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Konec léta
„Svatá Anna, chladna z rána“. Pranostika, která v den sv. Anny také připomíná, že bude co nevidět konec léta. Léto podle kalendáře končí 21. září,
ale pro většinu z nás končí prvním školním dnem. I když už dávno nejsme
školáci, vnímáme 1. září často skoro magicky, možná s dojetím i nostalgií.
Děti s nechutí vymění pohodlné tenisky za „pěkné“ boty, nové oblečení
vystřídá trika a trenýrky, kterým neublížily ani fleky od všeho možného
a chaos prázdnin za školní pořádek. To všechno má zvláštní vůni. Počátek
školního roku zůstává v nás jako předěl srovnatelný s novým rokem a svádí
k hodnocení prožitého. Červenec a srpen i my dospělí vnímáme jako čas
klidu. Méně chvátáme, formálnost oblečení se trochu vytrácí a více času
věnujeme lenošení. Dlouhé dny využíváme k setkávání s přáteli, návštěvám kulturních akcí pod „modrou nebo hvězdnou oblohou“ a více nás to
táhne do přírody. Postupně ukládáme do paměti zážitky z prázdnin jako
fotografie do alba.
Přestože prázdninový čas všechno jakoby zpomalí, dění kolem nás nám
nedovolí usnout. Ani město nespalo. Postupně se dokončila rekonstrukce
mostu spojujícího obě náměstí, budova „nové“ školy dostala nový kabát
a po téměř 60 letech se opět rozsvítila čistotou a barevnou hravostí. Díky
investici kraje jako zřizovatele byla dokončena rekonstrukce budovy dětského domova na Chrastěšovské. Dokončili jsme přípravné kroky ke zpracování projektové dokumentace pro vybudování bezbariérových chodníků
kolem komunikací 1. třídy a přilehlých ulic. Zpracovávaly se podklady pro
získání dalších dotací určených k zateplení budov mateřské školy, úřadu
a požárního domu. V závěrečné fázi je instalace kamerového a dorozumívacího systému. Již po sedmé jsme přivítali návštěvníky rockového festivalu
MASTERS OF ROCK, kteří se do Vizovic sjeli nejen z Evropy. Mnozí
se těšili z příjemné atmosféry koncertů Vizovického zámeckého kulturního léta a prázdninové měsíce jako
tradičně ukončíme „jednou z největších hudebních událostí letní
festivalové sezóny“ 42. ročníkem
Vizovického Trnkobraní.
Možná náhoda nebo osud tomu
chtěli, aby právě v období léta,
kdy všichni máme blíže k zábavě
a legraci se před šedesáti lety narodil
ve Vizovicích herec a mim Boleslav
Polívka, čestný občan města. Člověk
kreativní, veselý, moudrý i inspirativní, citlivý, hluboce lidský, s velkým srdcem. Zavrhovaný i obdivovaný, ve kterém je kus Brňáka, ale
ještě větší díl Valacha a především
Vizovjana, což připomíná kdy jen
může. Cítím hrdost a radost z toho,
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O čem píšeme:
• Valašský král šedesátiletý
• Reportáž z Chile – pokračování
• Noční prohlídky na zámku
• Memoriál Luďka Dintery
• Výsledky voleb do EU
• Informace o volbách do sněmovny
• Svoz odpadů
• Čokoláda – láska na celý život
že k Vizovicím patří, a že mezi gratulanty byli vizovičtí ochotníci, přátelé
z Vizovic i Město Vizovice.
Léto je ve svém závěru. Krása jeřabin, které se v září začervenají jsou
předzvěstí podzimu, připomínkou konce prázdninové svobody a začátkem
pravé houbařské podzimní sezóny. Pokud bude hub stejně mnoho jako
bylo letos v létě po vydatných deštích, bude počátek podzimu jistě radostnější. A tak lze jen doufat, že se nevyplní pranostika „ Když se hřiby v létě
mnoho rodí, ten rok málo chleby plodí“.
Přeji Vám všem krásný podzim a neutuchající optimismus.
Alena Hanáková

