležících pod komunikacemi nebo na veřejných prostranství a také schválili bezúplatný převod pozemku p.č. 5185/2, jenž leží pod ulicí
Nádražní a zavázali Město Vizovice k tomu, že ve lhůtě do deseti let od bezúplatného nabytí majetku nepřevede tuto nemovitost
na jinou osobu a současně ji bude užívat k dosavadním účelům.
• Zastupitelstvo města Vizovice souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje budovy č.p. 26 Klečůvka na pozemku p.č. 403 v k.ú.
Klečůvka a uložilo OMI jednat s nájemníky budovy č. p. 26 na Klečůvce o náhradním bydlení.
• Ve věcech majetkových bylo ještě rozhodnuto o zveřejnění záměrů prodeje pozemku p.č. 5433 (břeh potoka Bratřejůvka) a pozemku p.č. 605/3 (pod schody na Razov). Dále zastupitelé zamítli žádost Josefa J. Hluštíka o prodej pozemku p.č. 478 a žádost
Ing. Látala a Ing. Staška o převod pozemků na Janové hoře.
• Ve finančních záležitostech zastupitelstvo nesouhlasilo se změnou Obecně závazné vyhlášky města Vizovice č. 3/2003, o místních
poplatcích, týkající se zvýšení poplatků pro Masters of Rock a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se zvyšuje
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o 30 Kč
na celkových 480 Kč.
• Zastupitelstvo schválilo nákup osobního vozidla pro potřeby Technických služeb města Vizovice v ceně do 300.000,- Kč a nákup
vozidla pro svoz odpadů z odpadkových košů v ceně do 200.000,- Kč a následně pověřilo ředitele TSMV organizací výběrového
řízení na nákup víceúčelového komunálního vozidla v ceně do 4 mil. Kč. Také uložilo TSMV zpracovat do dalšího zasedání zastupitelstva návrh na omezení veřejného osvětlení města.
• Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 19Z a č. 20Z – změna schváleného rozpočtu roku 2008 týkající se krajinných úprav
a přesun mezi položkami rozpočtu souvisejícími s koncem roku. Schválili poskytnutí finančních darů členům výborů ZMV
a komisí RMV za činnost v roce 2008 a také schválili použití části výtěžku z výherních hracích automatů za rok 2008 na kulturní
a sportovní účely. Zastupitelstvo stanovilo pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok 2009 takto: čerpání nekapitálových výdajů čtvrtletně do výše 25% skutečných nekapitálových výdajů za rok 2008, čerpání výdajů u schválených investičních
akcí podle uzavřených smluv o dílo.
• V ostatních záležitostech byl schválen Dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizace TSMV a Dodatek č. 1 ke Směrnici pro hospodaření s majetkem Města Vizovice ve správě Technických služeb. Zastupitelé schválili spoluúčast města Vizovice na projektu
realizovaného v rámci programu Prevence kriminality ve výši 20% celkových nákladů projektu a ve věci plánu financování obnovy
kanalizace Města Vizovice schválili finanční prostředky na obnovu kanalizace dle finančních možností města ve výši 500.000,- Kč
na každý kalendářní rok po dobu 10 let.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené zprávy o činnosti výborů, komisí, příspěvkových organizací a organizačních složek Města
Vizovice za rok 2008 a uložilo vedoucí kulturního domu vypracovat zprávu o činnosti kulturního domu včetně finanční analýzy
a analýzy využití prostor kulturního domu. Součásti zprávy bude plán budoucího využívání a zefektivnění činnosti kulturního
domu.
• Ve věci starého kina požádali společnosti Rovenika s.r.o., Petrior s.r.o., Kroměřížská investiční a UPOSS s.r.o. o veřejné projednání
a prezentaci svých studií na veřejných setkáních 11. a 12. února s občany města Vizovice a souhlasili s vyřazením studie společnosti
Sot Estates s.r.o. (TESCO)
Usnesení ze Zastupitelstva a Rady města Vizovice najdete v plném znění vždy na internetových stránkách www.vizovice.eu ve velmi
krátkém čase po jejich konání v kapitolách www.vizovice.eu / Místní samospráva / Usnesení ZM nebo RM
Ing. Jaroslav Burkart, místostarosta
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Z městského úřadu
Chráněný strom Lípa na ulici Růžová
Vážení občané, jak jste si
již mnozí z Vás všimli, roste
na ulici Růžová ve Vizovicích,
v blízkosti Masarykova
náměstí, mohutný strom,
lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), jejímž vlastníkem je Město Vizovice.
Tento strom byl dne 8. 1.
1996 vyhlášen rozhodnutím
MěÚ ve Vizovicích, věcně
a místně příslušným orgánem ochrany přírody, jako
strom památný. Jeho stáří je
odhadováno na více než 300
let. Obvod kmene tohoto
stromu je 453 cm (měřeno
ve výšce 130 cm nad zemí),
výška stromu je cca 20 m,
šířka koruny 17 m.
Ochrana památných stromů má dlouhou historii.
V moderní době se ochrana
památných stromů vyvíjela
souběžně s oborem ochrany
přírody a procházela stejnými vývojovými etapami:
od ochrany jednotlivos-

tí osvícenými lidmi, přes
ochranu prostřednictvím
sdružení a spolků (u nás nejaktivnější byl Svaz okrašlovacích spolků od roku 1904),
dále přes ochranu institucionální v rámci oboru ochrany přírody prostřednictvím
legislativní ochrany nejprve v rámci tzv. přídělového zákona v období první
republiky. V rámci zákona č.
40/1956 Sb., o státní ochraně přírody byly mimořádně
hodnotné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlašovány v rámci kategorií zvláštní ochrany jako chráněné
přírodní výtvory a chráněné
přírodní památky. Také se
až dosud setkáváme s výsledky kategorizace zeleně podle
vyhlášky MK ČSR č. 142
/1992.
V současné době podle
zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
byla vytvořena samostatná

kategorie památných stromů, jejich skupin a stromořadí.V této kategorii zvláštní
ochrany mohou být vyhlášeny mimořádně hodnotné
stromy, jejich skupiny a stromořadí, mezi které bezesporu lípa na ulici Růžové
ve Vizovicích patří.
Z tohoto důvodu je povinností nás všech se o tento, ale
i jiné stromy, např. o hrušeň
na ulici Polní ve Vizovicích
starat a nedovolit jejich
poškození.
V roce 1997 byla tato lípa
ošetřena za finanční podpory Okresního úřadu ve Zlíně  
tím způsobem, že byly odřezány suché a zalomené větve,
vyvázány silné větve, které
by mohly svým pádem způsobit škody na zdraví osob
nebo poškodit majetek
a byly zakonzervovány dutiny stromu.
V letošním roce, po dohodě s vedením Města Vizovice,

bude provedeno nové ošetření památných stromů rostoucích na území našeho
města. Prohlídka stromů
odbornou firmou a zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byla provedena v lednu 2009. Vlastní
ořez stromu bude proveden
po sepsání smlouvy o dílo
v době, která bude příznivá
k ošetření stromů a nezpůsobí jejich poškození, do 31.
března 2009.
Za památné stromy se
vyhlašují stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které
vynikají svým vzrůstem nebo
věkem nebo tvoří významné
krajinné dominanty.
Naučme se těchto velikánů
znovu vážit. Chraňme staré
stromy a pěstujme nové,
abychom našim potomkům
nezanechali svět pustý, ale
svět barevný a voňavý.
Ing. Vladimíra Kovářová,
Odbor ŽP MěÚ

Ekologická daň
Od 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 383/2008 Sb. ze dne 3. 9. 2008.
Tento zákon zavádí mimo jiné nově poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.
Žadatel o registraci vozidla do registru silničních vozidel je povinen zaplatit tento poplatek. Poplatek je stanoven podle
plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s předpisy EU ve výši:
a) 3 000 Kč při plnění mezních hodnot EURO 2
b) 	5 000 Kč při plnění mezních hodnot EURO 1
c) 10 000 Kč při nesplnění mezních hodnot podle a) nebo b)
Při plnění min. hodnot EURO 3 se poplatek neplatí.
Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v ČR na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností.
Pokud je již vozidlo  v ČR registrováno, platí se při první přeregistraci, která proběhne po 1. 1. 2009.
V případě převodu vozidla z dědictví nebo vývoz do zahraničí se poplatek neuplatňuje.

Autovraky
Nově je doplněna i oblast „zániku“ vozidla – jedná se o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.
O trvalém vyřazení vozidla z registru rozhodne příslušný obecní úřad s rozšířenou působností v následujících případech:
a)	motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití – v tomto případě je vlastník povinen doložit
způsob jeho zániku nebo jejich dalšího využití (sběratelské účely, využití jako doplňkový objekt na soukromém pozemku
apod.). Není tedy nutno dokladovat fyzický zánik od provozovatele ke sběru autovraků.
b)	zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a nebyla-li ve lhůtě 14ti dnů od zániku pojištění uzavřena nová smlouva
(netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru – v depozitu)
c) vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků
V žádném případě nelze vyřadit vozidlo, které nemá další využití, rozprodáním na náhradní díly. Likvidovat vozidlo je možné
výhradně cestou určeného provozovatele zařízení ke sběru autovraků.
ing. Emilíe Klinkovská, vedoucí odboru dopravy a SH
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Z městského úřadu
Třídění odpadu ve slepé uličce

Světová hospodářská krize
už zasáhla všechna odvětví
a v problémech se zmítají
i společnosti, které se zabývají odpadovým hospodářstvím. Obchod s tříděným
odpadem se pro ně stává
nevýhodný. Zatímco ještě
v loňském roce dostávaly
tyto společnosti od svých
odběratelů tříděného odpadu zaplaceno, nyní musí platit ony. Týká se to i společnosti Marius Pedersen, která
působí v Mikroregionech
Vizovicko a Slušovicko.
Ve všech těchto obcích
učila firma i vedení obcí
třídit odpad a není se čemu
divit. Plastové láhve, sklo
a papír nemusely putovat
na skládky a dále se využívaly.
Společnost Marius Pedersen
na třídění vydělávala slušné
peníze a odměnou pro nás
byla nižší cena, kterou jsme
platili za svoz komunálního
odpadu. Obyčejní lidé by
na tom netratili, kdybychom
občany motivovali k třídění
odpadu slevou na poplatku
a Vizovice o této motivaci
uvažují.
Tomu všemu může být
nyní konec, což potvrzují
i slova jednatele společnosti

Marius Pedersen Jaroslava
Barona. „Ještě v loňském roce
jsme za tunu plastu dostávali od odběratelů až dva
a půl tisíce korun. V říjnu se
začaly objevovat problémy
a odběratelé od nás tříděný odpad pomalu přestali
za těchto podmínek odebírat a byli jsme rádi, když
jsme se vytříděného odpadu zbavili u jiných firem
za mnohem horších podmínek,“ vysvětluje Jaroslav
Baron. „Nyní nám přišly
dodatky ke smlouvám, kde
stojí, že například za plasty
už nebudeme dostávat nic
a navíc za jejich odvoz budeme platit tisícovku za tunu,“
dodává.
Rozdíl na jedné tuně
vytříděných plastů tak pro
společnost činí více než tři
tisíce korun. Tuto obrovskou ztrátu ale samozřejmě
nebude chtít nést na svých
bedrech. Ročně totiž vytřídí
lidé neuvěřitelné množství
odpadu a ztráta společnosti
by se počítala v milionech
korun.
Jen vytříděného plastu svezou pracovníci společnosti Marius Pedersen
měsíčně pětadvacet tun, což

představuje téměř stotisícovou měsíční ztrátu. Velmi
podobné je to i u vytříděného papíru. Toho z barevných
kontejnerů odvezou měsíčně
ještě o patnáct tun více než
plastů. Ani za ten už nedostávají ani korunu a navíc
za jeho odvoz musí platit.
Vydělávají už pouze na skle,
za jehož odvoz ještě nějaké peníze dostávají. V době
krize a krachování sklářských
podniků ale není daleko den,
kdy se i za odvoz a likvidaci
skla bude platit.
Ztráty tak jsou skutečně
veliké a do budoucna budou
ještě větší. Ve společnosti Marius Pedersen proto
připravují nové smlouvy
s obcemi, které budou muset
platit více. Jednání jsou ale
teprve na začátku a zatím
všechny obce Mikroregionů
Vizovicko a Slušovicko
odmítly. To potvrzuje i místostarosta města Vizovice
Jaroslav Burkart. „O vzniklé situaci už nás společnost
Marius Pedersen informovala. Budeme se snažit vyjednat
co nejlepší podmínky pro
město,“ uvedl. Velmi podobně mluvil i Alois Pavlůsek,
ředitel Technických slu-

žeb města Vizovice. Zde
to budou mít ještě trochu
komplikovanější. Vizovice
jsou totiž v třídění odpadu na špici mezi obcemi
Mikroregionů, čehož zde
docílili neustálým rozšiřováním sběrných míst pro lidi,
kteří odpad poctivě oddělují. Nejenže Vizovice nemají
maximální příjmy z poplatků, ale navíc budou muset
platit vyšší ceny společnosti,
která odpad sváží. A že se
ceny zvýší, je jisté. Odpad se
svážet musí a s milionovou
ztrátou to žádná firma dělat
nebude.
Lidé ale zatím mohou
zůstat klidní. Poplatky
za svoz odpadu se sice zvýšily o třicet korun, ale v nejbližších dnech se již zvyšovat
nebudou. V platnosti je totiž
zákon, který stanovuje horní
hranici poplatku na pět set
korun ročně na občana.
Ve hře je ale opět i novela
zákona, kterou už zákonodárci několikrát shodili ze
stolu, a ve které se říká, že
poplatek za odpad budou
moci města za určitých podmínek zvýšit až na dvanáct
stovek.
Město Vizovice

Zavedení otisků prstů do cestovních pasů
Od 1. 4. 2009 budou vydávány cestovní pasy, do kterých
bude nově zavedeno snímání
otisků prstů žadatele. Jedná
se o další tzv. biometrický
prvek, který má zajistit lepší
identifikaci držitele cestovního dokladu a předcházet
tak jeho možnému zneužití.
V současné době se vydávají
cestovní pasy s jedním biometickým prvkem - digitální
zpracování obrazu obličeje
žadatele. Dětem mladším 5-ti
let se budou vydávat cestovní pasy bez pořízení otisků
prstů. Otisky prstů se budou

snímat při podání žádosti o vydání cestovního pasu
prostřednictvím speciálního
snímače a budou povinným
prvkem, který bude uložen
v čipu dokladu.
Z každé ruky se bude pořizovat otisk jednoho prstu.
Výjimkou budou občané,
u nichž nebude možno snímání otisků prstů provést ze
zdravotních důvodů (např.
chybějící články prstů nebo
celé končetiny).
Doba pro vydání cestovního pasu zůstává stejná (30
dnů ode dne podání žádosti).

