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Vycházka
Po dlouhém čase se rozzářilo slunce a odehnalo šero jako stín
z hlavy, když zvedneme klobouk na pozdrav. Vzduch voní silou
a čistotou jara a já ho nabírám do plic s pocitem očistné lázně.
Vizovice ozářené sluncem ještě více zkrásněly.
Najednou si uvědomuji, že společně s pocitem hrdosti, kterou
pohled do údolí vyvolává a snad také vlivem posledních událostí
ve státě se mi vkrádají do mysli slova písně… „Ať mír dál zůstává
s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár ty ať pominou,
ať už pominou… Zvláštní, jak dokáže krásný den vyvolat pocit
nutnosti ochrany všeho dobrého a krásného, co nás obklopuje
a všech, se kterými se setkáváme. A také úžasný pocit vnitřní svobody. Paprsky slunce vybíhají do stran jako cesty, po kterých jdeme
a které volíme v touze dojít do cíle. Společně s pasoucím se stádem
oveček tvoří protiklad napětí, které prožíváme z nestability státu,
prohlubující se finanční krize, hašteření politiků a spousty otazníků při řešení budoucnosti těch, kteří ztratili práci…
Někde jsem četla, že největší tma je před svítáním. Nastala
už skutečná „tma“ v tom, co prožíváme? Jestliže ano, pak jistě
brzy přijde“ svítání“. Jako po dlouhé zimě přichází jaro, po pláči
radostná úleva a po odloučení potěšení z nového setkání…
Zvedněme klobouk na pozdrav a zažeňme stíny. Oddejme se síle
okamžiku a radosti, která čeká na uchopení. Třeba při troše dobré
kávy, zajímavého čtení nebo setkání s přáteli, ozářeni sluncem
a povzbuzeni silou probuzeného jara.
Alena Hanáková, starostka města
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O čem píšeme:
• Rekonstrukce mostu u pošty
• Orel slaví 100 let
• Euromanažerka informuje
• Program zámeckých koncertů
• Stříbrná medaile ze světových her v Idahu
• Vypalování trávy
• Oznámení o době a konání voleb

„Na světě je spousta maličkostí,
které dělají ze života zázrak.“
S prvním jarním dnem oslavil své velké životní jubileum pan Ing. Josef Hradil, který působí v redakční radě
Vizovských novin již více než třicet let. V devadesátých
letech byl i jejich šéfredaktorem. Jeho články, hlavně o přírodě, mají u našich čtenářů vždy kladnou odezvu. S jeho
jménem je nerozlučně spjato také Vizovické zámecké kulturní léto, s jehož průběhem vás pravidelně na stránkách
našich novin informuje. Stálou rubrikou jsou také Moudrá
slova či Sudoku. Za všechnu jeho dosavadní práci mu co
nejsrdečněji děkujeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně pevného zdraví, životního optimismu, radosti čerpající nejen z přírody a z poslechu hudby, ale také z přátelství všech, kteří si jej váží. 
Redakce
Foto: Zuzana Štalmachová
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Z městského úřadu

zprávy ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice z 9. 2., 23. 2., 16. 3. a 23. 3. 2009
• Zastupitelstvo (ZMV) na svých zasedáních vyhlásilo záměr směny části pozemku p.č. PK 817/11 nacházejícím se na Těchlově, aby docílilo
směny pozemku Jana a Bohumila Pšenčíkových nacházejícím se pod plánovaným obchvatem Lhotska, kteří celé věci vyšli vstříc a pomohli
nám všem. V záležitosti obchvatu byl také vyhlášen záměr směny pozemku p.č. 754/17 v k.ú. Lhotsko patřícímu městu Vizovice. ZMV
uložilo OMI jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o směně pozemků p.č. 754/17 v k.ú. Lhotsko a p.č.. 5526/6, p.č. 5526/7, p.č. 5109/31
v k.ú. Vizovice.
• Zastupitelé souhlasili s odkoupením pozemku p.č. 2626/5 na Manství za cenu 400 Kč/m2 a pověřili OMI dalším jednáním. OMI a stavební
komisi také uložili posoudit stavební situaci na pozemku p.č. PK 3261, jež se týká městské parcely sousedící s pozemkem pana Pechála
na ulici Nová a stavební situaci na pozemku p.č. 205/7, týkající se pozemku za garážemi na ulici Štěpská hraničící se zámeckou zahradou.
• Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 4379/27 panu Danielu Sehnalovi za cenu 20 850 Kč; p.č. 4379/29 a p.č. 4379/28 panu Pavlu
Sabadaszovi za cenu 44 100 Kč; p.č. 4379/26 v k.ú. Vizovice manželům Vondráčkovým za cenu 4 650 Kč nacházejícím se v rekreační oblasti
ulice Lázeňská za jednotnou cenu 150 Kč/m2.
• Také schválili prodej pozemku p.č. 5433/3 panu Janu Červenkovi, panu Pavlu Červenkovi a paní Ivaně Valendinové za cenu 3 800 Kč;
p.č. 5433/4 panu Pavlu Červenkovi za cenu 4 200 Kč; a p.č. 5433/2 v k.ú. Vizovice paní Marcele Váňové za cenu 13 300 Kč. Pozemky
se nacházejí v lokalitě ulice Říčanská směrem k potoku a byly prodány za jednotnou cenu 100 Kč/m2. Prodej samostatného pozemku p.č.
605/3, nacházejícím se pod schody na Razově, paní Iloně Řepové byl schválen za cenu 80 Kč/ m2 – celkem tedy za cenu 16 560 Kč a její
následná žádost o snížení ceny byla zamítnuta.
• V dlouholeté záležitosti pozemků pod budovami firmy Glass Ateliér Morava zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků p.č. 752/21,
752/37, p.č. st. 2101, p.č. st. 2100, p.č. st. 2099 a p.č. st.2082 za cenu 1 mil. Kč s podmínkou úhrady do 10 pracovních dnů od podpisu
kupní smlouvy.
• Zastupitelé uložili OMI zpracovat přehled majetku města Vizovice s prověřením existence řádných smluvních vztahů při využívání tohoto
majetku třetími osobami a souhlasili se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 126 (jedná se o malý kousek na Školní ulici potřebný
pro dodržení stavební linie nových polyfunkčních domů); pozemku 4522/17 (jedná se o svah nad Stavebninami Zlámal); pozemku p.č. st.
1897/1 (jedná se o pozemek pod budovou za Albertem); a pozemku p.č. 205/7 (viz. výše – garáže ulice Štěpská).
• ZMV souhlasilo s podáním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemků pod místními komunikacemi
p.č. 5351/1, p.č. 5123/1, p.č. 5123/2, p.č. 5358, p.č. EN 5123/3, p.č. 5364/1 a p.č. 5365/1 vše v k.ú. Vizovice, jedná se o pozemky pod
místními komunikacemi a také souhlasilo s podáním žádosti o převod pozemku pod ulicí Nádražní p.č. 5185/3 od Zlínského kraje.
• Zastupitelé zamítli žádost orientačních běžců o prodej staveb šaten na Areálu mládeže.
• Ve věcech finančních ZMV nejdříve neschválilo a následně po úpravách schválilo rozpočet města Vizovice na rok 2009 jako vyrovnaný
s celkovým objemem příjmů 108 540 tis. Kč a výdajů 108 540 tis. Kč s tím, že splátky úvěrů ve výši 1 656 tis. Kč budou hrazeny ze
zůstatku hospodaření z minulých let a zmocnilo Radu města Vizovice (RMV):
1. k provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých dotací a příspěvků do rozpočtu města Vizovice a odvodů
stanovených organizacím s přímým vztahem
2. k provádění rozpočtových opatření, která neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu města Vizovice na rok 2009, mimo použití rozpočtové rezervy, a mimo případy, kdy opatření objemem prostředků překročí 50% objemu schváleného paragrafu rozpočtové skladby,
maximálně však do objemu 1 mil. Kč v rámci jednoho rozpočtového opatření
3. k provádění úprav závazných vztahů rozpočtu města Vizovice k jednotlivým subjektům, kdy je změna závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu 1 a 2
4. k provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu města Vizovice.
• Dále pak zastupitelé uložili RMV povinnost informovat Zastupitelstvo města Vizovice o provedených změnách rozpočtu na rok 2009
na jeho nejbližším zasedání.
• Také souhlasili s odpisem pohledávky – Gizela Tučková, Toronto ve výši 27 168 Kč pro smrt dlužníka a vzali na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 11. 11. 2008 do 15. 12. 2008.
• Ve věcech dotačních ZMV schválilo podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu Czech POINT, schválilo smlouvu
o poskytnutí dotace na kamerový a dorozumívací systém z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a také
smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí týkající se
liniových výsadeb na Těchlově a Razově.
• Ve věcech stavebních ZMV schválilo zadání změny č. 15 územního plánu Vizovice.
• Ve věcech kultury vzali na vědomí zprávu vedoucí kulturního domu o činnosti kulturního domu včetně finanční analýzy a analýzy využití
prostor KD a pověřili místostarostu jednáním s Národním památkovým ústavem Kroměříž ve věci zrušení městské památkové zóny.
• V ostatních záležitostech ZMV uložilo TSMV doplnit přehled nákladů o údaje technického řešení omezení doby osvětlení města a předložit
vlastní kalkulaci a kalkulaci od cizích firem v regionu na svoz odpadů včetně jeho uložení pro město Vizovice.
• Zastupitelstvo schválilo STAROSTCE zahraniční cestu do Turecka na vyhodnocení programu COMENIUS v termínu od 17. 5. do 23. 5.
2009, kdy cestovní náhrady byly stanoveny dle oficiální směrnice města a souhlasilo s poskytnutím podpory Klubu českých turistů – odbor
Vizovice při příležitosti konání celostátní akce „Za posledním puchýřem“ v listopadu r. 2010.
• ZMV schválilo zrušení organizační složky Jesle Vizovice ke dni 30. 6. 2009 a vzalo na vědomí zápis z pracovního jednání zastupitelů a komise pro dopravní infrastrukturu se společností Mott MacDonald Praha, konaného 23. 2. 2009 na téma „Technické řešení R49“.
Ing. Jaroslav Burkart, místostarosta
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Z městského úřadu
Oprava mostu u pošty
Milí spoluobčané, jak jste
jistě zaregistrovali, počala 1.
dubna oprava mostu spojujícího Masarykovo a Palackého
náměstí. K rekonstrukci přistoupilo a stavbu financuje
Ředitelství silnic a dálnic
z důvodu špatného technického stavu mostu. Stavbu
v hodnotě asi 15 milionů korun provádí firma
REPONT s.r.o. Lipník nad
Bečvou. Předpokládaný termín dokončení je 31. srpna
2009. V průběhu rekonstrukce bude přes most průjezdný
vždy jen jeden jízdní pruh
a dopravu bude řídit oboustranně semafor. Ze strany od mostu nebude vjezd
na ulici Poštovní v některých
fázích výstavby možný, změny
však budou včas oznámeny.
Do opravy mostu je také
zahrnuta oprava historického zábradlí. Plánujeme také
návrat replik lamp, které byly
umístěny ve středu zábradlí
po obou stranách mostu.

Foto z roku 1908 zapůjčil Jiří Madzia.

Vážení občané, děkujeme Vám všem za trpělivost
a pochopení pro omezení,
které oprava mostu v průběhu
plánovaných měsíců způsobí.
Na jeho závěru nás čeká nejen
krásný, ale především bezpečný most pro motoristy i pěší.
Alena Hanáková

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Provoz prodejen NEPŘERUŠEN!
firmy
DROGERIE VĚRA s.r.o.
Vladimír PAVELKA SPORT – HRAČKY
budou v provozu po celou dobu rekonstrukce mostu!

Vypalování porostů, spalování biologického odpadu
V letních měsících likvidují profesionální i dobrovolní hasiči velmi často
požáry v přírodním prostředí, v lesích, na loukách, polích a zahradách.
Hasiči však také velmi
často vyjíždí zbytečně
k případům nehlášeného
pálení biologického odpadu, což může oslabovat
zásahy u důležitějších případů.
Při spalování listí, větví
ze stromů nebo suché
trávy může dojít k požáru.
Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit
a napáchat značné škody,
v horším případě i ohrozit životy a zdraví lidí.
Většina těchto požárů je
způsobena nedbalostním
jednáním při manipulaci
s otevřeným ohněm.

Povinnost hlásit spalování
biologického odpadu v přírodním prostředí mají podle
zákona firmy nebo osoby
podnikající v dotčených
oblastech např. lesnictví
nebo technických služeb.
Spalování
takového
odpadu na hromadách
není trestné, pokud to
není v době vyhlášeného
nebezpečí sucha a zákazu
pálení. Naopak zcela je
zakázáno plošné vypalování travních porostů, zbytků sklizně na polích nebo
třeba dřevních porostů.
Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně.
Podle ust. § 17 odst. 3
písm. f ) zák.č. 133/85 Sb.,
o požární ochraně, v platném znění nesmí fyzická
osoba provádět vypalování
porostů, jinak se dopustí

přestupku podle § 78 odst.
1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek
jí může příslušný orgán
hasičského záchranného
sboru, vykonávající státní
požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč.
Obdobně dle § 5 odst.
2 výše uvedeného zákona
nesmí vypalovat porosty
ani právnické a podnikající
fyzické osoby. Ustanovení
zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena.
Spalování hořlavých látek
na volném prostranství,
včetně navrhovaných opatření, jsou tyto osoby povinny nahlásit územně příslušnému HZS Zlínského
kraje, který může stanovit
další podmínky pro tuto
činnost, popř. může takovou činnost zakázat.

