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Adventní čas
Je tma a kromě pouličního osvětlení září na náměstí první ozdobený strom připomínající blížící se Vánoce a konec roku. Začíná advent.
Cestou domů myslím víc než usilovně nad větami, které by dokázaly zachytit atmosféru uplynulého roku pro poslední letošní číslo
Vizovských novin. Napadá mě, že psát o adventu by bylo mnohem
veselejší a potěšující jako hvězdy, které se mi náhle rozzářily nad hlavou
v prohlubující se tmě. Někde z dálky jsou slyšet známé melodie a navozují úplně sváteční pocity.
Jaký tedy byl rok 2009? Myslím, že nám všem přinesl množství událostí a situací, které nás překvapily, zaskočily, potěšily i rozesmály. Ať už
v soukromí, ve městě či ve státě. Nebyl jednoduchý, ale možná právě
tím nám dal příležitost poznat, že dokážeme najít dostatek sil pro řešení
problémů. Počítám, co se nám povedlo, jako počítáme hvězdy na obloze a ve svém nitru je rozsvěcuji. Zaháním tak tmu z míst, kde se ukrývají ty „nepodary“. Je jich sice mnohem méně, ale jsou. Snad namítnete, že to není dobře. Možná. Ale v životě už to tak chodí, že ne všechno se nám podaří, jak bychom si přáli, ne všechno máme, co bychom
chtěli a že se prostě všem zavděčit nelze. Často se vracím k výroku jednoho herce, že dobra a dobrých věcí, činů i lidí je kolem nás mnohem
víc než těch špatných, jen to někdy nevidíme a necítíme, protože to zlé
je hlučné. Víc burácí a kope. Znáte to také? Kolik lidí Vás nahlas potěší, poděkuje usměje se a ocení to, co děláte, třeba i za maličkost. Myslí
si to jistě mnoho, ale těch, kteří to udělají nahlas je hrstka. A pak pár
zahořklých křiklounů, kteří bez mrknutí oka zraňují lidi na potkání nás
přesvědčují, že kolem nás kromě nich je všechno špatně…
Začíná advent, počátek liturgického roku a čekání na nové světlo –
narození Ježíše. Čas adventu trvá čtyři neděle jako je svící na adventním věnci, které postupně zapalujeme. Čas nového světla plný naděje. Ano, máme naději. V prostředí křesťanských tradic je advent také
dobou ztišení a zklidnění. Přeji Vám, ho, milí spoluobčané. Ať už Vám
dárky nosí Ježíšek, nebo berete kostely jen jako historické budovy, měl
by být Advent ve znamení setkávání se s blízkými, rodinou, užívání si
příprav na svátky, a ne jen maratónem úklidu, shánění dárků a pečení cukroví, po kterém se pod stromeček zřítíme naprosto vyčerpáni
a bez nálady.
Přeji Vám všem klidné prožití adventního času a Vánoc, pevný krok
při vstupu do nového roku 2010 a mír v duši.
Alena Hanáková, starostka města

Redakční rada Vizovských novin přeje všem čtenářům a dopisovatelům krásné vánoční svátky a v novém
roce hlavně hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů jak
v práci, tak i v osobním životě. Se Všemi se těšíme
na setkání na stránkách našich novin.
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O čem píšeme:
• Taktické cvičení složek IZS
• Moje vzpomínky na rok 1989
• Vánoční bohoslužby
• Mistr ČR z Vizovic
• Koncert Evy a Vaška ve Vizovicích
• Vizovské noviny slaví osmdesátiny
• Pozvánka na hradišťan

Vizovice, 1943, vydal B. Kaluža, zapůjčil Jiří Madzia
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ZPRÁVY ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 12. 10. a 23. 11. 2009
•Z
 astupitelstvo města Vizovice schválilo na svém říjnovém zasedání rozpočtové opatření č. 15Z, kterým reagovalo na snížené

příjmy ze státního rozpočtu a z prodeje majetku – změna schváleného rozpočtu r. 2009 se hlavně týkala snížení mzdových
prostředků o téměř dva miliony korun a snížením výdajů na správu o jeden milion korun.
•V
 e věci rozhlasu a kamer schválilo smlouvu o půjčce se společností EMPEMONT s.r.o. (zhotovitel) na částku 3 735 000 Kč
s úrokovou sazbou 3%, se směnkou vlastní a Prohlášením o vyplnění Směnky a pověřilo starostku města podpisem těchto
dokumentů. V té samé záležitosti schválilo rozpočtové opatření č. 16Z, týkající se výše uvedené půjčky a ihned po proplacení dotace bude půjčka vrácena. Na listopadovém zastupitelstvu bylo schváleno rozpočtové opatření č. 19Z týkající se projektové dokumentace na výstavbu kompostárny.
•V
 e věci regenerace zeleně na sídlišti Růžová ZMV schválilo smlouvu o půjčce se společností Zábojník Contractors s.r.o. (zhotovitel) na částku 815 000 Kč s úrokovou sazbou 3%, se směnkou vlastní a Prohlášením o vyplnění Směnky a pověřilo starostku města podpisem těchto dokumentů.
•V
 e věci rekonstrukce školy schválilo zastupitelstvo dodatky č. 9 a č. 10 víceprací a méněprací ke smlouvě o dílo pro 3. etapu
prací, které znamenalo zlevnění celého díla o skoro půl milionu korun.
•V
 e věcech finančních vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 1. 9. 2009 do 12. 10.
2009 týkajících se přijatých a vydaných sociálních dávek a od 13. 10. 2009 do 23. 11. 2009 týkajících se přesunů položek
v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu.
•T
 aké schválilo finanční spoluúčast města na projektu „Poznej svého souseda“ realizovaného v rámci Fondu mikroprojektů z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013 ve výši min. 3 525 EUR (15%) celkových nákladů projektu – jednalo by se o vybavení informačního centra a také schválilo Směrnici č. 1/2009 Pravidla města Vizovice
na poskytování finančních prostředků fyzickým a právnickým osobám na činnost a pořádání veřejně prospěšných akcí s propagací Vizovic a celého regionu.
•Z
 astupitelé souhlasili s poskytnutím finančního příspěvku na provoz soukromé hlídací služby dětí předškolního věku (soukromých jeslí) provozované Annou Kovářovou ve výši 200 000 Kč na celý rok 2010 z rozpočtu města na rok 2010.
•Z
 amítli žádost ředitele Technických služeb města Vizovice o navýšení příspěvku na provoz a pověřili ho vypracováním návrhu na zpoplatnění parkovacích míst a cenové kalkulace na pořízení parkovacích automatů a také vypracováním nového cenového návrhu na zpoplatnění výlepu plakátů, umístění reklam na sloupech veřejného osvětlení a reklamních cedulí na místních komunikacích.
•V
 e věcech majetkových zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o jednání s provinciálem Českomoravské provincie
Hospitálského řádu sv. Jana z Boha o možnostech rekonstrukce „Lapešovy vily“ a nesouhlasilo s nákupem nemovitosti budovy č. p. 650 „České spořitelny“ ve Vizovicích.
•T
 aké schválilo návrh výpovědi smluv se společností Marius Pedersen a.s. o ukončení svozu tříděného odpadu a souhlasilo se
zpracováním znaleckého posudku hodnoty akcie RUDOLFA JELÍNKA a.s. společnostmi TPA Horwath Valuation Services
s.r.o. v ceně 50 000 Kč bez DPH (+ možné vícenáklady dle nabídky) a posudku od společnosti Appraisal services – Znalecký
ústav s.r.o. v ceně 95 000 Kč bez DPH. V té samé záležitosti uložilo Ing. Jaroslavu Kulhánkovi zajistit zpracování posudků
hodnoty výše uvedené akcie v majetku Města Vizovice a na základě zpracovaných posudků souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje prioritní akcie společnosti RUDOLF JELÍNEK, a.s. v držení Města Vizovice v nominální hodnotě 3 210 444 Kč
obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
•Z
 astupitelé vzali na vědomí celoroční hospodaření a Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Vizovicko za rok 2008 a schválili spolufinancování akce výstavby tenisových kurtů za novou školou v případě získání dotace ze státního rozpočtu.
•D
 ále vzali na vědomí Rozbory hospodaření města Vizovice za období leden až říjen 2009 a schválili navýšení poplatku
na zajištění základní dopravní obslužnosti na 70 Kč/obyvatele v r. 2010.
•V
 e věci daně z nemovitostí schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se zrušuje OZV č. 1/2009 o stanovení
zvýšeného koeficientu u daně z nemovitostí, dále pak schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení ochrany při akcích za účasti většího počtu osob a schválili poskytnutí finančních darů členům výborů
ZMV a komisí RMV za činnost v roce 2009.
•V
 záležitostech příspěvkových organizací schválili změny Zřizovacích listin a dodatky organizací MŠ, ZŠ, TSMV a DDM
Zvonek.
•V
 e věcech stavebních vydali Opatření obecné povahy č. 1/2009 změnu č. 14A Územního plánu sídelního útvaru
Vizovice – vymezení ploch bydlení v RD, ploch se smíšenou funkcí, ploch výroby a služeb a vymezení zastavěného území
v k.ú. Vizovice.
•V
 zali na vědomí prezentaci další části zpracování nového územního plánu Vizovice a schválili vypuštění koridoru konvenční železniční dopravy ŽD1 v úseku Z01 na správním území města Vizovice ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
v rámci jejich aktualizace.
•S
 chválili bezúplatný převod pozemků ve veřejném zájmu do vlastnictví Města Vizovice od státu – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a souhlasili se závazkem Města Vizovice, že při bezúplatném převodu uhradí náklady spojené
s převodem a v případě, že Zlínský kraj bude potřebovat pozemek zastavěný silnicí II. a III. třídy, převede Město Vizovice
takový pozemek o potřebné výměře p. č. 5185/3 v k.ú. Vizovice do vlastnictví Zlínského kraje bezúplatným převodem,
pokud nebudeme tento pozemek potřebovat pro hospodaření města. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi
a veřejným prostranstvím.
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•S
 ouhlasili s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu nemovitostí (pozemků mezi bytovými domy

na Janové Hoře) od společnosti H + M Zlín, a.s..

•Z
 astupitelé schválili prodej pozemku pod garáži na ulici Lázeňská p. č. st. 1544 Luďkovi a Evě Hruzíkovým za cenu 9 000 Kč

(300 Kč/m2) a souhlasili se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. PK 4381 na Lázeňské ulici sloužící jako přístup
k chatě pana Čably. Souhlasili se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 2465/2, p.č. st. 1436 a p. č. st. 1647 včetně budov na Manství pro případnou výstavbu solární elektrárny pana Surovce a paní Otahalové, ale na listopadovém zastupitelstvu investoři od svého záměru ustoupili a zastupitelé výše uvedený záměr zrušili.
•D
 ále souhlasili s vypracováním projektové dokumentace pro rekonstrukci městské tržnice na lékařský dům a uložili euromanažerce vypracovat žádost o dotaci do ROP Střední Morava 2.3.2 Sociální infrastruktura – infrastruktura pro poskytování zdravotní péče.
•V
 e věci prostoru za úřadem uložili OMI zadat zpracování studie revitalizace prostoru v lokalitě „starého kina“ včetně rozpočtu na klidovou zónu parku a rozšíření parkovací kapacity včetně lávky přes Lutoninku tak, aby sloužila jako podklad
pro žádost o dotace z ROPu Střední Moravy NUTS II. a schválili vyřazení společnosti ROVENIKA s.r.o. z okruhu zájemců o koupi pozemku v lokalitě „starého kina“.
•V
 e věcech majetkových zastupitelstvo souhlasilo s prodejem domu č. p. 416, Masarykovo náměstí, (klenoty a květinářství)
včetně pozemku p. č. st. 222/1 panu Milanu Kališovi za cenu 2 500 000 Kč a v souvislosti s tímto prodejem pověřilo starostku města jednáním s manžely Nevjelíkovými o ukončení nájemní smlouvy.
•Z
 astupitelé také souhlasili s prodejem budovy č. p. 357, Palackého náměstí, (prodejna STIHL) panu Jaroslavu Strakovi
za cenu 1 360 000 Kč včetně pozemku p. č. st. 527/1 a schválili prodej pozemku p. č. 4550/28 (pozemky kolem firmy
SOKO) Ing. Jiřímu Blažkovi a Bohumilu Soporskému za cenu 992 000 Kč (400 Kč/m2) a pověřili starostku a OMI jednat
s kupujícím o možnosti splátkového kalendáře za současného zvýšení ceny pozemků.
•Z
 astupitelstvo schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 5185/2 – nadstřešení před hospodou Runda; části pozemku p. č.
235/1 – sloužící pro srovnání uliční linie na sídlišti Růžová a pozemku p. č. 752/51 – ležícím v areálu firmy Rudolf Jelínek.
•Z
 amítlo žádost pana Martince o prodej části pozemku p. č. PK 4528/1 v průmyslovém areálu nad ulici Zlínskou (SOKO);
žádost manželů Ralbovských o prodej pozemku p. č. PK 3111/2 ležící na konci ulice Krňovská (Šibenice); nabídku k odkoupení staveb polních cest.od likvidátora ZD Forum a také zamítlo žádost paní Bečicové o prodej pozemku p. č. 3209/6 – mez
nad zahradami domů v ulici Komenského.
•Z
 astupitelé vzali na vědomí hodnotící zprávu taktického cvičení Integrovaného záchranného systému „OCHRANA 2009“
včetně financování této akce a souhlasili se změnou termínu zasedání Zastupitelstva města Vizovice na čtvrtek 17. 12. 2009.
•A
 na závěr schválili darovací smlouvu alkoholtesteru Alcotest Dräger 7510, který spolu s ostatními obcemi ORP darovali
Policii ČR ve Vizovicích.
•U
 snesení 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

Zpracování projektové dokumentace na chodníky
V září tohoto roku získalo Město Vizovice dotaci na zpracování projektové dokumentace na akci
„Bezbariérové
chodníky
kolem komunikací I. třídy
ve Vizovicích a navazující“. Dotace byla poskytnuta z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury ve výši 654 000 Kč, což
představuje 80% z celkové
ceny na její zpracování.
Na zprostředkování a přípravě žádosti o dotaci se
podílela společnost 1. rozvojová, s.r.o. Zlín.
Záměr na zpracování
dokumentace na bezbariérové úpravy chodníků byl
ze strany města sledován již
dříve s jednoznačným cílem,

ulehčit a v mnoha případech
i vůbec umožnit pohyb občanům s omezenou schopností
pohybu, slabozrakým a nevidomým.
V současné době je ve vyřizování stavební povolení
na tyto úpravy, jehož vydání je prvním nezbytným krokem k možnosti požádat
o dotaci na vlastní realizaci. Dalším předpokladem je
dořešení a získání pozemků pod těmito chodníky
do vlastnictví města.
Vzhledem ke značnému
rozsahu a finanční náročnosti na vlastní stavební práce,
bude jak žádost o dotace, tak
i vlastní provádění realizováno na etapy. Vše ale závisí
na tom, zda bude v příštím

roce vyhlášen dotační titul,
z něhož by město mohlo
finanční prostředky na tuto
akci nárokovat.
Přehlednou situaci s vyznačením rozsahu stavebních úprav chodníků řeše-

ných ve zpracované projektové dokumentaci naleznete na stránkách města www.
vizovice.eu.
Ing. Emilie Klinkovská,
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Daň z nemovitosti podruhé
Vážení spoluobčané,
v předminulém čísle VN jsem vás informoval o tom,
že Zastupitelstvo města Vizovice schválilo Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OOP) č. 1/2009, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí. Na návrh zastupitele Ing. Rudolfa Srby byla schválena usnesením č. X/190/09
nová Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, která původní
OOP č. 1/2009 zrušuje. Důvodem bylo parlamentní schválení nového zákona, který základní sazbu daně z nemovitostí zvyšuje o 100%.
Jan Špaňhel
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Taktické cvičení složek IZS a Krizového štábu města Vizovice