Při podání žádosti o vydání
cestovního pasu může dojít
k prodloužení doby jejího
pořízení z důvodu problematického snímaní otisků
prstů.
Správní poplatek za vydání
cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji
bude činit i nadále 600 Kč
pro občana staršího 15-ti let
a 100 Kč pro občana mladšího 15-ti let.
I nadále bude možno vyhotovit cestovní pas ve zkrácené
lhůtě – tzv.“BLESK“(pas bez

strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat s biometrickými
údaji) do 15 dnů s dobou
platnosti 6 měsíců. Správní
poplatek bude činit 1 500 Kč
(občané starší 15-ti let)
a 1 000 Kč ( občané mladší
15-ti let). K žádosti o vydání
tohoto typu pasu se přiloží
navíc 2 „klasické“ fotografie
(35mm x 45mm).
Případné dotazy občanů
zodpovíme na tel. číslech
577 599 171, 577 599
173 nebo osobně u MěÚ
Vizovice, odbor správní,
dveře č. 225.

Z městského úřadu
Finanční odbor
MěÚ Vizovice
Finanční odbor MěÚ Vizovice sděluje občanům , že místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok
2009 byl Obecně závaznou vyhláškou Města Vizovice č.
2/2008 zvýšen na 480 Kč za osobu s trvalým pobytem ve městě
Vizovice . Poplatek ze psů zůstává stejný jako v loňském roce
a činí 180 Kč za psa chovaného v rodinném domě a 540 Kč
za psa chovaného v bytovém domě. Poplatky lze uhradit přímo
v pokladně MěÚ Vizovice.
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Informace
pro plátce daně z příjmu
Ve dnech 11. března a 25. března 2009 v době od 8:00
do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. budou pracovníci
FÚ Zlín poskytovat informace a vybírat daňová přiznání
na Městském úřadě ve Vizovicích. Dne 11. března v přízemí Lidového domu, dv. č. 125 a 25.března v malé zasedací
místnosti, II.patro městského úřadu dv. č. 317.

Jánského plaketa
Na MěÚ Vizovice přišel dopis, který otiskujeme v plném rozsahu a současně blahopřejeme:
Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří
jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením Vám proto sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského jsou i Vaši spoluobčané
pan Pavel Lukaštík, narozený 31. 3. 1955
pan Marek Blanař, narozený 28. 8. 1974
Věříme, že najdete vhodnou příležitost, jak nejen morálně ocenit jejich hluboce lidský postoj a využijete jejich příkladu k další
propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve.
Anna Vařáková
statutární zástupkyně ČČK OS Zlín
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Přebor v lyžování a lopatění na Tesáku

Ve dnech 16. až 18. 1. 2009
pořádal náš dětský domov
4. přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů
Zlínského kraje. Tradičně se
konal v Hostýnských horách,
na Tesáku. Všichni účastníci měli ubytování a stravu zajištěnu na rekreačním
středisku TON. Závody se
konaly na „Cvičáku“.
Letos jsme měli rekordní
počet účastníků. Závodů se
zúčastnilo téměř 80 dětí z 8
dětských domovů. Chlapci
a děvčata soutěžili ve třech
věkových kategoriích. Děti
z našeho DD si zopakovaly
loňský úspěch a vyhrály opět
putovní svícen, který se dává
nejúspěšnějšímu dětskému
domovu. Letos jsme získali
6 zlatých medailí, 3 stříbrné,
4 bronzové, 4 děti obsadily
čtvrtá místa a 4 se umístily
na místě pátém.
Na dobu, kdy se nelyžovalo, jsme připravili doprovodný program. V pátek večer
nás tradičně navštívil pan
Bc.V.Lang, náčelník RescueTeamu- Hostýnské vrchy.

V besedě s dětmi vyprávěl
o zásadách, které je třeba při
pobytu na horách a na sjezdovkách dodržovat. Děti
velmi zaujal vyprávěním
o případech, kdy museli
i v noci a často za velmi
nepříznivého počasí zachraňovat lidské životy.
Program na sobotu večer
si děti z jednotlivých dětských domovů mohly vybrat
z pěti nabídek. Zvítězily
jednoznačně dvě. Bylo to

večerní lyžování a diskotéka.
V neděli ráno jsme po snídani provedli slavnostní vyhodnocení závodů a potom
využili příznivých sněhových
podmínek k dopolednímu
lyžování.
Tuto naši akci letos z velké
části finančně zabezpečila Nadace Terezy Maxové.
Poděkování za další drobné
materiální výpomoci patří
také Ing.L.Urbanovi, řediteli Českých drah ve Zlíně,

Mgr. Aleně Hanákové, starostce města Vizovic, paní
Šafránkové, majitelce čokoládovny Carletti na Razově,
motorkářům a motorkářkám klubu Trike, panu
Bajgarovi,
R.Výmolovi,
manželům
Karáskovým,
Mgr. Zlámalové, Ing. Augustinovi, Petře Klimkové
a firmě Aqua Fasion.
Svatava Poláchová,
Dětský domov, VizoviceChrastěšovská.

Byl tu cirkus! Ptáte se kdy a kde?
Dvacátý osmý leden 2009
patřil na staré budově ZŠ

Vizovice budoucím prvňáčkům. Uskutečnil se zde

„Cirkusový zápis do 1. tříd“.
Prostory školy se proměnily
v manéž, kde každý koutek
připomínal některou z cirkusových atrakcí. A návštěvníků bylo také hodně. Školním
šapitó prošlo 83 dětí z Vizovic
a z okolních obcí.
Během zápisu děti putovaly po vyzdobené škole a plnily úkoly, které prověřovaly
jejich školní připravenost.
Cesta začala vystřihnutím
a zakoupením vstupenky
do cirkusu. Pak už se proměňovaly v kouzelníky, klauny,
artisty a v těchto rolích vedly
rozhovory s paní učitelkou.
Poznávaly barvy, geometrické
tvary, počítaly, dokreslovaly.
Své hudební cítění dokazovaly zpěvem nebo vyťukáváním
rytmu a došlo i na drobné

sportovní výkony. Největší
úsilí někteří vynaložili při
zavazování tkaničky.
Na posledním zastavení se
k dětem připojili starší žáci
převlečeni do cirkusových
kostýmů. S nimi byl každý
předškolák vyfotografován.
Vzpomínkou na tento den je
tedy kromě drobného dárku
i foto ze zápisu.
Po úspěšném splnění
posledního cirkusového čísla
se děti plné dojmů vracely
do náručí svých maminek.
Doufáme, že se jim tento
první kontakt se školou líbil.
Všem blahopřejeme k úspěšnému splnění tak významné
zkoušky a přejeme mnoho
nových znalostí a krásných
zážitků ze školy.
Mgr. Lubomíra Hillová
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Strom pro zvířátka
V rámci environmentální výchovy, kde se děti
učí…O přírodě… V přírodě… Pro přírodu…a k lásce
ke všemu živému, jsme se
s dětmi 1.stupně naší základní školy praktické rozhodli,
že v zimním období, kdy
je vše zakryto sněhovou
peřinou a lesní zvěř se hůře
dostává k potravě, se za ní
vypravíme. Přineseme jí něco
na přilepšenou a ozdobíme
zvířátkům stromeček různými dobrotami.
Nejdříve nás čekal úkol
první, kdy jsme si prošli blízké okolí školy (Vinohrádek
– trať směr Chrastěšov)
a zaměřili se na výskyt lesních
zvířátek. Tam, podle otisku
jejich stop ve sněhu, jsme si
určili, kde se nejvíce pohybují a vyhlédli jsme si pro ně
ideální místo, kde je při jídle
nebude nikdo rušit .
Děti pak měly úkol druhý

– přinést si z domu suchý
rohlík nebo starý chleba,
mrkev či jablíčko. Ty starší
a šikovnější děti si mrkev
nebo jablíčko přivázaly
na provázek. Takto vybaveni
jsme vyrazili k vyhlédnutému stromku.
Když byl stromeček nazdobený a rohlíky i chleba nalámané na menší kousky, děti
u něj zazpívaly písničky. To proto, aby
zvířátkům ještě více
chutnalo.
Nejspíš
jim
chutnalo
velmi,
neboť při vycházce za týden zbyly
na stromečku jen
ty provázky. Podle
stop, která po sobě
zvířátka zanechala,
jsme si mohli přečíst, kdo vlastně
přišel na hostinu,
kterou jim děti při-

pravily. Nejvíce stop bylo
od srnek. Jejich kopýtka
udělala ke stomečku úplnou cestičku. Otisk paciček
i bobky tam zanechli zajíci.
Ve sněhu jsme si dále přečetli, že pozvání k hostině
přijalo i mnoho ptáčků.
Kde jinde než v přírodě bychom děti měli učit
a vychovávat k tomu, jak se

v ní mají chovat, jak ji mají
pozorovat a jak jí mají pomáhat. Sebekrásněji ilustrovaná
knížka nebo shlédnutý přírodopisný film, nemůže nahradit vlastní zážitek dětí.
Za zvířátky budeme chodit
i nadále, dokud paní Zimu
nevystřídá jaro.
Bc. Zdenka Janíčková,
DD a ZŠ Vizovice

Malíři z MŠ Vizovice v Dinoparku

Protože jste se v čísle
9-10 Vizovských novin
ptali na význam nadpisu
„Proč malíři MŠ Vizovice
v Dinoparku“, rozhodli jsme
se Vám tento nadpis blíže
objasnit.
Začalo to tím, že Český
svaz včelařů vyhlásil výtvarnou soutěž „Med je nad
zlato“. Nemohli jsme začít
malovat dříve, než nám paní
učitelka přiblížila celý život
pilných včelek. Například,
že včelky bydlí v úlech, kam
nosí pyl. Nemyslete si, jejich
den není jednoduchý.
Od rána do večera létají
z kytky na kytku a sbírají
pyl. Někdy ho ani unést
nemohou, jak jsou pilné.
Neznají žádnou zahálku
a vždycky trefí do svého
domečku, a proto se jim
říká včely dělnice. Taky
mají svoji královnu, která
řídí život v úle. Dále jsme

si prohlédli mnoho obrázků
v časopise Včelař, ale i jiné.
Abychom mohli včely lépe
poznat, bylo pro nás zajímavé pozorovat jejich práci
na louce. Podařilo se nám
dostat i jedno žihadlo, menší
potrestání za vyrušení včelky
při sběru. Na závěr seznamování s životem včel nás
zaujala pro nás připravená
ochutnávka medu. Velký dík
patří jednomu včelaři, který

nám věnoval několik druhů
medu /med lesní, jarní,
pampeliškový a dokonce
malinový a pohankový/.
Nejdříve byla prázdná
miska s jarním medem.
Nedovedete si představit, jak
vypadají děti při ochutnávce. Lepili se všichni a všechno. Při úklidu nás provázel
pocit nádherné sladkosti,
který vám může poskytnout
jen opravdový včelí medík.

Na základě těchto zkušeností se začalo malovat ve dvou
skupinách po 10 dětech.
Všichni malovali rozkvetlou
louku, stromy, lesní palouk
se zahrádkou a úly. Celý
obrázek byl provoněný vůní
medu. Na obrázku nesměla
chybět ani „ta“ nejdůležitější, a sice včelí královna.
Tak se nám podařil vytvořit
obrázek plný nadšení. S velkou radostí ho paní učitelka
posílala do soutěže „Život
na louce“.
A zbytek už znáte. Obrázek
vyhrál a my se za odměnu
25. 6. 2008 vydali v doprovodu naší p. učitelky Ilony Řepové na výlet
do Dinoparku ve Vyškově.
Po celou dobu nás provázel
průvodce a taky sluníčko.
Výlet byl překrásný a ještě
dnes na něj vzpomínáme.
Děti loňské třídy Delfínek
a paní učitelka Ilona Řepová
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Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Předvánoční čas si naše škola zpříjemnila velkým kláním oborů kadeřník a kosmetička, které bylo nominací
na Mistrovství mladých kadeřníků a kosmetiček ČR Harmonie
2009. Účesová tvorba byla rozdělena na pánskou kategorii
s názvem "Páni kluci" a dámskou kategorii s názvem "Ofina
brána elegance". V dekorativní kosmetice děvčata líčila na téma
"Západ slunce".
Výsledková listina
Dekorativní kosmetika:
1. místo - Koplíková Dagmar - 3. ročník
2. místo - Dočkalová Daniela - 4. ročník
3. místo - Schüllerová Tereza - 3. ročník
Účesová tvorba:
Pánská

kategorie

Vojáčková Nikola - 3. ročník

Dámská

kategorie

Šimek Filip - 3. ročník

Šimek Filip - 3. ročník.

Janošík Josef - 2. ročník

Juránková Barbora - 3. ročník

Bičejová Kristýna - 3. ročník

Do Brna pojedou reprezentovat naši školu vždy vítězové každé
disciplíny. Pokud jste se chtěli přenést do období starověkého
Egypta, stačilo navštívit 14. ledna 2009 tělocvičnu naší školy
a zúčastnit se školního kola soutěže odborných dovedností žáků
oboru kadeřník a kosmetička. Tato akce byla zároveň nominací
na mezinárodní soutěž v kadeřnické a kosmetické tvorbě Kalibr
Cup 2009, která se koná 5. února 2009 v Lanškrouně.

OSRPŠ při Střední škole oděvní a služeb ve Vizovicích pořádá

dámská jízda nejen pro dámy
24. 2. 2009 Sokolovna Vizovice

Jako hosté se zúčastnili a ceny předávali:
•	Mgr. Josef Slovák, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
•	manželé Sovovi, zástupci firmy Cosmetica s.r.o.
• pan Roman Matyáš, obchodní zástupce firmy Wella
•	pan Aleš Hrbáček, náš bývalý žák, nyní obchodní zástupce
firmy Londa
A kdo nás tedy bude v Lanškrouně reprezentovat?
V kategorii dekorativní líčení - Dočkalová Daniela, žákyně
oboru Kosmetička 4. ročník
- Koplíková Dagmar, žákyně oboru Kosmetička 3. ročník
V kategorii účestová tvorba - Jahodová Barbora, žákyně oboru
Kadeřník 3. ročník
Všem žákům blahopřejeme ke krásným výkonům a přejeme
jim hodně zdaru v celostátních a mezinárodních soutěžích.
Mgr. Irena Papežíková

Program:
• Módní přehlídky - tvorba studentů střední školy
		
- sportovní oblečení fa Sport Vizovice
		
- společenské a svatební šaty Svatební studio Dany Svozilkové
•	Fantazijní oděvní modely, dekorativní líčení a netradiční
účesy.
• Cheessy - sýrový obchod spojený s ochutnávkou
•	Scrapbook - netradiční výroba fotoalb kreativním
způsobem
• Poradenství a prodej vlasové a pleťové kosmetiky
• Tupperware - kuchyňský program pro uchování potravin
• a další překvapení
Začátek v 17.00 h, vstupné 50 Kč
Střední škola oděvní a služeb Vizovice zve občany na tradiční
Přehlídku odborné a zájmové činnosti žáků školy, tentokrát
na téma "Letem - světem", která se uskuteční ve čtvrtek
2. dubna 2009 od 17:30 h v Kulturním domě ve Vizovicích.
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Začátkem nového kalendářního roku se již po čtvrté konal
na ledové ploše za Sokolovnou
„Karneval na bruslích“, kterého se zúčastnily děti, jejich
rodiče, ale i řada dospělých účastníků a diváků. Úvodní
promenáda na bruslích zahájila odpoledne plné her a soutěží, při kterých nechyběly ani sladké odměny a pro všechny také nezbytný teplý čaj. Celý karneval, který komen-

toval a hudebně provázel DJ Gája, byl zakončen závěrečnou volnou jízdou všech masek. Za odměny do soutěží
děkujeme Pizzerii Vito ve Slušovicích a za organizaci akce
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě ledu
a občerstvení.