Pokud se i občané rozhodnou spalovat větší hromadu biologického odpadu, tak doporučujeme předem informovat operační
středisko hasičů ve Zlíně
na tel. 950 670 222.
Jednoduchým telefonním
hlášením můžeme zabránit
zbytečným a planým výjezdům.
Pro běžného občana
mají hasiči celou řadu
rad a doporučení, které
vychází ze zásad rozdělávání ohně v přírodním
prostředí a jsou zveřejněny na speciální informační
straně http://hzs zlkraje.cz/
info/priroda.htm
S využitím materiálů
HZS Zlínského kraje
a Jednotky SDH Vizovice
zprac. Ing. Alena
Pospíšilová
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Z městského úřadu
Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka města Vizovice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, oznamuje
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 do 22,00 hodin
v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Kulturní
dům Vizovice, Masarykovo nám. 1007 pro voliče bydlící
v ulici: Hodišovská,Chrastěšovská, Chrastěšovské paseky,
Kamenec, Komenského, Krňovská, Manství, Masarykovo
nám., Nábřežní, Nad Stadionem, Nová, Pardubská,
Paseky, Pod Hájem, Polní, Poštovní, Prostřední, Růžová,
Sadová, Slunečná, Školní, U Stadionu, Zahradní.
	Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Kulturní
dům Vizovice, Masarykovo nám. 1007 pro voliče
bydlící v ulici: Dělnická, Dubovsko, Hrušové, Janova
hora, Kopanická, Lázeňská, Lípová, Luhy, Mlýnská,
Nad Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Příčná,
Razov, Říčanská, Říční, Slatinská, Štěpská ul., 3.května,
U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, Želechov.
	Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost internát
Střední školy oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 875 pro
voliče bydlící v ulici: čtvrť A.Háby, Čamínka, J.Haly,
Koráb, Nádražní, Pod Habešem, Příkrá, Slušovská, sídl.

Štěpská, Těchlov, Těchlovská, Tyršova, Vinohrádek.
	V  okrsku č. 4 je volební místnost Kulturní dům
MČ Chrastěšov 45 pro voliče bydlící v místní části
Chrastěšov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem
České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
	Neprokáže li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb
do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
Ve Vizovicích 2. 4. 2009, Mgr. Alena Hanáková, starostka

Správní odbor informuje – odstávka systému cestovních dokladů
Upozorňujeme občany, že
v období od 4. 5. 2009 do 7. 5.
2009 nebude možno požádat o
vydání tzv. e pasu ani předávat
vyhotovené e pasy.

Ministerstvo vnitra bude
v tuto dobu provádět rozsáhlé
úpravy v informačním systému
správních evidencí, který bude
v důsledku těchto úprav částeč-

ně nedostupný, což se projeví
nefunkčností systému pro vyřizování a předávání e pasů.
Případné dotazy občanů zodpovíme na tel. číslech 577 599

171, 577 599 173 nebo osobně
u MěÚ Vizovice, odboru správního, dveře č.225.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Tomáš Křepelka

Na sídlišti Růžová bude regenerována zeleň z evropských peněz

Výsadba zeleně na sídlišti
Růžová probíhala na počátku
sedmdesátých let za pomoci
občanů města v tehdejší tzv.
akci ,,Z“, avšak bez ohledu na původní dokumentaci
sadových úprav. ,,Současný
stav sídelní zeleně na sídlišti Růžová dnes naprosto
nevyhovuje“, uvedl odbor
životního prostředí (OŽP)
MěÚ Vizovice“. Mezi hlavní problémy OŽP zařadil

nevhodné umístění dřevin
v blízkosti panelových domů,
živelnou výsadbu nerespektující ochranná pásma inženýrských sítí, silné prosychání hlavních větví, značné
poškození dřevin způsobené
neodborným řezem, atd.
Na základě výše uvedených
skutečností město nechalo
v říjnu loňského roku zpracovat studii ,,Regenerace
zeleně sídliště Růžová“, která

navrhuje revitalizaci daného
sídelního prostředí. Následně
byla městem vypracována
žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního
programu Životní prostředí
na realizaci akce ve výši 90%
z celkových nákladů tohoto
projektu, které dosahují částky cca 1,2 mil. Kč.
V březnu tohoto roku byla
předložená žádost o dotaci schválena Řídícím orgá-

nem k poskytnutí podpory. Regenerace zeleně, která
výrazným způsobem přispěje
k obnově a rozvoji funkčních
ploch sídelní zeleně vymezených v územně plánovací
dokumentaci bude realizována v období září – listopad
letošního roku. V současné
době probíhají přípravné
práce na výběrovém řízení
dodavatele zeleně.
Ing. Jana Kubíková
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Z městského úřadu

Provoz koupaliště u sokolovny
Pane místostarosto, přesně
před rokem jsem se Vás dotazovala, jak to bude s provozem
koupaliště v roce 2008. Dnes
máme jaro 2009 a vzhledem k tomu, že za 3 měsíce končí školní rok a začnou
letní prázdniny, prosím Vás
o odpověď na tutéž otázku:
"Jak to bude letos s provozem koupaliště u sokolovny?" Zuzana Štalmachová
Musím Vám bohužel odpovědět stejně jako minuly rok.
Otevření koupaliště ještě
v tomto roce je již nemožné.
Bohužel sled předcházejících
událostí nás dostal do této bezvýchodné situace.
V náš neprospěch stála skutečnost, že za celý loňský rok
nebyla vyhlášená žádna výzva,
která by umožňovala rekonstrukci koupaliště. Je upřímné
si říct, že bez dotace Vizovice
nikdy koupaliště nezrekonstruují, vlastní rozpočet jim nikdy
nebude stačit.
Překážkou bylo také to, že
v tomto roce vstoupila v platnost nová vyhláška, která ještě
více zpřísní provoz koupališť
a my jsme museli projekty
o tyto požadavky rozšířit. Aby
rekonstrukce zahrnula již tyto

nové požadavky, byla projektová dokumentace přepracována společností Centroprojekt.
Do problému se dostáváme
i v souvislosti s rekonstrukcí
Čamínského potoka, kterou
chtějí Lesy ČR v příštím roce
zrealizovat a koupaliště zasahuje do šestimetrového ochranného
pásma potoka.
Rekonstrukce a rozšíření
koupaliště v téhle chvíli zahrnuje víceúčelový bazén velikosti 15,3m x 25,0m, který je
z nerezu a bude vybudován
do původního bazénu. Je členěn na plaveckou část a rekreační neplaveckou část. Hloubka
v těchto částech je proměnlivá a to od 1,0m až do 1,5m.
V úseku pro plavce jsou plavecké
dráhy 3 x 25m, vzájemně odděleny vodícími pásky. Atrakce
jsou osazeny v neplavecké části,
jsou to masážní trysky, masážní
lehátko, masážní lavice a chrliče.
Dětský bazén je také z nerezu
o velikosti 5,0 x 11,8m, pravoúhlého tvaru se dvěma úrovněmi
hladiny a to 0,06m a 0,36m.
Jednotlivé výškové úrovně jsou
propojeny skluzavkou. Po obvodě bazénu s nižší hladinou
vody je přílivový žlábek a s vyšší
úrovní jsou betonové stupně.

Duben 2009. 

Tobogán a skluzavka jsou
sklolaminátové v pastelové
barvě červené a žluté podporované nosnou ocelovou konstrukcí z pozinkované oceli a bezpečnostní dojezd je do víceúčelového bazénu.
Plochy podél bazénů jsou
vydlážděny zámkovou dlažbou,
ukončenou obrubníky pískové
barvy s vyspárováním do zelených ploch. Bazénové ochozy
jsou přístupné pouze přes brodítka.
Prostory pro potřebu technologie, strojovna čerpadel
a akumulační nádrž jsou železobetonové podzemní konstruk-

Foto: Renata Mládenková

ce, přístupné přes vodotěsné
stropní poklopy a žebříky. Strop
těchto konstrukcí je zadlážděn
a vytváří pochůzkovou plochu.
Celou projektovou dokumentaci
si můžete prohlédnout na městském úřadě nebo na našich
stránkách www.vizovice.eu.
Věřím (tak jako loni), že
na podzim, pokud bude vyhlášená výzva, úspěšně podáme
žádost o dotaci, která bude
následně úspěšně schválena a my se možná napřesrok
budeme koupat v našem novém
koupališti.
Ing. Jaroslav Burkart
místostarosta města

Typový projekt CzechPOINT Kontaktní místo

Ministerstvo vnitra vyhlásilo
výzvu v rámci Integrovaného
operačního programu, prostřednictvím níž je snahou
podpořit vládou schválenou
strategii Smart Administration
vytvoření podmínek pro zavádění, rozvoj a podporu služeb
elektronické veřejné správy
(eGovernment) s vysokou
mírou využití moderních
informačních a komunikač-

ních technologií. V rámci
výzvy bylo možné žádat
o podporu na vznik nového pracoviště CzechPOINT
(plná verze), nebo na obnovu stávajícího pracoviště CzechPOINT (upgrade). CzechPOINT (Český
Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál) je místem, který redukuje přílišnou
byrokracii ve vztahu občan

– veřejná správa. Jedná se
o nejpohodlnější způsob, jak
z jediného místa komunikovat s úřady a získat např.
ověřený výstup z živnostenského rejstříku, obchodního
rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, atd.
Žádost o dotaci na upgrade CzechPOINTU  města
Vizovice byla zpracována
v průběhu března spolu s dal-

šími 11 žádostmi spádových
obcí Bratřejov, Hrobice,
Jasenná, Lutonina, Neubuz,
Podkopná Lhota, Slušovice,
Trnava, Veselá, Všemina,
Zádveřice Raková. Pokud
žádosti budou doporučeny
k podpoře, podaří se získat
85% dotaci celkových nákladů projektů, které činí cca 0,9
mil. Kč.
Ing. Jana Kubíková
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Již v pravěku žili výtvarní umělci
V hodinách výtvarné výchovy jsme s žáky 6.tříd navázali
na učivo dějepisu. Zajímalo
nás, co lidé v pravěku dělali,
co vytvářeli.
Zjednodušeně jsme rozdělili pravěk na tři období.
PALEOLIT – dobu, kdy

člověk žil v jeskyních, živil
se převážně lovem a sběrem.
Vytvářel na stěnách jeskyní
otisky rukou, malby zvířat,...
NEOLIT – dobu, kdy
člověk začal obdělávat půdu,
pracovat jako „zemědělec“
(využití hlíny i jako mate-

riálu na výrobu užitkových
předmětů – nádoby, misky,
nářadí...)
DOBA  KOVU  – dobu,
kdy se člověk naučil pracovat
s kovy, využíval je k vytváření
užitkových předmětů, zbraní,
ale i k výrobě šperků.

Žáci si zkusili namalovat
v hodinách výtvarné výchovy
„své “ pravěké zvíře. Také si připravili krátké scénky na téma
„vznik jeskynních maleb“.
Vytvořili keramické misky,
a také si vyzkoušeli z drátků
„stočit“ šperky.
Práce se žákům vydařila,
a tak jsme se rozhodli vše vystavit v prostorách KD Vizovice.
Od 10.2. zde mohli návštěvníci zhlédnout „UMĚNÍ
PRAVĚKU  “ od žáků ZŠ
Vizovice.
Do projektu se zapojili i „malí umělci“, žáci ze
ZUŠ Zlín (pobočka Vizovice)
Vytvořili řadu hlavně keramických prací s tematikou pravěkých ještěrů.
CÍLEM  tohoto projektu
bylo prohloubení učiva dějepisu, ale také je určitě důležité
ukázat dětem, že se již v období primitivního způsobu života
vytvářela vysoce estetická díla.
učitelka výtvarné výchovy:
Mgr. Stanislava Mikulčíková

Lyžařský výcvikový kurz Základní školy Vizovice 2009
Tak tu byla zase zima, jaká
má být.
Nějak se nemůžeme usadit
poslední roky, jsme trochu
poutníci po kopcích.
Výcvikový tábor 7. tříd
Základní školy Vizovice
jsme rozbili poblíž pralesa
Razula. Na pokojích byly
plazmy, v podlaze topení,
ve skříni trezory, dveře bez
zámků …. Na tomto hotelu by Sněženky a machři
asi nevznikli. A to by byla
škoda.
Lyžovalo se nahoru, dolů,
program se zpestřil o kvízový večer, anglický večer,
tradiční přednášky, večerní
lyžování. Vedení hotelu nám
nabídlo i snowtubing.
Otevřeli jsme 3 lyžařská
družstva a 2 snowboardingová. Zájem dětí opět předčil
očekávaný scénář.
Disciplína na sportovních

akcích byla zvýšená, protože to umožňovalo motivaci
žáků účastnit se programu.
Nevýrazní si zvyšují sebevě-

domí a hluční pokřikují jen
do sněhu. Děti se v tomto
dost mění. Snad i k lepšímu.