Dne 16. 10. 2009 proběhlo v našem městě taktické koordinační cvičení složek Integrovaného záchranného systému a Krizového
štábu města Vizovice. Počátek
cvičení odstartovalo svolání a činnost krizového štábu
města. Krátce na to se v 8:20
rozezněl varovný tón sirény
v nově vybudovaném varovném systému.
Námětem cvičení byl únik
nebezpečné látky v blízkosti
budov ZŠ Vizovice a Základní
školy praktické a s tím spojené
rozhodnutí vedoucí krizového
štábu – Mgr. Aleny Hanákové,
starostky města nařizující evakuaci dětí, učitelského
sboru a dalších zaměstnanců
školy do příjmového střediska
v Domě kultury ve Vizovicích.
Na parkovišti za DK Vizovice
a v prostorách Reviky mohli

evakuovaní žáci shlédnout
ukázky činnosti Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje, Zdravotní
záchranné služby Zlínského
kraje, Českého červeného kříže
− oblastní pobočky Zlín i jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Vizovice a obce
Neubuz.
Zároveň bylo procvičeno zřízení místa nouzového stravování a ubytování na Rekreačním středisku
REVIKA, kde bylo evakuováno vyžádanou autobusovou
přepravou 100 osob. Na činnost krizového štábu a zasahujících jednotek dohlížela Skupina řídící cvičení,
která se skládala z řad zástupců Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
Celkem se taktického cvičení
složek IZS zúčastnilo něko-

lik desítek záchranářů a členů
krizového štábu města a více
než šest stovek žáků s doprovodem ZŠ Vizovice a ZŠ
praktické.
Nad bezpečností celé akce
bdělo místní obvodní oddělení Policie České republiky.
Hlavním cílem cvičení bylo
ověření funkčnosti krizového
štábu města Vizovice při řešení krizové situace na teritoriu
obce, koordinace zasahujících
složek IZS při řešení krizové situace, ověření možnosti
zabezpečení evakuace za použití dohodnutých dopravních
prostředků, ověření možnosti ubytování a stravování osob
v předurčených místech nouzového ubytování (evakuačních střediscích), možnosti použití předurčené JPO-V
SDH k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Na financo-

vání celé akce se kromě Města
Vizovice podílel Krajský
úřad Zlínského kraj, který
prostřednictvím Hasičského
záchranného sboru Zl. kraje
uhradil více než dvě třetiny
celkových nákladů.
Vyhodnocení celé akce proběhlo na zasedání Bezpečnostní
rady města Vizovice, která
zasedla 5. 11. 2009 v budově Městského úřadu Vizovice.
Cvičení prokázalo, že Krizový
štáb města Vizovice je schopen zajistit plnění úkolů při
řešení MU a krizového stavu
na teritoriu v působnosti ORP.
Připomínky, které měly jednotlivé složky Integrovaného
záchranného systému a zkušenosti získané v průběhu
cvičení budou zapracovány
do Havarijního a Krizového
plánu ORP Vizovice.
Jiří Žůrek DiS.

Informace z městského úřadu

Digitální vysílání

Oznamujeme občanům, že městský úřad bude pro veřej-

Vážení spoluobčané, ti z vás, kteří přijímají analogové vysílání České televize, si určitě všimli, že od 6. 11.
2009 vysílal kanál ČT2 v pravém dolním rohu piktogram,
který upozorňoval na blížící se konec analogového vysílání.
Analogové vysílání však ve Zlínském kraji zatím nekončí.
Zlínský vysílač (a tím i vizovický TV převaděč) přijímal signál ČT2 z brněnského vysílače Kojál, který k 30. 11. 2009
ukončil vysílání.
V průběhu listopadu byl ale příjem ČT2 přeladěn na jiný
zdroj, a proto mohlo být analogové vysílání zachováno. Z obrazovky piktogram zmizel.
Dle platného Technického plánu přechodu by mělo digitální vysílání ve Zlínském kraji začít v říjnu příštího roku.
V některých částech našeho města by (podle mapy pokrytí) měl být už nyní naladitelný příjem digitálního vysílání
z výše zmiňovaného vysílače Brno – Kojál na kanále č. 29.
Podrobnější informace můžete najít na http://www.ceskatelevize.cz/specialy/digict.
Jan Špaňhel

nost uzavřen:
pátek 4. 12. 2009 od 11.30 hod
středa 23. 12. 2009 od 12.00 hod
čtvrtek 31. 12. 2009
Všem občanům přejeme klidné prožití Vánoc a v roce 2010
hodně zdraví, pohody, pracovních a životních úspěchů.

J.P.

Pokladní hodiny na MěÚ Vizovice v prosinci 2009
Oznamujeme občanům, že pro veřejnost bude pokladna MěÚ otevřena dne 23. 12. 2009 do 12.00 hodin a dne
30. 12. 2009 do 17.00 hod. Dne 31. 12. 2009 bude pokladna uzavřena.
Znovu otevřena bude 4. 1. 2010 v 10.00 hod.

F.O.
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školy
Pobyt na rekreačním středisku firmy Rudolf Jelínek na Bunči
V červnovém vydání
Vizovských novin byla veřejnost informována o slavnostním představení nově zrekonstruovaného lesního penzionu firmy Rudolfa Jelínka,
a.s. na Bunči. Při této příležitosti jsme pro děti našeho
dětského domova obdrželi
dárkový šek na prodloužený
víkendový pobyt na tomto
penzionu. Termín pobytu jsme dohodli od čtvrtka

15. 10. do neděle 19. 10.
2009. Když jsme přicházeli ke krásně zrekonstruovanému penzionu, padaly na nás
první a zatím poslední letošní sněhové vločky. Přesto, že
počasí nebylo příliš příznivé, prožily zde děti příjemný
a zajímavý víkend. Navštívili
jsme Ranč v Kostelanech,
rekreační areál Kamínka
a v sobotu jsme si udělali
turistickou vycházku. Jejím

cílem byl výšlap na rozhlednu Brdo, která je postavena
na nejvyšším vrchole Chřibů.
Pro regenereci těla i ducha
bylo dětem umožněno využití
relaxačního centra se saunou
a whirlpoolem a večer jsme si
mohli zasoutěžit na laserové
projekční střelnici .
Velkým zážitkem pro děti
byla skutečnost, že jsme
byli ubytováni na chatkách, ve kterých jsme měli

možnost si přitápět dřívím
v kamínkách. Personál pensionu byl velmi příjemný
a po celý pobyt se o nás vzorně staral.
Děkujeme firmě Rudolf
Jelínek, a.s. za tento krásný
dar a naskytne-li se nám příležitost, rádi se na Bunč zase
někdy vypravíme.
Svatava Poláchová
a Ludmila Halová,
DD Chrastěšovská

Vizovice fotbal CUP 2009
Jedenáctého října 2009
proběhl již 3. ročník fotbalového turnaje dětských domovů. Tentokrát na sportovním
hřišti u nové školy s velmi
kvalitním umělým povrchem.
Počasí mám zpočátku nepřálo a první dva zápasy propršely. Nakonec déšť ustal.
Na poslední zápas vysvitlo
i slunce a hráči mohli odjíždět spokojeni. Přípravu celého turnaje si vzaly na starost samy děti z Dětského
domova a Základní školy
ve Vizovicích. Podle vlastních slov malých organizátorů bylo zajištění takové sportovní akce velmi namáhavé.
Avšak díky podpoře sponzorů se fotbalové klání vydaři-

lo. Účastníci byli obdarováni
výbornou čokoládou z míst-

ní čokoládovny, první tři
týmy potom dostaly medaile

Vítězný tým

a drobné ceny. Vítězná sestava
fotbalistů z Liptálu si vybojovala (zmrzlinový) pohár
v cukrárně U Tonka. Domácí
borci z Vizovic nakonec obsadili čestné třetí místo. Velké
poděkování od organizačního dětského týmu patří nejen
těmto sponzorům, ale také
všem, kteří podali pomocnou ruku: firmě Vizocargo,
cukrárně U Tonka, firmě
Agro
Smetana
s.r.o.
Vizovice, Zámecké čokoládovně Carletti, prodejně Numismatiky a medailí,
Zelenině Tržnice a panu místostatostovi Ing. Jaroslavu
Burkartovi.
Jiří Hrubý, vychovatel
DD a ZŠ Vizovice
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Řešení sudoku ze strany 19.

Hledám člověka na rozjezd dermatologického studia Vizovice a okolí. Tel.: 732 220 567
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kultura
Legendární Eva a Vašek ve Vizovicích

Milovníci písniček Bílá
orchidej, Slyšíš jak zvoní,
Krásné chvíle nebo Bílé růže
z Athén z Vizovic a okolí
se dočkali… V originálním
podání Evy a Vaška, dvojice, kterou známe z televizních obrazovek, si je po přivítání paní starostkou
Mgr. Alenou Hanákovou spolu se spoustou jiných známých i méně známých písní
mohli vyslechnout 17. lis-

topadu 2009 díky Komisi
pro občanské záležitosti
Městského úřadu Vizovice.
Koncert byl původně určen
v rámci každoroční kulturní
akce pro vizovické důchodce, ozvaly se však hlasy, aby
byl umožněn přístup i ostatním mladším vyznavačům
tohoto žánru. Organizace
této akce byla velmi náročná od samotného nápadu, přes distribuci vstupe-

17. listopad 2009 Vizovice
Jedeme s Vaškem do neznáma. Zde jsme ještě nevystupovali. Je to vždy příjemný adrenalin. Co nás čeká, jak bude reagovat publikum, kolik posluchačů bude v sále? Dnes máme státní svátek, tak vystoupení se koná odpoledne. Možná stihneme ještě večerní zprávy v televizi, abychom tu pozitivní energii, co dnes dostaneme, během zpráv naprosto ztratili. To jen
pro zasmání i když je to realita! Ale zpět do sálu. Všude kam se
podívám židličky. To je vše obsazené, říká pořadatel. Je jich tu
na 400, to je příjemný pocit. Uvítání pořadatelů je nezvyklé,
i když v tomto kraji? Slivovička na přivítanou, nedá se odmítnout, je dobře vychlazená. Stůl v šatně je plný koláčků, frgálů,
chlebíčků, mám dojem, že čekají delegaci. Stále nikdo ale nepřichází. Jedni z pořadatelů jsou členové SURF clubu. Sál je zaplněný, ještě po začátku chodí opozdilci. Paní starostka zahajuje
celý koncert, který se dnes opět časově protáhl. Po skončení jsme
pozvali pořadatele, se kterými jsme si hezky popovídali. Bylo to
příjemné odpoledne. Děkujeme Vám.
Tolik článek z Deníku "Evy a Vaška" k vystoupení dne
17. listopadu 2009 ve Vizovicích, který najdete na internetu www.surf.cz. Vážení čtenáři, připojuji se poděkováním za pomoc při organizaci koncertu členkám komise pro
občanské záležitosti, svým kolegyním a kolegům, mým blízkým. Děkuji a těším se na další spolupráci.
Dana Smetanová,
matrikářka MěÚ Vizovice, členka KOZ

nek, u nichž byly připojeny poukázky na občerstvení, až po zajištění hladkého
průběhu samotného koncertu a obsluhu bufetu.
Nutno podotknout, že
vystoupení Evy a Vaška se
konalo ve Státní svátek, a že
celou akci zajišťovaly mimo
členek Komise pro občanské záležitosti i další zaměstnankyně Městského úřadu
v době svého volna. Za jejich
vzornou obětavou práci jim
patří obdiv a dík.
Pěvecké duo Eva a Vašek
(Eva Dvořáčková/Ševčíková
a Václav Ševčík) zná snad
každý. Skupinu Surf založil
Vašek v roce 1983. Hrálo se
převážně pro zábavu lidí –
na hodech, plesech, výročních schůzích apod. V roce
1989 nastoupila do skupiny
Eva, která studovala čtvrtým
rokem konzervatoř v Brně.
Eva a Vašek mají svůj spe-

cifický hudební styl, který
ovlivnilo jejich působení
v Rakousku. Vašek pochází
z rodiny amatérských muzikantů, v rodině Evy se lidové
písně hodně zpívaly.
Jejich repertoár se skládá
většinou ze starších převzatých hudebních hitů ve stylu
lidové písně, dechovky,
country, beatu, pop music,
trampských písní, šlágrů 50.
60. a 70. let minulého století a veškeré další hudby, která
v českém prostředí zlidověla a kterou si zpívají všechny generace. Eva a Vašek se
zabývají i nahráváním dalších hudebních žánrů, jako
jsou např. koledy či písničky z Chorvatska a vytvářejí i své vlastní skladby.
Obracejí se zejména na starší a střední generaci, která se
ráda zaposlouchá do hudby
svého mládí.
Ing. Josef Kalenda

POZVÁNKA
V Domě kultury Vizovice zahraje
v pátek 8. 1. 2009 v 19.00 hod.

cimbálová muzika Hradišťan
− umělecký vedoucí Jiří Pavlica.