3. ledna 2009

Karneval na bruslích

DDM Zvonek se také podílel na přípravě „večerního bruslení
pro veřejnost“, které se v letošním roce uskutečnilo celkem čty-

řikrát. Zvláštní poděkování si zaslouží pan Petr Pšenčík, který se
po celou dobu staral o údržbu ledové plochy za Sokolovnou.

Další akce pořádané DDM Zvonek Vizovice:

17. 1. Jak spí les

24. 1. Cesta za zvířátky
Únor

23. 2. Jak to umíš s hlínou
28. 2. Plavání v lázních Zlín
Březen
6. 3. Čajový dýchánek
9. 3. – 12. 3. Jarní prázdniny na Zvonku
Šikovné ručičky
Plavání v lázních Zlín
Putování za kouzlem roubené chaloupky
Jak se rodí večerníčky
21. 3. Sám si vařím
23. 3. Malování na textil
28 .3. Přišlo jaro na kopeček

Bližší informace o akcích také na www.ddmzvonek.cz  
Za DDM Zvonek Vizovice Hanka Matyáštíková

Drogerie Věra s.r.o.
OZNAMUJE!
„Zdraví a krása za nákup“
se opět rozjíždí od 1. 3. 2009 do odvolání
120 Kč za nákup = 1bod. 20 bodů = příspěvek
na kadeřníka, kosmetiku nebo masáž dle vlastního
výběru ve výši 200 Kč.
Všichni, kteří využijí této akce, získají věrnostní kartu na
slevu 5% za každý nákup.
Bližší informace na prodejně.
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Letošní první akcí v Domě
kultury ve Vizovicích byl
9.1.2009 koncert cimbálové
muziky Hradišťan.
Cimbálová
muzika
Hradišťan s uměleckým
vedoucím Jiřím Pavlicou patří
k nejznámějším moravským
cimbálovým kapelám. Je ojedinělým hudebním tělesem
s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle
širokým žánrovým záběrem
a netradičním repertoárem,
jehož inspiračním zdrojem se
stal folklór. Vznikla společně
s tanečním souborem v roce
1950 v Uherském Hradišti.
Od roku 1978 je primášem a uměleckým vedoucím
Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista a hudební
skladatel   Jiří Pavlica. Pod
jeho vedením se začal soubor postupně transformovat.

Dramaturgie čerpá z regionálních souvislostí a všímá si
lidového umění v jeho širším
geografickém a historickém
kontextu.
Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí
Hradišťan k ojedinělým tělesům  nejen ve svém regionu.
Koncert navštívilo přes
400 návštěvníků, kterým se
koncert líbil a odcházeli spokojeni po příjemně prožitém
večeru.
Doufáme, že i další pořady,
které jsme pro Vás přichystali, se Vám budou líbit a opět
se v domě kultury setkáme.
Předkládáme předběžný
přehled dalších kulturních
akcí, které se budou u nás
konat. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
J.Trlicová,
Dům kultury Vizovice

Pranostiky z knihy
Eduarda Pecka
Březnový prach odváží zlato. V jedenáctém týdni oráček,
ve dvanáctém týdni oráč, ve třináctém túz aj netúz. V třináctém týdni može ovcu vyhodit za plot. Dyby nebylo celú
zimu ledu, tož v desátém týdni přece kameň ve vodě omrzne. Jaký březen, taký srpen. Kolik dní v březně prší, tolik
dní je v dubně čas. V kterej čtvrti měsíce března strakatá
pěnkava zpívá, v tej čtvrti měsíce máje hora zelená bývá.
Březen, za kamna vlezem; duben, ešče tam budem; nastane
máj, polezem za kamna dál. Ospalému, lenochovi ani březen nevyhoví. Březnový ječmen je dobrý. - Devátého crhačka, desátého oračka. - Z kterej strany fučí větr na sv. Josefa,
z tej strany fučí až do Jána. Josef s Marijú sněhy zaryjú. 25.
Zvěstování čisté, ovoce jisté. Dyž na matku Boží je mráz,
pohanku do hrnca vraz. Matička Boží ovečky nezamoří.
Duben, z kobyly buben a z ovce gajdy. - 12. Dyž prší
na Julia, bude moc hřibů. - 24. Na sv. Jiří děti se v chalupě nehnízdí. Svatý Juří hady búří. Svatý Juří trávu búří,
zem otvírá. Co do Juří na pažitě vypučí, to do země palice nech zabuší. Jak dlúho žabka před Juřím vříská, tak
dlúho po Juřím zimu píská. Co před Juřím žaby křičíja, to
po Juřím mlčíja. Dyž sa před Juřím uléhne hříbja, nedaříja
sa husy. Dyž uhlédne prvej na vesno hříbja jak húsata, tož
néni nic z hříbjat; dyž prvej husu, není nic z husí. - 25.
Na sv. Marka okotí se kde jaká jarka (ovce). Jiří a Marek
mrázem nás zalek.

KULTURNÍ DŮM VIZOVICE Březen – Duben 2009
4.3. v 9.00
vystoupení pro děti (MŠ)
MICHAL NESVADBA
4.3. v 10.30
vystoupaní pro děti (ZŠ)
MICHAL NESVADBA
5.3. v 19.00
klubové vystoupení rockové skupiny
	THE GWOZD
Kavárna kulturního domu
16.3. v 17.00 Vernisáž výstavy
Malované HEDVÁBÍ, DŘEVOŘEZBY
Vystavují Gabriela Holčáková, p. Stoklásek
Vestibul kulturního domu
17.3.-27.3.
Výstava – Holčáková, Stoklásek
MALOVANÉ HEDVÁBÍ, DŘEVOŘEZBY
Vestibul kulturního domu
19.3. v 18.00 diskotéka D.J. LEO
Kavárna kulturního domu
20.3. v 19.00 divadelní představení
FRANKENSTEIN
Divadlo Di Goknu Rožnov
24.3. v 9.00
divadelní představení
	NA SALAŠI DRACI SÚ
Praha
26.3. v 15.00 Setkání důchodců
Kavárna kulturního domu
28.3. v 20.00 Taneční zábava FOCUS
2.4.
AKADEMIE SŠOS Vizovice
4.4. v 9.00
VELIKONOČNÍ JARMARK
Prodejní a výstavní akce.
16.4. v 18.00 diskotéka D.J. LEO
Kavárna kulturního domu
17.4 .v 11.00 koncertní pořad s názvem
CESTA KOLEM SVĚTA
Účinkuje skupina Travellers
18.4. v 20.00 ROMAN DRAGOUN
	Sólový koncert jedné z největších osobností
české rockové scény
Kavárna kulturního domu
23.4. v 9.00
loutková pohádka
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Divadelní sdružení Kohutek Vsetín
24.4. v 19.00 divadelní představení
	BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ,
autor F.F. Šamberk
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
	Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií
proslulého dramatika a herce druhé poloviny 19. století.
	V hlavních rolích se představí
J. Obermaierová, O. Navrátil
30.4. v 15.00

Setkání důchodců
Kavárna kulturního domu

13.5. v 9.00

pohádka
O DOBRU A ZLU
Divadelní spol. Julie Jurištové Praha

23.5. v 20.00

křest nového CD rockové skupiny
TABÁSKOVA PARTYJA
Kavárna kulturního domu.

28.5. v 15.00

Setkání důchodců
Kavárna kulturního domu
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Zabijačka
„Důchod nemosí byt veliký, ale mosí sa brat dlúho“
byl zvyklý říkat Laďa
Hrabalů, (1924-1986), ale
sám to nedodržel…
„Vitaj Laďo!“ Horký
čaj ze slioviců a buchta.
Prasa ani nekviklo.Tož
štamprla. Voda vře, pařilo sa v trokoch a řetazama sa zdrhovaly chlupy.
Prasa visí. Štamprla. Prasa
oholené, rozbúrané, Špeky
a podbřušce na štyry prsty
odnésené na vychlazéní
na hadry na betón do sklepa. Babičku všeci chválíja čím tlustší špeky, tým lepší
hospodyň.
Zabíjá sa skrz sádlo.
Vydrží ve zadrátovaných kamenáčoch do další
zabijačky. Na krmholci visí
už enom jakási chudá koza.
Štamprla. Co bylo třeba,
je v kotli. Perú sa střeva na jitrničky, na jelítka,
aj žalúdek na tlačenku, aj
měchýř sa na ňu nafukuje. Štamprla. Vytahuje sa
z kotla. Kolem desky s ovarem tlačenica. Podbradeček,
úško, ledvinky, kúsek játérek, mosí zbyt aj do tlačenky, kúsek syrových sa nechál
do jitrnic, ocásek, rypáček.
Osolit, promíchat se špetkú
rozetřeného česneku, opepřit. Ten křen s jabkama je
výtečný!
 Laďú koncert pro jednoho řezníka a dva sekáčky.
Ruky do prejtu. „Naléj mi
to do huby, já mám masné
ruky.“Jitrnice rostú pod
rukama, „cérky, podívajte sa,
jak sa to dělá…“ Tlačenka
šufánkem,
obcházka.
Štamprla. Historky. „Anko,
pamatuješ, jak sas tenkrát
před Janinú svaťbú pověsila o prasa, prasa, švihíc,
napřeď jedna půlka, hneď
švác na zem, druhá?“. Tetka
Chromčáčka tenkrát při

vítání nastávajícího ženicha
do rodiny malunko přebrala. Chromčákovi sa třepe
břuch a čabrá sliovicu při
nalévání po stole. „Sorry“.
On býl zcestovalý a „uměl“
anglicky. Jakási jitrnička
aj jelítko v kotli prasklo.
Nevadí, bude lepší polévka.
Se zpožďémím přijeli Josef
Smetků s Janú Tomečkovů.
Na Janu zme hrdí. Hraje
divadlo ve Zlíně. Doktora
majú všeci rádi a přivézl půl
litra, krabicu léků a historky
z obvodu na Makově. Josef
s dědů domlúvá pomoc při
stavbě další chaty. Děda
Behrú: „Tož já vám fčil
povím, jak sa Petr Geržú
nachométl na Janovéj hoře.
Šak ho znáte, on je takový
malučký. Na vójně slúžíl
v Holešově u dělostřelectva.
Oficír zařvál - do zbraně,
Petr sa lekl, skočíl do laufa,
vystřelili ho, a už býl tam…“
“ Dědo, práší sa vám
od huby, nemáte strach, že
sa dostanete do pekla, když
tak pořáď lžete?“ „Ja synečku, strach a peníze… to sem
nikdy neměl“, tvrdí bývalý
střelmistr, nikdo už nespočítá, kolik studní „z ušetřených“ štulců luďom vystřílál. Porcuje sa maso, podbřušce a špeky. Krása. Visí
enom krmholec. Jaké bylo
prasa…? Škvaří sa sádlo.
Babička: Nenalévajte už
dědovi! Ježišmarja, vy ste mi
tú blanu rozřezali do sádla.
Měla sem ju na svíčkovú.“ Podává sa pečené ze
zelím a zemákama. Burčák.
Pětníkový rodinný marijáš.
Výsledky zabijačky sú valné,
leč pohledy sú kalné…
Děda Behrú sa probrál z přemýšlání, lesti má
hrát žebráka nebo durcha:
„Laďo, ešče nechoď , ešče
zme ani nezpívali…“
M.B.

Betula pendula
(bříza bělokorá)
Nádherná to bude krize
vytrvalá, jak jehlany v Gíze,
krize plynotoku
vypadá na pět tisíc roků.
Dlouhověká krize, jak sfinga z Gízy,
začneme sadit bělokoré břízy,
mám to od manžela Inky Šostébřezové dřevo velice rychle roste,
místo plynem po valašských hrbech
budeme topit březovým dřevem v krbech.
Výsledek krize- nech sa páči  
svět - obrovský březový háj s křemenáči…

2009, M.B.

Vítězný obrázek dětí MŠ Vizovice k článku ze strany 7.
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Otiskujeme výběr z textu kroniky města před
padesáti roky, takže je aktuální rok 1959
Zapsal opět kronikář
města Vizovice Gustav
Imrýšek
Z úvodu
Podle úředních údajů
místního národního
výboru se počet obyvatel v našem městě
mírně zvyšuje. Vizovice
mají v této době celkem
3 921 obyvatel. Z toho
je 1556 žen, 1506 mužů
a 859 dětí.
Bydlení
Velký a živý zájem mezi
obyvatelstvem vzbudilo
oznámení vlády o rozvinutí stavebního ruchu,
o budování nových bytů
v příštích letech závody, stavebními družstvy
a konečně i soukromou výstavbou. Touha
lidí po novém, moderním bydlení ve vlastním domku je velká.
Ve snaze řešit trvající
nedostatek vhodných
bytů bylo zde v srpnu
utvořeno bytové stavební družstvo, které mělo
na počátku 13 členů.
Byl to pokus zájemců
zbudovat si nový vlastní byt pomocí vlastního
vkladu a pomocí státní družstevní podpory.