Poděkovaní patří instruktorům a chvála všem, co
vedou děti ke sportu.
Martin Žáček
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Další dotace pro Základní školu Vizovice
V loňském roce byla zrealizována první etapa rekonstrukce Základní školy Vizovice,
v rámci které byla provedena výměna celkem 270 oken
včetně vnitřních parapetů a 3
venkovních dveří na hlavní budově základní školy.
Celkové náklady první etapy
rekonstrukce základní školy

dosáhly výše cca 7,5 mil. Kč,
dotace ze státního rozpočtu
činila 4 mil. Kč.
V únoru tohoto roku byla
Ministerstvem financí schválena žádost o dotaci na realizaci druhé etapy, v rámci
které je plánována výměna
oken včetně vnitřních parapetů a venkovních dveří v části

krčku a tělocvičny budovy
školského zařízení. Ze státního rozpočtu byly na realizaci druhé etapy vyčleněny
finanční prostředky ve výši 1,5
mil. Kč. Dle předběžného rozpočtu investiční akce se předpokládá, že na realizaci bude
potřeba cca 3 mil. Kč, proto
město Vizovice ve svém roz-

počtu na rok 2009 vyčlenilo
na spolufinancování této akce
finanční prostředky ve výši cca
1,5 mil. Kč. Realizace druhé
etapy by měla být započata již
v červnu letošního roku, předpokládaný termín ukončení
akce je pak plánován na červenec tohoto roku.
Ing. Jana Kubíková

Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků
tak zní verdikt, který Střední
škola oděvní a služeb Vizovice
získala v mezinárodním hodnocení středních škol.
Každý ředitel školy se zajímá
o to, jak si jejich škola vede
ve srovnání s jinými školami
nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Proto naše škola vloni
na podzim požádala formou
projektu Certificate společnost
International Education Society

(IES) o hodnocení školy v mezinárodním měřítku včetně udělení certifikačního stupně. Celé
dva měsíce jsme připravovali
podklady pro hodnocení, které
sestávaly např. z přístupnosti a vybavenosti školy, nabízených výukových programů,
úspěšnosti studentů v různých
celostátních a mezinárodních
soutěžích, úspěšnosti studentů v přijetí na vysoké školy,

zařazení absolventů na trhu
práce, v hodnocení koncepce
školy, v hodnocení vzdělanostní
úrovně pedagogů, v mezinárodní spolupráci školy, v zapojení
do projektů a získávání mimorozpočtových finančních prostředků, otevřenosti školy celoživotnímu vzdělávání apod.
Význam mezinárodního ocenění školy je přínosem i pro
naše studenty a absolventy, kteří
s výučním listem nebo maturitním vysvědčením získají z IES
certifikát o absolvování studia
na naší škole, včetně jejího mezinárodního hodnocení v několika světových jazycích, s neomezenou dobou platnosti nejen
v zemích EU, ale v celém světě.
Mimo to, mezinárodní agentura
každým rokem odmění nejlepšího studenta školy.
Že si škola dobře vede a že
jsou naši studenti opravdu šikovní a kreativní, se mohli přesvědčit ti z vás, kteří navštívi-

li v podvečer 2. dubna 2009
v pořadí již 39. „Přehlídku
odborné a zájmové činnosti
studentů školy“ v Kulturním
domě ve Vizovicích. Tentokrát
si studenti připravili přehlídku
pod názvem „Letem – světem.“
Nejen prstem na mapě navštívili vybrané světadíly a země,
ale také vtipně charakterizovali
danou oblast včetně typických
ukázek odívání, účesové a kosmetické tvorby, temperamentu
a zvyklostí.
Přehlídky se mimo široké veřejnosti zúčastnili také
zástupci Krajského úřadu
Zlínského kraje, hejtman  
MVDr. Stanislav Mišák,
Mgr. Alena Hanáková starostka
města Vizovice, zástupci UTB 
Zlín, zástupci Školské rady,
OSRPŠ, zástupci spolupracujících středních škol tuzemských
i zahraničních a zástupci firem.
Mgr. Eva Šťastná
ředitelka školy

„ Jeden za všechny, všichni za jednoho.“
Jako tři mušketýři Athos,
Porthos a Aramis si museli
připadat kluci naší ZŠ praktické z Vizovic Petr Hamšík,
Pavel Krč a Ondřej Kovář,
když je z důvodu náhlé zdravotní indispozice nechal
na holičkách D'Artagnan
Adam Smilek na Mistrovství
ČR v plavání regionu Morava
a Slezsko. Tyto závody pořádané Nadějí Zlín a Českým
svazem mentálně postižených sportovců se konaly
27. 3. 2009 v Zimních lázních

ve Zlíně za účasti 131 sportovců z 23 družstev. S heslem:
„ Jeden za všechny , všichni za jednoho.“ žáci dokázali
vybojovat, ne sice kordy, ale
svými vynikajícími sportovními výkony 2 zlaté, 2 stříbrné
a 1 bronzovou medaili.
Mladým „mušketýrům“
srdečně blahopřejeme k dosaženému vítězství a děkujeme
za vzornou reprezentaci naší
školy.
Zuzana Štalmachová
ZŠ praktická

Zleva: Pavel Krč, Petr Hamšík, Ondřej Kovář.
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kultura
Literární večer

Literární večer "Otevřeno, prosím" 28. 5. 2009 - 17 hod.
Svět fotografií a poetického slova otevře literární večer
v zámecké Galerii Mariette. Nahlédneme do literární prvotiny Miloše Vavrečky. "Otevřeno, prosím", provázené fotografiemi významného českého fotografa Jindřicha Štreita.
Setkáním s oběma protagonisty a jejich dílem vás provede
paní Alena Hanáková, starostka města Vizovice a přednesem je představí paní Zuzana Štalmachová. Všechny zájemce
srdečně zveme.
MV

Zámecké slasti a strasti – jak je vnímá nemocnice
Jako nemocnice jsme hrdí
na to, že naším sousedem je
krásný zámek se svou zahradou, koncerty, jejichž tóny se
při otevřené zámecké terase
nesou až do nemocnice, letní
podívanou na krásné nevěsty
na zámecké zahradě…
S účastí vnímáme i problémy, které zámek prožívá
– některé se týkají pouze
zámku, některé jsou spo-

lečné. V minulém čísle
Vizovských novin si paní
kastelánka posteskla nad
strastmi s novou kanalizací,
když po dvou dnech po jejím
dokončení „úplně náhodou
zjistili, že pod zámeckou
budovu ústí veškerá dešťová
voda ze střech nemocnice“
a toto „obrovské množství
vody se volně ztrácí v terénu pod zámeckou kaplí…“.

Jako sousedy nás to samozřejmě mrzí, ale možná
zámek nemusel prožívat ono
zklamání, kdybychom jako
sousedé byli informováni
o záměru zámku budovat
novou kanalizaci a přizváni
ke stavebnímu povolení…,
kdyby se zámek neodklonil od původního projektu
(překážkou se stali naši prapředci) a neumístil novou

kanalizaci do stávající kanalizace (barokní stoky), která
odvádí asi 40% dešťové vody
nemocnice… Dalšími kdyby
nebudeme unavovat čtenáře
ani přidávat vrásky zámku,
jemuž chceme být dobrými
sousedy a jsme rádi, že nám
svou existencí zpříjemňuje život, protože ne vždy se
nám žije jako na zámku…
ZT

Vladislav Rychlík (z pamětí vizovických obyvatel)
pokračování z minulého čísla
Otec byl velmi zbožný, knížky náboženské četl a brožůrky
a citáty spisoval. Jinak byl dobrák, děti ho měly rády. Fajfku
měl stále v puse. Když chodil
s oběžníkem, postavil si fajfku
na chodbě na okno – jednou
mu kluci strčili do tresky sirku
a mu to nechtělo hořet. Láteřil,
když na to přišel. Jinak chodíval v poledne mezi přespolní
děti, které míval v 1. třídě přes
poledne a vykládal jim anekdoty o cigáně a různé. Jemu
neříkali jinak než strýčku – ne
pane školníku. Maminka byla
ostřejší. Když ředitel zvonil,
že děcka sú v tělocvičně, vzala
metlu a mezi ně, hlava nehlava to mazala.
Ředitel Polívka byl velký
darebák. On byl pokrokový –
tatínek byl lidovec a to hrálo
tenkrát velkou roli. Všechny
nároky – zahradu i pole, které
patřily, používal on. Školník
mohl chovat jenom to prase

a koze, slepice, a tudíž celý
dvůr měl on.
Starosta Novák byl při něm
a všechny věci jako petrolej,
svíčky, hadry na umývání,
všechno na školní knížku šlo
a to platila obec. Tatínka,
že byl lidovec, chtěl dostat
ze školy ven. Paní ředitelová byla hodná žena, výborná
kuchařka. Na vánoce nám
vždy napekla cukroví na stromek a chodila k nám často.
My chlapci chodívali jsme jí
pro víno a koňak, ráda pila
vždycky nám darovala. Ředitel
nám to zakázal, ale nakonec
musel vždy zaplatit, aby neměl
haňbu.
Ještě jsem se nezmínil,jak
jsme žili. Největší naší a nejmilejší potravou byly báleše. Zemákové těsto a pečené
na plotně, namazané trnkami a stočené, to bylo alespoň třikrát týdně a potom
šlíšky zemákové, těsto sešupané. Když jsme to nabodávali

z jedné mísy vidličkou, jmenovali jsme je - Janek – Franta
– Vlaďa – mama - tata, který
byl tlustější a všecko se sprášilo. Polévky bývaly zasmažená
zemákovica nebo kyselica se
zelím. Na Štědrý večer bývala
polévka s nudlami a s hřibami, potom krupica s krajánky. Ryba nebyla ani jednou
za moje dětská léta. Krájela
se jablka, kdo překrojil jádra,
takže do roka umře, ale nestalo se to nikdy. Také se loupaly
ořechy, když byly. A také býval
štrúdl, to byla specialita mojí
maminky. Stromeček býval,
řetězy z papíru a ořechy zlacené nebo stříbřené a nějaké
to upečené cukroví. Žádná
čokoláda, na to nebyly peníze,
ještě nějaké to jablko bylo.
A v jedenáct hodin šlo se
do kostela na jitřní a byly
svátky.
A ještě bych se chtěl zmínit
o jedné události. Měl jsem
asi sedm roků. Táta mě vzal

do hor v neděli na Barák. Tam
jsme ve skále vytesali otvor
a on tam dal malou sošku
Panny Marie lurdské, kde pramenila voda. Táta říkal, že
tou vodou se uzdravila jeho
sestra a později se tam postavila kaple U chladné studně.
Byla i posvěcena a bývaly tam
poutě. Dodnes zásluhou pana
Kulíška se to udržuje. Já jsem
tam přemaloval sochy, ačkoliv
už jsem měl 85 roků.
Ještě si vzpomínám, jak
jsem dostal špatnou známku
z mravů už ve třetí třídě měšťance. Ředitelovi kluci honili na zahradě prašivů kočku,
pugačem po ní stříleli. Já jsem
se tam namátl a viděl jsem to.
Nejstarší můj bratr, aby
si udělal tři měšťanky, chodil do školy do 15 roků.
Šel do učení do Luhačovic
ke Kůdelovi roku 1901. Já
jsem šel do učení 1. 8. 1907.
Doma zůstal Franta a Jenda.
pokračování
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Pozvánka do divadla
Srdečně Vás všechny zveme na premiéru divadelního představení Vizovický zázrak, která se uskuteční v pátek 15. 5. 2009
v 19.00 hod. v KD ve Vizovicích.
Hru se souborem Divoch (Divadlo Vizovických
Ochotníků) nastudoval její autor Dodo Gombár. V současném
střihu hry odehrávající se v našem městě, se Vám představí nejen
staré známé divadelní tváře, ale i mladí začínající ochotníci.
Hudbu, čerpající z námětů až k samotným kořenům našeho
regionu, upravil a se členy souboru nacvičil Karel Dvořáček.
Repríza tohoto představení se koná v neděli 17. 5. 2009
v 16.00 hod. v KD ve Vizovicích.
Na setkání s Vámi se těší Divoch!

Moudrá slova
(O charakteru)

Nejlépe poznáme charakter člověka v peněžních záležitostech, při pití a v hněvu.
talmud

Člověk se odkope do naha, když jde o peníze, když se vzteká a když je opilý.
židovské

Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po řeči.
české

Kdo nemá charakter, není člověk, ale věc.
chamfort

„Mala mens, malus animus.“ Zlá mysl, zlý charakter.
terentius

Žádná černá kobyla se nevymydlí do bíla.
ruské

Kam větru nápor, tam na bidle prapor.
francouzské

Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí.
caligula

Nikdo zlý není šťasten.
decimus iunius iuvenalis

Charakter člověka se pozná podle toho, jaký druh vtipu se
ho dotkne.
morgenstern

Režisér Dodo Gombár.

Koncerty v zámku
Kruh přátel hudby a Dům kultury ve Vizovicích informuje své příznivce o obsahu letošní sezony Vizovického zámeckého léta Aloise Háby
ve Vizovicích. Co jsme pro Vás připravili?
•	 Začneme 22. 5. 2009 a naši sezonu zahájí klarinetista Irvin Venyš.
•	 Druhý koncert bude 12. 6. 2009 a přivítáme na něm známého
pěvce z loňské sezony: Jakuba Pustinu, Olgu Jelinkovou za klavírního doprovodu Richarda Pohla.
•	 Trio Arundo (hoboj, klarinet, fagot) vystoupí 26. 6. 2009.
Účinkovat budou J. Souček, J. Mach a V. Vonášek.
•	 Dále bude následovat hudebně literární večer. Dne 17. 7. 2009
na něm vystoupí Alfréd Strejček s Hanou Kofránkovou v programu Naše paní Božena Němcová.
•	 Kvarteto města Brna ve složení J. Čermák, K. Hejl, B. Fišer a M.
Švajda přivítáme 31. 7. 2009.