Kapela patří k nejznámějším moravským cimbálovým
kapelám. Je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož
inspiračním zdrojem se stal folklór.
Vstupenky je možné zakoupit již nyní
ve Středisku propagace města tel.: 577 599 110,
nebo v papírnictví Pavelka tel.: 577 452 752.
Přejeme všem spokojené Vánoce
a těšíme se na Vaši návštěvu v příštím roce.
J. Trlicová, DK Vizovice
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kultura
Minulost v pokřiveném zrcadle?
Když jsem si vzal na starost
kroniku města Vizovice, netušil jsem, jaké otázky budou
s tím propojené. Nejen to,
že řada jejích stránek čeká
na doplnění, ale řada rovin
a pohledů zůstává dosud
mimo potřebný kužel světla
a ve stínu minulosti.
Abych byl konkrétní: Dějiny
kronik začaly v minulých stoletích psaním kronik klášterů, později feudálních rodů.
Tedy psaním intelektuálů, kteří
pod svým zorným úhlem měli
poměrně neomezený motiv,
proč události pro budoucnost zachovávat. U nás a nejen
u nás po roce 1948 některé zapsané události dostávají
nádech minulosti prošlé minimálně deformujícími zrcadly
petřínského bludiště. Nebo se
nevyskytují raději vůbec.
I seriozní kronikáři píší
z těchto důvodů a v těchto letech pod jakousi cenzurou, nebo karabáčem a diktátem osobního nebo politického ovzduší. Proto bych
se chtěl obrátit na vás, místní občany, pamětníky. Máteli ve svých soukromých
archivech ještě reálné vzpomínky na dobu nedávnou
ve Vizovicích, zejména jde-li
o poznámky z prostředí církevního, poskytněte prosím

jejich záznamy k potřebám
kroniky, budou třeba později cennou pamětí k dispozici
pro budoucnost. Psané materiály zmizí ve sběrných surovinách, počítačové záznamy
jsou třeba nenávratně smazány. Paměti odcházejí se svými
držiteli. A to vůbec nepřipomínám potřebu dobových
fotografií. Ale i to má řešení.
Vybrané fotografie můžeme
přefotografovat a vrátit. Stačí
v obálce se zpátečním kontaktem nechat případné záznamy v kanceláři podatelny
na místním městském úřadě.
Na obálku uveďte označení
„Kronika“, aby mohly být
přepsány a vráceny zpět majiteli. Vaše osobní vzpomínky, vzpomínky vašich předků,
mohou být cenným materiálem pro připomenutí minulosti, která ne vždy korespondovala plně v minulých letech
s oficiálním pojetím.
Blíží se dva roky, rok
2010 a 2011, výročí povýšení Vizovic na město a výročí první zmínky v písemných
pamětech, kdy bude příležitost
alespoň si je připomenout buď
na stránkách existujících příloh kroniky nebo na stránkách
Vizovských novin.
Mgr. Jiří Ludvíček, tohoto
času kronikář města Vizovice

Plesová sezóna 2010 na sokolovně
16. 1. 2010 Myslivecké sdružení (sobota)
23. 1. Valašský bál Portáš
30. 1. Druhý skautský bál (hudba − Kolíci)
13. 2. Dětský karneval (pořádá TJ Sokol)
20. 2. Rudolf Jelínek
27. 2. Základní škola Vizovice
6. 3. Chrastěšovský bál
Dále Vás srdečně zveme na tyto akce:
26. 12. v 19.00 h. Štěpánská zábava
(pořádá oddíl volejbalu)
6. 2. 2010 Automobilové závody „Ve stopě valašské zimy“
(start a cíl v budově sokolovny)

Těšíme se na vaši návštěvu!

Štír − Scorpio
23. 10. − 22. 11.

Scorpion, zvíře klepetatý
Oriona bodl do paty.
Orion chvástat se dál nemůže,
že ho nikdo nepřemůže.
Na počest, vůlí řeckých bohů,
byli umístěni do opozice na oblohu.
Proto, když v noci obdivujeme Oriona,
nemůžeme vidět Skorpiona.
Ve dne obraťme k nebi nos,
promítá se do něj Slunce − Hélios.
Kousek astrologie:
Štír je složitá stavebnice lego,
staví totální ego.
Ovládá umění milovat − ars amandi,
i obráceně − amandi ars,
jemu samotnému vládnou pouze Pluto a Mars.
Kousek typologie:
Ve znamení Štíra jsou zrozeni, pro výklad, například:
Pablo Picasso, ten nechtěl, pokud vím, platit ani inkaso,
Havlíček Borovský, zlobil satirami ve velkém,
Kubišová Martička se sametovým hláskem,
Šťastná Evička s jedovým ocáskem,
Metúd Bačovský, s jedovatým pérkem.
Kousek astronomie:
Alfa souhvězdí Štíra je Antares.
Sirius je alfa v souhvězdí Velký pes,
Alfa souhvězdí Lyra je Vega...
Na astronomii ale dnes
"sere pes", jak kdysi na hotelu po honě řek,
národnost − neřek, starý Fúsek a škňúřil pusu,
když zjistil, že má místo čokoládovách kuliček zaječí bobky
v kapse mysliveckého hubertusu, máme psychologii
s Freudovskou definicí ega:
"Totální ego ví, co je a co není
a nic, co si myslí kdokoliv jiný, toto vědomí nezmění."
Definice zkrátka
obnáší, že Štír nesnáší
nechat si dýchat si
do zrcátka.
M. B.
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Výběr z textu kroniky města
před padesáti roky – rok 1959 září
Poměry náboženské
Současně se socializačním
procesem probíhá i úsilí
o změnu v myšlení
lidí. Marxistické učení
je v příkrém rozporu s náboženstvím,
které bylo v mnohém směru brzdou
pokroku po celá staletí. Především jde o to,
aby mládež ve školách
byla co nejméně ovlivňována idealistickou,
náboženskou a buržoazní ideologií. Proto
vyučování náboženství
ve školách je nepovinné a rodiče těch dětí,
kteří chtějí do náboženství chodit, musí
podat písemnou přihlášku, v níž oznámí,
že si přejí, aby jejich
dítě bylo, zařazeno též
do vyučování náboženství. Účast žactva
na vyučování náboženství rok od roku klesá.
Loni ještě chodilo
do náboženství 62 %

žactva, letos však již
jen 38 %. Převážné většině žáků lépe vyhovuje, když do náboženství nemusí chodit. Avšak nerozhoduje tu jen pohodlnost,
ale i vlivy vyučování,
v němž se žáci seznamují s výsledky vědeckého bádání, s vědeckým světovým názorem. V souvislosti
s tím nabývají i některé starobylé zvyklosti jiného charakteru.
Štědrovečerní nadílka v mnohých rodinách není dětem zahalována do nadpřirozeného nymba , ale je
jim po pravdě řečeno,
že dárky jsou jim dávány z lásky od rodičů
a sourozenců. Vánoční
stromky však zůstávají
a Štědrý večer se u nich
slaví v některých rodinách moderním způsobem, v jiných rodinách
starým, náboženským
způsobem s modlitba-

mi, koledami a udržo- ství a míru“ a „Ohňové
váním víry v Ježíška.
poselství". Také družstvo sportovní gymčinnost TJ Sokol
nastiky se plně zapojilo
Činnost Tělovýcho- do příprav na II. celost.
vné jednoty Sokol spartakiádu a v okresve Vizovicích se v roce ním kole závodu vše1959 zaměřila na pří- stranné zdatnosti se
pravu k II. celostát- umístilo na 2. místě.
ní spartakiádě, která se …
bude konat v roce 1960 Kromě činnosti tělojako vyvrcholení oslav cvičné je třeba při15. výročí osvoboze- pomenouti též činní naší vlasti. V rámci nost oddílu kopané.
této činnosti a příprav V mistrovství II. třídy
byly provedeny tyto se umístil oddíl kopapodniky: tělocvičná né na 1. místě, oddíl
besídka žactva a doros- dorostenců na 3. místě
tu, okrskové veřejné v celkové klasifikaci.
cvičení ve Vizovicích, Oddíl stolního tenisu
účast na okresní spar- se probojoval do krajtakiádě v Gottwaldově ské soutěže, kde zísa aktivní účast cvičen- kal 6. místo. Druhé
ců na veřejných cviče- mužstvo stolního teniních jednot v Jasenné, su hrálo v okresní souZádveřicích,
Lípě, těži a umísilo se na 3.
Slušovicích,
Veselé místě,
dorostenky
a v Bratřejově. Kromě dobyly 2. místo a rovtoho
se
cvičen- něž tak i družstvo žáků.
ci účastnili jako běžci …
v akcích „Běh vítěz- Šachový oddíl, přesství“, „Štafeta přátel- tože jeho činnost se
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ponejvíce soustřeďuje jen na úzký okruh
několika
zájemců,
zíkal určité dílčí úspěchy vybojováním druhých výkonnostních
tříd. hře v šachy se
nevěnuje především
mládež, což je škoda.
Avšak je-li účast mládeže v šachovém oddíle skutečně minimální, je tomu naopak v oddíle jezdeckém, kde mladí ukazují přímo vynikající výsledky. Na kontrolním
závodě
v Tlumačově získalo naše družstvo 2.,3.,
a 4. místo, v soutěži krajů Gottwaldov
– Ostrava 2. místo,
v přeboru dorostu okresu přebornictví, vítězství jednotlivců 2. místo z 35.
startujících. Jak velmi
dobré je to umístění pochopíme nejlépe
z toho, když vezmeme
v úvahu, že v tomto
závodě
startovali
koně, kteří reprezen-

tovali ČSR na mezinárodních závodech
v Lipsku.
…
Dobře si vedl i oddíl
turistický,
který
patří k nejaktivnějším složkám jednoty. Uskutečnil během
roku 12 vycházek
polodenních, 14 celodenních, 3 dvoudenní se stany, 1 pětidenní táboření. Odznak
„100 jarních kilometrů“ získalo 80 členů
oddílu. V turistickém
orientačním závodě se
stal okresním přeborníkem a získal putovní
pohár. Hlavní zásluha oddílu je v práci
s mládeží, která ráda
pod vedením zkušených
vedoucích
poznává krásy přírody
v okolí našeho města.
Svou činnost obnovil
letos i kroužek divadelní.

Oldřich
Hala
– předseda, Josef
Jaroněk – místopředseda, František Mojžíš
– jednatel, Ladislav
Hala – náčelník, Marie
Dubčáková – náčelnice, Josef Dufek – pracovník turistiky, Milič
Slezák – ideový pracovník, Oldřich Höfer
– hospodář, Emilie
Hanáková – zdravotník, Karel Kovář
– sportovní referent,
Ladislav Košař – referent pro stavbu stadionu, František Baláč –
člen výboru, Vladimír
Javorek – člen výboru, Josef Sulíček –
člen výboru, Zdeněk
Sulíček, - člen výboru, Miroslav Zahořák
– člen výboru.
Stavba stadionu byla
letos již třetí rok řízena stavební komisí
Tělovýchovné jednoty Sokol. Bylo odpracováno 8 514 brigádVýbor tělovýchov- nických hodin, což
né jednoty Sokol je méně než ve dvou
v tomto roce:
předcházejících letech.

Počáteční elán v brigádnické
pomoci
ochabl nejen u členů
TJ Sokol, ale především i u ostatních
občanů, kteří pomoc
přislíbili. Bylo to snad
v důsledku zvýšené
brigádnické pomoci
JZD, neboť v tomto
roce byla zejména sklizeň sena a obilí opožděna.
Ze státních prostředků bylo přiděleno 415 000 Kčs a do
1. 12. 1959 bylo vyčerpáno 338 926 Kčs
a brigádnickou pomocí zhotoveno dílo
810 000 Kčs. finanční
prostředky byly vyčerpány na úpravu pláně,
odvodnění svahů, provedena hlavní odvodová stoka, prováděno svahování, navážka přírodních tribun.
Na úpravách obvodové cesty bylo vytvořeno
dílo za 159 000 Kčs.
Konec zápisu v kronice pro rok 1959.
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kultura
Vánoce v knihovně

Letošní vánoční setkání dětí od 3-6 let se uskutečnilo
v prostorách Městské knihovny Josefa Čižmáře ve Vizovicích
dne 2. prosince 2009.

Díky sponzorství fy.Petrklíč – pí.Divílková, mohly děti
zhlédnout divadelní představení maňáskového divadla
ALIBABA z Napajedel. A pak začala správná příprava na
Vánoce.
Děti zdobily hvězdičkami, stromečky, obláčky a jinými ozdůbkami lampičky pro vánoční světlo. Každá lampička byla již opatřena drátěným ouškem, ozdobena drátěnými
motivy zvířátek a závěsem na čajovou svíčku.
Vánoční lampičky vyrobili a dětem darovali, rovněž jako
sponzorský dar, manželé Adamcovi z Vizovic.
Oběma sponzorům i touto cestou moc děkují děti i pracovnice knihovny.
Na závěr se děti ještě potěšily s modelovou železnicí
v duchu populární a oblíbené knížky „O mašince Tomášovi“.
Hana Stloukalová, vedoucí knihovny

Rychlík – Doba učení a zaměstnání
pokračování
Začala válka. Bratr Tonek
narukoval do Kroměříže
k 25. pluku. Byl jsem za ním
dvakrát na kole, on hubnul, stále říkal, že se nevrátí. Až v září 1914 jel s maršků do pole na ruskou frontu a první z kumpanie padl
u Sam, dostal kulu do hlavy
a hned byl mrtev. Pochovali
ho v jedné vesnici pod lipou,
jak nám vyprávěl jeho kamarád později. Bylo to 19.10.
1914.
Bratr Franta se hlásil dobrovolně, chtěl se dostat
k námořníkům a taky se
mu to povedlo. Dostal se
do Pulje k námořní pěchotě a tam celou válku prožil.
Žádných bojů se neúčastnil,
poněvadž tam nebyla fronta,
ani si nevystřelil.
Já jsem ještě v 1914 byl
u odvodu v Kroměříži. Tedy
málo brali, jenom asi 10 ze
30 vzali, měli tedy vojáků
dost. Já byl tedy nemocný
s krkem, ani mluvit jsem
nemohl, tak mě tedy nevzali.
Dělal jsem v zimě ve škole.
Vylijeme doma dva, Jenda
byl už vyučený, vyučil se
krejčím ve Vídni a také sestry se vrátily z Vídně domů.
Nebylo tam už práce. Mařa
měla ještě dítě malé – Karlíka

– tak nás bylo ke stolu dost.
Sestra Anda šila, měla svůj
stroj, ale té práce tady moc
nebylo, ale přece dost přispívala na živobytí. Já jsem
vydělal sem tam něco, ale to
už nebylo jak v míru. Ani
divadla, ani plese nebyly.
Zajímaly nás zprávy z bojiště – kdo padl a nebo byl
raněný a válka se vlekla dál
To se nestalo, jak se říkalo, že za tři měsíce budem
doma, že to vyhrajem. Zima
utíkala tedy pomalu. Na jaře
1915 válka trvala a chystaly se nové odvody. V květnu
bylo krásně. Vypravili jsme se
děvčata a chlapci, kteří byli
ještě doma, v neděli na výlet.
Tuším to bylo ke Chladné
studni na Barák. Tehdy jsem
se seznámil s Mařenkou
Kolářovou, kterou jsem
si zamiloval a od té doby
jsme se každý večer scházeli. Trvalo to jen krátký čas.
Patnáctého června jsem šel
k odvodu a 20. 6. už jsem
měl rukovat. Bylo nás tenkrát odvedených mnoho.
Brali všechno, bylo potřeba vojáků, mnoho už bylo
padlých. Mařenka plakala, jak mě uviděla s kyticů
za kloboukem – konec těch
krásných večerů se blížil.
Poslední večer před odjez-

dem byl zvlášť dojemný.
Lásku jsme si slíbili na věky.
Bylo to na lavičce před
jejich domem. Na památku na cestu do války mně
dala talisman – bylo to malé
pouzdro kovové a v něm byla
soška Panny Marie s děťátkem a omotaná papírkem,
kde bylo napsáno: „Budešli uprostřed boje, vzpomeň
sobě tam na mne, která pro
tebe jen žije a věčnou lásku
ti slibuje. Nechť tě Panenka
Marie ochrání od všeho
zla na vojně. To ti přeje až
do smrti milující Mařenka.“
Druhý den, bylo to v neděli odpoledne 21. 6. jsme
odjížděli. Byl nás celý vlak
a nádraží plné plačících
lidí. Ještě poslední políbení na rozloučenou. A bylo to
skutečně posledním, nevyplnilo se to naše přání, jak se
později ukázalo. Plakali jsme
oba, vůbec celé nádraží bylo
v pláči a také mnoho odjíždějících se nevrátilo. Zpívali
jsme píseň – „Mějte se tu
hezky, děvčata vizovský, jen
si na nás vzpomeňte, až veselá
budete, že jsem s vámi býval,
legraci užíval.“ A vlak ujížděl
a mnozí odjížděli naposledy.
Já jsem se dostal do Brna
k 3. pěšímu pluku.
V Bílovicích ve škole jsme