Takto by členové družstva společně stavěli činžovní domy, v nichž by
pak účastníci ve svém
domě bydleli a půjčku společně spláceli.
Činnost družstva se však
nerozvinula a někteří členové družstva vstoupili
do stavebního družstva
v Gottwaldově a stavějí
tam. Stavební družstvo
ve Vizovicích se tak rozpadlo.
Některé soukromé
domy ve Vizovicích,
v nichž je více než 50%
plochy pronajato, byly
znárodněny. Zatím byly
znárodněny tyto domy
ve Vizovicích: dům
Frant. Čižmáře č. 27,
dům Rudolfa Gregara č.
20, dům J. Slámy č. 421
a dům Bedřicha Kaluže
č. 613.
Úpravy v obci
Správa obce je vedena místním národním
výborem, který byl zvolen ve volbách v roce
1957. Obecní rozpočet
na rok 1959 byl stanoven částkou 1 200 000
Kčs. Již od prvních měsíců probíhaly adaptační
práce v budově býva-

lých jatek u Vinohrádku
za Chrastěšovskou ulicí.
Během tohoto roku byly
dřívější jatky upraveny
na obytný činžovní dům
o 4 rodinných bytech
a v listopadu obydlen.
V druhé polovině března
byly vysazovány stromky
a keře na volných prostranstvích a před novou
školou. Doposud tu bylo
pusto. Vysazování, jež
potrvalo po celý duben,
prováděli žáci a pionýři
jedenáctiletky. Tak vznikl před školou okrasný
sad, nazvaný „Sad pionýrů“.
Odbor školství a kultury KNV v Gottwaldově
dal svým přípisem ze
dne 13. ledna 1959 radě
MNV ve Vizovicích
na vědomí, že hrušeň
obecná, nacházející se
na pozemku Miroslava
Pšeníčka č. 22 v trati
„Nad městem“ je chráněna Památkovým úřadem.
Tato ochrana se vztahuje
též na lípu velkolistou
nacházející se u domu č.
170 v Růžové ulici. Oba
stromy jsou podle odhadu již přes 300 let staré
a jako přírodní památky
nesmí být žádným způ-

sobem poškozeny nebo
zničeny. ...
V polovině května
byla zbourána Turečkova
chalupa č. 163 v Růžové
ulici, neboť pro sešlost
nebyla již obydlena
a kazila vzhled okolí
nové školy. Také vedlejší
chalupa č. 164 musí být
zbourána, neboť Růžová
ulice má být v tomto
úseku upravována.
Přes zimu a na jaře byl
vyčištěn zámecký rybník
v parku. Práce byly prováděny s velkou opatrností, neboť byly obavy,
že německá nacistická
vojska na konci války
před útěkem z Vizovic
tam naházela munici.
Proto vypuštěný rybník prohledávali napřed
vojenští pyrotechnikové.
Rybník byl bez nehody
vyčištěn, neboť v bahně
rybníka nebylo nalezeno
žádné munice.
Rozhlas po drátě
V druhé polovině
srpna byla zřizována
ve městě síť pro zavedení rozhlasu po drátě.
Montéři s montážním
vozem natahují dráty
do jednotlivých částí
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města a zároveň instalují přijímače pro poslech
rozhlasu po drátě.
Rozhlas po drátě má čistou reprodukci hudby
bez šelestů a praskání.
Kulturní revoluce
Po uskutečnění velkých sociálních a ekonomických
přeměn
v našem státě probíhá
další etapa vývoje k socialistické společnosti. Je to
boj o přeměnu myšlení
lidí směřující k výchově
socialistického člověka, uskutečňování tzv.
„kulturní revoluce“.
Hospodářské a sociální
změny i stálé působení
tisku , rozhlasu, divadla,
filmu a vůbec všeho kulturního dění na myšlení
lidí vyvolávají i určité
změny v názorech lidí,
i když si to sami mnohdy ani dosti dobře neuvědomují. Co je dnes
už jaksi samozřejmé,
to ještě před několika
lety samozřejmé nebylo.
Dnes už nejsou takové třídní rozdíly mezi
lidmi jako bývaly dříve,
kdy se zhruba dělili na bohaté a chudé.
Dnes dochází postupně
k jakémusi vyrovnávání
společenských rozdílů.
Vystavovat své existenč-

ní, majetkové poměry
s okázalostí a chloubou
na odiv před druhým,
jak tomu často bývalo
dříve, nebylo by dnes
populární. Lidé mají
vystupování skromnější.
Jsou však někteří občané,
kteří zase rádi uplatňují
svoje postavení respektive svoji moc a svůj vliv
vůči druhým, což také
nesouhlasí s pojmem
socialistického člověka.
Významným výchovným činitelem je práce.
Také názor na práci se
změnil. Fyzická manuální práce není dnes přehlížena, ba spíše naopak,
je jí dávána přednost.
V druhé polovině
května konali učitelé
zkoušku z politického
školení, jež probíhalo
od podzimu minulého
roku. Školení i zkoušce
podrobili se všichni učitelé i z okolních škol
a všichni dobře obstáli.
V boji proti idealistickým názorům, náboženství a pod. žádá se
především po učitelích,
aby se vypořádali se zaostalými názory buržoasní
společnosti a aby vystoupili z církví. Všeobecně
se uplatňuje zásada, že
výchova dětí nemůže být
svěřena vychovatelům,

kteří jsou nositeli idealistických názorů a setrvávají v církvi. Takoví
učitelé budou ze školské služby propuštěni.
Mnozí učitelé na naší
škole vystoupili z církve
již na podzim minulého
roku, poslední vystoupili z církve letos na jaře,
neboť se usiluje o to, aby
především mezi učiteli
byl atheismus rozšířen
na plných 100%.
Počasí
Počasí přinášelo letos
v průběhu roku řadu
zvratů a výstředností. V lednu byla zima
mírná, proměnlivé počasí trvalo po celý měsíc.
Sněhu bylo málo, několikrát roztál. Silnější
mrazy -11°C až -14 °C
byly jen 11.1. a 12.1.
Zato v únoru bylo
počasí většinou mrazivé. Také v únoru bylo
sněhu málo.Březen byl
z počátku studený, ale
od 23/3 bylo už opravdu jarní počasí, slunečno, teplo, příjemně při
denních teplotách +16
°C - +17 °C. Počátkem
dubna byly teploty 11
°C až 14 °C. Večer 5.
dubna strhla se náhle
prudká vichřice, která
nad ulicemi a náměstím

zvedala obrovské mračna
prachu, jimiž celé město
bylo zahaleno a poskytovalo oku zvláštní,
nevídaný pohled. Pak se
spustil krátký déšť.Vždyť
už celý měsíc nepršelo
a půda byla na povrchu
za neustálých větrů značně vyschlá. V polovině
dubna již rozkvetly třešně i švestky, letos mimořádně brzy. Avšak 19/4 se
začalo prudce ochlazovat
za mlhavého, deštivého
počasí a severního větru.
V následujících dnech
nastala pohroma. 20.
dubna byl mráz -2 °C,
na střechách sněhový
poprašek, přes den sněhové přeháňky, odpoledne dokonce sněhová
vánice, která se však brzy
přehnala. Jak podivně
s tím kontrastovaly kvetoucí stromy. 21. dubna
byl mráz -7 °C, 22/4 -6
°C a 23/4 -4 °C. Tyto
mrazy spálily všechny
květy, kvetoucí koruny
třešní a švestek zhnědly,
a tak byl na ně smutný
pohled. Pak se oteplilo
za prudkého jihozápadního větru, který prudce
vanul po celých pět dní.
Jabloně a hrušně u nás
kvetly jen nepatrně,
nebo vůbec nekvetly.
pokračování
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Vladislav Rychlík - (z pamětí vizovických obyvatel)
Otiskujeme fragment ze
zapsaných životních událostí
Vladislava Rychlíka, narozeného 11. ledna 1894 dochovaný paní Miluší Dohnalovou
– Rychlíkovou
Vladislav Rychlík se narodil jako první dítě v nově
postavené měšťanské škole
ve Vizovicích. Kmotrem
mu byl učitel pan Hubert
Mikulík.
Pocházel z deseti dětí, dvě
zemřely po narození, žilo jich
osm. Nejstarší syn Antonín
padl jako první z Vizovic v 1.
světové válce. Vladislav prožil celou tuto válku na frontě.
Vyučil se malířem a natěračem
v Ostravě. Ve škole se výborně
učil, zvlášť matematika mu
šla. Chtěl si udělat průmyslovku, ale byl odvolán na frontu.
Praxi získával ve Vídni.
Naučil se zlatit obrazy a zlatil potom obraz ve vizovickém kostele „Narození Páně“
a je tam i podepsán. Potom
se účastnil po skončení války
očisty na Slovensku proti
Maďarům. Tam si našel svoji
manželku. Přestěhovali se
do Vizovic a tam měl svou
živnost malíř  a natěrač. Vyučil
řemeslu mnoho chlapců. Pak
skončil za komunistického
režimu v komunálním podniku, odkud odešel do důchodu.
Hrával v ochotnickém divadle, byl výborným komikem.
Dožil se 92 let a jeho manželka Růžena 90 let. Postavili
si vlastní dům a vychovali
čtyři děti. Dcera jim zemřela
ve čtyřiceti letech na rakovinu
a zanechala po sobě osm dětí.
O ty se starali a pomáhali jim
do dospělosti. Pomáhali také
dceři Milušce při stavbě rodinného domu.
Jejich život byl naplněn
obětavostí a láskou. Oslavili
všechny svatby, které se jich
týkaly: stříbrnou, zlatou, diamantovou a poslední v roce

1995 platinovou. Poté za šest
měsíců pan Rychlík zemřel.
V osmdesáti pěti letech
napsal ručně svůj životopis.
Zápisky z Vídně a vojny opisoval z notesu. Na vojně byl
smeten lavinou a zázrakem
zachráněn. Jeho maminka mu
dala medailonek Panny Marie
z Hostýna a denně se za něho
modlila. Vždycky to vyprávěla, že to byl zázrak, když přežil
a jak ho našli. Mnoho toho
prožil, byl statečný, dobrosrdečný a pracovitý.
podle dochovaného úvodu
Výňatek
z
pamětí
Vladislava Rychlíka, dochovaný Miluší Dohnalovou
Můj otec byl školníkem.
Ve škole, ve které se začalo vyučovat v roce 1892, narodil jsem
se první já – 11.1. 1894. Dříve
narozené děti narodily se v chaloupce v Kopanické ulici. Tři
roky, než dostal otec místo školníka, dělal otec s matků cihly
na školu, které se dělaly na trhovisku v nynější Lázeňské ulici
– i pálily. Po dobu stavby školy,
která trvala tři roky, dělali tam
nádenickou práci. To místo bylo
zasloužené. Zpočátku začalo se
vyučovat v deseti třídách a plat
měli začáteční 9 zlatých měsíčně. Stále žili v bídě – museli si
pronajímat pole a chovali koze,
aby se uživili. Práce bylo dost,
zvláště v zimě vytápět 12 místností i více, uhlí, dřevo, popel
vynášet. Děti, nejstarší Fanek,
měl osm roků, děvčata dva a
čtyři, ti málo pomohli. Byt byl
ale pěkný, otop také – nechalo se
tady žít, až mnozí záviděli.
Jsou to už jen vzpomínky.
Vzpomínám si ještě, měl jsem
tři roky, když jsem vypadl
z postýlky a zlámal si žebro.
Vzpomínám, že tetička, tatínkova sestra, Marjána jí říkali,
koupila mně tvarohový koláč,
aby mě utišila. Takové prodávali v budce za grejcar kus.
Tak si ještě vzpomínám, to už
jsem měl šest roků, že jeden pán

se mě ptal na chodbě, kde bývá
pan ředitel. A to byl budoucí
president Masaryk. To už nás
bylo ve škole šest chlapců, čtyři
školníkovi a dva ředitelovi –
bylo nám veselo.
Práce bylo dost ráno v zimě
zatopit, každý měl svou práci,
dřevo u kamen bylo nachystané, to se dělalo odpoledne.
Do každé třídy čtyři polénka,
vybrat popel, do každé třídy
kýbl uhlí. Ráno se vzal koš
s třískama, papír byl už v kamnech a zapálilo se. To jsme vstávali v šest hodin ráno a v sedm
už jsme se z venku dívali, jak se
kouří z komínů.
Vzpomínám, jak maminka
pékávala chleba. Každý týden
se snědlo pět pecňů. Měli jsme
dížu (dřevěný sud otevřený),
večer uvařila pětilitrový hrnec
zemáků v šlupkách, ty se oloupaly a potlůkly. Udělal se kvásek, to měla od prvního pečení
nátěstek, to bylo kus těsta, to
bylo na kynutí. To se rozředilo
vodou a ráno skoro se zamísilo a kopistů vymísilo a nechalo
kynút. Pak se vyválelo, dalo
na slaměnky, poznačilo hrnečkem a než jsme šli do školy,
zanesli jsme to k pekařovi.
Po škole jsme pro to chodívali,
obyčejně bylo 4 – 5 pecnů chleba. Platil se grejcar od jednoho.
To jsme mívali na týden.
Po vyučování měli jsme každý
svou práci. Jeden hnal koze
na pastvu, jak kdo mohl, druhý
dřevo do tříd roznést nebo se dvakrát týdně zametalo. V sobotu
a ve středu. Vynést smetí, to bylo
z každé třídy koš, takže na hrátí
nebylo kdy. Hračky jsme vůbec
neměli. Nebylo míčů, to jsme
si udělali pucku, z punčochy se
vypárala vlna a omotaly se žíně
buď z koze neb z kozy, obšilo
se to vlnků, jaká byla a tím se
hrálo. Obyčejně jen v polední
přestávku na rady. To se sešlo
osm chlapců, udělal se čtverec
a v každém rohu jeden, třikrát
si prohodil pucku a uprostřed
jeden z protivníků poskakoval