•	 České kytarové duo Jana a Petr Biernhanzlovi (kteří
u nás hostovali asi před šesti lety) vystoupí u nás opět
21. 8. 2009.
•	 Koncertní sezonu uzavřeme 11. 9. 2009 Večerem šansonu
s Lenkou Filipovou Kudelovou a Maxem Wittmannem.
Ceny vstupenek zůstávají stejné jako v loňské sezoně. To znamená,že roční předplatenka na sedm koncertů stojí 500 Kč, jednotlivá
vstupenka bude jako loni za 100 Kč. Předprodej vstupenek je buď
v Kulturním domě, nebo v papírnictví u Pavelků.
V současné době uzavíráme smlouvy s našimi sponzory. Jejich
seznam bude v příštích Vizovských novinách, nebo na ročním programu koncertů.
Členové Kruhu přátel hudby doufají, že Vás jejich letošní nabídka
uspokojí a že s námi prožijete krásné chvíle s bohatými hudebními
zážitky.
jhr
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Výběr z textu kroniky města
před padesáti roky – rok 1959
Počasí
Počasí v květnu
bylo většinou teplé
a suché. Zato červen
byl poměrně chladný
a deštivý. 26/6 napršelo 45 mm vody,
30/6 35 mm. V červenci a v srpnu bylo
počasí nestálé. Avšak
v září bylo krásné slunečné počasí po celý
měsíc s výjimkou jen
několika dní, kdy bylo
chladněji. 18/9 byl
první mráz. Po celý
měsíc září vůbec nepršelo. Také v říjnu bylo
jasné, slunečné počasí.
Bylo už značně sucho,
neboť od 16/8 nepršelo. 29/10 odpoledne
dostavila se bouřka,
ale deštík byl slabý.
Teprve 5 večer pršelo a ráno 6/11 byla
krajina pokryta slabou
sněhovou vrstvičkou.
Od poloviny měsíce listopadu začaly
plískanice a sněhové
přeháňky. O Štědrém
dni pršelo, večer sněžilo a do rána napadlo
10 cm sněhu, který
však příštího dne roz-

tál. Nestálé počasí charakterizované stálými
frontálními poruchami
od Atlantického oceánu trvalo do konce
roku 1959.
Zemědělské práce
Jarní práce za příznivého počasí rychle pokračovaly. Úzké
pruhy
polí
mizí
na všech stranách a spojují se ve velké lány.
Orba se provádí traktory a víceradličnými
pluhy. Stále více mizí
meze, jež po mnoho
let, ba celé věky, dělily od sebe jednotlivá
políčka..Vzniká nová
tvář krajiny, nový
pohled na ni. Dříve
to byla pestrá strakatina drobných pruhů
polí, nyní si budeme
zvykat na větší plochy
lánů vzniklých rozoráním mezí po zimní
i po jarní orbě…
Senoseč byla špatná.
Pro nestálé, deštivé
počasí protáhla se až
do konce července, kdy
už také začaly žně. Ještě
28. 7. se sváželo z polí

seno. Avšak ani žňovým pracím počasí
nepřálo pro nestálost
počasí. Ač žně probíhaly s obtížemi pro časté
deště, většina posečeného obilí zůstávala na polích složena
v panácích. Obilí nebylo sváženo do stodol,
ale přímo k mlátičkám,
které byly rozmístěny
na příhodných místech
pod širým nebem. Přes
nepřízeň počasí bylo
letos všechno obilí
posečeno za 14 dní.
Žňové práce by pokračovaly rychleji, kdyby
bylo více traktorů. Při
žňových pracích byly
používány 4 samovazy a 10 žacích strojů
s koňskými potahy.
Pro lepší zvládnutí žňových prací byla
obilná pole rozdělena
do pěti úseků. Každý
úsek měl na starosti zkušený rolník,
dobrý organizátor…
Každému úseku byl přidělen patronátní závod
k pomoci. Patronátní
závod poskytoval pak
úseku
brigádníky

na výpomoc po dobu
žňových prací, aby byly
co nejdříve a s nejmenšími ztrátami zvládnuty. Brigádníci značnou
měrou pomáhali při
žních…
Postup socializace
zemědělství: V listopadu minulého roku
bylo ve Vizovicích již
72% veškeré půdy
socializováno a nebude na škodu, všimneme-li si, jak pokračuje socializace půdy
i v okolních obcích.
V Lutonině dosáhla socializace v této
době 78%, v Uble
81%,
v
Jasenné
89%, v Bratřejově
47%, ve Lhotsku
87%, v Rakové 90%,
v Zádveřicích 38,8%,
v Chrastěšově 0%.
Později pak tam celá
dědina
najednou
vstoupila do JZD.
Poněvadž družstvo
(ve Vizovicích) má
214 členů (z toho
95 mužů), připadá
na jednoho družstevníka téměř 4 ha zemědělské půdy.
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JZD
V rostlinné výrobě chtějí se především věnovat produkci
obsažných krmiv pro
skot. Proto bude třeba
proměnit 50% zemědělské půdy na kvalitní louky a pastviny.
Z orné půdy bude třeba
20% věnováno pěstování pícnin (jetele,
vojtěšky a směsí), 10%
orné půdy bude věnováno pěstování kukuřice na siláž a 3% orné
půdy bude pro pěstování krmné řepy. Deset
ha půdy bude vyhrazeno pro zřízení ovocného sadu a na 50 ha
bude polní sad. Asi 2%
orné půdy budou použity k pěstování travních semen a na 2,5%
orné půdy bude pěstován len. Pamatuje se
i na pěstování zeleniny.
V živočišné výrobě
je hlavním cílem plemenářský chov skotu
a drůbeže. V oboru
plemenného hospodářství je třeba založit
jednu plemennou stáj
pro 100 kusů dojnic
jako základního stáda
pro další produkci plemenného dobytka.

Stanovy JZD
Stanovy družstva byly
vypracovány členskou
schůzí. Nejsou však
dodržovány pokud se
týká záhumenek a přínosů. … Není přesná
evidence půdy, užívají
někteří členové JZD 
i více než
1 ha
zemědělské
půdy. Stanovy nejsou
dodržovány ani při
převzetí živého a mrtvého inventáře. Živý
inventář byl převzat
opožděně a u některých členů ještě převzat nebyl. Nebyl převzat mrtvý inventář
a družstvo muselo pak
nakupovat z vlastních
prostředků. Vlastní
stanovy nebyly dodrženy ani v přínosech
ovocných stromů.
V živočišné výrobě jsou nedostatky
v tom, že dobytek
je ustájen na mnoha
místech. Společně je
ustájeno jen 98 krav,
skupinově není ustájeno nic, 134 krav je
rozptýleno u jednotlivých členů. Podobná
situace je u ostatního
skotu, neboť společné ustájení není vůbec

provedeno, 40 kusů
je ustájeno skupinově, roztříštěně dosud
301 kus. Společně je
ustájeno jen 24 prasnic. Vedoucí pracovních úseků v rostlinné výrobě se denně
scházeli k pracovním
poradám a vytyčovali
úkoly na příští den.
Zlepšením v organizaci práce je, že družstevníci nedocházejí již
do kanceláře JZD, aby
odtud byli dirigováni
na patřičný pracovní
úsek, ale jsou organizováni v pracovních
skupinách a četách
přímo na pracovišti.
Koňské potahy jsou
rozděleny do úseků
a lépe využity.
Práci v živočišné
výrobě ztěžuje i nezájem
družstevníků
o ošetřování dobytka,
protože je tu intenzivnější využití těchto
pracovníků. V tomto
směru je příkladem
všem družstevníkům  
70ti letá A.D., která se
dobrovolně přihlásila
k ošetřování 13 býčků,
když se na to nikdo
nechtěl dát.
Přidružená výroba

zahrnuje kamenolom,
tři prádelny, spřádání vlny, výrobu brusů
pro sklárny, zahradnictví, opravnu traktorů,
kovárnu a údržbářskou
dílnu. Pracovníkům
v přidružené výrobě se
poskytuje měsíční záloha ve výši 1 000 Kčs.
Výnosnou provozovnou je spřádání vlny,
kde se plán tržeb překročí. Podobně je
tomu i u prádelen,
kde za 1. pololetí byl
plán tržeb překročen
o 5 440 Kčs… Pracovní
jednotka byla vyplácena ve výši 11 Kčs.
Školní statek má
133 ha půdy, hospodaření je pasivní, poněvadž všecka dodávka
jde na povinnou dodávku, kde jsou ceny nižší.
Tak například výrobní cena 1 kg vepřového masa je 9,50 Kčs,
ale prodávají se jen
za 6,20 Kčs. Škola při
statku má 27 žáků.
Denní náklad na stravování jednoho žáka
je 12,30 Kčs, odměny
za vykonanou práci
jsou jim vypláceny.
Pokračování příště:
Průmysl
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Mrskačka

Pokrok nezastavíš

Už vrbové prútí řiťú cérek krútí dá výplatu hustú už je konec pústu
ty vrbový prútku vyžeň robu z kútku zbav ju její pýchy a spočítaj hříchy.
Jaká husa taká péra jaká matka taká céra jaké dřevo taký klín jaký otec taký syn.
Hop švic peněz nic kapsa prázdná doma nic.

Ráno raníčko

Na svatého Júří vylézajú ščúři daj ně něco máš- i co malované vajico
daj ně neco máš –li na karabáč mašli a já mrskat nepřestanu dokáď neco nedostanu.
S karabáčen do boja valašského trojboja
Starý mladý ogařisko burčák pivo gořalisko
Jak po hlavě palicú mrskačka je tradicú.
Leží Jano opitý karabáčem přikrytý
sakramenská tradica pokřápané vajica!

Apríl, M. B.

Půjdu matičko k jezeru

Frankenstein
Dne 20. 3. 2009 se v našem
kulturním domě uskutečnilo divadelní představení
s názvem Frankenstein, se
kterým k nám zavítali členové souboru Di Goknu
z Rožnova pod Radhoštěm.
Již samotný název představení nenechá nikoho
na pochybách, o jaký námět
se tu jedná. Jenomže, co
již tak jasné není, je právě
to, jak celou věc umělecky
uchopit a zpracovat.
Nutno říct, že jsem byl
příjemně překvapen.
Režijní záměr i scénář
psaný nádherně stylizovanou češtinou v sobě vyba-

lancoval humorné až parodické prvky s jinak závažným obsahem dramatu,
aniž by sklouznul k laciné
frašce.
Herci si dobře poradili se
svými postavami i se scénou, která byla velmi jednoduchá, ale v kombinaci
s osvětlením a profesionálně zpracovanou scénickou
hudbou velmi působivá.
Přeji této partě sympatických mladých lidí mnoho
úspěchů, stálý dostatek spokojených diváků a těším se
někdy v budoucnu na shledanou.
Miroslav Hromádka

panna vstala
cigaretka, kafíčko
prádlo si v uzel zavázala.
šatečky sobě vyperu.
A na jezeře – „lup“, switch on tón
podle skal
automatickou pračku již vodník zapínal…
Apríl, M. B.



Nečekaná návštěva v městské
knihovně Josefa Čižmáře
Začátkem měsíce března se v naší knihovně objevila nečekaná návštěva. Do Vizovic se během svého lázeňského pobytu
v Luhačovicích přijela podívat vnučka PhMr. Josefa Čižmáře
a jako dárek přinesla do naší knihovny dvoudílnou publikaci
„Lidové lékařství v Československu“. Autorem tohoto díla je právě
rodák a čestný občan Vizovic,
pan PhMr. Josef Čižmář.
Za tuto knihu jsme velmi
vděční a nesmírně si ji ceníme
nejen s ohledem na osobnost
autora, ale i proto, že v naší
knihovně doposud chyběla
a nebylo možné ji už nikde
opatřit.
Vyjadřujeme tímto naše
poděkování.
H. Stloukalová

Hledáme schopného člověka pro rozjezd wellness center. Tel.: 608 853 147
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Řešení sudoku ze strany 14.

Dražba nemovitostí pro podnikání – výrobní hala a kanceláře v Zadveřicích-Lípě. 777 028 938
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	zajímavosti

Nejstarší občanka Vizovic
Zdá se to nedávno, když
jsme blahopřáli nejstarší
občance Chrastěšova k jejím
96. narozeninám. Rok
s rokem se sešel a paní Marie
Holčáková rozená Pšenčíková,
trvalým bydlištěm Chrastěšov
č. 23, se ve zdraví těla a čilosti ducha 25. 3. 2009 dožila
požehnaných 97 let a je nejstarší občankou Vizovic.
Jen v krátkosti zmíním její
životopis.
Paní Marie Holčáková se
narodila 25. 3. 1912, vyrůstala spolu s 5 sourozenci v malé
dřevěné chalupě na samém
začátku Chrastěšova.
Celý její život je poznamenán těžkou prací. Jako
dítě pomáhala při hospodářství doma, pak byla ve službě na Mladcové, následo-

vala služba komorné paní
hraběnky na vizovickém
zámku, po absolvování zdravotního kurzu působila jako
zdravotní sestra na tuberkulozním oddělení nemocnice
ve Zlíně, před svatbou pracovala v Sodovkárně Sláčík
ve Vizovicích.
Vdala se v roce 1939
za Michala Holčáka, vychovali spolu 3 dcery, starala
se o děti a domácnost až
do vstupu do JZD Chrastěšov
( později Vizovice, nakonec
Slušovice), kde pracovala
v rostlinné výrobě i po překročení své „šedesátky“.
Dlouhá léta působila v ČSČK (červený kříž),
ve Svazu žen a v Dohlížecím
výboru Jednoty, podílela se
aktivně na společenském

životě Chrastěšova. Paní
Marie Holčáková je veselé a družné povahy, stále
se zajímá o veškeré dění
ve Vizovicích a rodné místní
části Chrastěšov. Potkáváme ji

na procházkách po Vizovicích
za doprovodu některé z dcer.
Přejeme
paní Marii
Holčákové radost ze života
a pevné zdraví.
Ing. Josef. Kalenda

Foto: Ing. J. Kalenda

Den otevřených dveří v Hasičském domě
Každoročně u příležitosti
akce „Březen - měsíc požární
ochrany“ pořádá naše organizace tzv. „Den otevřených
dveří“ v Hasičském domě,
kde zveme občany a hlavně
děti z mateřské školy, základní
školy a dětských domovů, aby
se na vlastní oči přesvědčili, co hasiči vlastně dělají, co
je jejich dobrovolnou povinností a seznámili se s technikou, kterou má naše Jednotka

Sboru dobrovolných hasičů
ve Vizovicích k dispozici. Akce
se konala 20. března 2009
za účasti cca 280 dětí, pedagogických pracovníků a hasičů. U této příležitosti byla
vyhlášena soutěž tzv. „Požární
ochrana očima dětí“, kde děti
svými literárními či výtvarnými pracemi se zúčastní soutěže
v rámci celé republiky.
Jan Štalmach,
člen VV OSH Zlín