byli ubytováni. První, co
bylo, prohlídka kufrů – kde
našli slivovici, kterou zvláště chlapci ze Slovácka měli,
všechno se vylilo do kouta
na zahradě. Bylo nás tam
asi 200. Tam jsme dělali pěší výcvik asi 6 týdnů.
Tak nás přebírali do technických oddílů. Já jsem se
dostal do Mauteru u Kremže
na Dunaji. Tam bylo zajímavé cvičení. Každý den něco
jiného – na loďkách se učit
jezdit – na pontonech se učit
stavět mosty – také na suchu
přechody – to bylo všechno
svázané – dělat suky. Jindy
s třaskavinami zacházet –
trhat skály a mosty připravovat na vyhození – miny klást
a dělat pak zákopy i překážky drátěné i vyhazovat. Pěší
výcvik byl jen v sobotu a to
vyrukovala celá posádka, to
bylo před generálem. Jídlo
bylo ještě obstojné, cvičení
bylo únavné.
Ve volném čase jsem
psal lístky a dopisy, zvláště
s Mařenkou jsme si dopisovali často a láska naše trvala.
Hned, jak jsem dostal dopis,
jsem odpovídal a ona také.
Uměla krásně psát a já také,
a tak jsme se těšili navzájem
a měli se rádi i na dálku.
pokračování
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zajímavosti
Ve Vizovicích a v mikroregionech začínáme komunitní
plánování sociálních služeb
Každý z nás má své místo,
kde se cítí doma, svou komunitu. Pro občany Vizovic
je to město Vizovice, pro
občany v mikroregionech
Vizovicko-Slušovicko
je
to15 obcí, jehož střediskem
je obec s rozšířenou působností, kterou jsou právě
Vizovice.
Každý občan má své právo
na plnohodnotný život
ve své komunitě, v prostředí, které si sám zvolil, ve kterém se narodil, vyrostl, pracoval, a také zestárnul.
V určitých životních situacích můžeme mít pocit, že
se z této komunity vyčleňujeme, důvodem může být
nemoc, zdravotní postižení,
ztráta práce, nebo prostě jen
vyšší věk a následné omezení kontaktů.
Sociální služby mají
za úkol pomoci lidem udržet si své místo v této své přirozené komunitě. Každý má
právo na volbu, jak v této
komunitě žít a jak sociální služby využívat. Služba
se musí přizpůsobit potře-

bám konkrétních lidí, kteří
ji využívají. Otázkou je,
jak vytvořit sociální systém, který bude odpovídat
na potřeby těch, kterých se
to týká, tedy občanů vizovického mikroregionu.
Proto, aby bylo možné
zjistit tyto potřeby, slouží proces komunitního plánování sociálních služeb.
Cílem plánování sociálních
služeb je zajištění dostatečných sociálních služeb,
které jsou určeny pro občany mikroregionu Vizovic.
Proces KPSS (komunitního plánování sociálních služeb) má za úkol ve spolupráci s jejich uživateli (občany obcí), kteří o tuto službu
budou mít zájem s poskytovateli a zástupci obecních
samospráv zjistit současný
stav poskytovaných sociálních služeb, reálnou potřebu
občanů, udržitelnost a rozvoj v souladu s ekonomickými možnostmi obcí a prioritami kraje a státu.
Od 1. 1. 2007 vstoupil
v platnost zákon č. 108/2006

Sb. o sociálních službách,
který ukládá krajům povinnost zpracovat střednědobé
plány rozvoje sociálních služeb. Jednotlivé obce s rozšířenou působností se se svými
zástupci v pracovních skupinách podílí na tvorbě krajského plánu sociálních služeb.
Usnesením zastupitelstev
bude proces KPSS realizován
i v regionu.
Co to znamená pro občana? Má právo se do této
diskuse zapojit jako jeden
z členů triády uživatel, to
jest občan, a svým názorem ovlivnit budoucí rozvoj
sociálních služeb. Protože
mikroregion
VizovickoSlušovicko je členitý region,
cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb bude organizování besed
s občany v jednotlivých
obcích, zmapování a veřejná diskuse o jejich potřebách
a vzájemná diskuse občanů
a obecních samospráv, kam
se v sociální oblasti ubírat
a čeho ve vztahu k vyšším

územním celkům bychom
měli dosáhnout.
Je to proces dlouhodobý,
proces o vzájemné diskusi,
potřebnosti a v neposlední
řadě i o finančních možnostech jednotlivých obcí. Jsme
na samém začátku.
Ve Vizovicích se pravidelně začala scházet řídící skupina KPSS, složená ze
zástupců měst a obcí v regionu, poskytovatelů služeb
i samotných občanů, zástupců z řad uživatelů služeb,
kteří se od samotného začátku zapojují aktivně do činnosti.
Snahou je nalézat řešení
v oblasti sociálních služeb,
tak aby bylo přijatelné pro
všechny.
Aktivním
způsobem
mohou občané, každý
z nás, ovlivnit směr, kudy
se mohou sociální služby v našich obcích i okolí
ubírat. I vy můžete ovlivnit
svou budoucnost.
Ing. Eva Ludvíčková,
konsultant pro komunitní
plán města Vizovice

Environmentální výchova je prioritou
Společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. (dále
jen MOVO) která provozuje
vodovodní a kanalizační služby pro města a obce v okresech Olomouc, Prostějov
a Zlín, má ve svých dalších
cílech také rozvíjení environmentální výchovy mládeže.
Každoročně tedy pořádá soutěže pro školy, dny otevřených dveří, umožňuje exkurze na svých objektech a nově
zavádí také karafy na pitnou
vodu z kohoutku do restaurací.
MOVO uspořádala v květnu na Olomoucku a v listopadu na Zlínsku soutěž
s vodními kufříky Nejlepší

laborant pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících tříd
víceletých gymnázií a podpořila Eko-olympiádu jednotlivců ve Zlínském kraji.
Internetové soutěže skupiny Veolia SOS PLANETA
ZEMĚ, zabývající se ekologickou tématikou, se
na
Moravě
zúčastnilo celkem 68 školních
kolektivů z 31
škol.
Všichni soutěžící
z 6.–8. tříd základních škol
si zaslouží velkou pochvalu.
Soutěžních otázek a úkolů
se zhostili výborně a s velkým nasazením. Výsledky

soutěže lze nalézt na www.
sos-planeta-zeme.cz/soutez a na http://www.smv.cz/
voda-hrou.
Společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. obdržela v listopadu Cenu za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském
kraji v roce
2009. „Ocenění
si velice vážíme a budeme se
snažit získat podobné ocenění i v kraji Olomouckém,“
uvedla Helena Koutná.
Cenu uděluje LÍSKA
– občanské sdružení pro
environmentální
vzdě-

lávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Více
najdete na www.liska-evvo.
cz. V příštím roce MOVO
chystá opět výtvarně-ekologickou soutěž pro žáky
1. stupně základních škol.
Tato soutěž má již šestiletou tradici a zúčastňují se jí
školy z velkých měst i menších obcí v regionu působení.
Více o soutěži učitelé naleznou na www. smv.cz v kapitole Voda hrou.
Vše dobré do nového roku
přeje všem svým zákazníkům
společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. –
Váš provozovatel vodovodů
a kanalizací.
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zajímavosti
Rozpis evangelických shromáždění v Adventu a Vánočních svátcích
Advent
29. 11.

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

8:45

6. 12.

služby Boží na druhou neděli adventní

8:45

13. 12.

služby Boží na třetí neděli adventní

8:45

20. 12.

služby Boží s dětskou vánoční hrou na čtvrtou neděli adventní

8:45

Vánoce
24. 12.

služby Boží na Štědrý den

15:00

25. 12.

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

8:45

Konec roku a nový rok
27. 12.

služby Boží na první neděli po Vánocích

8:45

31. 12.

služby Boží na závěr občanského roku

16:00

3. 1.

služby Boží novoroční s vysluhováním sv. večeře Páně

8:45

Jménem staršovstva vizovického sboru přejeme Vám i Vaší rodině pokoj a radost v adventním čase i o vánočních svátcích.
A do nového roku 2010 odvahu a nadějného ducha od Pána Boha!
kurátor Jindřich Karásek, farář Jiří Malý

Pořad katolických vánočních bohoslužeb
Čtvrtek 24. 12.
Štědrý den

Pátek 25. 12.
Hod Boží vánoční

Sobota 26. 12.
Svátek sv.Štěpána

Čtvrtek 31. 12.
Silvestr

Pátek 1. 1. 2010
Nový rok

15:00 (pro malé
děti a tatínky)

8:30

8:30

15:30

10:00

22:00

11:00

—

—

—

Bratřejov

24:00

10:30

9:45

16:00

10:30

Jasenná

20:00

8:00

8:00

16:00

8:00

Vizovice
Kostel sv. Vavřince

Otevřený kostel sv.Vavřince
(adorace u betléma)

Pátek 25. 12.
Hod Boží vánoční

Sobota 26. 12.
Svátek sv. Štěpána

Neděle 27. 12.

15:00−18:00

15:00−18:00

14:30−17:00

Pozvání
• V neděli 20. 12. 2009 v 15:00. hod. na Adventní zastavení s hudbou a zpěvem v kostele sv. Vavřince – program ve spolupráci
Centra pro rodinu a ZUŠ Vizovice.
• V sobotu 26. 12. 2009 v 15.00 hod. na tradiční koncert Vizovského Juráše v kostele sv.Vavřince.
• V neděli 27. 12. 2009 ve 14.30 hod. pásmo vánočních písní u betléma v kostele sv.Vavřince.

Eduard Peck: Výběr pranostik z Vizovicka
Leden: Dyž neudrží leden, tož neudrží ani jeden. Lednová
voda, věčná škoda. Mokrého ledna bojíja sa súsky aj bedna.
Pakli leden mokrý bývá, jistě vína nedolívá.Jak leden popustí, tak březen přidrží. Lednový déšť hnojí hřbitovy. Je-li teplo
v lednu, sahá bída ke dnu – hlad a bída ke dnu. Na nový rok
o vrabčí krok, na tři krále o husí krok dále. – Nejsladší jméno
Ježíš, ke kamnům nejblíž. – Na obrácení sv. Pavla je na poly
pecen, tj. kolej sa zedlo chleba od žní do sv. Pavla, tolej sa ho
zí od sv. Pavla do žní.
Únor: Co si únor zazeleňá , březen si to hájí; co si duben
zazeleňá, květen mu to spálí. Dyž v únoru létajů muchy, tož
v březně vzdychajů ovce. – 2.Na hromnice dyž teče voda
kolajama, aby ovčák sbíral pod jaslama. Dyž uhlédneš na
hromnice kaplinku, tož sa skovaj každů objedinku. Dyž sa
pták napije na hromnice z kolaje to sa volek v létě napase na

cestě nebo na skalce. Hromnice o jatelině, veliká noc o sněhu.
Je-i na hromnice obloha jasná, je ovoce jisté.Hromnice, půl
sanice. Hromíc, zimy polovic; od hromíc, ešče víc.Dyž na
hromice mrzne, jeleň búrá búdu; dyž je na hromice teplo,
jeleň staví búdu. – 5. Svatá Agáta na sníh bohatá. – 24. Dyž
Matěj hodí, zemák sa na skále urodí. Dyž je na Matěja mráz,
tož jich bude ešče čtyřicet, dyž není, tož jich bude ešče bez
počtu. Matěj píchá žížlavé hlavénky do sněhu. Dyž přijde
Matěj na rozbedněné potoky, tož jich zabední. Matěj ide na
ledy, ale někdy má slabú sekyru. Najde-i Matěj led, seká ho
hneď; nenajde-i ledu dělá ho hneď. Nezastane-li Matěj křenců, tož ich nadělá. Dyž Matěj s Josefem ostanou v hospodě,
tož přijde Matka a vyžene jich; lesti sa nedají,tož přijde Jura
a ten jistě vyžene jich všecky. Matěj štípe dříví, Josef topí,
Matka vaří, Jura jich vyháňá.
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Tříkrálová sbírka 2010
Tříkráloví koledníci se objeví u vašich dveří 9. ledna
2010, aby svou dobrovolnou
a bezplatnou službou získali od štědrých dárců příspěvky do zapečetěných pokladniček se znakem České katolic-

ké charity, které budou sloužit pro podporu projektů pro
lidi v nouzi.
Věříme, že i přes hospodářskou krizi budete stejně velkorysí jako v minulých letech
– v r. 2009 se tímto způso-

bem vybralo v našem městě
101 742 Kč. Tato humanitární akce patří již tradičně
k akcím s širokým ohlasem
celé naší veřejnosti a zejména Morava dává všem dobrý
příklad solidarity s těmi

nejpotřebnějšími. Kdo by
koledníky nestihl, může přispět do pokladničky v kostele sv. Vavřince následující
neděli, případně donést svůj
příspěvek na římskokatolickou faru.
- vl-

Nemocnice Milosrdných bratří má novou střechu
V roce 2007 jsme zahájili opravu střechy nad secesní částí budovy nemocnice.