a ti z rady ho měli trefit. Když
byl šikovný, tak se nedal a vyřadil ty trefující. To byla nejoblíbenější hra. Ovšem s tů pucků
to bylo horší. Když máma přišla
na to, že nám chybí punčocha, to bylo řezu a facek, aj
táta řezal, on nosil gatě opásané
řemeněm. To když jsme byli větší,dělali jsme luky a šípy. Lískové
pruty ohlé a stáhlé drátem nebo
špagátem a šípy se dělali ze šindelů. To byla krytina na střechy
a hlavičky se dělaly z lískového
dřeva, navrtaly se a to se střílelo vysoko a daleko. Aj když
jsme pořádali vojnu, ulica proti
ulici nebo městu, se to používalo
a někdy to bez zranění nešlo.
Také zábavu jsme měli při
chytání raků a ryb. Na raky
jsme dělali udice. Na hůlku se
omotal drát – oko – na který se
navlékla ryba, obyčejně šlýš a ty
jsme chytávali v řece. Nadzvedl
se kámen a když tam byl, vidličků se propích. Já sám, když jsem
měl osm roků, jsem si při této
práci propíchl nohu na šlapě.
Doma mně to zavázala, krev
tekla a nesla k doktorovi. Ten
mně to ošetřil, ale tři týdny jsem
na nohu nestůpil. Do třídy mě
nosili a po vyučování dva žáci
mě odvedli domů. Tenkrát se
raci mohli chytat, nebyly ještě
regulované řeky, aj do ruky
jsme chytali a byla to obživa
aj pochoutka. Na udici se raci
dobře chytali na slýše, strčila se
se udice k díře ve zglani a rak se
vytáhl až na břeh, někdy i více
najednou.
Pstruzi se chytali do ruky.
Vlézlo se bosky do vody a pstruh
přišel až k noze, nejvíce bylo
jich v horách. V potoku bělice
a jiné ryby jsme chytali do koše.
Ve škole jsme zase chytali potkany. Bylo jich tam mnoho,
protože vedle školy byla koželužna u Slámů, tam se máčely
u potoka kože a potkani lezli
do školy kanály. Otec to trávil
tenkrát hodně zemákami.
Zápalky bývaly obyčejné –
síra s hlavičkami a do vařených
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zemáků se nastrkaly a tím se
otrávili. My kluci jsme měli
vycvičeného psa Floka od súsedů za říků, Světlíků. Jen jsme
zahvízdli a kdybych byl v kterékoliv třídě, už přiběhl a chytal..
Jen jsme mu pomáhali odtahovat bedny, každého chytil.
Jeden čas nám vyplácel řiditel
za každého potkana grejcar,
a to jsme mu jich nosili, až
mu to bylo divné. My jsme byli
chytří. Nosili jsme jednoho aj
třikrát, až na to přišel.
Stalo se mně, že jsem byl se
psem ve sklepě, kde bylo uhlí.
Byl tam za bednů potkan,
bedna neměla dna. Já jsem ju
nadzvedl, potkan chtěl utéct,
já mu přivřel ocas, on mě kousl
do palce, poněvadž jsem byl
bosý. Potkan chtěl do uhlí, pes
ho chňapl za zadek, já palicí
po něm šlohl, trefil jsem psa
po rypáku, ten zakňučel, ale

potkana nepustil. Párkrát ho
vyhodil do vrchu, až ho zakúsl.
Byl to výborný pes potkaňák
a dožil se víc než 20 let.
Měli jsme asi tři měřice pole,
bylo třeba hnoje. Tenkrát byly
jarmarky, jezdívali každý měsíc
formani s prodavači aj na jarmark z vesnice, a stáli, jak
se říkalo na městě a nadělali
koninců. Naša práca po škole
byla vzít vozík, metlu a lopatu,
zametat a vozit domů na hnůj,
aby se nadělalo hnoje. Potřeba
ho bylo ročně až pět vozů.
Tatínek také kátroval popel
z kamen a poléval ho výkalama ze záchodů. Tenkrát to bylo
hnojivo dobré, protože záchody
nebyly splachovací. Také toho
bývalo na pět vozů, takže pole
bývala dobře pohnojená a úrodu
jsme mívali pěknou.
Zemáků bývalo na celý rok
a obilí se přikupovalo – z pět

pytlů ale bylo. Také jsme kupovali prase, aby byl nějaký omastek.
To jsme tak vychovali do 100 kg.
Bylo mléko od kozí a také kůrky
od chleba, co nechali děti v lavicích – tím jsme to krmili – kupovat krmivo nebylo zač. Když
se zabíjelo, to byl velký svátek, jenom tenkrát bylo trochu
masa. Jinak celý týden se maso
nekupovalo – někdy v neděli. . Orání, setí, vození hnoja,
to jsme neplatili, to musela
maminka všecko oddělat na poli
u Světlíků – ti nám to udělali.
Musím ale říct, že byli uznalí, často donesla mléka k večeři.
Také, když se trhaly trnky, my
kluci jsme pomáhali, za to jsme
dostali trnky na vaření. Takže
jsme měli každý rok hrnec a také
zelí nám dávali na vaření. Také
jsem v neděli chodil po vyučování pást Strasmanovy krávy,
také bylo mléko za to. Také jsem

v neděli prodával preclíky pekařovi Macalíkovi. To jsem jich
dostal 50 kusů a chodil po městě
a do lázní a bylo za to 20 haléřů. Bratři stavěli třeba kuželky
a ty grejcary jsme museli dávat
rodičům.
Šaty jsem za celé mládí nové
neměl, až jsem šel do učení,
koupili mně cajkovice. Šaty se
jen látaly, od dětí učitelů dostávali jsme obnošené šaty. Chodili
jsme bosky, jen v neděli obuti
do kostela. Zato modlení jsme
užili dost! Ráno první kleknout
ve škole při vyučování se modlilo, po vyučování zas, před každým jídlem a po půstě růženec
na večerku a před spaním zas.
Otec byl velmi zbožný, knížky náboženské četl a brožurky
a citáty spisoval. Jinak byl dobrák, děti ho měli rády, fajfku
měl stále v puse.
pokračování příště

Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje:
Mimo vlastní poslání plní Městská knihovna Josefa Čižmáře
funkci informačního centra regionu Vizovice.
Proto má i letos k dispozici materiály, které získala
na nedávném veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR
2009.
Jsou to např. katalogy některých cestovních kanceláří,
turistické informace z České republiky o ubytování, cyklostezkách, přehledy technických památek, naučné stezky měst
ČR, aj.
Přijďte si do knihovny pro informace z této oblasti, případně vybrat nebo naplánovat Vaše výlety či dovolenou.
Dětské oddělení bylo doplněno řadou naučných knih
encyklopedického charakteru z edice CO-JAK-PROČ.
Knihy byly zakoupeny z finančního daru firmy Rostra
Vizovice. Děkujeme za tento dar pro naše dětské čtenáře.

Akce knihovny:
Literární večer s autorem Jiřím Severínem nad jeho
knížkou: Hráli jsme jak andělé
Sekání se uskutečnilo 14. 11. 2008 v kavárně Kulturního
domu.
Dne 10.12.2008 se uskutečnila v prostorách knihovny
Vánoční knihovnická dílnička pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ. Děti
vyráběly vánoční přáníčka, vizitky na dárky.
Odpoledne se v knihovně setkali malí příznivci a kamarádi Mašinky Tomáše. Děti od 4 let vymalovávaly obrázky
vláčků, besedovaly na knížkami o mašinkách a pohrály si
s dětskou železnicí. Za své kresby a znalosti obdržely malé
dárky.
Rok 2011 bude pro naše město rokem 750. výročí první
písemné zmínky o Vizovicích. Již v předstihu tohoto
jubilea byla na Literárním večeru ve Vizovicích představena a současně i uvedena do prodeje kniha Eduarda
Pecka Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu
vřaděnými , Lid na Vyzovsku “. Jedná se o unikátní a originální dílo písňové sbírky a národopisné monografie této
významné osobnosti města . Zastupitelstvo města Vizovice
rozhodlo o vydání knihy ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně za podpory Ministerstva kultury
České republiky.
Současně byly představeny soutěžní návrhy na logo tohoto
výročí, včetně vítězného návrhu doc. Jiřího Elišky, mimo jiné
pedagoga Univerzity T. Bati ve Zlíně.
H.Stloukalová
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Cena města Vizovice

Vážení občané, na základě
vašeho doporučení a doporučení komise pro školství,
kulturu a spolkovou činnost
i zastupitelů města byly zpracovány podmínky pro udělení Ceny města Vizovice,
které ZMV schválilo usnesením č. VII/213/08 dne
15. 9. 2008.
Podmínky pro udělení Ceny města Vizovice
–výňatek:
Cena města Vizovice (dále
jen „Cena města“) se může
udělit každoročně za výraznou aktivitu mající zejména
vztah k městu Vizovice, a to
například v oblasti umělecké, společenské, kulturní,
ekonomické, ekologické,
technické, vědecké nebo
sportovní.
Cena města se uděluje jak
za celoživotní přínos, tak
za výraznou aktivitu ve jmenovaných oblastech, popř.
za poskytnutí pomoci při
mimořádných událostech,
při nichž může být ohrožen
život, zdraví nebo osobní

majetek a to v roce předcházejícím udělení ceny.
Cena města je určena
pro občana České republiky, který má trvalé bydliště na území města Vizovice
nebo ve Vizovicích delší
dobu působí, popřípadě
i jiného občana, který je
navržen k ocenění za činy,
které s Vizovicemi a jejich
občany bezprostředně souvisí. (pozn.: např. jednorázový
čin – např. záchrana života
náhodně projíždějícím turistou nebo ocenění cizího člověka, který se výrazně podílel
na propagaci Vizovic, bez
toho, aby zde pracoval nebo
žil)
Cena města je udělována
jednotlivým osobám, kolektivům, či institucím. Ve výjimečných případech lze udělit
Cenu města in memoriam.
V jednom roce se Cena
zpravidla uděluje jednomu
subjektu. V ojedinělých případech je možné ocenit subjektů více, max. však 3.
Návrh na udělení Ceny

města může podat každý
občan, vždy však písemnou
formou. Nejpozději do konce
měsíce března roku následujícího po hodnoceném roku
(např. v roce 2009 za roky
minulé, či předcházející rok).
O udělení Ceny města
rozhoduje Zastupitelstvo
města Vizovice dle odst. 2
s, §84 zákona č. 128/2000
Sb. Zákon o obcích (obecní
zřízení), na základě písemného návrhu sestaveného
hodnotitelskou komisí rady
města, která je jmenována
každoročně zastupitelstvem
města. Komise zpracovává ze
svého jednání zápis a písemný návrh na ocenění, který
je předložen ke schválení
zastupitelstvu po projednání v radě města. Písemný
návrh musí obsahovat kromě
celkového zhodnocení volby,
kritéria, které byly vzaty
v úvahu, pořadí navrženého, jméno, příjmení, místo
narození a podrobné uvedení
zásluh.
Ocenění předá staros-

ta města či jeho zástupce
při slavnostním ceremoniálu pořádaném v rámci
významných událostí města
nebo na zasedání zastupitelstva města, při významném
životním jubileu oceněné
osoby nebo jiné významné
události.
O termínu a okolnostech
předání ceny rozhodne rada
města. Cena musí být předána v témž roce, ve kterém
o ní bylo rozhodnuto.
Cena města Vizovice může
být odňata tomu, kdo se stal
nehodným tohoto uznání
nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých
by k udělení Ceny města
nedošlo. Návrh na odnětí
musí být podán písemnou
formou.
Případné návrhy pro udělení Ceny města Vizovice
zasílejte do konce měsíce
března na adresu: Město
Vizovice, Masarykovo nám.
1007, 763 12 Vizovice.
Alena Hanáková

Zámecké slasti a strasti
„Člověk se ani neotočil
a Vánoce jsou fuč“ slýcháme
často sami sebe říkat a slýcháme to i z úst okolo. Za tou
krátkou větou je několik dnů,
zcela odlišných od těch ostatních, všedních, jen lehce přislazených volnějšími víkendy.
Dnů, ozvláštněných barevnými

světýlky v oknech a na stromcích, voňavými sladkostmi,
světlem svíček a hlavně tím,
že na sebe máme tak nějak
víc času. Víc se vnímáme, víc
spolu mluvíme, víc se usmíváme a někdy i víc pláčeme…  A pak přijde Nový rok
jako výstřel ze startovní pistole

a kolotoč se roztáčí znovu.
Někdy se v něm ještě nostalgicky stihneme sem tam otočit
za rokem právě uplynulým,
ale jak dny jdou, je to čím dál
méně a méně. Něco však přece
zůstává – silné momenty, které
se nám vryly do paměti a které
se nás hned tak nepustí…
Nevyhnuly se ani vizovickému zámku. Většina z vás si
asi nemohla nevšimnout, že
jsme v bezprostřední blízkosti
zámecké budovy kopali novou
kanalizaci. Po dvouměsíční
práci plné překvapivých nálezů a nepříjemných komplikací
jsme si jednoho dne konečně
mohli říct: tak – a je to! Naše
radost ale trvala jen dva dny.
Pak jsme úplně náhodou zjistili, že pod zámeckou budovu ústí veškerá dešťová voda
ze střech nemocnice, stojící

v blízkém sousedství. Obrovské
množství vody se volně ztrácí v terénu pod východním
křídlem se zámeckou kaplí,
kde celá léta marně řešíme
problém se vzlínající vlhkostí.
Těšili jsme se, že vybudováním
kanalizace jej vyřešíme… Celý
kolotoč tedy začíná nanovo
a my můžeme jen doufat, že
bude možné tuto zapeklitou
situaci nějak elegantně a hlavně účinně vyřešit.
Vedle toho nás ale potkaly
i opravdu radostné události:
podařilo se nám zrestaurovat
další dvě židle ze vzácného
souboru sedacího nábytku
potaženého gobelíny, kde nám
na opravu koster židlí přispěly
40 tisíci korunami Lesy České
republiky. O Vánocích jsme
pak uskutečnili už třináctý
ročník tradiční výstavy betlé-

	zajímavosti
mů v zámecké kapli, doplněné
úžasnými vánočními stromky od dětí z Mateřské školy
ve Vizovicích a ze Základní
školy v Jasenné.  A tady nás
čekalo milé překvapení: letošní výstavu betlémů navštívilo
více než tisíc lidí a do zámecké
kasičky vložilo 10.220,-Kč!!!
Všem upřímně děkujeme!
Je to pro nás velká motivace
do budoucna…
V letošní sezóně nás čeká
několik novinek a to především v návštěvnickém provozu zámku. Připravili jsme
několik cenových zvýhodnění:
slevy a malé dárky pro sku-

piny v okrajových měsících
sezóny, slevy pro seniory každý
pátek od května do září a další.
V průběhu první poloviny
roku se na nádvoří uskuteční několik pořadů pro děti
z úspěšného projektu Faber,
který se zabývá historickými
tématy a představí zde dobu
Rudolfa II. Své místo v letošním kulturním programu
bude mít samozřejmě cyklus
koncertů Vizovické zámecké
kulturní léto A. Háby, také
mimořádný koncert cimbálové muziky Kašava, Dětský
den s pohádkou a oblíbené
Noční prohlídky, o které jsme

vás v loňském roce ochudili.
O všech akcích, i o těch zatím
neznámých, vás budeme včas
informovat.
A konečně dlužím dovětek
k uzamykání zadních vchodů
do zámecké zahrady. V závěru
loňského roku jsme si ověřili
bohužel naše horší zkušenosti s otevřením dolní brány.
Jakmile zůstala kvůli budování
kanalizace brána dokořán, vzápětí byly zaznamenány cílené škody na porostech, které
celému problému nijak neprospěly. Proto jsme také oproti
původnímu záměru s otvíráním dolní brány ještě počkali.
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Prozatím počítáme s tím, že
od dubna do října budeme
dolní bránu z ulice Štěpská
otvírat každou neděli v provozních časech zahrady, abychom umožnili přístup především starším lidem. Pokud se
tento zkušební provoz osvědčí,
nebude důvod jej opět měnit.
Horní brána na Zlínskou ulici
však už zůstane trvale uzavřena.
Přejeme vám všem, aby rok
2009 byl přesně takový, jaký
byste jej chtěli mít. A pokud
ne, tak ať alespoň není horší,
než ten loňský…
JP

Bez razítka nemáš šanci
Řadím se mezi příznivce
vizovické folkrockové kapely Fleret, která tak úspěšně prezentuje naše město
po celé České republice.
Proto jsem si také s velkým
předstihem zakoupil lístek
na jejich vánoční koncert,
kterým   u nás zakončovali
úspěšné turné.
Abych si zajistil dobré místo,vypravil jsem se na koncert skoro hodinu před
začátkem. U dveří na balkón jsem byl dokonce první.