Okresní kolo hry Plamen mladých hasičů a dorostu
Ve dnech 16. a 17. května 2009 ožije naše město a zvláště
fotbalový stadion SK Vizovice hasičským mládím.
V sobotu a v neděli nejmladší hasiči a dorostenci budou
soutěžit o titul přeborníka Zlínského okresu, ale také o postup
do krajského kola.
Celkem 42 kolektivů přijede ukázat, co je jejich vedoucí
za celý rok naučili. A opravdu se bude na co dívat. Souběh tří
štafetových běhů v jeden okamžik bude velkou zátěží nejen
pro pořadatele a rozhodčí, ale i pro soutěžící družstva. Taktéž
nedělní požární útoky budou velkým zážitkem nejen pro děti,
ale i pro dospělé.
Na Vaši účast se těší pořadatelé, okresní sdružení hasičů Zlín
a SDH Vizovice.
Štalmach Jan, člen VV OSH Zlín
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Řešte s námi sudoku
Řešení spočívá v doplnění všech políček tak, aby
každý sloupec, řádek či čtverec obsahoval všechny
číslice jedna až devět. Řešení najdete na straně 12.
Obtížnost: S - snadné, O - obtížné, N - nejobtížnější

5
2
4

7

9

6

4

1

5

8

2

1

1

9

8

9

5

4
7

9
3

2

6
8

6
9

4

5

8
6

2

1

8

6

3

9

4

5

6

8

6
4

6
9
1

8
9

3

6
4

Jonáš Jankovič
Rodiče: Pavel a Magda roz. Foldynová
Kristýna Šimková
Rodiče: Antonín a Jitka roz. Střítecká
Linda Čagánková
Matka: Jaroslav a Denisa roz. Glücková

Eliška Mojžíšová
Rodiče: Pavel a Lenka roz. Szpaková
Michaela Lorencová
Rodiče David Novosad a Ludmila Lorencová
Lukáš Urbančík
Rodiče: Miroslav Urbančík a Marcela Valášková

8
2

1

4

8

5

Šárka Vyoralová
Rodiče: Jan Vyoral a Adriana Hálová

Melanie Rusková
Rodiče: Petr a Jana roz. Jančíková

1
9

Narození:

Kristýna Mojžíšová
Rodiče: Petr a Michaela roz. Hořáková

7

8

7

Společenská kronika
leden – únor 2009

4

7

3

Sebastian Ilek
Rodiče: Rudolf Ilek a Eva Wallková
Natálie Baránková
Rodiče: Michal a Eva roz. Novosádová
Kristián Krompolc
Rodiče: Jakub a Lena roz. Navrátilová

Úmrtí:
Františka Vargová, Dělnická, 78 let
Františka Brhláčová, Lázeňská, 78 let

2

5

František Živníček, Sadová, 64 let
Marie Kulhánková, Štěpská, 90 let

4

7

3

6

1

8

5

Jaroslav Mikuláštík, Chrastěšov, 82 let

2

5

1

Lubomír Sláčík, čtvrť A.Háby 885, 65 let

6

Příkladná spolupráce

Ladislav Černý, Chrast.paseky, 73 let
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9
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1
8

4

8

7
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Chceme touto cestou poděkovat MUDr. Janu Šimkovi
a jeho synovi MUDr. Jiřímu Šimkovi, za vstřícnou pomoc
při zajištění lékařské pohotovostní služby při automobilovém závodě kolem Vizovic konané 7. 2. 2009. Obzvlášť
oceňujeme spolupráci a vstřínost p. MUDr. Jiřího Šimka,
ač zaměstnán na klinice v Olomouci pozvánku přijal rád
s odůvodněním "Jsem přece Vizovjan".
Automotoklub Vizovice Sláčík
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Orel slaví v letošním roce 100 let od svého založení
Název OREL pro označení tělovýchovných odborů
poprvé užil Mons.Jan Šrámek
(podle obdobných slovinských odborů) na manifestačním křesťansko-sociálním
sjezdu v Olomouci v květnu
1909. Následně 9.září 1909
se konal ve Vyškově 1.zemský
slet Orla. Zakládání katolických tělovýchovných spolků
koncem 19.století byl logický
důsledek působení některých
ateistických činitelů v sokolských jednotách.
Ve Vizovicích byl založen tělovýchovný odbor při
Křesťansko-sociální straně
již v roce 1907 a po sjezdu
v Olomouci v r.1909 přejal
název Orel. Zásluhu o jeho
založení a rozvoj měl kněz
Matouš Martykán (působil
v naší farnosti v letech 1901
až 1912).
Historie orelského hnutí je
pro nás nejen zdrojem obdivu
nad výsledky činnosti našich
předků, ale zejména inspirací
a výzvou k dalšímu rozvíjení
této kulturně-tělovýchovné
činnosti zaměřené na výchovu
zdravých, mravně i kulturně
vyspělých lidí podle křesťanských zásad. Nejde nám tedy
o hledání sportovních talentů, jejich rozvoj pro dosahování špičkových sportovních
výkonů a jejich prodávání
v moderních gladiátorských
arénách, chceme dávat sportu smysl, aby zejména naše
mládež si osvojila zásady „fair
play“ pro další život.
Oba totalitní režimy
(fašistický i komunistický)
se snažily, aby orelské hnutí
bylo totálně zničeno, proto
zavíraly jeho čelní představitele do vězení a posílaly je
na popraviště. Před 1. světovou válkou měl Orel 12 tisíc
členů, před 2.světovou válkou
více jak 120 tisíc členů a před
zrušením v r. 1948 220 tisíc
členů (ve Vizovicích 276
členů).
V současné době má Orel

více jak 18 tisíc členů (z toho
polovina je ve věku do 26
let), kteří jsou organizováni v 243 jednotách, ústředí je v Brně. Ve Vizovicích
máme 120 členů, z toho 70
je ve věku do 26 let.
Jak se změnilo majetkové
zázemí za těch sto let? Orel
ve Vizovicích začínal svou
činnost ve velmi skrovných
podmínkách – u Zimáčků
na „Mýtnici“ (v dnešní ulici
Zlínské u parku za benzinkou), po 1.světové válce
využívala jednota prostory
bývalého pivovaru ve Štěpské
ulici. V roce 1923 odkoupila
jednota hotel „Lidový dům“
(původně ve vlastnictví paní
Anny Kvochové) a začala
s jeho úpravou (přístavba sálu,
tělocvičny, klubovny, čítárny).
Mladší generace znají tyto
prostory jako kino a loutkárnu. Po komunistickém puči
v r.1948 již 25.2.1948 zabrali
ozbrojení komunisté veškerý
orelský majetek – tělovýchova ve městě byla sloučena
do TJ Sokol, ten však nebyl
schopen se starat o sokolovnu
a současně o Lidový dům,
a tak vlastní hotel přešel pod
Restaurace a jídelny a sál
a tělocvična pod Národní
výbor, veškeré tělocvičné
nářadí bylo přestěhováno
do sokolovny (ještě dnes tam
můžete najít židle, na kterých
zespodu je vypálený znak
Orla) a později byl sál přeměněn na kino a tělocvična
na loutkárnu (dnes na jejím
místě stojí trafostanice).
Po obnově Orla v r. 1990
nastala řada složitých jednání o navrácení orelského
majetku, ale přijatý zákon
o náhradě některých majetkových křivd neumožňoval
vrácení Lidového domu a tak
22. 6. 1992 byl hotel prodán ve veřejné dražbě (za 1,5
mil.Kč). Vydražitel měl zájem
i o zadní část (kino), zaplatil městu za ni 1,5 mil.Kč
a tuto částku zastupitelstvo

města věnovalo Orlu, který
si za ni postavil (převážně
svépomocí) novou stávající
orlovnu na farním pozemku nad kostelem (slavnostně
otevřena 12. 9. 1999, tj.před
deseti lety).
Spolková činnost za uplynulých sto let se zásadně
změnila. Před sto lety hrály
spolky velmi důležitou úlohu
v životě obyvatel města. Byl
to v podstatě jediný druh
společenského vyžití po těžké
a namáhavé práci ať na polích,
tak i v továrnách. Orel v té
době kromě pravidelného
cvičení (převážně gymnastika
– prostná i cvičení na nářadí) nacvičoval a pravidelně
předváděl široké veřejnosti divadla (4 až 5 premiér
ročně). Každá jednota měla
svého vzdělavatele – byl to
převážně kaplan nebo farář,
řada učitelů byla zapojena
do činnosti jednoty. Ústředí
vydávalo náměty na cvičení
prostných (sestav), které se
předváděly na společných
akcích místního, regionálního
nebo celostátního významu
– sletech (předchůdce později známých „spartakiád“).
Z ostatních sportů se pak
pěstovala především atletika
a podle místních podmínek
i lyžování. Jezdilo se málo,
pravidelné soutěže mezi jednotami prakticky neexistovaly. Vše se dělalo na základě
dobrovolnosti, s nadšením,
bez finančních dotací.
Obnova činnosti po 42
letech komunistické totality
nebyla jednoduchá. S nadšením se do této činnosti pustila generace, která si
pamatovala na poválečná léta
před r. 1948 (generace, která
v r.1990 měla víc jak 60 let).
Nebylo jednoduché získat
pro spolkovou dobrovolnou činnost zejména střední
generaci, která měla z doby
totality odpor k jakémukoliv
shromažďování, navíc složité a nejisté zaměstnanecké

poměry jí braly hodně času,
nebyli křesťanští učitelé ani
dostatek kněží – jak vychovávat bez vychovatelů. A tak se
muselo začít s těmi nejmenšími, převážně s vnuky starých
Orlů. Poměry ve sportovní
činnosti se ale také změnily – místo cvičení prostných
celá řada nových technicky náročných sportů, velký
zájem o soutěže, specializace
na oddíly a z toho vyplývající
nároky na technické a majetkové vybavení a sportoviště.
Z komunistické doby přežívá také řada specializovaných
kroužků v tzv. domech dětí
a mládeže, kde státem placení
instruktoři nabízejí odborný
výcvik (za který řada rodičů nyní platí poměrně velké
peníze). Ve velkých městech tedy velká konkurence,
v malých městech a na vesnicích naopak téměř žádné
zázemí.
Přesto se ale obnova zdařila – po dvaceti letech máme
celostátně fungující organizaci, celou řadu obnovených
nebo nových orloven a sportovišť, pořádáme turnaje
v celé řadě moderních sportů,
rozbíhají se pravidelné soutěže. Přitom se nezapomíná
také na kulturní i duchovní
růst našich členů (recitační soutěže, pěvecké soutěže
a přehlídky, besídky, přednášky, karnevaly, duchovní
obnovy, poutě).
Jak vypadá činnost Orla
ve Vizovicích? Naše nová
orlovna je naším zázemím,
ale umožňuje nám provozování jen některých aktivit
– je to dáno její velikostí
(vnější rozměry 10 x 17 m).
Umožňuje nám pořádat především kulturně-společenské
akce, kterých se může účastnit max. 120 osob. Ze sportů
tu provozujeme stolní tenis
(máme 3 hrací stoly), aerobik, cvičení rodičů s dětmi,
máme malou posilovnu.
Na sousedním malém hřišti
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(12 x 23 m) můžeme hrát či
trénovat míčové hry – volejbal, nohejbal, tenis, malou
kopanou. Asfaltový povrch
však není ten nejvhodnější,
chceme jej doplnit umělým
povrchem. Již od obnovy Orla jsme začali pravidelně trénovat v tělocvičně
Základní školy – každý týden
3 hodiny, 1,5 hodiny trénují
mladší žáci a1,5 hodiny mládež až do 20 – 25 let. V současné době je v celém Orlu
nejpopulárnějším florbal –
již druhým rokem probíhá
celostátní soutěž – Orelská
florbalová liga – letos v kategoriích mladší žáci, starší
žáci, junioři, jiniorky a muži.
Naše jednota se loni účastnila v kategorii starších žáků

a letos v mladších žácích
a juniorech. Kromě toho se
zúčastňujeme různých turnajů a závodů – jak župních, tak i ústředních: v sálové a malé kopané, plavání, stolním tenisu, atletice,
cyklistice. Dosud největší
úspěch dosáhli naši starší žáci
ve florbalu, když v roce 2007
zvítězili v ústředním turnaji v Letovicích, do kterého
postoupilo deset nejlepších
družstev z župních turnajů.
Máme tedy důvod k oslavám stého výročí založení.
Jak se na tyto oslavy připravujeme?
Oslavy tohoto výročí budou
probíhat na třech úrovních:
místní, župní i ústřední.
Ústřední oslavy se budou

Výsledek Tříkrálové sbírky
Vracíme se ještě k Tříkrálové
sbírce, která proběhla v našem
městě 10. ledna.
18 skupinek koledníků vykoledovalo pro potřeby Charity 101 742 Kč. Je
to opět rekordní částka, tj.
o 6 313 Kč více, jak v loňském
roce. Výtěžek Tříkrálové sbírky
je tradičně určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným

skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde se sbírka
koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Farní rada římskokatolické farnosti ve Vizovicích
i náš pan farář P. Jan Kutáč
vyslovují tímto poděkování všem dárcům i koledníkům za odpovědný přístup
k této akci, za štědrost dárců
a obětavý výkon koledníků.
Děkujeme.
- vl -

Eduard Peck:
Výběr pranostik z Vizovicka
Květen: Máj, máš-i co daj, lesti nemáš, na pole haj! Jak
přijde máj, máš-i co daj; nemáš-i žeň kobylku na šašinku
a ňů netáhaj. Když máj vláhy nedá, tož sa červen předá.
15. Žofia víno vypíjá, ovoce zídá.- Havlovo žito, Urbanů
oves, co z toho bude potom mi pověz. Havlova réž, Urbanů
oves – kdo to sívá málo mívá. Havlova réž, Urbanův oves,
Janské hříbky, a z toho málo kdy co bývá.
Červen: Dyž na Medarda prší, voda 40 dní vrší. Jaké počasí
je na Medarda takové bude ve žna. - 15. Na sv. Víta lehňa už
svítá. Seje-li kdo na svatého Víta, škoda je žita. 24. Kuká-li
kukačka dlúho po svatém Jáně, vykuká neúrodu a drahotu.
Za kolik dní po sv. Jáně kukačka kuká, za tolik rýnských
bude žito. Rostou-li hřiby před Jánem, bude málo chleba.
29. Sv.Petr a Pavel podtrhá ržám kořénky (už zrají).