V letošním roce jsme opravu dokončili. Na akci se
podílel částkou 465 000 Kč

i Zlínský kraj v rámci programu Regenerace městských
památkových zón. Město
Vizovice přispělo částkou
132 857 Kč.
Nutnost opravy dokazují
snímky poškozených trámů,
které vypovídají o stavu dřevěných konstrukcí střechy.
V průběhu oprav jsme zjistili velké poškození stropních
trámů, zhruba nad polovinou budovy. Proto jsme byli
nuceni opravit navíc i stropní konstrukce nad dvěma
pokoji. Vše probíhalo jen
s nejnutnějším omezením

provozu, a tak i pracovní podmínky lékařů, sester a veškerého personálu nemocnice
nebyly bezproblémové. Tato
rozsáhlá oprava byla možná
i díky štědrosti příznivců
nemocnice, kterým za jejich
pomoc děkujeme.
Závěrem mi dovolte popřát
všem čtenářům Vizovských
novin láskyplné a radostné
Vánoční svátky. Hodně štěstí
a zdraví po celý následující
rok 2010.
Zdeněk Adamuška,
správce nemocnice

Zapomenuté výročí
Říká se, že kdo si hraje,
nezlobí. Takovým druhem
hry – koníčka – je sběratelství. Sbírat se dá leccos –
staré hodiny, elektrické izolátory, viněty od nejrůznějších potravin a nápojů, sbírat
můžeme motýly (na které lze
lákat k návštěvám pánských
budoárů dámy všech věkových kategorií). Myslím, že
k velmi frekventovaným sběratelským oborům patří filatelie. Filatelie může mít dále
různé podobory: zajímá se
o témata koní, bitev, automobilismu, dále vším, co
souvisí např. s Antarktidou
a podobně.
Možná se neví moc o tom,
že i ve Vizovicích je Klub filatelistů. Vede ho pan Martykán
z Jasenné a mimo dalších asi
deseti členů k tomuto klubu
patří i pan Libor Macek, rovněž z Jasenné. Kromě známek sbírá staré artefakty

z Vizovic a okolí. Součástí
získávání předmětů zájmu je
i směna. A směna nemusí být
o tom,“jak dědeček měnil
až vyměnil“, ale jak nás pan
Macek přesvědčil, zisk může
být mimořádný. Za pár starých pohlednic totiž získal
věc, která nám vyrazila dech.
Díky panu Mackovi může
Redakční rada Vizovských
novin oslavit osmdesáté výročí novin, vydaných
ve Vizovicích. Jmenovaly se
VIZOVSKÝ ZPRAVODAJ
a v záhlaví měly následující
motto: Vychází čtrnáctidenně, nepolitický list vizovských
občanů. Všimněte si názvu:
VIZOVSKÝ ZPRAVODAJ.
Naše noviny se původně jmenovaly VIZOVICKÉ
NOVINY. Což je z češtinářského hlediska správně
(každý své cti dbalý počítač vám VIZOVSKÉ označí za chybu). Z hledis-

ka vizovických patriotů je
však správné VIZOVSKÉ
NOVINY. Toto označení
někdy v roce 1993 prosadila paní učitelka Dubčáková,
která se pravidelně zúčastňovala zasedání městského
zastupitelstva. (Pro pamětníky: paní učitelka Dubčáková
byla významná sokolská
funkcionářka a cvičitelka,
bohužel se na ní podepsalo známé heslo: „sportem
k trvalé invaliditě.) Z jejího
příkladu však můžeme vidět,
že když občan něco chce,může to prosadit.
Redakční radě VIZOVSKÝCH NOVIN se tedy
dostalo do rukou číslo z roku
1929, kdy toto periodikum
začalo vycházet. Velkou část
vydání (snad 40%) tvořila
reklama, která patrně v podstatné míře hradila náklady na vydání. Číslo stálo 50
haléřů, předplatné na 12 čísel

7 Kč, do ciziny včetně poštovného 14 Kč. Bohužel jsme
nikde neobjevili tiráž: kdo byl
vydavatelem, redakční radu,
náklad a podobně.
Obsahem čísla byly kromě
reklamy zprávy nejen z Vizovic,
ale ze širokého okolí: z Jasenné,
Zádveřic, Slušovic, Lípy, záhoří
a dokonce z Podkopné Lhoty.
Byly zde články poučné (jak pěstovati moruši, jak bydleti), byla zde
černá kronika(autonehoda ve Vizovicích), byly zde
i humorné články a vtipy.
Oslavme osmdesáté výročí našich novin. Neměly to
v životě snadné. Musely procházet obdobími vzestupu
i úpadku. Jak je vidět, tak přežily. Doufejme,že jejich dnešní podobu ocení budoucnost
kladně, že zůstanou zachovány budoucím generacím
a nezapadnou pod nánosem
prachu a zapomění.
jhr
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historie vzniku dráhy z „Vyzovic do Otrokovic“
Od svého narození v roce
1930 jsem bydlel s rodiči
v Nádražní ulici ve Vizovicích.
Jak jsem začal vnímat okolní
svět kolem mé zvídavé dušičky,
tak ze všeho nejvíce mne začaly zajímat různé zvuky, které
se ozývaly z blízkého nádraží.
Maminka asi pochopila můj
zájem a tak většinou mne vozila v kočárku k nádraží. Byl
jsem tehdy fascinován černým
strojem dýmajícím štiplavý
kouř a významně houkajícím,
když se dával do pohybu. Při
tom se vždy zahalil do oblaků páry a také jsem vždy obdivoval muže v modrých uniformách, kteří naskočili tomuto pro mne zázračnému stroji na stupátko a který se rozjížděl a zastavoval na jejich povely. Brzy jsem pochopil, že lokomotiva přejíždí po jiné koleji
aby byla napojena na opačnou
stranu vlaku směrem na Zlín.
Dnes je naše nádraží o tuto
nostalgii ochuzeno, protože dýmající lokomotivy jsou
dávnou historií a protože
do Vizovic jezdí jen regionální motorové soupravy. Nastaly
i další změny, již před léty
bylo zbouráno velké skladiště pro ukládání zásilek a zmizela i úschovna kol a současně s těmito změnami již není
na nádraží tolik personálu.
V tomto roce jsme se dočkali významného výročí, a to že
naše dráha v tomto roce oslavila 110tileté výročí od zahájení pravidelného provozu z Otrokovic do tehdy
„Vyzovic“. Za krátkou dobu
budeme vstupovat do posledního roku prvního desetiletí 21. století. Sice to zní dosti
zvláštně, ale je tomu tak. Vždyť
vstup do třetího tisíciletí jsme
slavili nedávno – bylo to skutečně před devíti roky.
Čas je neúprosný a stále
pravidelně nám přináší nové
poznatky. Mám mnohdy pocit,
ten čas utíká stále rychleji, ale
není tomu tak, jen si musíme
přiznat, že mnohdy pomíjíme

Kopie první strany „Listiny o koncessi ze dne 24. září 1898 pro místní dráhu z Otrokovic do Vyzovic“.

velmi významná výročí, která
se dotýkají našeho města ale
i současně našeho života. Rád
bych proto připomenul jedno
výročí, které je velmi významné pro naše město.
Dne 8. října tomu bylo
právě 110 let, kdy byl oficiálně zahájen pravidelný provoz
na místní dráze z „Otrokovic
do Vyzovic“/ tak se koncem
19. století psal název našeho
města/. Je to pro náš region významné výročí, a proto
bych rád současné generaci
připomenul za jakých podmínek tato dráha vznikla. Tato
„lokomotivní dráha“ vznikla
z nadšeného popudu několika vizovických občanů počátkem devadesátých let devate-

náctého století. Byl to mimořádně šlechetný čin několika občanů Vizovic, kteří byli
sdruženi okolo Okresní záložny ve Vizovicích. Tito nadšenci vydali prohlášení o nezbytné potřebě nové dráhy, která
by vnesla do tohoto chudého kraje nový život. V té době
na území Moravy a Čech vznikaly místní dráhy, které byly
převážně odbočkami od hlavních strategických tratí. A tou
byla právě dráha vedoucí
z Vídně přes Břeclav, Přerov,
Bohumín a dále až do Krakova.
„Parostrojní dráha“ byla v podstatě zahájena provozem již dne
6. června 1839 v úseku Vídeň
– Břeclav. Ale o dva roky později byl také uveden do provo-

zu úsek z Uherského Hradiště
do Přerova. Vlaky původně
Otrokovicemi jen projížděly
a nádraží byla vybudována jen
v Napajedlích a Tlumačově.
Teprve roku 1882 byla
v Otrokovicích otevřena
zastávka a o čtyři roky později
bylo zde v Otrokovicích zřízeno čtyřkolejné nádraží.
Ale nyní bych rád seznámil čtenáře VN jak to bylo
se vznikem a výstavbou dráhy
z Vizovic do Otrokovic. Mezi
prvními, kteří složili potřebnou peněžní záruku ve výši
30 zlatých, byli jen tehdejší
občané města Vizovic, rolníci
Josef Čižmář, František Šála,
lékař MUDr. Josef Franta
a cestmistr Táborský. Stavbu
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dráhy podpořila pouze zemská subvence zemského úřadu
v Brně. Deset let trvalo, než
dráha dostala konkrétní podobu, a dalších pět let si vyžádala příprava stavby. Původně se
počítalo s napojením dráhy
na nádraží v Napajedlích.
Obec Napajedla ale neměla dostatek finančních prostředků, a tak bylo rozhodnuto o napojení v nově vybudované zastávce Otrokovice,
která byla v důsledku odbočení do Vizovic přestavěna
na nádraží. Vizovická dráha
byla napojena v Otrokovicích
velmi úsporným způsobem
a to tak, že koleje od Vizovic
končily přímo před nádražní
budovou.
Akciová společnost pro
výstavbu dráhy měla sídlo
ve Vídni. Koncesní listina
povolující výstavbu byla vydána dne 24. září 1898 a byla
podepsána c.k. ministrem
železnic rytířem Wittekem.
Stavební povolení bylo vydáno již o rok dříve. Stavba byla
svěřena stavebním firmám
inženýrů Emila Janovitze
z Kroměříže a Emilu Törekovi
z Budapešti.
Při
této
příležitosti musím vzpomenouti, že
obec Vizovice byla již v roce
1466 povýšena králem Jiřím
z Poděbrad na městečko,
čímž Vizovice již od té doby
se staly významným středis-

kem tohoto regionu. Zlín byl
koncem devatenáctého století
bezvýznamnou obcí (doslovná citace z historických materiálů) , takže v té době založená obuvnická firma rodiny Baťů ve Zlíně později získala možnost napojení
na velmi významnou železnici z Vídně do Krakova a současně do celé tehdy vybudované sítě železnic.
Koncesní listina naprosto
nesmlouvavě stanovila termín výstavby na dobu dvou
let. V §2 této smlouvy bylo
stanoveno, že pokud nebude dodržen termín výstavby, bude kauce prohlášena
za propadlou. Délka trati
z Otrokovic do Vizovic byla
projektována takřka stejně, jaká je v současné době.
Na této trati byly zřízeny tato
nádraží a zastávky: nádraží Otrokovice a Malenovice,
zastávky Louky a Prštné,
nádraží Zlín, zastávky
Příluky a Želechovice, nádraží Lípa-Slušovice, zastávka
Zádveřice a koncové nádraží Vizovice.
V koncesní listině byl stanoven rozchod kolejí „pravidelný“ tj. 1.435mm a rovněž byla určena rychlost vlaků
do 30km v hodině. Uvedením
dráhy Vizovice – Otrokovice
se město Vizovice dnem
8. 10. 1899 dostalo na železniční mapy a do jízdních řádů.

Tato skutečnost hrála důležitou roli nejen ve Vizovickém
regionu, ale byl tím dán podnět i v ostatních českých krajích k budování přípojných
železnic od hlavních tratí.
Skutečnost, že vizovická dráha byla podpořena jen
zemskou subvencí, se projevila tím, že tato dráha nebyla zařazena do zestátňovací akce v roce 1925. V roce
1931 se místní dráha Vizovice
– Otrokovice akciová společnost, přetransformovala
(„bez tunelování“) do společnosti Otrokovicko-ZlínskoVizovická Dráha (OZVD).
Zestátnění této dráhy proběhlo až k 1. květnu 1948.
Celá řada občanů se
v dnešní době ještě domnívá, že dráha vznikla zejména z potřeb firmy Baťa. Tento
názor je ale mylný, a proto
jsem se snažil ve svém příspěvku objasniti vznik koncové dráhy do Vizovic. Firma
Baťa se stala majoritním
vlastníkem akcií až po roce
1935. Vstup této firmy byl
velmi pozitivní. V roce 1937
se velmi intenzivně pracovalo zejména z podnětu
firmy Baťa na prodloužení
dráhy z Vizovic do Polanky
s cílem vybudovat páteřní dráhu z Prahy do Košic
přes Zlín. Druhá světová
válka ale všechny práce zastavila, a tak až po válce se

Zbojník a halina
Nakladatelství ve Vizovicích,
jehož hlavní náplní je vydávání regionální literatury, vám doporučuje následující pohádkovou knížku
jako pěkný vánoční dárek trvalé
hodnoty.
Kniha „Zbojník a Halina“ od J.
F. Bobáka je určena malým i velkým čtenářům. Autor použil krásnou jadrnou češtinu. Knihu ilustroval zlínský výtvarník L. Pálka, kreslíř večerníčkových příběhů z autorského týmu legendy animovaného
filmu H. Týrlové.
Kytice pověstí a pohádek o lásce,
věrnosti a zradě nás zavede do ves-

niček schovaných mezi valašskými
kopci a horami, do Vizovic, Jasenné,
Lidečka, Francovy Lhoty, na Soláň
i do prostředí Zlína a jeho okolí.
Knížka vychází z místních lidových
tradic. Především jsou to příběhy
o zlých pánech, čertech a zakopaných pokladech. Pohádky jsou stejně
poučné jako vtipné a krásné.
Texty i ilustrace jsou opravdu nádherné. Potřeba věnovat se problematice vztahu národopisu, lidovým tradicím a literatuře je nutností.
Knihu můžete zakoupit v knihkupectví ve Vizovicích.
Ludmila Velcerová

velmi pomalu začalo pokračovat ve výstavbě. Znárodnění
v roce 1948 a následný nedostatek financí výstavbu definitivně budování tohoto napojení do Valašské Polanky znamenalo konec výstavby. A co
bude dál? Netroufám si myslet dopředu. Když se ale bude
dále rozvíjet kamionová přeprava tím tempem místo drážní přepravy, tak bude potřeba
budovat nejen čtyř, ale i vícepruhové silnice a dálnice.
A ještě jedno poučení
vyplývá z nadšení a vybudování dráhy z Vizovic
do Otrokovic. Byla to mimořádně krátká doba výstavby, která trvala pouze dva
roky. Tehdy nebyla k dispozici dnešní dokonalá mechanizace a těžkotonážní nákladní auta. Vždyť celá dráha byla
vybudována bez mechanizace a jen ručními pracemi dělníků. K přepravě materiálů
tehdy sloužily koňské potahy, protože auta pro přepravu těžkých materiálů nebyla.
A proto končím otázkou:
Dokázali bychom to nyní
ve 21. století také za pouhé
dva roky?
Ing. Z. Matyáš
Všechny údaje byly čerpány ze soukromých sbírek autora
a z publikace „Tady končí koleje“, kterou připravila a vydala
redakce „Železničáře“ a „ČD pro
Vás“ v měsíci lednu 1999.
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VDZ ‒ Výroba dopravních zařízení, Vizovice
Tento závod v podstatě zavedl ve svých počátečních fázích Oldřich Trčka,
který využil sousední stodolu
v dnešní ulici Zlínské a umožnil svému známému, aby ze
Sudet, odkud byli vystěhováni Němci po 2. světové válce,
převedl svou výrobu drátěnek a drhlic do tohoto objektu. Tato budova byla původně skutečnou stodolou, kterou
tvořily prvotně jen kamenné
pilíře, jejichž spoje a stěny byly
vyplněny dřevem. Sem sudetský Němec převedl svou firmu
Eduardsttop, která byla následně v roce 1948 znárodněna.
Výroba drhlic a drátěnek
přešla postupně různými majiteli. Původně to byl v roce
1955 krajský NV, pak podnik
Obnova Valašské Meziříčí, pak
Obnova Gottwaldov, okresní průmyslový podnik, kde se

vyráběly též vichrové spony
na střechy a vlnité eternitové
střechy. Podnik patřil k podobným provozovnám, které fungovaly v té době například
v Želechovicích, Otrokovicích
nebo Malenovicích. Celý velký
podnik měl v té době asi 700
zaměstnanců.
V roce 1990 vstoupil jako
Obnova Zlín do malé privatizace, kterou v té době
podal Jan Kutěj pod názvem
Drátěnka Vizovice do privatizace. Po úspěchu projektu použil půjčku od KB a založil společnost s ručením omezeným,
která se věnovala výrobě drátěného zboží.
Kolem roku 1995 se firma
začala věnovat též výrobě disků a pryžových foukaných kol do manipulačních
strojů. V rámci dřívějších tradic nejprve spolupracovala

se Slovenskem, spolupráce se
dařila a později v letech 2002
– 2005 s firmou STARCO
A/S v Dánsku. Spolupráce ji
naučila požadavkům evropské kvality, evropskému myšlení i zvyklostem evropského obchodu. Výrobě a obchodu se dařilo, rostla spolupráce s Dánskem, Polskem,
Maďarskem, Holandskem
a Belgií, Litvou, v Anglii to
byla například firma Wheel
Solution Ltd.
V letech 2008 – 9 odešlo
50% trhu, ale firma a další
generace podnikatelů se naučila variabilitě a možnostem
kontaktů s celým světem.
V současné době je už firma
bez finančních závazků.
Výroba drátěnek mezi
výrobky firmy stále patří,
i když se tyto výrobky více
než v kuchyni používají v prů-

myslu např. na čištění nádob
nebo do klimatizací automobilů. V současné době ale v sortimentu firmy převažuje výroba a prodej kompletních kol,
disků, pneumatik a duší pro
průmyslovou, manipulační,
zemědělskou a zahradní techniku, čtyřkolky (ATV), motokáry (Kart), malotraktory, golfové vozíky aj. Zaměstnanci
firmy jsou skvělými odborníky. Toto tvrzení podporuje fakt, že firma sponzoruje
jezdce na závodech MČR Side
a quad, Crossracing Cup, kteří
pro ni testují pneumatiky pro
čtyřkolky. Stačí se přijít přesvědčit, jste předem vítáni.
V současné době má
firma přes 25 zaměstnanců
a na dvoře je rušno, zejména
když dojede kamion, který je
nutno urychleně vyložit nebo
naložit. 
-jkl-