Dveře byly zavřeny a všichni
v předsálí jsme byli upozorněni, že BEZ RAZÍTKA nás
dovnitř nepustí.
Znám to, už jsem byl
takto označen v Zádveřicích
na hřišti, ale tady na vánočním koncertu? S humorem
sobě vlastním   jsem navrhl
pořadatelce, ať dává razítko přímo na čelo, že je to
přehlednější. Nepochopila!
Při této příležitosti jsem si
také vzpomněl na slavnou
„razítkovací“ scénu z oska-

rového filmu „Ostře sledované vlaky“. Když jsem si
ale všiml, že takto označena byla i nedávno oceněná
Osobnost města Vizovice
i s manželkou, bylo to trapné.
Samotný koncert mě
nadchnul. Také hosté
z nedalekého Slavičína byli
výborní.Naše folková star
Jarmila Šuláková zpívala jak
za mlada. A to  prosím letos
slaví životní jubileum, šak se
ani neptejte kolikáté!

Vystoupení Fleretu jsou
protknuty jakýmsi spontánním živelným hudebním
humorem, ale také pokorou
k tradici lidové písně, proto
mají takové úspěchy.
Zkrátka,
nenechávají
posluchače chladnými a nejinak tomu bylo i na našem
vánočním koncertu.
Takže člověk zapomněl
i na to nesmyslné razítko,
nicméně, příště bychom se
bez nějho obešli. Co říkáte?
František Kladníček

První pomoc, věc veřejná
Optikou statistiky se
všichni alespoň jednou
v životě ocitneme v situaci,
kdy bude člověk v nouzi
potřebovat naši pomoc.
A bude záležet pouze
na nás, zda mu ji dokážeme poskytnout. Smutným
příkladem posledních dní
je úmrtí architekta Jana
Kaplického či tragický pád
stromu ve Zlíně.
Je nutné si uvědomit, že
o postupy první pomoci
se musíme zajímat sami.
Pomoc druhému není
jen úkolem integrovaného záchranného systému,
ale také úkolem naším.

Člověku s náhlou zástavou
oběhu musí být poskytnuta srdeční masáž a umělé
dýchání do tří až pěti
minut. Záchranná služba
dorazí na místo cca do osmi
minut, kdy šance na přežití
klesá k 20%. Lidí, ochotných a schopných pomoci, je minimum. Situace
se však mění. „V poslední
době vidím zlepšení v ochotě veřejnosti poskytovat
laicky první pomoc přímo
na ulici. Zejména mladí lidé
okamžitě volají záchrannou
službu, do jejího příjezdu
dokáží s poraněným komunikovat a snaží se zajistit jej

proti podchlazení. Velkým
přínosem při poskytování
základních úkonů laické
první pomoci veřejností je
instruktáž našich dispečerů po telefonu. Mohu říci,
že s případem, kdy před
šesti lety nebyl nikdo ze
čtyř přítomných dospělých
schopen jakkoli zasáhnout
při zástavě životních funkcí jednoho z členů rodiny a čekali dlouhé minuty
na příjezd záchranářů, se
dnes již nesetkávám.“, říká
MUDr. Tomáš Novotný,
vedoucí lékař Zdravotní
záchranné služby Zlínského
kraje. Po zavedení asisto-

vané telefonické resuscitace
ztratilo mnoho lidí obavy
(především aby postiženému více neublížili).
První pomoc není souborem složitých pravidel
a výjimek, moderní první
pomoc zvládne každý, kdo
má dvě ruce, umí počítat do třiceti, je všímavý
a pohotový. Člověku, kterému zbývají minuty života, neuškodí nic víc než
lhostejnost a nečinnost.
Buďme připraveni, nebudeme překvapeni. A nebojme
se pomoci.
Jiří Madzia
ČČK OS Zlín
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Naši hasiči opět v akci
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce prokazují,
že mají nenahraditelné místo
v celém systému požární
ochrany. Svým přístupem
a dovednostmi dokazují důležitost své existence.
V uplynulém měsíci zasahovala jednotka SDH Vizovice
hned dvakrát.
V sobotu dopoledne dne
3.1.2009 na parkovišti před
tržnicí ve Vizovicích v důsledku technické závady  zachvátil
požár osobní automobil. Díky
duchapřítomnosti kolemjdoucích byl požár nahlášen

veliteli JSDH Vizovice, který
okamžitě vyhlásil poplach
místní jednotce. Díky rychlému jednání a zásahu našich
hasičů byly z okolí odtaženy
sousední vozy, požár lokalizován a uhašen ještě do příjezdu profesionálních hasičů
ze Zlína. V tomto případě je
nutno ocenit především rychlost našich hasičů, protože tak
zabránili rozšíření plamenů
na okolní vozy.
Podruhé se siréna v našem
městě rozezněla v úterý
20.1.2009 v nočních hodinách. Červený kohout si ten-

tokrát vybral dřevovýrobu
v Prlově. Okamžitě vyjely dvě
jednotky SDH Vizovice se
dvěma cisternami. Na místě
již zasahovaly dvě jednotky
profesionálních hasičů ze
Vsetína se dvěma cisternami a ze Zlína s automobilovým žebříkem, jednotky
sboru dobrovolných hasičů
obcí Prlov, Valašská Polanka,
Pozděchov, Bratřejov. Už při
příjezdu hasičů byly vidět
plameny šlehající nad střechu. Požár vypukl v blízkosti
dvou dalších hal, proto se
zásah soustředil na zabránění

rozšíření plamenů do těchto
objektů. Díky dostatečnému
množství povolaných jednotek se podařilo po hodině
hašení požár lokalizovat.
Opět se potvrdilo, že dobře
vybavení a proškolení dobrovolní hasiči mohou být  
rovnocenným partnerem profesionální jednotky. Naše jednotka hasičů tak nejen kyvadlově doplňovala vodu, ale
s nasazením dýchací techniky
byla aktivně nápomocna při
hašení plamenů.
Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí JSDH Vizovice

Zvířátka v zimě
Kolegové   a kolegyně
z redakční rady za mnou přišli
se žádostí, abych se zamyslel  
nad postavením zvířat a jejich
potížích v zimním období
a napsal o tom pár řádek. Asi
měli na mysli vzletný   apel
na vaše city, abyste i vy pomohli. Ať jsem dělal, co jsem dělal,
(jak říká někdy jeden mobilní
operátor) ne a ne přimět Múzu
k polibku k vytvoření přiměřeně dojemného, působivého
a romantického textu.
Jako bývalý profesionál –
lesník – jsem měl v pracovní
náplni i myslivost, to jest péči
o chov a lov zvěře. Ujišťuji
vás, že v krmení zvěře nebyla žádná zvláštní romantika.
Hovoří-li se o krmení a péči
o zvěř, mnozí z vás si vybaví
vousatého muže s propoceným
kloboukem, obtěžkaného dale-

kohledem,puškou a otýpkou
sena na zádech, kterak se brodí
vysokým sněhem ke krmnému
zařízení, aby ulehčil život trpící
zvěři. Skutečnost byla mnohem prozaičtější.Hajný,který
měl na svém úseku režijní
honitbu, ráno požádal kočího,
který pojede do lesa tahat dříví,
aby navázal pár otýpek sena, ze
skladu vyzvedl obilí a kusovou
sůl a po cestě naplnil krmelce
zásypy a lizy. Já jsem nanejvýš při pochůzkách kontroloval, je-li všechno v pořádku.
Na jaře jsme krmná zařízení
vyčistili a vydesinfikovali a připravili pro příští sezonu.
Dnes už za zvěří do lesa
nechodím.Ne že bych nechtěl,
ale zdravotní stav mi to už
nedovolí.Moji srnci a zajíci ale
na mne nezapomněli a občas
přijdou k nám na zahradu.

Jsem-li  v noci vzhůru, mohu
je vidět, jak si hledají něco
k jídlu, nebo mne ráno pozdraví grafika jejich stop v čerstvém
sněhu. Přicházejí asi z Manství
přes Sadovou ulici a stejným
směrem se i vracejí.
Z dalších zvířat, která mne
na zahradě potěší, jsou veverky. Zrzky i černé. Totiž, když
říkám, že potěší, tak někdy
i naštvou.To když si v rohu
okenního parapetu chtějí
udělat hnízdo a jako výborný
materiál jim poslouží koaxiální
kabel. To byste mrkali, co z něj
dovedou udělat. Jenže já se pak
chvíli divím, kam mi zmizel
z televizoru obraz. Přesto jim
ale dávám občas pár oříšků,
protože ty, které si uskladnily v zemi, pod sněhem těžko
najdou. Ty najdu já na jaře
v podobě vyklíčených lísko-

vých semenáčků. Kromě veverek jsem míval doma i tchoříka.Bydlel v kolně,kde jsem
míval služební auto. Znám
řidiče,kteří si stěžují, že jim
kuny nebo tchoři zničili v autě
kabely.Mně můj tchořík nikdy
nic podobného neprovedl.
Možná,že chodil k některým
sousedům na vajíčka, protože
jsem po něm nacházel prázdné
skořápky. Ale slepicím níkdy
neublížil. Přece si nebude likvidovat zdroj potravy. Jinak jsme
se znali jenom letmo. Poznal
jsem ho hlavně podle stop
ve sněhu, ale párkrát v noci
jsme se i potkali. Postavil se
na zadní, díval se na mne a já ze
vzdálenosti tak asi deset metrů
na něho. Chvíli jsme se zdravili
a pak jsme šli každý po svém.
Vím, že v kolně bydlel sám. Ale
jednou jsem ho viděl s part-

23

	zajímavosti
nerkou. Bylo to asi v polovině února, bylo tak asi 20 cm
sněhu a mrzlo jenom praštělo. Byl jsem donucen v noci
vstát. Znáte to. Měsíc jak rybí
oko osvětloval na zahradě dvě
zvířecí postavy. Podle velikosti a podle nahrbeného hřbetu
typického pro lasicovité šelmy
jsem usoudil, že je to můj
tchořík s partnerkou. Polovina
února je právě období jejich
milostných hrátek. Netrvalo to
dlouho, snad jenom pět minut
laškování a škádlení a pak závěrečné milostné vyvrcholení.
Jestli z toho byli malí tchoříci
nevím.U mne v kolně dál žil
jen „ON“, samotář.
Je pozdní hodina po půlnoci.
Na policejní služebně ve Zlíně

poplachové zařízení hlásí, že
ve vizovickém zámku, jehož
bezpečnostní systém je na toto
zařízení napojen, jedno z čidel
signalizuje nekontrolovaný
pohyb. Reakce je okamžitá.
Světlomety a modré majáčky
služebního auta protínají tmu
a během deseti minut personál zámku se zástupci policie
zjišťují, co se děje. Čidlo,které
hlásilo „narušitele“ je v prvém
poschodí – v oratoři u varhanního pozitivu nad kaplí.
Samotný „pachatel“ se provinile krčí opodál a bez odporu
a skoro rád se ocitá v teplých
dlaních policisty. Netopýr. Pro
přezimování si vybral místo,
na kterém při letošní zimě
pořádně vytuhnul. Asi hledal

teplo, a tak uvedl do pohybu systém, který mu možná
zachránil život. Pracovníci
zámku spolu s policisty „provinilce“ přenesli do relativně
teplejších prostor sklepení
vizovického zámku, kde se
po chvíli zorientoval a zavěsil
ke stropu mezi ostatní přezimující kolegy, aby spolu s nimi
snad po třech měsících oslavil
příchod jara. I takové mohou
být osudy zvířátek.
Posledním motivem pro
pomoc přírodě je krmení
ptáků. Už léta to dělám tak,
že jim dávám na parapetní desku okna do krabičky,
podobné víku krabice od bot,
slunečnicové semeno. Zájem
je nebývalý. Sýkory koňadry,

malé bojovné modřinky, stehlíci, zvonci, pěnkavy, vrabci,
dlasci tlustozobí, ale i hrdličky a kosi. Na malé krabici
často sedí 20 až 30 strávníků
a zobou pěkně pohromadě.
Někdy se ale u nich projevují
docela lidské vlastnosti: drzost,
ostré lokty, snaha urvat pro
sebe to nejlepší, a dát najevo
vlastní sílu, třebaže při troše
dobré vůle je zobání pro všechny. Inu, jako u lidí.
Tak jsem dopsal pár řádků
o zvířátkách v zimě. Snažil
jsem se, jak nejlíp jsem to
dovedl. Polibek múzy nepřišel.
Škoda. Možná někdy jindy.
Ale snad byl ten text pro vás
alespoň trochu stravitelný.
jhr

Zdraví máme jenom jedno
Velmi mne zaujal článek ve Vizovských novinách od paní
Jaroslavy Divílkové z Poradny Petrklíč o léčivých účincích
medu.
Před 54 lety mi daroval můj strýček Karel Langer z Lázeňské
ulice ve Vizovicích jedny včely, které jsem si odvezl k nám
na Hrobice. A tak začala moje včelařská pouť a životní záliba,
až do dnešního dne, kdy už na dveře pomalu klepe sedmdesátka.
Za celá léta jsem nasbíral mnoho cenných zkušeností
o životě včeliček a o potřebě medu pro lidské společenství.
A to díky celé škále přednášek včelařských odborníků, svým
osobním kontaktem a návštěvou výzkumných včelařských
pracovišť nejenom v naší epublice, ale také na Slovensku,
v Polsku a Rakousku.
Včelaření a veškerá práce kolem toho včelího společenstvví
je krásná a ušlechtilá záliba, ale také velmi náročná pro každého včelaře, který chce mít včelky ve vzorném pořádku, aby
je i tímto chránil před včelími nemocemi a měl pak radost
z medového potěšení, kterým se včelky odmění.
Veškerá práce včeliček, jejich opylovací činnost je pro lidstvo a přírodu nezastupitelná. Tato pravdivá a fakty doložená
slova zaznívají na největších včelařských kongresech, jednáních a přednáškách ne celém světě. A je na každém včelaři,
aby včelkám byl nápomocen v jejich včelí práci.
Rád bych se s Vámi podělil o nejnovější poznatky, co pro
nás a naší přírodu znamenají včely:
Včely musí navštívit 5 milionů květů pro vznik 1 kg medu.
90% jejich činností slouží k opylování květů a jenom 10%
pro produkci medu, propolisu, mateří kašičky, včelího vosku
a jedu.
Sladíte medem nebo cukrem?
Med je přírodním extraktem rostlinné šťávy obohacené o vše,
co rostlina získává z půdy, vody i ze vzduchu.