konat v Kroměříži ve dnech
20. až 22. 8. 2009 a vyvrcholí již tradiční Orelskou poutí
na Sv.Hostýně (zajišťujeme
autobus).
Župní oslavy se budou
konat dne 3. 5. 2009 –
začnou dopoledne v 10 hod.
mší sv. v bazilice na Velehradě
a budou pokračovat odpoledním programem v areálu
Archeoskanzenu v sousední
Modré, ve kterém vystoupí
více než 200 účinkujících
z jednot naší župy (naše
mládež se představí divadelní scénkou „Dcera královská“).
Místní oslavy zahájíme
20. 6. 2009 dnem plným her
pro všechny na sportovním
areálu za základní školou,

následující sobotu otevřeným florbalovým turnajem
v ZŠ a v září vzpomínkovým
večerem – bude to současně
právě 10 let od slavnostního
otevření naší orlovny.
V průběhu roku se pořádá
také řada sportovních soutěží
a naší účastí na nich chceme
přispět k důstojným oslavám
tohoto významného jubilea.
Zatím nejlépe si vedou naši
nejmladší orlíci - ve florbalu (letos dva turnaje vyhráli
a jednou byli druzí) a také
v sálové kopané (dvě druhá
místa na dvou turnajích).
Zveme všechny občany našeho města k účasti
na těchto oslavách, přijďte si
zasoutěžit a také se pobavit.
Rada jednoty Orel Vizovice

Velikonoční jarmark

Čtvrtého dubna se v prostorách domu kultury
konal velikonoční jarmark.
Velikonoční svátky, to jsou
především pomlázka a malovaná vajíčka. V domě kultury mohli ale návštěvníci
vidět mnohem více. Kdo si
chtěl zpestřit již tak pěkný
den, zavítal právě sem.
Návštěvníci ocenili velký
počet vystavujících a umění
předvádějících
umělců.
Příchozí sledovali v akci dráteníka, kováře, košíkáře, krajkářky, pletení pomlázky, zdobení
kraslic, výrobu vizovického
pečiva, šperků a další šikovné
řemeslníky. Návštěvníci mohli
taktéž obdivovat, a také si
samozřejmě koupit, skleněné

výrobky, patchwork, keramiku, perník, výrobky z pedigu
a tradiční dekorativní ozdoby
patřící k Velikonocům.
Celodenní
program
také zpestřilo vystoupení
Vizovjánku s cimbálovou
muzikou Vizovský Juráš,
odpoledne si mohli poslechnout ženský sbor folklorního sdružení LIPTA  LIPTÁL
ROKYTENKA  za doprovodu cimbalistky Broňky
Dočkalové.
Doufám, že tento velikonoční jarmark přinesl jak
návštěvníkům, tak vystavujícím veselou jarní atmosféru, kterou si s sebou odnesli
i domů.
J. Trlicová, DK Vizovice
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KULTURNÍ DŮM VIZOVICE
Květen – červen 2009

4. 6.

AKADEMIE DDM
začátek 16.45 v kulturním domě.

8.00 – 17.00 prodejní výstava
BONSAJÍ A OKRASNÝCH DŘEVIN
	doplněná o výstavu fotografií Dany
Vláškové na téma KMENY ETIOPIE vstupné 20 Kč. důchodci, děti 10 Kč.

5. 6.

BAMBIRIÁDA - přehlídka
od 13.00 na zahradě DDM

6. – 7. 6

SJEZD ŘEKY BEČVY

9. 5. ve 20.00

diskotéka DJ LEO
kavárna kulturního domu

13. 6.

VIZOVICKÉ KOTÁRY – turistická akce

13. 5. v 9.00

pohádka O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

19. 6.

DEN PLNÝ HER – od 15.00 DDM

15. 5. v 19.00

divadelní představení
VIZOVICKÝ ZÁZRAK
DIvadlo Vizovických ochotníků

27. – 28. 6.

STANOVÁNÍ V HODIŠOVĚ

28. 5. v 15.00

Setkání důchodců
Kavárna kulturního domu

1. 5. – 3. 5.

17. 5. v 16.00

divadelní představení
VIZOVICKÝ ZÁZRAK
repríza

21. 8. – 23. 9.

23. 5. v 20.00

křest nového CD rockové skupiny
TABÁSKOVA PARTYJA
Kavárna kulturního domu

9. 6. – 12. 6. 2009
MASTER OF ROCK
více na www.masterofrock.cz

28. 5.

Setkání důchodců
Kavárna kulturního domu

4. 6. v 16.45

akademie DDM

13. 6. v 20.00

ROCKOVÝ VEČER
kavárna kulturního domu

16. 6. v 16.00

KLAVÍRNÍ KONCERT
žáků Domu kultury Vizovice

20. 6. ve 20.00 diskotéka DJ LEO
kavárna kulturního domu
21. 6.

FOLKLORNÍ ODPOLEDNE
zámecké nádvoří

25. 6.

setkání důchodců
kavárna kulturního domu
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Autobusové zájezdy
8. 5. – 10. 5. Žďárské vrchy (Vysočina)
23. 5. Súlov (Slovensko)
6. 6. Roháče (Slovensko)
3. 7. – 6. 7. Českosasské Švýcarsko
12. 9. – 13. 9.Rychlebské hory
15. 11. Gÿor – termální lázně
21. 11. Lopeník
SOKOLOVNA

29. 5. v 17.30 Přechod Vizovických hor
	s opékáním špekáčků. Odchod od Sokolovny.
DDM ZVONEK
8. 5.

VALAŠSKÁ KVĚTENA – turistická akce
odchod v 9.00 z náměstí.

11. 5.

KUTÁLÍ SE ZE DVORA – kulinářské
dovednosti 14.00 – 16.00 DDM

14. 5.

VYROB SI DÁREK 15.00 – 17.00 DDM

23. 5.

ORIZARO –pohádkový les
soutěž rodinných družstev
start v 9.00 u fotbalového hřiště pod hájem

30 – 31. 5.

SJEZD ŘEKY BEČVY

PŘIPRAVUJEME
výstava JUBILANTI VALAŠSKÉHO NÁZORU
vestibul kulturního domu

28. 8. – 30. 8. 2009
VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ
více na www.vizovicketrnkobrani.cz

Vážení vizovští občané,
nevím, do jaké míry je
vhodné vzdát poctu zvířeti,
převážně se tak děje lidem. Já
však vím, že i zvířata jsou tvorové Boží, a proto tak činím.
Můj syn měl přes 13 let
báječného, velmi chytrého pejska, byl to rodinný
pes, jménem Kety, fenka,
boxer. Byl miláčkem všech
pro svou úžasnou, charakterní povahu, miloval všechny
lidi, hlavně děti. V krásných letních dnech byl stále
na zahradě, kolemjdoucí lidé
z ulic Partyzánské a Dělnické
na něj povolávali, Kety byla
šťastná, že má s kým promluvit, radostně vrtěla ocáskem
a lidé ji měli rádi.
Jak přicházel pro pejska vysoký věk, zrak slábnul, srdce také a po loňských
Vánocích
rakovinotvorný nádor zachvátil pravou
přední nohu. Bylo to v době,
kdy mladší vnuk Petr, byl
vysokou školou vyslán na tříměsíční studenstkou aktivitu
do Afriky. Denně jsem Kety
domlouvala: "Prosím, vydrž,
Petr se brzy vrátí, nožku
pofouká a zase bude dobře."
Ona skutečně na návrat Petra
počkala, poté se její zdravotní

stav, přes veškerou odbornou
péči, velmi zhoršil a nebylo
v lidských silách skutečnost
změnit.
V posledních dnech života
jsme ji všichni jen hladili,
dovedla i hodinu pospávat
na mých nohou a hřát mně
svým teplem a já ji tiše zpívala ukolébavky. Nejraději
měla Mozartovu: "Princi
můj maličký spi, ptáčkové již
tiše sní, usnula louka i háj,
utichl celičký kraj..." Ano,
Kety, Tvým odchodem utichla
ulice, dům i zahrada a my
Ti děkujeme za 13 krásných
let s Tebou prožitých. Dala
jsi nám víc radosti, než jsou
poklady světa.
Tvůj páníček, nejšetrnějším
způsobem, jaký je jen možný,
pomohl Ti přejít na "druhý
břeh".
Oba vnuci David i Petr
v zamrzlé únorové zemi vykopali hrob, důstojným způsobem uložili Tvé tělo v naší
zahradě, kde budeš stále
mezi námi spát svůj věčný
sen. Kéž ve zvířecím nebíčku
jsou na Tebe tak hodní, jak
tomu bylo u nás. Broučku náš
maličký, spi.
Mazůrková Helena
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Využití nového sportoviště klubu SK Vizovice
Je pondělní, zatažené až
téměř deštivé odpoledne,
a na novém víceúčelovém sportovišti v prostorách bývalého
Areálu mládeže právě probíhá žákovský trénink fotbalistů
SK Vizovice. Na rozdíl od dětí
postávajících za plotem krásného nového hřiště si mladí
fotbalisté toto hřiště viditelně
užívají. I přes nepříznivé počasí
se na hřiště, nebo spíše k hřišti, vydali 4 skateboarďáci, dvě
malé děti ve věku kolem 4 let
s rodiči, které se kličkováním
mezi skateboarďáky pokoušely
proniknout do tajů cyklistiky
a nakonec dva další školáci
na kolech, jen stěží vybírající
ostrou zatáčku plácku širokého
něco kolem 9 metrů. Jaký obrázek se asi naskytne kolemjdoucím za slunečného všedního či
sobotního odpoledne? Běžně
bývalo staré hřiště plné dětí
na kolech, kolečkových bruslích, starších školáků hrajících
fotbálek či basket a v neposlední řadě těch nejmenších, kteří
si jen tak odběhnou z pískoviště či kolotoče, mimochodem
v bezútěšném stavu, zajezdit si
na koloběžce nebo na trojkolce,
nebo se jen tak proběhnout.
Nikdo z nás jistě nemá nic proti
tréninkům fotbalistů, kteří si
hřiště bezpochyby zasloužili
a bez nichž by tu nebylo, ale
tím, že bylo hřiště vybudováno
na pozemku, který po právu
využívali občané Vizovic, a to
především děti, zmizela jediná slušná plocha pro sportovní aktivity dětí a mládeže
ve Vizovicích. Ne každý má
finanční prostředky na pronájem hřiště pro své děti, ne každý
má na sportovní aktivity čas
zrovna v neděli od 13 do 16
hodin, a ne každý si místo
jízdy na kolečkových bruslích či
na kole raději zaběhne pár koleček či zaskáče do dálky. A co
dítě, které není členem fotbalového oddílu a nechodí na místní ZŠ, příp. navštěvuje první
stupeň zmíněné školy? Bude

mít toto dítě na tomto hřišti
(cituji pana Adamušku, autora článku Vizovských novin č.
11 – 12, ročník 23) „radost
z pohybu a sportovní aktivity, která je určitě smysluplným
využitím volného času?“
V minulém článku o novém
sportovišti je zmínka o tom,
že je travnatá plocha přetěžována tréninky a utkáními
všech mužstev, což je dle mého
názoru vzhledem k počtu místních fotbalistů mírně přehnané. I když nyní starý „trávník“
zeje prázdnotou, mají fotbalisté za své zásluhy o získání
dotace samozřejmě přednostní právo na využívání nové
plochy. Pochvalu jistě zaslouží
pan Kunovský a jeho kolegové
z řad členů SK, kteří se skutečně zodpovědně starají o trávník
na stadionu. K pláči je však stav
povrchu dráhy kolem této travnaté plochy. Velká část povrchu
je zcela zničená až nebezpečná, čemuž přispěly i nedávno
konané automobilové ! závody.
Znamená to tedy, že fotbalisté mají nové sportoviště a to
staré (vyjma trávníku) může
chátrat a sloužit pochybným
účelům? Současně s projektem
výstavby nového víceúčelového
hřiště „za ostnatým drátem“
měl být zrealizován i projekt
úpravy hřiště pro nejmenší,
které je v havarijním stavu a je
jen otázkou času, kdy některé
dítě přijde na kolotoči či průlezce k úrazu, kdy skončí pod

Přechod hor

TJ Sokol Vizovice
a knihovna Josefa Čižmáře
zve všechny občany na přechod Vizovických hor, který
se koná v pátek 29. května. Odchod od Sokolovny
v 17.30 hod.
Při posezení pod Janovů
horů budete seznámeni s další pověstí z okolí
Vizovic. Špekáčky s sebou.
AK

koly automobilu, když se bude
snažit dohonit zakutálený míč
(odstraněný plot) nebo kdy
na něj spadne část dřevěného pódia, které mimochodem
na kráse novému sportovišti
příliš nepřidá a které zde nemá
co dělat. Rovněž by nebylo
špatné opravit asfaltovou plochu na „starém“ fotbalovém
hřišti a alespoň omezeně ji
nabídnout k užívání veřejnosti. Vzhledem k tomu, že
ve Vizovicích není žádné kvalitní veřejně přístupné sportoviště nebo hřiště, kde by děti
mohly trávit svůj volný čas
kdykoliv mají chuť a aniž by
za to musely platit, nebylo by
od věci, zamyslet se nad tímto
problémem a něco pro naše
děti udělat. Nebo je 9 m široký

asfaltový pruh, zchátralé hřiště
u sokolovny nebo parkoviště
za městským úřadem vhodným
místem pro trávení volného
času našich dětí?
Pokud se v současné době
zvažují možnosti výstavby či
přestavby sportovišť, či jsouli dokonce již rozpracovány
projekty, pak se omlouvám
a žádám o zveřejnění alespoň
základních informací o těchto záměrech. Rovněž žádám
Zastupitelstvo města Vizovice,
příp. další kompetentní osoby,
o zvážení rozšíření bezplatného
využívání nového víceúčelového sportoviště v nadcházejících
slunečných dnech, o víkendech
a především v době letních
prázdnin.
Mgr. Renata Šilhánová