Plán činnosti klubu důchodců Vizovice na rok 2010
28. ledna 2010
25. února 2010
25. března 2010
29. dubna 2010
27. května 2010
24. června 2010
30. září 2010

20. dubna 2010

18. května 2010

15. června 2010

21. září 2010

12. října 2010

je pozván na schůzku seniorů místostarosta Ing. Burkart Jaroslav
je pozván na schůzku seniorů Mgr. Josef Zdražil místopředseda asociace nestátních neziskových
organizací Zlínského kraje
jsou pozváni příslušnici Policie ČR
je pozvána paní Divílková Jaroslava bylinky + zastupitelka města
je pozvána paní Radomíra Pečeňová vedoucí DOTEKU pečovatelská služba
je pozvána paní Jiřina Trlicová vedoucí kulturního střediska Vizovice
je pozván místostarosta Ing. Jaroslav Burkart
Plán zájezdů na rok 2010
úterý okrasné zahradnictví TONJA Kunovice Solná cesta 394
Uh. Hradiště Mariánské náměstí cukrárna prohlídka města
Zámek Uh. Ostroh prohlídka
Poutní místo Blatnice kostel
úterý Mikulov zámek,muzeum vinařství, prohlídka města ,možnost výstupu na Svatý kopeček, jeskyně
na Turoldu
Dolní Dunajovice prohlídka
Pavlov sklípek Florián Mušovské jezera
úterý Včelařské muzeum Chlebovice možnost nákupu medu,medoviny a jiných věcí
Důl Paskov ve Staříči prohlídka dolu
Kozlovický mlýn a pivovar prohlídka
úterý Čechy pod Kosířem muzeum kočárů náměstí Svobody 377
Náměšť na Hané prohlídka zámku
Bystrovany u Olomouce zahradnictví
úterý Jalubí okrasné zahradnictví prohlídka možnost nákupu
Uh. Hradiště Orlovna + Budařova cukrárna
Polešovice sklípek Stanislav Míša

Přihlašování na zájezdy probíhá na schůzkách v kavárně kulturního domu – vstup z parkoviště. Později u paní Horákové
Marie, na tel.: 577 454 366. Autobus bývá přistaven na parkovišti za kulturním domem.
Za Klub důchodců Vizovice Vajďák Stanislav
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Co dělat, když
už vlastní síly nestačí?

Moudrá slova
(O osudu)
„Osud je příčinná spojitost věcí“.

Zenon z Kitia

„Osud člověka je utvářen jeho povahou.“

Nepos

„Člověk se narodí buď šťastně, nebo nešťastně a je unášen
nezadržitelně proudem, který vede jednoho ke slávě a druhého k ponížení.“

Diderot

„Gaude sorta tua.“ – „Raduj se z údělu svého.“ horatius
„Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní
hloupé kousky.“ „Osud míchá karty, my hrajeme.“
Schopenhauer
„Obrať se čelem k svému osudu: buď se mu vyhni –
a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž.“
N. Machiavelli
„Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.“
Konfucius

Naše společnost nabízí laskavou a praktickou pomoc. Dotek®,
o.p.s. zajistí pečovatelskou službu. Jedná se o péči lidem, kteří
si pro nemoc či stáří nemohou zajistit úkony běžného denního života. S pomocí však mohou žít samostatně ve své vlastní domácnosti.
• Zajistí úlevovou pobytovou péči v prostorách DPS. Jedná
se o krátkodobý pobyt pro ty, kteří jsou odkázáni na pomoc
druhých 24 hodin denně. V domácím a útulném prostředí.
• Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek pro usnadnění
ošetřování v domácnosti svými blízkými.
• Umí dát praktické rady všem, kteří chtějí své blízké těžce
nemocné či umírající ošetřovat sami doma, ale neví jak na to.
• Nabízí denní pobyt v prostorách Dotek®, o.p.s, těm, kteří
nechtějí být celý den sami (školka pro velké).
Všechny vyjmenované služby a na úrovni, ze které nechceme slevit, můžeme nabízet jenom díky pomoci štědrých institucí, jednotlivců a firem. Patříte-li k těm, kteří svou usilovnou
prací dosáhli finančních možností, které Vám či Vaší firmě
umožní zapojit se k filantropům, vězte, že Vaše věnované prostředky budou vynaloženy smysluplně k budování sítě služeb,
bez kterých se jednou neobejde žádný z nás. Za Váš dar či
jinou pomoc děkujeme a Vážíme si Vašich etických a morálních hodnot.
Lidé se o nás začínají zajímat většinou až v okamžiku, kdy
se setkají s lidským trápením či problémem. Abychom mohli
pomáhat, musíme být připraveni. Stane se tak, i díky Vám.
Tel.: 737 024 823, 577 453 396, r.dotek@seznam.cz,
www.pecovatelstvi-dotek.cz
za Dotek®, o.p.s, Radomíra Pečeňová

Děti mají možnost objevovat novou Galaxii
Maminky se už nemusí obávat, že jim na podzim
na hraní s dětmi zůstanou
pouze zablácená či zasněžená pískoviště. Na Vršavě
ve Zlíně totiž vyrostl první
zastřešený rodinný zábavní
park v kraji. Do provozu byla
multifunkční hala uvedena 23. 10. 2009. V zahraničí
jsou tato centra velmi populární, v ČR jde však o zcela
jedinečný projekt, který pod
jednou střechou nabízí zábavu, sport a odpočinek pro
celou rodinu.
„Na ploše 2500 metrů čtverečních je připraveno bezmála dvacet hracích a sportovních zařízení především pro
děti od dvou do dvanácti let,
ale na své si přijdou i starší
sourozenci a rodiče. Narozdíl

od komerčních obchodních
center a klasických dětských
koutků v této hale naleznou děti spoustu překvapení a řadu nezvyklých atrakcí, které je animují k pohybu a různým hrám. Každá
z atrakcí symbolizuje jinou
planetu či galaxii. „Za jediný den tak můžete společně uskutečnit dobrodružnou
cestu vesmírem“ – pochvaluje si jedna ze zakladatelek haly Galaxie, Mgr. Jana
Valášková.
Všechna zařízení v hale
podléhají přísným bezpečnostním i hygienickým předpisům. Díky tomu si mohou
i dospělí bez obav o své ratolesti užívat návštěvy haly v prostorách bistra nebo si sami
vyzkoušet některé z atrakcí.

Kromě zmiňovaného občerstvení park GALAXIE nabízí rodičům čtenářský koutek
či sledování různých projekcí,
vystoupení a programů. Bez
problémů je tak možno prožít v Galaxii společně celý den
plný zábavy, pohybu i odpočinku.
Školy a jiné kolektivy zase
mají možnost výletu do tohoto zábavního parku spojeného
se vzdělávacím a tělovýchovným programem.
Jako bonus nabízí hala také
velmi oblíbené oslavy dětských narozenin. Spokojené
a šťastné jsou pak nejen děti,
ale i maminky, které si narozeninový den své ratolesti
užijí v klidu a bez stresu.
„Hlavním posláním je rodinám, školám a jiným orga-

nizacím poskytnout příjemné prostředí, kde se děti
bezpečně pobaví a rodiče si
oddechnou, a to bez ohledu na roční období“ – uvedla Jana Valášková. Ano, právě
v posledních letech velmi
časté výkyvy počasí na podzim a v zimě odstaví z provozu řadu venkovních zařízení
pro nejmenší. Hala je krytá
a v provozu celoročně.
Díky významné finanční
podpoře z Evropských fondů
bylo navíc možno celý areál
doplnit o hotel, wellness, stylovou restauraci, půjčovnu
kol, in-line bruslí a venkovní
posezení, které budou v provozu za několik týdnů po otevření haly.
Více informací:
www.galaxiezlin.cz
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Společenská kronika
září − říjen 2009
Narození:
Theodora Josefina Prieložná
Rodiče: Pavel a Markéta Krajčová
Jindřich Štěpáník
Rodiče: Jaromír a Veronika roz. Bašandová
Lucie Trlicová
Rodiče: Pavel a Marie roz. Stiborová
Barbora Polomíková
Rodiče: Jaromír a Markéta roz. Vařáková
Nicolas Žajgla
Rodiče: Pavel a Martina Vykydalová
Ema Šenkýřová
Rodiče: Milan a Jana Růžičková

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 5.
Obtížnost: S − snadné, O − obtížné, N − nejobtížnější

5

3

9

7

4
9

6

7
4

3

Eliška Holbíková
Rodiče: Karel a Gabriela Sontagová

9

6
2

9

2

4

1

3

8
6

6

2
5

9
8

1

9
3

4

3
9

3

9
5

9

Sňatky září a říjen

2

6

Jan Zmrzlík a Lenka Šťastová, oba Vizovice

4

Jiří Slezák, Vizovice a Kamila Řezáčová
Martin Ralbovský, Vizovice a Eliška Svobodová
Jiří Moučka a Ivona Tichá, Vizovice

1

2

2

6

6

6
2

4

3

2

8

5

Jan Klimpera a Hana Ulrychová, Vizovice

1

7

David Hlavička, Vizovice a Daniela Michalová

7
6

9

David Březík a Veronika Horčicová, oba Vizovice

1

4

3

Marek Řezáč a Ivona Kunovská, oba Vizovice

9

6

2

3
8

2
7

4
8

2
4

1
2

8

Pavel Vyoral, Partyzánská 500, 84 let

Vážení čtenáři, v rubrice společenská kronika zveřejňujeme
významné životní události, které se týkají obyvatel Vizovic.
Pokud jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodu nezveřejňovat
tyto informace týkající se vás osobně, nebo vašich blízkých,
obraťte se, prosím, na tel. číslo 577 599 170, 724 180 008,
lenka.balkova@mestovizovice.cz.
Vaše přání budeme respektovat.

3

9

Úmrtí:

Karek Špaňhel, Vizovice a Michaela Arnoštová

8

7

4

8

Vojtěch Táborský, Vizovice a Veronika Petrůjová

7

8

5

Tomáš Ulrych
Rodiče: Vlastimil a Kamila roz. Čadová

Ondřej Kruťa
Rodiče: Ladislav a Lenka roz. Navrátilová

3
2

Jáchym Kohout
Rodiče: Vojtěch a Jana roz. Veškrnová

Martina Švagerková
Rodiče: Kamil a Jana roz. Sklářová

2

2

Ella Malá
Rodiče: Roman a Gabriela roz. Ševčíková

Zuzana Hábová
Rodiče: Robert a Miroslava roz. Tomšová

4

7
2
1

2

5

8
7
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Potřebujeme se zabývat stářím ?
že potřebných bude přibývat se stárnutím populace. Ale nespojujme si stáří
jenom s něčím negativním, opak může být pravdou. Pomyšlení, že zestárneme také my sami, zatlačujeme ve svém vědomí až kamsi
dozadu, až tam, kde vlastně skoro není. Stáří je hlavně normálním obdobím života. Normálním hlavně pro
ty, kteří budou mít to zdraví a štěstí… Co jiného si však
všichni přejeme. Nu a když
zdraví a štěstí máme a dožíváme se díky němu v průměru daleko vyššího věku než
všechny předchozí generace, najednou tu máme potíž.
Stárnutí společnosti vidíme
jako problém.
„Není to tak snadné. Celý
život pracuješ, vzděláváš se,
o něco usiluješ - a najednou Ti tam napíšou jenom:
důchodce.“ Starší lidi vlastně tímto označením odsouváme někam pryč ze života nás „aktivních“, „produktivních“ lidí. Ke své škodě
nejsme schopni vnímat přínos toho, že tu nyní žijí dvě
či tři ale daleko více generací, které si mohou nejen pře-

dávat své zkušenosti, ale také
se vzájemně kultivovat.
Setkáváme se například s lidmi mladšího seniStáří se většinou datuje
orského věku, kteří pečuod 60 let, sám věk je však
jí o dvě předchozí generaznačně nespolehlivým ukace. Mnozí pomáhají s vnouzatelem stáří, protože znaky,
čaty či dokonce pravnoučakterými se obvykle definuty. Vzájemná pomoc geneje a odlišuje od předchozích
rací je jednou z možností,
etap nejsou natolik nesporjak se může naše společnost
né, aby musely být atributem
nejen zvládnout negativní
stáří: stát se babičkou, ovdoaspekty stárnutím ale naopak
vět, odejít do důchodu, nebo
ještě vytěžit z aspektů pozizemřít nejsou události nutně
tivních. Mezigenerační solivázané jenom na stáří.
daritou bychom proto neměNecítím se kompetentní,
li chápat pouze zátěž odvoabych rozvíjela teorie o staří.
dů do systémů důchodového,
Cítím jenom potřebu toto
daní a pojištění, ale jako vzátéma otevřít také v novinách
jemnou pomoc generací. Ta
našeho městečka či vesnice,
u nás existuje, ale nedokážekteré jsme si zvolili za svůj
me ji dostatečně ocenit.
domov. Tato potřeba pochoMá-li člověk to štěspitelně pramení z charaktí (a dostatek zdraví), že se
teru práce naší společnosti
dožije vyššího věku v dobré
Dotek®, o.p.s. Doma se chcekondici, bývá platným
me cítit bezpečně. Vědět, že je
a významným členem pratam vždy někdo, kdo pomůže
covního týmu. V současnosz průšvihu. My se pokoušíme
ti je již obecně známo, že neju nás „doma“ v našem mikroúspěšnější jsou právě pracovregionu být po ruce, když se
ní týmy složené jak z mlaněkdo dostane do tíživé situdých tak ze starších pracovníace ve smyslu péče ošetřovaků. Staří lidé jsou sice pomatelské a pečovatelské.
lejší, ale zase tolik nespěchaNesporným faktem je,
jí. Neženou se stále za něčím
tak, jako většina
mladých. Častěji
V
si také daleko lépe
án
vystačí s tím, co
oce
mají k dispozici. Dokáží ocenit
milé bílé
drobnosti, nenekrásné úžasné
chají se tolik zlákat
bombastické pokorné
různými pozlátky, nebaží již tolik
vzrušující uklidňující
po věcech nebo
inspirující lákající povzbuzující
po moci.
fascinující pohanské židovské křesťanské
Nejenže počet
starých
lidí ve světě
horečnaté panské lidové malebné bohaté chudé
přibývá, ale výrazkrásné úžasné
ně stoupá také
hezké
počet těch, kteří
vykazují nejrůznějčeské
ší psychické alterM.
šťastné a veselé
  B.
nace, až nemoci. Hrozivě stoupá počet dement(malý stromeček ověšený velikými přídavnými jmény...)
ních starých lidí.
Miloš Kopecký: Blbé není
stáří, ale ty blbé kecy těch
druhých o tom!