Čím med prospívá našemu zdraví?
- je zdrojem energie
- je snadno stravitelný
- posiluje imunitu
- zlepšuje trávení zejména u dětí a seniorů
- napomáhá při léčení chorob
- je to ekologicky čistý produkt
Co med obsahuje?
Jednoduché cukry, minerální látky, dextriny, draslík, vápník,
fosfor, hořčík, železo, bílkoviny, enzymy, hormony, aromatické látky, vitamíny, stopové prvky a rostlinné silice, které
posilují obranyschopnost našeho organismu.
A co cukr?
Cukr je vyráběn průmyslovou technologií. Při trávení musí projít
štěpením v játrech, čímž zatěžuje lidský organizmus a ochuzuje jej
o látky, které jsou obsaženy v medu. Je pouhým sladidlem.
Jak med působí na naše zdraví?
Je zdrojem potřebné energie, má hojivé účinky na lidskou
kůži a na sliznici. Umí hospodařit s vodou v našem těle, brání
svalovým křečím. Příznivě působí na cévy a srdeční činnost.
Zpevňuje kosti, chrupavky, brání zubnímu kazu, udržuje
rovnováhu cholesterolu v krvi, podporuje činnost ledvin,
tvorbu červených krvinek, zmírňuje kornatění tepen a vznik
aterosklerozy. Snižuje horečku při chřipce a nachlazení.
Jedna lžíce medu denně prospěje Vašemu zdraví!
Z uvedených příznivých důvodů je ideální nakupovat kvalitní
med přímo od známého včelaře v našem kraji a za cenu, která
bude odměnou za jejich péči o naši přírodu i včelaři za jeho
obětavou práci při chovu včel.
Košárek Josef, předseda ZO ČSV
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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 26.
Obtížnost: S - snadné, O - obtížné, N - nejobtížnější
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Společenská kronika
říjen – prosinec 2008
Narození:
Jana Špaňhelová
Rodiče: Zdeněk a Lenka roz. Kovářová
Kateřina Halová
Rodiče: Jaroslav a Ivana roz. Mikulášková
Jan Kutěj
Rodiče: Jan a Šárka roz. Balůsková
Zuzana Kopečná
Matka: Jan a Hana roz. Hábová
Terezie Malá
Rodiče: Rostislav a Jitka roz. Hasíková
Markéta Karičková
Rodiče: Rudolf Karička a Edita Kojetínská
Martina Gajdůšková
Rodiče: Tomáš Gajdůšek a Lenka Mrnuštíková
Eliška a Martin Grebeníčkovi
Rodiče Martin a Bronislava roz. Křížová
Ondřej Baďura
Rodiče: Vítězslav a Petra roz. Češková
Bernadeta Balšánová
Rodiče: Roman a Pavla roz. Urbanová
Gabriela Goišová
Přemysl Goiš a Miluše Stiborová
Matyáš Búřil
Rodiče: Roman a Petra roz. Jurčáková

Úmrtí:
Adela Kamasová, Pardubská, 98 let
Karel Stuška, Chrastěšov, 82 let
Antonín Lukáš, Chrastěšov , 84 let
Jaromír Jež, Polní, 38 let
Libor Krajča, Štěpská, 45 let
Marie Tlusťáková, Štěpská, 81 let
Robert Kalenda, Chrastěšov, 38 let
Žofie Rafajová, Lázeňská, 86 let
Miroslav Macek, Chrastěšovská, 69 let
Jaroslava Kurtinová, Krňovská, 66 let

Sňatky:
Kamil Švagerka – Jana Sklářová, Vizovice
Jaroslav Láčík, Vizovice – Jitka Bartošová
Josef Macho – Jana Hamešová, Vizovice
Tomáš Baran, Vizovice – Kateřina Manová
František Vlček, Vizovice – Lenka Drnovská
David Majar, Vizovice – Lenka Zuzaníková
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Vizovická krajina
v minulosti a dnes
Nejen při prohlídce dnes už uplynulé výstavky „Pomáháme
zlepšit stav vizovické krajiny a přírody“, která v lednu v kulturním domě uvedla výsledky snahy kolektivu kolem místního
odboru životního prostředí, ledacos návštěvníka napadne.
Zejména pokud má po ruce v této chvíli texty minulé městské
kroniky.
Při čtení jejích zápisů už dnes z minulého století, zejména
z let padesátých až sedmdesátých mě udivuje upřímná snaha
vedení tehdejší společnosti nebrat v potaz zákonitosti přírody
a podřídit své okolí tehdejšímu heslu „poručíme větru dešti,
kdy má pršet a kdy vát“. Naše zemědělská krajina procházela
administrativně pod vedením strany a vlády postupně z oblasti
bramborářské na oblast obilnářskou a později kukuřičnou, jak
se politika společnosti snažila najít pro tuto krajinu úkol, který
by nejlépe hospodářsky plnila.
Máme už za sebou rozorávání mezí v padesátých letech,
nemusím připomínat, jaké problémy to v krajině i v samotném zemědělství přineslo. V období obilnářském a v období
narůstající kolektivizace zemědělství se připomínají neustálé
problémy s obdobím dešťů a možná i nemožností, nikoliv jen
neochotou tehdejších družstevníků rozmary počasí zvládnout.
V roce 1960 v kronice čteme:“ Nepříznivé počasí značně
brzdilo sklizeň sena. Louky ještě začátkem července byly z převážné většiny neposečeny a co bylo posečeno, nebylo možno
usušit. MNV stále rozhlasem vybízel občany, aby šli pomáhat
JZD při senoseči … avšak senoseč se stále protahovala, takže
ještě v prvním týdnu se sváželo seno, ač na některých úsecích
začínaly žně… Problémy v JZD jsou stroje, lidé a počasí. …
rada MNV požadovala, aby se ve žňovém období zlepšila také
denní účast družstevníků v práci na poli. JZD případy špatné pracovní morálky neřešilo, a nezabývalo se ani ostatními
nedostatky v práci … Rada MNV se usnesla, aby ředitelství
jedenáctileté střední školy zajistilo každodenní účast učitelů
na brigádách, na nichž pracují školní děti.“
Nebo trošku z jiného soudku. V roce 1966 čteme:“ V červenci se dostavil velký liják, vlastně průtrž mračen na kopcích
severně od Vizovic. Spoustami vody byly způsobeny škody
na polích, zaplaveno hřiště a bazén u sokolovny, zaplavena
ulice Chrastěšovská a četné domy pod svahy kopců severně
od města. Se strání od Těchlov hrnula se voda jako z prudké
bystřiny přes silnici a zaplavily ji a zanesly spoustou kamení,
hlíny a štěrku.“ Citátů na tohle téma by se našlo…
…Něčím je tedy vinna doba, technika, něčím lidé. Doba,
kdy bude v zemědělství dobře, a možná i lépe než v jiných
odvětvích, teprve přijde.
A dnes je zase doba výstavby na všech možných rovinách
v okolí měst, doba obrovských výrobních a skladovacích hal,
silnic, rychlostních komunikací, dálnic.
Ale za jednu zamýšlenou dominantu v krajině v okolí Vizovic
bych se přimlouval. V šedesátých letech se patrně nejen ve hlavách tehdejších okresních představitelů objevila myšlenka vybudovat na některém z vizovických přítoků přehradu, jakoukoliv
vodní plochu, nebo plošku, která by byť drobným způsobem
přidala okolní krajině svůj ráz. Nebylo by možné nějakým způsobem tuto myšlenku oživit?
Jiří Ludvíček

Moudrá slova
(O politice)

Ti, kteří chtějí rovnost a spravedlnost, jsou vždy ti slabší,
kdežto ti silnější se pro to netrápí.
aristoteles

Je krásná věc něčemu velet, i kdyby to bylo jen stádo
dobytka.
cervantes

Mluví-li bohatí lidé o blahu společnosti, vím, že to není nic
jiného než spiknutí boháčů,kteří pod jménem a pod záminkou obecného blaha hledají jen svůj vlastní prospěch.
th. morus
V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.
f. l. rieger
Po ovoci poznáte je.
biblické

Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých
a strana nepoctivých.Poznáte je podle toho,kterak školství
podporují.
k. h. borovský
Píše se sláva, úspěch a pokrok a zhusta se čte: neomalené
lokty, ziskuchtivost a dobré bydlo.
f. peroutka

První velikonoční vizovický jarmark,
aneb každá tradice je jednou nová
S příchodem jara v každém člověku, tak jako v přírodě, začíná proudit nová
míza a leckdy i touha tvůrčím způsobem využít svých
schopností. I proto jsme se
rozhodli uspořádat v našem
městě první velikonoční
jarmark, jako bohatý zdroj
inspirace pro všechny, kdo
mají oči i srdce dokořán.
V sobotu 4.dubna od 9.
do 16. hodin se téměř
všechny prostory kulturního domu ve Vizovicích
zaplní širokou paletou
řemeslníků všeho druhu,
a tak budete mít příležitost pozorovat je při práci
a případně zakoupit jejich
krásné výrobky. To ale není
zdaleka všechno.
Kromě tradičního občer-

stvení, připraveného pro
vás v prostorách kavárny,
můžete ochutnat pekárenské výrobky jako jsou např.
valašské frgály nebo trdelníky, a také některé výrobky pocházející z biofarmy.
K tomu všemu nás příjemně naladí doprovodný
program,který se bude odehrávat na jevišti kulturního
domu v podání souboru
Vizovjánek a Liptálského
pěveckého sboru.
Co říci na závěr?
Nenechejte si ujít tuto
možnost strávit příjemným
způsobem sobotní den.
Mnoho nezapomenutelných zážitků vám přejí
pracovníci domu kultury
Vizovice.
Miroslav Hromádka
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Evropští delegáti v Luhačovicích obdivovali vizovické pečivo
poprvé. Není to tak dávno,
co byla pozvána moravskými
rodáky žijícími v Texasu, aby
také tam předvedla výrobu
vizovického pečiva a osvětlila
původní symbolický význam
figurek, reprezentující určitou vlastnost či přírodní sílu.
Ve světě se cení ruční práce,
tradice, lidský um. Kéž by
tak tato tradice, která proslavila Valašsko, se zachovala,
nevymizela, a my si stále cenili lidí, kteří ovládají tradiční
řemesla.
(A pokud vás zajímá, jaké
lahůdky ministři ochutnali,
zeptejte se jí, až si budete
v pekárně kupovat rohlíky…)
Mgr. Helena Návratová

Upozornění vlastníkům pozemků,
které sousedí se silnicemi II. a III. třídy
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Když se člověk dožije 60ti
let, je to úctyhodný výkon.
Když dva spolu oslaví 60té
výročí svatby, tak je to
fantastický výkon, který
se jen tak nevidí. Tohoto
výkonu – diamantové
svatby – se podařilo dne
31. 12. 2008 dosáhnout
manželům Marii a Josefovi
Jaroščákovým z Polní
ulice. Přejme jim hodně
zdraví do dalších let, ať se
můžeme za pět let pochlubit železnou svatbou.
Jaroslav Burkart
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13/1997 Sb. není silniční vegetace v průjezdním
úseku obcí součástí sil
ničního majetku. Povinnost
provádět pravidelnou údržbu této vegetace není povinností vlastníka ani majetkového správce silnice, neboť
tato silniční vegetace neplní
v průjezdním úseku funkci
dopravní, ale plní funkci
tvorby životního prostředí a vzhledu obce. Pečovat
o ně musí fyzická nebo
právnická osoba, která,je
vlastníkem pozemku.
Ing. Bronislav Malý,
ředitel
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ny - stromy a keře) a který
sousedí se silnicí, je dle
občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých
poškozených stromů tak,
aby nedocházelo ke škodám
na životě, zdraví či majetku fyzických či právnických
osob.
V případě porušení této
právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka
pozemku za vzniklou škodu,
neboť dle výše cit.zákona je
strom součástí pozemku.
Dle § 14 odst. 1 z.č.
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Řešení sudoku ze strany 24.

Ředitelství silnic Zlínského
kraje upozorňuje na povinnost udržovat vegetaci
(ořezávání stromů a keřů)
na pozemcích sousedících
se silnicemi II. a III. třídy.
Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných
situací, kdy větve nebo stromy mohou negativně ohrozit
bezpečnost silničního provozu, proto jako pověřený
správce silničního majetku
ve vlastnictví Zlínského kraje
upozorňujeme, že:
Vlastník
pozemku,
z něhož vyrůstá silniční
vegetace (především dřevi-

Diamantová svatba

7

Ve dnech 22. – 24. 1. 2009
proběhlo v Luhačovicích
neformální setkání ministrů
práce a sociálních věcí EU.
Ne každý má možnost se
podívat na jednání ministrů
ve Společenském domě a už
vůbec ne každý se může účastnit tradičních moravských
hodů připravených po jednání pro evropské delegáty. Tuto
čest však měla a při té příležitosti svůj um výroby vizovického pečiva předvedla paní
Jana Návratová z Vizovic. Tak
naše vizovické pečivo obdivovali a odváželi si ministři
zemí EU a paní Návratová
na chvíli zviditelnila jméno
Vizovic ve světě. A to nebylo
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Obyvatelé Vizovic v číslech - rok 2008
z celkového
+
počtu
cizinců
Chrastěšov

Trvale
hlášeno:

Vizovice

+
cizinců

K 1. 1. 2008

4 564

77

163

9

K 1. 1. 2009

4 654

81

158

15

Narůst
obyvatel

90

-5

Věk

Muži

Ženy

Celkem

0-5

154

167

321

6 - 10

99

131

230

11 – 15

118

97

215

16 - 20

164

158

322

21 - 25

152

150

302

26 - 30

192

205

397

Z celkového počtu obyvatel je: 3 951 dospělých a 703

31 - 35

219

221

440

dětí do 15 let. Z dospělých je 1 917 mužů a 2 034 žen.

36 - 40

188

158

346

Z dětí je 337 chlapců a 366 děvčat

41 - 45

146

147

292

46 - 50

141

137

278

V roce 2008 se narodilo 54 dětí z toho 23 chlapců a 31

51 - 55

164

164

328

56 - 60

167

165

332

61 - 65

141

149

290

děvčat, zemřelo 42 občanů z toho 25 mužů a 17 žen, průměrný věk zemř. mužů 66 let a žen 81 let, přistěhovalo se
148 nových občanů, odstěhovalo se 70 občanů, změnilo
bydliště v rámci Vizovic 138 občanů.