Když nastupuje SK Vizovice
Tak už jsme se konečně dočkali a jarní fotbalové soutěže
už jsou v plném proudu. Vizovičtí fotbalisté do nich dokonce natoupili s vlastní hymnou! Složil ji frontman vizovické
kapely Fleret Zdeněk Hrachový, jehož syn také za nás hraje.
Samotná hymna, jak slova, tak hudba je pěkný "nářez"
a zřejmě ji uslyšíme před každým domácím utkáním. Jde
ale o to, nespoléhat se na to, že se soupeři při jejím poslechu
roztřesou nohy, ale sílu potvrdit na hřišti. Jménem fotbalových příznivců jim přejeme hodně zdaru, ale i štěstí k postupu do vyšší třídy. 
FK
Hymna SK Vizovice:
Sekajte zelené, malujte čáry
těm co tu přijeli, chystajte máry
dostanú to co chcú. šak sú náš host
jak na ně vletíme, budú mět dost
R: Když nastúpí SK Vizovice
otevřem si baňu slivovice
že tá naša dobrá je
SK Vizovice vyhraje
Dnes hoši zaberem za Vizovice
kotel si odvezú jak z pálenice
dneska si trúfnem na celý svět
dáme jim repete, když budú chtět
Ať majú obranu, útočit možú
šak my to dovedem s nafúklú kožú
vizovští ogaři, chlapi jak hrom
body si zeberú, ich pošlú dom
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Martin Rexa – cesta k úspěchu
12. 2. letošního roku se v Městském divadle ve Zlíně konalo
slavnostní vyhlášení vítězů ankety „ Nejúspěšnější sportovec města
Zlína“. Při této příležitosti bylo oceněno 10 nejúspěšnějších sportovců města Zlína. Za nejúspěšnější sportovní kolektiv byl oceněn
Ironman team AUTHOR TUFO Ti triatlon ve složení Martin
Rexa, Petr Vabroušek, Vlastimil Tobolák.
Protože Martin Rexa je z Vizovic, využila jsem tohoto významného sportovního ocenění k rozhovoru pro naše noviny. Martin
v současné době působí v Liberci, kde před několika měsíci úspěšně dokončil vysokoškolské studium oboru Podniková ekonomika
na Technické univerzitě. Na této univerzitě má vystudován ještě
sportovní management.
1. Martine, kde a kdy jsi se o tento sport začal zajímat a začal
se mu věnovat?
K tomuto sportu mě přivedli kamarádi a bylo to asi před 12 lety.
V té době jsem neuměl pořádně plavat a o triatlonu jsem věděl jenom
z novin nebo televize.
První triatlon jsem jel v roce 1997 v Moravských Budějovicích.
Jednalo se o olympijský triatlon a na závod asi nikdy nezapomenu.
Plavalo se ve venkovním bazénu, který byl čerstvě napuštěný a teplota
vody byla 16°C. Trvalo mi pak hodně dlouho, než jsem rozmrzl,
mohl nasednout na kolo a závod dokončit. Umístnění si nepamatuji,
ale vím, že vítěz už byl nejspíš dávno doma a na trati nás už moc
nezbylo :-)
2. Proč sis vybral právě triatlon?
Se sportem jsem začínal na Základní škole Emila Zátopka
ve Zlíně. Navštěvoval jsem atletickou třídu, se specializaci na dlouhé
běhy. Během čtyř let nás naučili veškeré atletické discipliny a získali
jsme všeobecnou sportovní průpravu. Dlouhou dobu jsem se pak věnoval pouze běhání. Byla to ale hodně jednostranně zaměřená činnost
a bylo těžké se motivovat k tréninku. Takže, když jsem dostal možnost
začít s triatlonem, nebyl jsem proti. Přibyly mi dvě nové disciplíny
a trénink se stal mnohem zajímavějším.
Triatlon je životní styl a kdo si jej někdy vyzkoušel, asi ví o čem
mluvím. Tento sport se pyšní jednou hezkou vlastností, a to takovou,
že účastník může dosáhnout vysokého stupně uspokojení pouhým
dokončením závodu. A to je na tom asi to nejkrásnější.
3. Jaká je posloupnost triatlonu a jak dlouhé jsou jednotlivé
úseky?
V triatlonu se začíná plaváním, pak následuje cyklistická část
a na konec je zařazen běh. Všechny tři discipliny musí triatlet absolvovat v těsném sledu po sobě a v cíli se měří celkový čas. Občas se
jako čtvrtá disciplina uvádí depo, kde se dá hodně času získat, ale
i ztratit.
Pokud jde o jednotlivé vzdálenosti, tak potom záleží, jaký typ závodu absolvujete. Nejznámější je asi krátký triatlon, který je od roku
2000 zařazen mezi olympijské sporty a kde je zapotřebí zvládnout
1,5 km plavání, 40 km na kole a 10 km běh. Nejdelší a nejnáročnější
kategorií je dlouhý triatlon, známý pod názvem „železný muž“ nebo
„ironman“. Zde se plave 3,8 km, na kole musíte zvládnout 180 km
a na to vše si dáte ještě běžecký maratón, který je dlouhý 42 km.
Dalšími závody je střední triatlon (1,9 km – 90 km – 20) a nejkratší
verzí se pyšní sprint triatlon (750 m – 20 km – 5 km).
4. Jak dlouho trvá příprava na takový závod? (Co děláš
v zimě?)

Nějakou dobu to trvá a je
potřeba se na tento závod
dostatečně připravit. Přece jen
jde o několika hodinový závod
a není úplně nejlepší začít
hned s dlouhým triatlonem.
Osobně doporučuji si nejdřív vyzkoušet krátký triatlon
a teprve pak pomalu přejít
na delší vzdálenosti. S přípravou začínám od listopadu, kdy
postupně najíždím objemy.
Většinou jde o delší výběhy,
plavecké tréninky a pokud to
ještě jde, tak i něco na kole. S příchodem zimy už kolo vypouštím úplně a zařazuji spinning, běh na lyžích a posilovnu. Tady
v Liberci, přesněji v Jizerských horách, jsou na lyžování naprosto
ideální podmínky. A protože se v zimním období nedá moc jezdit
na kole, tak jsou běžky tou nejlepší náhradou a příjemným zpestřením celoroční přípravy. První cyklistické kilometry pak začínám
najíždět během března. S příchodem jara pomaličku přicházejí
i první závody a jde většinou o přespolní běhy a závody na kolech.
Od května pak přibudou duatlony a na přelomu června i triatlony.
To už ubírám na běžeckých kilometrech a snažím se natrénovat
nějakou kvalitu. Hlavní závodní sezóna pak začíná v červenci
a trvá až do konce září.
5. Kdy by se mělo s triatlonem začít?
Se všeobecnou sportovní průpravou by mělo dítě začít již
na základní škole. Pokud ho to bude bavit, může se poté specializovat. Musí ovšem samo chtít. Ale je to hodně individuální. Já jsem
začal ve svých 17 letech a nelituji.
6. Jak finančně náročný je tento sport?
Tady hodně záleží, jestli jste amatér nebo profesionál a jestli
jezdíte závody pouze doma nebo i ve světě. Pokud děláte triatlon
jako koníček a nejezdíte nikam do zahraničí a již máte vlastní
kolo, tak se celoroční výdaje mohou pohybovat kolem 20 000 Kč.
V případě profesionálního sportovce se to pak pohybuje od 100–300
tis. Kč. Výdaje zahrnují takové věci jako je startovné, dopravu,
ubytování, výbavu, soustředění nebo výživu.
7. Jaké jsou Tvé největší úspěchy?
V roce 2008 jsme vyhráli MČR družstev v dlouhém triatlonu,
za což jsme byli vyhlášeni jako nejlepší sportovní kolektiv. Ve stejném
roce se mi pak podařilo zvítězit v klasickém maratónu, na MČR
v horském přespolním běhu jsem si doběhl pro 4. místo a poprvé
jsem se zúčastnil adrenalinového závodu, kde jsem byl třetí. V roce
2007 jsem vyhrál MČR v dlouhém duatlonu ve své kategorii, několikrát jsem vyhrál oblastní přebory v triatlonu a několik přespolních
běhů. Jinak na své největší úspěchy stále čekám.
8. Které nejbližší závody Tě čekají?
25. 4. Mělnický maratón, 3. 5. Duatlon Liberec (MČR), 9. 5.
Krušnoman duatlon, 6. 6. Czechman triatlon, 20. 6. Moraviaman
triatlon (ČP Otrokovice), 18. 7. Slovakman triatlon (ČP Nitra),
8. 8. Bigman triatlon (ME Praha), 29. 8. Ironmaniac triatlon
(MČR Teplice).
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9. Jak je to se základními hygienickými potřebami během
tohoto několikahodinového závodu? (Jak chodíte na WC?
Otázka se Ti možná zdá hloupá, ale mnoha lidem to vrtá
hlavou.)
Před samotným závodem to není až takový problém. V prostorech
startu jsou klasické záchody nebo jsou občas nahrazeny suchými
záchodky. Během samotného závodu už to jsou buď jenom suché
záchodky nebo jste odkázáni na krásy přírody. Během plavecké části
se základní potřeby až tolik neřeší. Přeci jen jste na samém začátku
a většina závodníků chodí na WC těsně před závodem. Na kole už je
to trošičku komplikovanější, ale při troše šikovnosti se dá malá potřeba zvládnout i za jízdy. Pokud je to akutnější, tak je lepší zastavit
a čas si udělat. No a co nestihnete během prvních dvou disciplín, tak
to doženete na běhu :-)
10. Uvažuješ, že by ses někdy zúčastnil největšího triatlonového závodu na světě IRON MAN?
Triatlonu Ironman na Hawaii bych se určitě jednou rád zúčastnil.
Je to pro mě osobní výzva do budoucna a moc se na to těším. Nutnou
podmínkou je se na tento závod nominovat. Během roku se po celém
světě koná přibližně 20 kvalifikačních závodů, kde se dá na tento
vrcholný podnik probojovat. V poslední době však není ani tak velký
problém si vyjet slot, jako se na jeden z nominačních závodu přihlásit. Na tyto závody se přihlašuje přes internet a po spuštění přihlášek
bývají startovní místa zpravidla během pár hodin beznadějně vyprodané a to třeba již rok dopředu.
11. Vím, že existuje i zimní triatlon. Máš s ním nějaké zkušenosti?
Zúčastnil jsem se celkem dvou zimních triatlonů. Ten první jsem
jel v roce 2005 v Novém Městě na Moravě, který se jel jako ITU
World Cup a druhým byl zimní triatlon v Jablonci nad Nisou v roce
2006. Jde o kombinaci, kde je plavání nahrazeno během, silniční
cyklistika jízdou na horském kole a místo běhu se lyžuje.
12. Co znamnená Indoor triatlon? Budeš se jej taky účastnit?
Jde o sálový triatlon. Tento závod se skládá z plavání v bazénu,
cyklistiky na cyklotrenažéru a běhu na běhátku. Letos se takový závod
jede v Praze. Jde o zajímavou novinku a závody jsou určeny především hobíkům a mají většinou omezenou kapacitu.
O účasti zatím neuvažuji, ale je to výzva do budoucna.
13. Máš ještě nějaké jiné koníčky a záliby?

Nic jako rybičky v akvárku nemám. Dřív jsem sbíral známky, ale
to bylo hodně dávno. V současné době se to točí hodně kolem sportu.
Jedenkrát týdně si zajdu na tenis, občas zařadím spinning nebo posilovnu. V zimě pak běžky nebo sněžnice. Nejvíc jsem si však oblíbil
saunu a power jogu. Neznám nic lepšího na relaxaci a uvolnění.
Rád se taky podívám na nějaký pěkný film nebo si přečtu knížku.
Ze všeho nejvíc mám ale rád dobré jídlo :-)
14. Jakou knížku jsi četl ( kromě studijních materiálů ke státnicím) naposledy?
Poslední knížkou byl Egypťan Sinuhet od Mika Waltariho.
15. Kdy jsi byl naposledy v kině a na čem? Vzpomeneš si?
Jestli si to dobře pamatuji, tak to bylo někdy v prosinci. Jeli jsme
do kina v Jablonci nad Nisou, kde zrovna dávali novou bondovku
Quantum of Solace. Jinak poslední film, který jsem viděl, tak byl
Milionář z chatrče a animovaná komedie Příběh o zoufalkovi.
16. Jakou hudbu rád posloucháš?
Spíš než muziku poslouchám rádio, protože nemám tolik času,
abych sledoval zprávy v televizi. Takže to je taková směs. Ale
pokud přijde na věc, tak si rád pustím Stinga, U2, Phila Collinse
a Nightwishe. Z českých kapel to pak je Divokej Bill, Kabáti nebo
No Name. Je toho samozřejmě mnohem víc, ale tuhle muziku mám
nejraději.
17. Jak se dá skloubit práce s tímto časově náročným sportem?
Triatlon je časově velmi náročný sport. Přece jen jsou to tři discipliny a trénovat se musí všechny. Vzhledem k tomu, že nejsem profesionální sportovec a sport mě zatím „bohužel“ neživí, tak prioritou
je samozřejmě práce. Sport je pro mě především koníčkem a dělám
ho ve volném čase.
18. Kdy přijedeš do Vizovic?
Tak to bych taky rád věděl :-) Ale pokud vše dobře dopadne, tak
brzy.
Martine, blahopřeji Ti nejen k úspěšnému ukončení vysokoškolského studia, ale také k ocenění Sportovec města Zlína
2008. Děkuji Ti za rozhovor a přeji Ti do dalších let hodně
sportovních i osobních úspěchů.
Zuzana Štalmachová

Stříbrná medaile ze Světových her z Idaha do Vizovic
"Právě jsem se vrátil z Hradu"
zaznělo na konci února v denním stacionáři Naděje Zlín pro osoby s mentálním postižením. Nebyla to žádná
parafráze proslulé věty Klementa
Gottwalda, ale oznámení jednoho
z klientů našeho stacionáře – Mirka
Matulíka z Vizovic. Na Pražský hrad
jej pozvala první dáma naší republiky Livia Klausová, patronka českého
hnutí speciálních olympiád. Pozvání
bylo oceněním za úspěšnou reprezentací naší země na Zimních světových hrách Speciálních olympiád

v Boise v americkém státu Idaho
(7. – 13. února 2009).
Mirek získal stříbrnou medaili
v běžeckém lyžování na 500 m a další
stříbrnou medaili ve štafetě 4x1 km.
A konkurence nebyla zrovna malá:
Světových her se zúčastnilo více než
2500 sportovců z 95 zemí celého
světa. Poctivý trénink v Krkonoších
s dalšími klienty denního stacionáře
Naděje i na svazích ve Vizovicích
se svými obětavými rodiči přinesly své skvělé výsledky. Gratulujeme
Mirku!!!
Radek Vítek

Mirek Matulík.
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Zápasy SK Vizovice
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

MUŽI "A"
Štípa "A" - SK Vizovice "A"
SK Vizovice "A" - Tlumačov
Napajedla "B" - SK Vizovice "A"
SK Vizovice "A" - Ludkovice
Jaroslavice "A" - SK Vizovice "A"
Březnice - SK Vizovice "A"
SK Vizovice "A" - Sehradice "A"
Návojná - SK Vizovice "A"
SK Vizovice "A" - Nevšová

PŘÍPRAVKA "A"
SK Vizovice "A" - Fryšták
Lůžkovice - SK Vizovice "A"
SK Vizovice "A"- Štípa
SK Vizovice "B" - SK Vizovice "A"
SK Vizovice "A"- Slušovice "B"
Podkopná Lhota - SK Vizovice "A"
(hřiště Trnava)
18. kolo SK Vizovice "A"- Zlín
12.
13.
14.
15.
16.
17.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

ŽÁCI
Slopné - SK Vizovice
SK Vizovice Tlumačov
Příluky - SK Vizovice
SK Vizovice - Malenovice
Louky - SK Vizovice
Mysločovice - SK Vizovice
SK Vizovice - Brumov "B"
Mladcová - SK Vizovice
SK Vizovice - Bratřejov

So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne

25.4.
3.5.
10.5.
17.5.
23.5.
31.5.
7.6.
14.6.
21.6.