Výraznou roli ve stáří hraje
rodina. Stále představuje rozhodující místo sociální integrace starých lidí. Ukazuje
se, že navzdory “nuklearizaci” rodiny vazby mezi dospělými dětmi a jejich rodiči neslábnou. Geografická
vzdálenost má u nás zanedbatelný význam (asi 90 %
starých osob žije ve stejné obci, nebo asi hodinu
cesty od svých dětí), mnohem důležitější roli hraje blízkost, nebo vzdálenost citová.
Během stáří rodičů se tedy
jejich vztahy s dětmi mění.
V první fázi představují rodiče pro rodinu svých dětí podporu jak finanční, tak převzetím některých služeb (péče
o děti, výpomoc v domácnosti). Postupně se však tento
vztah obrací. Rodičům ubývá
sil, zhoršuje se jejich zdraví a později sami potřebují podporu. Nakonec bývají děti zaskočeny situací, kdy
péče o starého člověka vyžaduje buď pravidelné návštěvy,
nebo jeho přijetí do vlastní
domácnosti. Většina starých
lidí také tuto péči od svých
potomků očekává.
Seniorskou problematiku nelze redukovat pouze
na otázku důchodů či ústavů.
Patří sem zejména postavení
seniorů ve společnosti, uznání
jejich přínosu, otázky výchovy a vzdělávání, mediální prezentace seniorské problematiky, přizpůsobení služeb také
potřebám seniorů, seniorské módy, dopravy, prostředí ...Tedy nikoli jen to, co si
myslíme, že potřebují jacísi „oni”, ale to co bude užitečné nám všem (budoucím
seniorům).
Použitá literatura:
H. Haškovcová: Fenomén stáří
(Panorama, 1990)
J. Alan: Etapy života očima
sociologa (Panorama, 1989)
Iva Holmerová – blog.aktualne.centrum.cz
Radomíra Pečeňová
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Moje vzpomínky na rok 1989
Začnu událostmi před
listopadem 1989. To jsem
pracoval v jednom závodě národního podniku
na Říčanské ulici - který byl
čerstvě dostavěn a zaměstnával kolem 120 pracovníků.
V té době, to už v Praze
i v médiích vřelo, každou chvíli se konaly na Václavském náměstí demonstrace. Před jednou takovou demonstrací
se objevil ráno na nástěnce v našem závodě letáček, který vyzýval k účasti
na této demonstraci – text
byl doplněn obrázkem českého lva, který se snaží utrhnout z řetězu na jedné jeho
noze. Nějaký šprýmař dolů
připsal přibližně asi toto:
„Autobus pro účastníky
našeho podniku spojů odjede od brány v x hodin“
(přesně si to nepamatuji).
V závodě „pracoval“ také
soudruh, o kterém se už tenkrát vědělo, že je spolupracovníkem či agentem STB.
Ten, když tento leták uviděl,
ihned informoval vedoucího
a oba spustili kolotoč – volali na bezpečnost, tajní se
dostavili zakrátko a nastalo vyšetřování – kdo byl
v závodě první, kdo viděl
leták, ale nic se nezjistilo. Důsledky pro případného zjištěného šprýmaře ale
mohly být katastrofální –
vězení by ho neminulo. To
jen pro náznak atmosféry,
jaká panovala i v tak malém
městě, jako jsou Vizovice.
No a pak přišel 17. listopad. Pro valnou většinu našich občanů to byla
zase jen jedna z demonstrací kdesi daleko v Praze. Ale
z Prahy stále více občanů

dostávalo zprávy od příbuzných a známých, že je to
nyní opravdu vážné, a že je
třeba studenty a umělce podpořit. To se prakticky projevilo při vyhlášení generální stávky – bylo to v pondělí
(datum si nepamatuji), stávkovalo se hodinu v poledne.
Vedoucí závodu hned ráno
po příchodu do práce svolal
vedení a začal stávku organizovat v čele s naším známým estébákem. A tenkrát
naše vedení ROH řeklo, že
stávka nebude v režii vedení,
ale jejich. To byl první konkrétní projev odporu, který
našeho vedoucího šokoval
a během stávky jsme mu
otevřeně řekli, že nechceme,
aby nás on a komunisté dále
vedli. Ne všichni ale měli
odvahu se k nám přidat.
Ještě v tom týdnu – asi
ve čtvrtek – se v předsálí
našeho kulturáku na náměstí konala závodová schůze odborů a vedení za účasti jednoho z náměstků
generálního ředitele pražského vedení podniku.
Na této schůzi se nás vedoucí i s náměstkem a ostatními členy KSČ snažili vyzývat ke klidu a k podpoře
Husákového vedení. Tu ale
opět již naši zaměstnanci
otevřeně proti postupu bezpečnostních orgánů v Praze
vystoupili – byli ale v menšině, většina stále vyčkávala.
Obdobná situace byla
ve městě. Na následující pondělí odpoledne bylo svoláno do kulturáku velké shromáždění tzv. Národní fronty,
kde byly zastoupeny všechny
možné organizace – od vedení města (Národního výboru), strany (KSČ), v té době
ve Vizovicích již velmi aktiv-

ních lidovců až k zahrádkářům či myslivcům. Sál
byl plný lidí a nejodvážnější jedinci kladli vedoucím těchto organizací velmi
nepříjemné otázky. U členů
KSČ bylo vidět, že neví, jak
se mají zachovat. Z pléna
např. padla otázka, jak se
dívali a ještě dnes dívají na
r. 1968 a co si myslí o vstupu vojsk Varšavské smlouvy
do naší republiky. Právě tato
otázka byla klíčová při osobních pohovorech na začátku 70. let – kdo s tím tenkrát nesouhlasil, nemohl
být členem KSČ a nemohl
ani zastávat žádnou vedoucí
funkci v zaměstnání. Většina
dotázaných doslova „blekotala“, bála se jednoznačné odpovědi. Diskuze byla
velmi ostrá, ale většina občanů byla jen diváky. Na tomto
shromáždění se rozhodlo o založení Občanského
fóra ve Vizovicích. Většina
však váhala a vyčkávala,
vždyť stále ještě byli komunisté u moci a co kdyby …?
Z některých se stali aktivní členové Občanského fóra
až po dvou – třech měsících,
až to bylo jasné! Následující
neděli odpoledne se na podporu změn konal v řadě
měst a také v našem městě
tzv. „živý řetěz“- vytvořili jej shromáždění občané
na náměstí (bylo jich odhadem kolem tří set a další
se postupně přidávali) a pak
procházeli spojeni za ruce
jako had hlavními ulicemi
města s provoláváním různých hesel. Řetěz byl velmi
hlučný zejména kolem
domu tehdejšího předsedy Národního výboru, protože ten snad nejvíce hájil
politiku KSČ. Bylo s podi-

vem, že se tohoto zúčastnil i tehdejší předseda městské KSČ. Živého řetězu se
zúčastnil také tehdejší vizovický katolický farář a bylo
o něm známo, že byl bedlivě sledován po celou dobu
jeho úřadu ve Vizovicích tajnou policií pro jeho práci
s mládeží. Akce se zúčastnil i evangelický farář. Účast
na této akci byla skutečně veřejným protestem proti
politice tehdejší KSČ, poprvé veřejně také ve Vizovicích
na ní zaznělo: „Havel
na Hrad!“
Je pravdou, že oficiální
KSČ ve Vizovicích se velmi
brzo rozpadla a prakticky dodnes nehraje ve městě
žádnou roli. V prvních volbách r. 1990 vůbec nesestavila kandidátku a až dosud se
nedostala do zastupitelstva
(někteří její bývalí členové
se tam dostali pod hlavičkou ČSSD nebo i tzv. nezávislých). Obecně byli komunisté v té době velmi nejistí
co s nimi bude – zejména ti
na vedoucích místech v úřadech, závodech a podnicích,
ale velice brzy se z tohoto
strachu otřepali a stávali se
z nich brzy aktivní podnikatelé, zakládali společnosti a byli aktivní při rozkrádaní „národního majetku“
v období privatizace podniků a dnes v mnoha případech sedí v čele těchto privátních společností.
Tak dopadla „sametová
revoluce“! Ale díky za ni,
rozumný člověk se opravdu
může cítit svobodnější.
(Poznámka: v popsaných
událostech vystupovali skuteční lidé, kteří dnes ještě chodí
mezi námi, proto není nikdo
jmenován.) 
- vl -
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zajímavosti
Na zámku je stále rušno

Návštěvnost
Návštěvnická sezóna 2009
byla plná překvapení. První
polovinu roku to vypadalo,
že se nás krize dotkla víc než
citelně. Návštěvníků bylo
ještě méně než vloni, školní výlety a zájezdy ubyly na
třetinu. Festival Masters Of
Rock ale přivedl do zámku
víc lidí, než jsme předpokládali a v polovině července najednou začalo přicházet do vizovického zámku
tolik návštěvníků, že jsme
do konce září dohnali ztrátu z prvních měsíců sezóny.
I když byl říjen opět slabší
oproti loňskému roku, v celkovém součtu jsme dopadli lépe než vloni a mohli
jsme se pochlubit zvýšenou
návštěvností. Velký zájem
byl také o noční prohlídky,
které se opět konaly po loňské přestávce, stejně jako o
výstavu modelů historických
oděvů na panenkách, na kterou se mnozí z vás přišli
dívat i vícekrát. Ještě v říjnu
jsme začali pracovat na přípravách další sezóny, abychom měli návštěvníkům
opět co zajímavého nabídnout. Změny se budou týkat
přímo zámeckých instalací,
ale o tom až na jaře, ať
máme pro vás také nějaká
překvapení.
Ohradní zídky
I když je dávno po sezóně, na vizovickém zámku
se čas rozhodně nezastavil.
Hned v prvních říjnových
dnech jsme se pustili po
loňské kanalizaci do další
velké akce, opravy kamenných ohradních zdí, lemujících jižní hranici zámeckého areálu. Několik úseků
zdi bylo v havarijním stavu,
jedna část se v letošním

roce zřítila úplně, a tak bylo
nutné situaci řešit. Požádali
jsme urychleně o mimořádnou finanční dotaci, protože
tak velké prostředky běžně
k dispozici nemáme. I když
to ještě v polovině září vypadalo beznadějně, nakonec
přece jen ministerstvo kultury potřebné finance uvolnilo a akce za víc než milion
korun mohla začít. V tuto
chvíli jsou zídky opraveny,
dokončují se jen v kosmetických úpravách jejich koruny, opatřené novou krytinou a zídky tak budou chráněny na mnoho dalších let.
Musím říct, že z této akce
máme všichni obrovskou
radost. Podařilo se něco,
v co jsme si netroufali už
ani doufat, a podařilo se to
víc než na výbornou. Nejen
že nám neuvěřitelně přálo
počasí, ale také se zde sešla
parta velice šikovných řemeslníků. Výsledkem je přes sto
metrů zachráněné ohradní
kamenné zídky, která vytyčuje hranici areálu zámku už
víc než dvě stě padesát let.
Rybník
Vedle starostí s opravou
zídky se stále ještě zabýváme zámeckým rybníkem,
který byl letos během prázdnin zbaven nánosu bahna.
Vzhledem k tomu, že byla
na akci slíbena dotace ve
výši 220 tis. Kč ze Státního
fondu životního prostředí,
podléhá nyní chovný režim
v rybníce Agentuře ochrany přírody a krajiny, a ta má
v následujících dvaceti letech
určovat jeho rybí obsádku.
Další z podmínek čerpání finanční dotace Státního
fondu životního prostředí stanoví, že bude rybník
dva roky po dokončení akce

zcela bez ryb. Bohužel jsme
tuto skutečnost zjistili až
teprve koncem listopadu a
právě díky získané dotaci ze
SFŽP musíme toto nařízení
akceptovat. Nemusím zdůrazňovat, že je to pro zdejší rybáře velmi špatná zpráva, zvlášť když už se zase do
rybníka vrátilo jeho původní rybí osazenstvo. V současné chvíli proto hledáme
způsob, jak celou tuto komplikovanou situaci přijatelně
vyřešit. Odbahnění rybníka
jsme připravili a realizovali
především právě kvůli rybářům, kteří o vyčištění usilovali už několik let. Díky
velmi dobrým zkušenostem z předchozích let máme
enormní zájem o zachování
spolupráce a dobrých vztahů s místními rybáři, jejichž
péče o rybník si velice vážíme. Vzniklá situace však
především pro ně znamená
spoustu komplikací a starostí navíc a to je největší
paradox celé této akce. Se
všemi přípravami se akci tzv.
Revitalizace zámeckého rybníka věnujeme už víc než
rok a půl a stále nejsme
na konci. Možná se jed-

nou tomu zasmějeme, dnes
nám ale do smíchu rozhodně ještě není…
Betlémy
Neměli bychom ale zapomínat, že se blíží nejkrásnější svátky v roce, Vánoce.
Na ty letošní jsme si pro vás
připravili něco úplně nového! Vedle tradiční návštěvy zámecké kaple s betlémem rodiny Karla Jančíka
z Vizovic vám letos nabídneme také Vánoční betlémskou procházku přízemím
zámku, kde budou vystaveny dvě desítky papírových
betlémů ze soukromé sbírky
Jaroslava Navrátila z Litovle.
Zámek s betlémy můžete
letos navštívit ve dnech 23.
– 27. 12. vždy od 13.30
do 16.00 hod. Zcela mimořádně bude možné zakoupit
si v rámci výstavy betlémů
také malý suvenýr – dekorativní perník s motivem vizovického zámku z dílny perníkáře Aleše Vostřeze. A kdo
ví? Možná tu na příchozí
bude čekat ještě jiné příjemné překvapení…
Těšíme se na vás!