66 - 70

94

103

197

71 - 75

49

70

119

76 - 80

34

96

130

81 - 85

24

53

77

Nejčastěji užívaná jména pro narozené děti v roce

86 - 90

7

24

31

2008: Nikola, Gabriela, Tereza, Kateřina, Martina, Martin,

91 - 95

1

4

5

Lukáš, Jan.

96 -100

0

1

1

Průměrný věk

37,58

39,77

38,70

Věkové složení města k 31. 12. 2008
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Jaké bylo počasí v roce 2008
Stejně jako v minulých
letech i letos vás Vizovské noviny chtějí informovat o rozmarech počasí v roce 2008.Jaké
tedy bylo?
Srážky: Za celý rok spadlo
645,5 mm vody.Dlouhodobý
průměr za roky 1968 až 2008
činí 715,1 mm. Můžeme
tedy říci,že loňský rok byl
sušší o 69,6 mm. Nejvíc vody
spadlo 15.srpna a to 53,5 mm,
z měsíců byl nejvlhčí červenec,
za který byla naměřena srážka
112 mm. Naopak nejsušší byl
únor s 27 mm srážek.
Teplota: Průměrná roční
teplota činí 9,67 °C, dlouhodobý průměr je 8,21 °C.
Prohlédneme-li si pozorně graf

teplot od roku 1968 zjistíme,že za posledních 15 roků byl
dlouhodobý průměr překročen 13 krát. Závěr ponechávám na vás. Jen bych chtěl
upozornit, že cyklické výkyvy
v teplotách jsou normálním
klimatologickým jevem (aby
z vaší generalizace nevyplynulo, že globální oteplování právě postihlo Vizovice).
Nejteplejším měsícem s 18,49
°C byl červenec, nejchladnějším s 2,1 °C prosinec.Nejtepleji
bylo 6. září kdy bylo naměřeno
23,5 °C a nejvíc jsme mrzli 28
a 29 prosince při -8,3 °C.
Novou meteorologickou
kategorií je měření délky slunečního svitu.Tak tedy v loň-

ském roce nás sluníčko oblažovalo 1556,1 hodin a bylo
to 285 dní. Z měsíců nejvíc
svítilo v srpnu 222,5 hodiny
a nejmíň v lednu 37,9 hodiny.
Tyto údaje jsme vám mohli
nabídnout díky pochopení

Mgr.Baného, který je správcem meteorologické stanice
ve Vizovicích. Získaná data
byla vyhodnocena s pomocí
nejmodernějších statistických
metod( sečítání, odečítání
a malá násobilka). 
jhr

Periodika pro zrakově postižené
Vznik bodového písma výrazně napomohl rozvoji gramotnosti nevidomých. Začaly vycházet
nejen knihy, ale i časopisy. V českých zemích začal vycházet první
český časopis tištěný Braillovým
písmem v roce 1917. Jmenuje
se Zora a vychází nepřetržitě
dosud. Kromě tohoto základní-

ho časopisu si mohou abonenti
vybrat z pestré nabídky dalších
13 specificky zaměřených periodik podle věkových, profesních
a zájmových potřeb. Ta v současné
době vycházejí nejen v Braillově
písmu, ale i v dalších vhodných
formách záznamu pro těžce zrakově postižené – ve zvětšeném typu

běžného písma, na audiokazetách,
ve formátu MP3 na CD nosičích
i přes internetové rozhraní, jakož
i v digitálním záznamu na disketách či prostřednictvím e-mailové
pošty.
V České republice žije
na 60 000 občanů, kteří nemohou číst běžný tisk. Právě jim

je určena nabídka redakce Zory.
Protože tuto časopiseckou produkci nelze zakoupit ve stáncích
s běžným tiskem, je nutné si ji
objednat přímo v redakci Zory
na adrese: Krakovská 21, 110 00
Praha 1, tel. 221 462 472, e-mail:  
zora@sons.cz. Zde zájemci obdrží
i další informace.
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sport
Bruslení na sokolovně
K létu patří sluníčko a koupání, k zimě zase sníh a mráz.
Pokud je všeho dostatek , tak
se děti a nejen ony, ale i dospělí, pořádně vyřádí. Mohou
sáňkovat, bobovat, stavět
sněhuláky, lyžovat nebo také
bruslit. Před Vánocemi jsme
si všichni vroucně přáli, aby

alespoň nasněžilo. Povedlo se.
Na Štědrý den v podvečer se
začaly snášet první sněhové
vločky a vánoční prázdniny
a pak téměř celý leden jsme
si užívali té opravdové zimy.
Mrzlo až praštělo a sněhu
bylo najednou víc než dost.
Sokolovna ožila hemžením

a smíchem dětí, které chodily
bruslit. Některé s rodiči, jiné
bez rodičů. Od rána do večera tu bylo veselo a živo.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem klukům ( mužům – pánům),
kteří se o led na sokolovně
letos opět vzorně starali.

Foto: Jakub Kundera

Organizovali,sháněli, udržovali - a to vše za slůvko:
DĚKUJEME! Ve svém volném čase, obětavě a zcela
nezištně několikrát led stříkali
a uklízeli.
Díky nim malé děti zkusily
své první krůčky na bruslích,
ti větší se v tomto krásném
zimním sportu zdokonalili
a hokejisté, ať malí nebo velcí,
měli možnost natrénovat jak
střelbu na bránu, tak přihrávky a zažít krásný pocit z vítězství nad druhým mužstvem .
Kluziště bylo také často
využíváno i v dopoledních
hodinách žáky s jejich učiteli
tělesné výchovy.
Poděkování patří také
Městu Vizovice, bez jejichž
finanční podpory by se toto
bruslení nemohlo uskutečnit.
Na Lipně sice mají nejdelší
bruslařskou dráhu v ČR, ale
my jsme vděčni za naše kluziště u sokolovny.
Zuzana Štalmachová

WhiteStar Vizovice
Nejsem sice žádný sportovní expert, ale sportovní rubriku
si nezapomenu přečíst. Někdy v prosinci minulého roku
jsem se ve Zlínském deníku dočetla o tom, že Zlínské amatérské hokejové lize ( ZAMHL), vévodí tým z Vizovic.
Protože jsem do té doby vůbec netušila, že Vizovice mají
nějaké hokejové mužstvo, začala jsem trochu pátrat, o co se
vlastně jedná.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že: název
klubu je WhiteStar Vizovice, klubovou barvou je černá,
trénují 1x – 2x týdně, to podle toho, zda hrají či nehrají
zápas, začali hrát před 8 lety , každoročně jezdí hrát také
na Slovensko a že umístění v několika posledních letech je
vynikající. Posuďte sami: sezona-07/08 1.,06/07 2.,05/06
1.,04/05 1.,03/04 1.
Jsou to borci, co říkáte? Na soupisce letošního roku je
uvedeno 28 jmen. Ne všechna jsem znala. Tato vizovská však
znám dobře a vy jistě některá také:
Bělíček Marek, Pšenčík Petr, Kutěj Tomáš, Bambuch
Tomáš, Červenka Pavel, Gerža Tomáš, Holek Jiří, Matyáštík
Michal, Matyáštík Oldřich, Sovják Břetislav a Sovják
David.
Velkou radost jsem měla z lednového vítězství výběru
ZAMHL, kteří byli vybráni na toto utkání proti Kanadě,
ve kterém si zahráli i někteří kluci z Vizovic, nad hokejovým
týmem kanadských letců, sloužících na leteckých základnách
v Německu, který do Zlína dorazil již po třinácté. Pod hlavičkou GK Flyers zde tento výběr složený z 23 hráčů sehrál

tři přátelská utkání. (K nim patřil i výběr zlínské hokejové
ligy.) V tomto rychlém zápase plném krásných hokejových
okamžiků Kanaďané prohráli vysoko 3:11.
A co o tomto zápase řekl autor čtyř branek zlínského
výběru Marek Bělíček z Vizovic? „ Kanaďané na nás vletěli
poměrně ve velkém stylu. Ukázali nám, že jsou velmi silní
na puku a hodně důrazní ve vzájemných soubojích. Skvělé
výkony předváděl také jejich gólman Marc Charette.Poté,
co jsme se s kluky trochu sehráli, srovnali jsme s nimi krok
a nakonec je přehráli poměrně vysokým rozdílem.“
Výsledek utkání v číslech: GK Flyers- ZAMHL 
3:11(Ames, Hilger S., St. John – Bělíček 4, Kuňák 3,
Otáhal 2, Hradil 2).
Výběr ZAMHL: Vilímek-Woska, Kokeš, Lupač, Paták m. –
Kuňák, Hejtmánek, Otáhal – Hradil, Bělíček, Vořechovský.
Klukům držím v dalších utkáních palce a přeji všem ještě
hodně sportovních úspěchů.
Vždyť komu z nás se podaří hrát proti hokejistům, jejichž
kolébkou je Kanada?
Pokud se o tomto hokejovém klubu chcete dozvědět více,
stačí vyhledat www.ahl. cz (zamhl), kde naleznete i bohatou
fotodokumentaci.
Přestože jsou hoši opět ve vedení a mají 8 bodový náskok,
je před nimi ještě 7 zápasů. Popřejme jim tedy „Sportu zdar
– a hokeji zvlášť!“
Zuzana Štalmachová
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inzerce
FIRMA NEREZ NABÍZÍ HALU DO PRONÁJMU
- možnost využití - sklady, výroba
- výměra 650 m2
- plynové vytápění
- hala se nachází v oploceném areálu fy Nerez, Tyršova 749, Vizovice
Kontaktní osoba: Luděk Polčák, tel.: 603463813

NUMISMATIKA A SPORTOVNÍ POHÁRY
Nabízíme kompletní sortiment pro numismatiky.
Platidla z celého světa, bankovky i mince.
Dále nabízíme sportovní poháry, medaile, lovecké
a jubilejní plakety, ocenění na výstavy atd.
Vytvoříme motivy i dle vaší předlohy .
Otevírací doba Po - Pá 09.30 - 18.00
Sobota 09.00 - 12.00
T: 603 469 522
e-mail:numismatikaapohary@seznam.cz
Najdete nás na Masarykově nám. 140
(bývalá fotografie)
Těšíme se na vaši návštěvu
VINOTÉKA PÁLAVA
Nabízíme šest druhů vín sudových a bohatý
sortiment vín lahvových z PÁLAVSKÝCH VRCHŮ.
Výběry z hroznů a z bobulí - LIVI DUBŇANY.
Můžete si také vybrat dárkové kazety a obaly.
Otevřeno máme Po - Pá 09.30 - 18.00 hod.
Sobota 09.00 - 12.00 hod.
T: 603 469 525
Najdete nás na Masarykově nám. ve Vizovicích
(bývalá fotografie)
Srdečně vás zveme na ochutnávku.

inzerce
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Změny probíhající v rámci Policie ČR

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás nejprve pozdravil a popřál
jménem Policie České republiky do nového roku 2009
všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
V tomto vydání bych vás chtěl stručně seznámit
s řadou změn probíhajících v rámci Policie ČR v regionu Zlínského kraje, a taktéž na změny v samotném
Obvodním oddělení PČR Vizovice.
Všechna okresní ředitelství Policie ČR ve Zlínském
kraji procházejí v těchto dnech intenzivní reorganizací.
Od 1. ledna 2009 okresní ředitelství ve Zlíně, Kroměříži,
Uh. Hradišti a Vsetíně zanikla a nahradily je nové organizační články - územní odbory. Tato reforma předurčuje
vznik nového krajského ředitelství PČR Zlín, které se
od 1. ledna 2010 vyčlení ze správy Jihomoravského kraje
v Brně.
Nové názvy nesou, jak služba pořádkové a železniční
policie, která se nyní nazývá „územní odbor vnější služby“, tak i služba kriminální policie a vyšetřování, která
je „územním odborem služby kriminální policie a vyšetřování“. V čele územního odboru vnější služby ve Zlíně
byl jmenován plk. JUDr. Bronislav Šabršula. A vedoucím
územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování
byl jmenován plk. Mgr. Josef Novák.
Dále bych vás chtěl seznámit se změnami, které probíhají na samotném Obvodním oddělení PČR Vizovice.
V první řadě vám chci představit nově jmenovaného
vedoucího oddělení, kterým se stal od 1.1.2009 npor.
Mgr. Jiří Ježík, který k nám přišel ze Služby kriminální policie a vyšetřování Zlín. V samotné budově
Obvodního oddělení v současné době probíhá v rámci
projektu P 1000 rozsáhlá rekonstrukce, a to jak v přízemí, tak i v prvním patře. Projekt P 1000 je zaměřen
na modernizaci služeben a jejich proměnu v místa důvěry
a bezpečí. Zde bude vybudována např. otevřená recepce,
bezbariérový vstup do budovy atd. Celá rekonstrukce
budovy a samotné její provedení by mělo být dokončeno
do poloviny roku 2009.
Dále bych vás chtěl seznámit, jak postupovat od
1. 1. 2009, pokud se stanete účastníky dopravní nehody.
Policii ČR budeme volat v těchto případech:
1.	Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2.	Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně
přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100.000 Kč.
3.	Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši)
na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie
se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu
na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby

(např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale
třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě
účast.
4.	Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo
příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
5.	Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího
zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku
provozních kapalin z vozidla).
6.	Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
Pokud tedy dojde při dopravní nehodě k naplnění byť
jen jednoho z výše uvedených bodů, mají účastníci nehody povinnost oznámit věc Policii České republiky. Pokud
však nebude naplněn ani jeden z výše uvedených bodů,
neznamená to, že účastníci nehody nesmí na místo přivolat PČR. Není pravdou, že v takovém případě budou mít
za povinnost uhradit náklady spojené s výjezdem PČR.
Naopak lze doporučit, aby účastníci při jakékoliv
nejasnosti či nesrovnalosti při dopravní nehodě na místo
přivolali Policie České republiky, byť jim zákon v daném
případě tuto povinnost neukládá.
Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod,
ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody
povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.
Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci
účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci
nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně
předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému
(tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).
Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon
nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. Euroformulář
http://www.opojisteni.cz/res/data/013/001500.pdf
Tento záznam o dopravní nehodě současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou (lze jej
obdržet u pojistitelů a nebo na Internetu, např.www.
csobpoj.cz).
Na závěr mého článku dovolte, abych Vám ještě jednou
popřál, aby rok 2009 byl pro Vás úspěšnějším a lepším
než předcházející rok 2008.
prap. Bc. Roman Navrátil
inspektor OO PČR Vizovice
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