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Čt
Čt
Čt
Pá
Čt

30.4.
7.5.
14.5.
22.5.
28.5.

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Čt

4.6.

16.00

Čt

11.6.

16.30

Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
So
So
So

26.4.
2.5.
10.5.
16.5.
24.5.
31.5.
6.6.
13.6.
20.6.

14.00
14.30
10.00
14.30
14.00
14.30
14.30
14.30
14.30

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

MUŽI "B"
Veselá "B" - SK Vizovice "B"
SK Vizovice "B" - Příluky "B"
Jaroslavice "B" - SK Vizovice "B"
Trnava - SK Vizovice "B"
SK Vizovice "B"- Lůžkovice "B"
volno
SK Vizovice "B" - Štípa "B"
Vlčková - SK Vizovice "B"
SK Vizovice "B"- Bratřejov

Ne
So
Ne
Ne
So

26.4.
2.5.
10.5.
17.5.
23.5.

10.00
16.30
16.30
16.30
16.30

So
Ne
So

6.6.
14.6.
20.6.

16.30
16.30
16.30

12. kolo Slušovice "B" - SK Vizovice "B"

St

29.4.

16.30

13. kolo SK Vizovice "B - Podkopná Lhota

Pá

8.5.

16.00

PŘÍPRAVKA "B"

14. kolo Zlín - SK Vizovice "B"

Hlášenka

15. kolo SK Vizovice "B - SK Vizovice "A"

Pá

22.5.

16.00

16. kolo Slušovice "A" - SK Vizovice "B"

Čt

28.5.

16.30

17. kolo SK Vizovice "B"- Fryšták

Pá

5.6.

16.00

18. kolo Lůžkovice - SK Vizovice "Bů

Čt

11.6.

16.30

12. kolo Zádveřice - SK Vizovice

So

25.4.

16.30

13. kolo SK Vizovice - Nedašova Lhota

Ne

3.5.

14.00

14. kolo Příluky - SK Vizovice

Ne

10.5.

14.00

15. kolo SK Vizovice - ludkovice

Ne

17.5.

14.00

16. kolo Mysločovice - SK Vizovice

So

23.5.

16.30

17. kolo Pozlovice - SK Vizovice

Ne

31.5.

14.00

18. kolo SK Vizovice - Návojná

Ne

7.6.

14.00

DOROST

Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, Vizovice
pronajme:
Od 1. 4. 2009 následující prostory:
1. NP výměra 198 m2
2. NP výměra 175 m2
1. PZ výměra 32,5 m2
celková výměra 405,5 m2
Nájem: 450/m2/rok + ostatní provozní náklady (voda, elektřina, otop).
Prostory možné pronajmout i po jednotlivých podlažích.
Od 1. 5. 2009 pronajme prostory:
Celková výměra 980m2.
Nájem: 470,34 Kč m2/rok + ostatní provozní náklady (voda, elektřina, otop).
Kontaktní osoba: Radovan Hrabina, tel: +420 725 653 123
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CHIRURGICKÁ AMBULANCE VIZOVICE – SLUŠOVICE

Vážené pacientky, vážení pacienti!
Dovolujeme si Vám oznámit, že od května 2009 bude zahájen provoz nestátního zdravotnického zařízení, které bude poskytovat služby v oboru chirurgie, sonografie. V rámci péče o pacienty nabízíme
ambulantní vyšetření,převazy, ošetření úrazů, ambulantní chirurgické výkony, indikace k operačním
výkonům, sonografické vyšetření...
Nově vybudovaná ambulance se nachází:
Vizovice, Masarykovo náměstí č.p. 20
(vedle autobusové zastávky)

Slušovice,náměstí TGM č.p.50
(budova AB)

ordinační doba :
Pondělí : 11.30 – 16.00 hodin
Úterý : 07.00 – 11.00 hodin
Středa : 07.00 – 14.00 hodin
Čtvrtek : –
Pátek : 07.00 - 11.00 hodin

ordinační doba :
Pondělí : 07.00 – 11.00 hodin
Úterý : 11.30 – 16.00 hodin
Středa : –
Čtvrtek : 11.00 – 14.00 hodin
Pátek : 11.30 – 14.00 hodin

Vyšetření a ošetření všech pacientů je v rámci smlouvy všeobecného
zdravotního pojištění zdarma.
Vedoucí lékař ambulance: MUDr. Haša Eduard, lékař s 2. atestací v oboru chirurgie, s licencí ČLK,
s certifikátem ČLK v oboru abdominální sonografie, soudní znalec v oboru chirurgie-traumatologie.
Sestra: Mikulčáková Věra.

Nabízím doučování!
Předměty: Matematika, Chemie, Fyzika

účetní a daňová kancelář nabízí:
vedení účetnictví, mzdy, DPH,ostatní daně,daňovou

Rozsah: Základní a střední škola
Kontakt: Ing. Petr Hruzík

Award Consult

Tel.: 724 725 872

evidenci pro malé a střední firmy a fyzické osoby.
Tel.: 606 909 092
Kvalita a spolehlivost za rozumnou cenu.

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR
ve smyslu zákona č. 273/2008 Sb.
Někteří občané nemají řádně označené své
rodinné domy číslem popisným. Tato skutečnost způsobuje velký problém složkám integrovaného záchranného systému.
Majitelé neoznačených domů se dopouštějí
přestupku dle §47b odst. 1 písm. c) zákona
číslo 200/1990 Sb., kdy za takové jednání lze
uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Od května 2009 budou majitelé neoznačených domů nekompromisně oznamováni pro
porušení daného nařízení.
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Informace Policie ČR Vizovice

V tomto čísle Vizovských novin bych vás chtěl seznámit především s dokončením rekonstrukce služebny Obvodního oddělení Vizovice a s událostmi, které byly řešeny policisty místního
Obvodního oddělení Policie České republiky.
V předcházejícím čísle jsem vás informoval o probíhající rekonstrukci budovy Policie České republiky, tedy služebny místního
Obvodního oddělení, v rámci projektu P 1000 v našem městě.
V současné době je rekonstrukce ve fázi dokončovacích prácí, kdy
předání přízemí budovy, tedy nové moderní služebny, by mělo proběhnout v nejbližší době.
Služebna bude vybavena nejmodernější výpočetní technikou, kde
budou na stálé dozorčí službě zabudovány i monitory kamerového
systému města Vizovic. Díky tomuto kamerovému systému bude
Policie České republiky monitorovat veřejná prostranství města
Vizovice, a tímto předcházet a odhalovat trestnou činnost páchanou
v ulicích města Vizovice.
Dále bych se chtěl zmínit o nápadu trestné činnosti v teritoriu
města Vizovice, kdy od začátku letošního roku bylo na území města
Vizovice spácháno 13 trestných činů. Čtyři z nich spáchali řidiči
motorových vozidel, a to jak jízdou pod vlivem alkoholu, tak řízením motorového vozidla v době, kdy jim byl vysloven soudem nebo
jiným státním orgánem zákaz řízení motorových vozidel. Je třeba si
uvědomit, že tresty za řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, tj. alkoholu nebo drog, jsou velmi přísné. Kromě sedmi
bodů hrozí řidičům pokuta až padesát tisíc korun a zákaz řízení až
na dva roky. V krajním případě mohou být odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
Ostatní trestné činy byly spáchány proti majetku, proti rodině
a mládeži a proti svobodě.
Další, bohužel smutnou událostí, ke které došlo ve Vizovicích,
je závažná dopravní nehoda na křižovatce na náměstí Palackého,
kde před nějakým časem byla změněna úprava přednosti v jízdě.
Zde v podvečerních hodinách došlo ke střetu motorového vozidla
s cyklistou, který utrpěl těžká zranění.
Touto cestou chci upozornit řidiče, aby při projíždění přes náměstí
Palackého dbali zvýšené opatrnosti. Jsou zde ze směru od Bratřejova
do Zlína (silnice I/49) dvě na sobě nezávislé křižovatky. Kdy
na první křižovatce se nacházíte na hlavní komunikaci a v zápětí
je změna přednosti, kdy hlavní komunikace přechází na vedlejší
komunikaci, kde jste povinni dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím po silnici č. I/69 (Zlín – Lutonina – Vsetín), která je zde
hlavní komunikací. Tedy v tomto místě dochází ke změně přednosti
v jízdě. V bezprostřední blízkosti těchto dvou křižovatek jsou také
dva přechody pro chodce. Jeden u mateřské školy a druhý u kostela.
Zde jste opět povinni dát přednost chodcům. Podle statistiky došlo
v těchto místech v roce 2007 k 21 dopravním nehodám se zraněním
a v roce 2008 k 13 dopravním nehodám se zraněním.
Touto cestou chci na vás, jako na řidiče, apelovat, abyste nepodceňovali projíždění přes náměstí Palackého, tak, aby zde nedocházelo
zbytečně k újmě na majetku a hlavně na zdraví či na životě.
V tomto čísle bych vás dále chtěl také seznámit s tím, jak se máte

zachovat při krádeži peněženky, ve které jste měli platební kartu,
neboť počet podobných krádeží se neustále zvyšuje.
Ve většině případů dochází k odcizení při nákupech, kdy máte
platební karty v peněženkách, které jsou zájmem zlodějů. Zde
bych vás chtěl především upozornit, abyste při nákupech nenechávali tašky, kabelky nebo peněženky odložené v nákupních
košících bez dozoru. Dále v žádném případě nenoste u platební
karty na lístečku nebo jiným způsobem napsaný PIN kód k této
kartě. Ani ho nemějte napsaný v různých bločcích, zápisnících,
které byste měli v kabelce s předmětnou peněženkou. Pokud
dojde k odcizení kabelky nebo peněženky s platební kartou a vy
máte PIN kód u předmětné platební karty, tak ve většině případů
dojde k neoprávněnému výběru finanční hotovosti z účtu a tím
se vám vzniklá škoda většinou mnohonásobně zvýší. Osoby, které
se specializují na krádeže peněženek s platebními kartami to znají
a hned toho využijí k výběru hotovosti z vašeho účtu. Jsou to
vaše těžce vydělané peníze, proto neulehčujte zlodějům možnost
přístupu k vašim penězům.
Pokud zjistíte, že vám byly odcizeny platební karty, ihned, než
cokoliv uděláte, zavolejte na váš bankovní ústav, ve kterém máte
založený účet, a k němuž vám byla odcizena platební karta, kde
jim sdělte celou událost a zažádejte o provedení blokace účtu proti
neoprávněnému výběru.
Zde vám poskytuji telefonní čísla na blokaci platebních
karet na největší peněžní ústavy:
Česká spořitelna a.s.
Citibank, a.s.
ČSOB, a.s.
eBanka, a.s.
GE Money Bank, a.s.
HVB Bank, a.s.
Komerční banka, a.s.
Poštovní spořitelna
PPF Banka
Volksbank
Raiffeisenbank, a.s.
Živnostenská banka, a.s.
CCS Česká společnost
pro platební karty

800
267
233
495
800
272
224
800
222
222
495
495
495
267
800
800
800
266

207
201
062
800
124
771
443
162
412
412
800
800
800
197
900
122
116
108

207
889
222
111
200
111
636
946
241
230
121
111
111
450
000
412
866
108

(American Expres)
(Visa, MasterCard)

(Visa/MasterCard)
(Diner Club)

Současně s tímto celou událost oznamte na Policii České republiky (linka 158), která provede svá opatření k dané věci.
Na závěr mého příspěvku bych vám chtěl v této těžké době
popřát hodně sil a optimismu ke zvládání různých životních
situací.
prap. Bc. Roman Navrátil,
inspektor OOP Vizovice
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redaktoři: Ing. Josef Hradil, Ing. Josef Kalenda, Mgr. Jiří Ludvíček, Jan Špaňhel a Pavel Ťoukálek.
Sazba: Martin Boršický, Slušovice
Uzávěrka příspěvků do Vizovských novin č. 3 je 31. 5. 2009.
Vychází jako dvouměsíčník v nákladu 1 900 kusů.