Jana Pluhařová

BETLÉM V ZÁMECKÉ KAPLI
Rodinný betlém Karla Jančíka z Vizovic
VÁNOČNÍ BETLÉMSKÁ PROCHÁZKA
Výstava papírových betlémů
(přízemí zámku, vstup hlavním průjezdem)
OTEVŘENO 23.–27. 12. 2009
vždy 13.30–16.00 hod.
Po dlouhém a složitém jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny se vedení Národního památkového ústavu,
ú.o.p. v Kroměříži spolu se správou zámku Vizovice dohodlo, že nemůže akceptovat požadavky agentury a proto nebude dotaci Státního fondu životního prostředí čerpat. V praxi
to znamená, že celá akce v celkové výši 320 tis. Kč bude
hrazena z prostředků památkového ústavu, správy zámku
Vizovice, tím pádem se dosavadní režim údržby rybníka
nezmění. Agentura přírody a krajiny nebude mít na hospodaření s touto vodní plochou žádný vliv.

zajímavosti
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Seriál − Vizovice v proměnách času

Pardubská ulice, 30. léta, vydal f. Jandík, zapůjčil Jiří Madzia

Pardubská ulice, říjen 2009, foto: Renata Mládenková
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sport
RC auta opět pro roce

Tak jako každým rokem
Vás chci poinformovat, co je
nového v RC autech.
V březnu skončila zimní
sezóna 2008–2009 a tím
i pátý ročník modelů 1:18,
který pořádáme.
Nejméně obsazenou kategorii 300 motor/4články jelo celkem 9 závodníků, vyhrál Petr Soukup ze
Vsetína, druhý Hrabec Jiří
z Havířova, třetí Kratochvíl
Karel z Havířova.
Druhá a nejpomalejší
kategorie 180 motor/5článků – tu vyhrál žák Hrbáček
Ondřej ze Vsetína, tedy jsem
ještě vyhlásil „skokana roku“
a tím se stal mladý Zdeněk
Ošťádal z Moravské Třebové.
V této kategorii jsem já skončil celkově druhý. Zde soutěžilo celkem 18 závodníků.
Třetí a nejsilnější kategorií je 1:18 Open – či-li otevřená kategorie. V té kraloval havířovský Kratochvíl
Karel, druhý Brodský Tomáš
ze Vsetína a na třetím místě
se umístil až po závěrečném – posledním závodě žák
Kratochvíl Martin (11 let)
jezdící za naše Vizovice. Další
místo pro Vizovice ujezdil
Fanánek Stodola a to šesté
místo, sedmý byl Marek
Schiller a devátý Pykal Filip.
Celkově v této kategorii startovalo 38 závodníků.

Celkem se V. ročníku ZVK
zúčastnilo 65 závodníků.
8.–9. května 2009 se
v Polné u Jihlavy konalo mistrovství republiky, kde Martin
Kratochvíl získal v kategorii 1:18 Open opět 1.místo
v mladších žácích (do 12 let),
Marek Schiller 1. místo ve st.
žácích a já 5.místo v seniorech. (Fanánek se nezúčastnil, byl v tuto dobu na chmelové brigádě).
Letní sezónu auta 1:18
jezdí jen sporadicky. My
oba Fanáni přes léto jezdíme off roady 1:8 ve Skřipově
u Opavy. Off-roady jsou
auta do terénu na spalovací motor 3,5 ccm. Takovýto
malý motor má až ke čtyřem koňům výkonu! Můj
syn skončil na desátém
místě v kategorii Buggy ze

39 závodníků a já v kategorii
Truggy šestý z 15 závodníků.
Model Truggy je o něco delší
a o hodně širší a má velká
kola (průměr 150 mm). Oba
jezdíme americkou značku
Team Losi, která je jedna
z nejlepších na kvalitu!
Letošní
zimní
sezónu v kategorii 1:18 jsme
již zahájili v tělocvičně ZŠ
v Pozděchově 17. října
za účasti 32 modelů. Další
závody se jedou 12. 12.,
23. 1. 2010, 27. 2., 20. 3.,
17. 4. (vše soboty).
Máte-li zájem, přijďte se
podívat, jak se závodí s těmito modely, třeba Vás to chytne jako nás před více než
osmi léty. Ano vážení, je to
již více než osm let, co RC
auta reprezentují Vizovice
v modelářském světě!

Pro zájemce ještě uvádím
internetovou adresu: www.
rcvizovice.wz.cz, kde najdete mnoho zajímavého čtení
a fotografií a možná, že
i nějaké to video ze závodů
v Pozděchově.
Další kategorií, kterou jezdíme jak v létě, tak i v zimě,
je měřítko 1:10 – kategorie
2WD Open. Jediné omezení je to, že model musí mít
bezdušové (gumové – nikoliv
mechové) obutí. Tuto kategorii jsme vymysleli vloni v létě
a už je nás na Moravě přes třicet závodníků.
Levnější kategorie jsou
čtyřkolky (4WD) tzv. hobby
kategorie pro začínající
závodníky. Jedná se o závodní podvozky Tamiya TT-01E
– cena do 5000 Kč včetně RC
soupravy. S těmito modely se
dá jezdit (trénovat) i venku.
Snad přes zimu či na jaře se
zrodí i kategorie formulí.
Tady je z čeho vybírat
a určitě se to rozjede někde
i na Moravě.
Nechcete něco takového
zkusit rozjet ve Vizovicích?
Vhodných ploch je zde dost.
Na závěr bych tu chtěl ještě
poděkovat všem našim sponzorům za přízeň a Městu
Vizovice za příspěvek na zhotovení klubových triček. Ještě
jednou díky.
Fanán Stodola

VI. výstava koní moravského teplokrevníka
Po roční odmlce se opět
sešli zástupci SCHPMT
(Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka) v Těšánkách u Zdounek
na VI. výstavě moravského
teplokrevníka 2009.
Mezi zúčastněnými 80
koňmi byl i zástupce TJ
HORYMÍRU VIZOVICE
čtyřletý hřebec IRWIN, vlastního chovu. Jedná se o jediného potomka, dnes již
20tileté UNITY, nositelky genů původních rakous-

ko-uherských polokrevných
kmenů. Klisna ukončila sportovní kariéru v 15ti letech.
Jan Binek

IRWIN ve své kategorii hřebců obsadil 3. místo

Sport
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Mistr České republiky je opět z Vizovic!
Mladý, cílevědomý, houževnatý, vytrvalý... a ještě mnoho
dalších vlastností by se dalo napsat o Stanislavu Pekárkovi
z Vizovic. O sedmnáctiletém studentovi 2. ročníku Střední
průmyslové školy strojnické Vsetín jste se poprvé ve Vizovských
novinách mohli dočíst v loňském roce. Také ti, kteří chodí
a čtou skříňku Klubu Valašských horolezců, ví, že se jedná
o našeho nejlepšího českého sportovního lezce v kategorii
„lezení na rychlost“.
Mezi tuto skupinu lidí patřím také já. Horolezectví jsem
vždy obdivovala a těchto odvážných sportovců si velmi vážím.
Když jsem se z informací ve skříňce dozvěděla o mimořádných letošních úspěších Standy, rozhodla jsem se, že mu položím několik otázek. Stát se Mistrem ČR ve sportovním lezení
a k tomu přidat ještě dva rekordy a těchto úspěchů dosáhnout
v jednom dni, je prostě obdivuhodné!
1. Kolika závodů jsi se v letošním roce zúčastnil a kde?
Letos proběhly tyto závody: Otrokovice − mládež 1 O(obtížnost)
− muži 1 O, Přerov-mládež 1 O − muži 1 O, Hořice Český
pohár(ČP) 3 O, Třebíč ČP 4 O, Příbor ČP dvakrát 2 R (rychlost), Jičín ČP 1 O, Choceň Mistrovství České republiky 4 O,
Praha Mistrovství České republiky 1 R, Brno Mistrovství České,
republiky (muži) 11 B (bouldering), Imst EP (Evropský pohár)
Rakousko 37 O, Valence Mistrovství světa Francie 50 O, 28
R, Mnichov EP Německo 34 O, 20 R, Edinburgh EP Anglie
18 O. V Evropském poháru jsem skončil na celkovém 36 místě
(vloni 57).
(Čísla označují mé umístění v závodě)
2. Jakých výsledků jsi v tomto roce dosáhl?
Je to v odpovědi na první otázku. Výsledky ČP budou až po posledních závodech konaných 6. a 20. prosince 2009.
3. Kterého vítězství si nejvíc ceníš?
No, asi nejvíc si cením toho, že jsem se dostal do reprezentačního teamu a probojoval se až na Mistrovství světa.Ten výběr jsem
musel dvakrát obhájit v ČP (Český pohár). Samozřejmě si také
cením druhého titulu Mistr České republiky.
4. Která soutěž je u nás v ČR nejvyšší?
Nejvyšší soutěží u nás je Mistrovství ČR. Potom ČP a ten probíhá
po celý rok s výjimkou prázdnin. Nižší soutěží je Tendon Cup (ten
jsem vyhrál vloni) a ten je rozdělený na Moravu a Čechy, tohoto
závodu se už nemůžu účastnit, protože jsem v reprezentaci. Potom
jsou tu ještě oblastní závody,které jsou, co se závodníků týče, dobře
obsazené, ale nezapočítávají se do žádného podniku.
5. Co pro Tebe znamená zlínský klub Saltic?
Tak to je Klub horských sportů Zlín. Saltic je výrobce lezecké obuvi
a stěna, kde trénuji, je hned u této firmy, takže se jí mezi lezci říká
Saltic. Jinak jsem vděčný KHS Zlín za možnost tréninku na stěně.
Je to totiž jediná možnost, kde můžu trénovat kdy chci a jak chci.
Mám do ní přístup v podstatě 24 hodin denně a 365 dní v roce.
A to je fakt super!!!
6. Je pravda, že nemáš žádného trenéra?
Je. Trénuji se sám s mojí biblí. A tou je knížka Trénink sportovního lezce.

7. Kde trénuješ? A jak často?
Je to ta stěna spadající pod KHS Zlín.Trénuji 4−5 x týdně po 3−4
hodinách (záleží podle závodů) plus víkendové závody nebo výjezdy na skály u nás − Moravský kras nebo ven do Rakouského
Adlitzgräbenu a Slovinské Mišja Peč.
8. Kdo je Ti ze sportovních lezců nejbližší a proč?
Je to Dominik Uher. Kamarád a věčný rival z Orlové, ale je jich
samozřejmě víc.
9. Máš čas kromě studia a sportu na nějaké jiné koníčky nebo
záliby?
Určitě ne.
10. Co je to BOULDERING? Máš i tady nějaké zkušenosti?
Bouldering je lezecká disciplína spočívající v malé výšce cesty,ale
velmi obtížné klasifikaci.
Leze se v malých výškách bez jištění a na zemi jsou velké molitanové
matrace, které tlumí dost časté pády.
Ano mám. Na letošním Mistrovství České republiky v kategorii
mužů jsem skončil 11. Dvacátéhoosmého listopadu 2009 jsem se
zúčastnil prestižního Brněnského závodu Bouldersession (muži). Bylo
tam 250 lezců z ČR a Slovenska. Já skončil na 24. místě. No a tréninkově bouldrujeme na skalách, a tam se používají přenosné skládací žíněnky – „bouldermatky“ k tlumení pádů.
11. Kdy může být sportovní lezec diskvalifikovaný?
Když necvaknu lano danou karabinou, nebo když stoupnu na jištění
(karabina), dotek stěny za vymezenou zónou lezení + doping.
12. Stalo se to někdy i Tobě?
Ano, na Slovenském poháru v Handlové.Důvodem mé diskvalifikace bylo šlápnutí na jistící oko.
13. Jaké závody Tě čekají do konce letošního roku a kde?
Čekají mě ještě tyto závody :
• finálový závod Českého poháru na rychlost – Nový Bor
• finálový závod Českého poháru na obtížnost − Svitavy
• Mistrovství České republiky (muži) na obtížnost − Praha
14. Jakou máš rád barvu?
Červenou.
15. Tvé nejoblíbenější jídlo?
To, co pojme a stráví můj žaludek, hlavně maso… a moc
16. Těšíš se na Vánoce?
Ano, protože budou dárky (Ježíškovi už jsem psal ). A taky proto, že
máme v plánu jet do Francie nebo Monaka na skály, tak jako vloni.
Stando, dovol mi, abych Ti za všechny sportovní příznivce
a Vizovjany srdečně poblahopřála k Tvým vítězstvím a dosaženým úspěchům! A protože je před námi konec roku, přidávám
přání radostných a spokojených Vánoc a v novém roce hodně
zdraví a úspěchů v Tvém sportovním lezectví!
Děkuji Ti za rozhovor. Zuzana Štalmachová
P.S.: Po uzávěrce jsem obdržela zprávu, že se Staňa stal
absolutním vítězem ČP mládeže za rok 2009!
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DĚTSKÝ OBCHŮDEK
Nabízí oblečení na děti od 0 do 8 let:
body, dupačky, košilky, trička
pyžama, teplákovky
mikiny, bundy, kalhoty, kombinézy
ponožky, punčocháče, spodní prádlo
Otevřeno:
Po – Pá 9.00–12.00 13.00–17.00
Sobota 9.00–12.00
Najdete nás:
za školou v budově knižního nakladatelství Lípa
Masarykovo nám. 421, VIZOVICE
Tel.: 603546373
Slevové kupóny pro stálé zákazníky.

Nabízím doučování!
Předměty: Matematika, Chemie, Fyzika
Rozsah: Základní, střední a vysoká škola
Kontakt: Ing. Petr Hruzík
Staňa Pekárek

Tel.: 724 725 872

Práce na PC - www.internetjob.cz/kov

inzerce
fIRMA NEREZ NABÍZÍ hALU DO PRONÁJMU
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Policie informuje – Podvody na seniorech

Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Cizí lidi si
nikdy nevpouštějte do bytu, pouze ty, které dobře znáte, nebo
se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. Pokud
vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná.
Je vhodné uvádět na jmenovce na dveřích příjmení v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena. Buďte opatrní, neotvírejte každému, kdo vás za dveřmi požádá
o pomoc, např. o možnost si zatelefonovat, či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit
i přes zavřené dveře. Pomoc zprostředkujete např.
přivoláním souseda nebo sanitky apod. Mějte vždy
důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo
na dobře viditelném místě. Zamykejte hlavní vchodové dveře.
Pro své bezpečí si pořiďte dveřní panoramatické kukátko,
které vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a pojistný řetízek, díky kterému můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.
Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné
věci, pokud nemáte doma zabudovaný trezor. Peníze si raději
uložte na svůj účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance

nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, pro jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich identifikaci. Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Nikdy se před nikým nechlubte tím, kolik máte doma
peněz, ani tím, jaké vlastníte cennosti.
Stačí nepatrná chvilička, aby si vás podvodník vytipoval a dostal do vašeho bytu, kde vás
může připravit o peníze a cennosti. Časté jsou
i případy, kdy vás neznámá osoba žádá o pomoc
a vzbuzuje tím soucit. Potřebuje nutně půjčit
nebo rozměnit finanční obnos a mezitím, co
jdete, pro peníze, obhlédne, kde máte uloženou
hotovost nebo položenou peněženku a využije
situaci k jejímu odcizení. Vynalézavost podvodníků je opravdu
velká. Mohou se například také vydávat za přítele Vašeho příbuzného či známého, který je ve finanční tísni. Vždy je proto
bezpečnější si informace pro jistotu ověřit. V případě zástupců firem provádějících odečty energií požadujte služební průkaz prokazující příslušnost k dané společnosti, sledujte vývěsky
v domech, které na odečty upozorňují dopředu nebo si skutečnost ověřte telefonátem na daný úřad.
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