Vydal Rudolf Macháček, 1908, zapůjčil Jiří Madzia.
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VIZOVICE DNE 22. a 29. 6. 2009
• Zastupitelstvo města Vizovice schválilo na svých zasedáních důležité dokumenty, a to dodatek č. 4 a 5 smlouvy o dílo se společností A.O.P. s.r.o. a pověřilo starostku Mgr. Alenu Hanákovou k podpisu těchto dodatků včetně příslušných dokumentů
(Prohlášení o vyplnění směnky a Směnky vlastní), které umožní dokončit již tento rok kompletní zateplení a výměnu oken naší
základní školy v celkové výši téměř 13 milionů korun. Zastupitelstvo také vzalo na vědomí studii přestavby Městské tržnice
a kotelny K3 na sídlišti Růžová na „Zdravotní středisko s lékárnou“ a na příštím zasedání shlédne podrobnější prezentaci.
• Ve věci případné stavby fotovoltaické elektrárny na Manství vzalo na vědomí žádost pana Surovce o směnu pozemků a uložilo
oddělení majetku a investic (OMI) vyvolat jednání o podmínkách realizace případné směny.
• Ve věcech majetkových dále odložilo žádost pana Břetislava Haly o odkup pozemku do realizace výsadby zeleně na sídlišti
Růžová. Zamítlo žádost pana Aleše Jaroňka o prodej lesního pozemku p.č. PK 4335 na trati Želechov a souhlasilo s prodejem pozemku p.č. 4522/27 Stavebninám Zlámal, spol. s r.o., přilehlému k současnému areálu firmy, za cenu 500 Kč za m2
v celkové hodnotě 50.000 Kč a také schválilo Návrh plánu společných zařízení Jednoduchých pozemkových úprav Vizovice
- Dubovské.
• Ve věci jeslí zastupitelé vzali na vědomí žádost paní Veselé a Mamulové o projednání zrušení jeslí a také zprávu „Rozbor příjmů
a výdajů organizační složky Jesle Vizovice za rok 2008“. Poté pověřili starostku města jednáním se zástupcem agentury Beruška
Zlín panem Přeslem.
• Ve věcech finančních schválili rozpočtové opatření č. 7Z a 8Z - změnu schváleného rozpočtu roku 2009, týkající se použití části
výtěžku z provozování loterií v roce 2009 na financování investičních akcí města, konkrétně na rozhlas a rekonstrukci základní
školy v celkové výši 107 tisíc korun a použili zisk z minulých let ve výši 120 tisíc na technický a autorský dohled rekonstrukce
školy.
• Dále pak zastupitelé vzali na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 26. 5. 2009 do 29. 6. 2009,
týkajících se získaných dotací na knihovnu a úprav mezi jednotlivými položkami kapitol rozpočtu.
• Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí, kterou byl
koeficient daně z pozemků a staveb navýšen z 1,4 na 1,6 v k.ú. Vizovice - v k.ú. Chrastěšov zůstal koeficient nezměněn. A místní koeficient, což je koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, nebytových
prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních
porostů se navýšil z 1 na 2, což znamená faktické zdvojnásobení daně z nemovitostí. Zvýšený výběr daní bude použit na úklid
a údržbu komunikací a chodníků.
• Ve věci „starého kina“ zastupitelstvo uložilo stavební komisi projednat návrhy řešení objektu „starého kina“.
• Zastupitelstvo města Vizovice vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru, týkající se nákupu podílových listů zajištěného podílového fondu a schválilo Dohodu s Policií ČR o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku.
• Zastupitelé schválili poskytnutí finančních prostředků od Města Vizovice na činnost s mládeží v roce 2009 v celkové výši
175.000 Kč; TJ SOKOL 22.000 Kč; Klub českých turistů 10.000 Kč; TOM ČIŽICI 18.000 Kč; Orel 15.000 Kč; SDH 8.000
Kč; Orientační běh o.s. 8.000 Kč; SK Vizovice 30.000 Kč; JUNÁK 30.000 Kč; Vizovjánek 30.000 Kč; Centrum pro rodinu
Vizovice 4.000 Kč; dále pak prostředky na činnost: SDH 40.000 Kč; ZUŠ ve Vizovicích 10.000 Kč; DOTEK o.p.s. 300.000
Kč; Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „VÍTEK“ Středisko Naděje Vizovice 60.000 Kč.
• Zastupitelstvo města Vizovice vzalo na vědomí žádost NPÚ, správa státního zámku Vizovice o mimořádný příspěvek na realizaci zpracování projektové dokumentace „Adaptace bývalého pivovaru“ ve výši 95.000 Kč na knihovnu, ZUŠ či případné jiné
prostory pro činnost města a odložilo rozhodnutí o výši příspěvku na třetí čtvrtletí roku 2009 dle možností rozpočtu.
Usnesení ze Zastupitelstva a Rady města Vizovice najdete v plném znění vždy na internetových stránkách www.vizovice.eu
ve velmi krátkém čase po jejich konání v kapitolách www.vizovice.eu / Místní samospráva / Usnesení ZM nebo RM
Ing. Jaroslav Burkart, místostarosta

Daň z nemovitostí
Zastupitelstvo
města
Vizovice na svém zasedání
dne 29. 6. 2009 usnesením č.
VIII/126/09 schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2009,
kterou se stanoví koeficienty
u daně z nemovitostí. Daň
z nemovitostí je sice vybírána finančními úřady, je však

následně celá převedena na účet
města a tvoří jednu z příjmových položek rozpočtu.
Návrh na změnu koeficientů
předložil finanční výbor, protože se jedná o jednu z mála
možností, jak právě v době,
kdy se propadá příjmová
část rozpočtu, může město

tuto skutečnost kompenzovat. Občané nemusejí na fin.
úřadě nic hlásit, úřad jim stanovenou platbu automaticky navýší a zašle složenku.
Jiné sazby daně z nemovitostí
budou platit na Chrastěšově
a jiné ve Vizovicích. Zvýšení
se nedotkne zemědělské půdy.

Za rok 2008 bylo na dani
z nemovitosti vybráno 1.5
mil. Kč. Po zvýšení se odhaduje, že to bude cca 2.5 mil.
Kč. Tuto částku není možné
přesně určit, protože městu
není známo přesné složení
této daně.
Jan Špaňhel, zastupitel
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Nový skatepark pro mládež
V měsíci září začne výstavba
nového skateparku, který bude
sloužit milovníkům skateboardingu a freestyle ježdění. Nový
skatepark vyroste na asfaltové
ploše vedle víceúčelového sportovního hřiště za Základní školou Vizovice. Pro freestylisty
zde bude umístěno sedm celoocelových odhlučněných pře-

kážek. Za dodávku a montáž
skate překážek bude zodpovídat firma, která splnila všechny
podmínky výběrového řízení.
Předpokládaný
termín dokončení realizace
je plánován na konec měsíce
října, od té doby bude skatepark uveden do provozu.

Náklady na nový skatepark
činí 350 tisíc korun, osmdesát procent z této částky
(280 tisíc korun)
pokryje
dotace
z Ministerstva vnitra - program Prevence kriminality, zbylých dvacet procent
(70 tisíc korun) spolufinancuje
město ze svého rozpočtu.

Vybudováním nového sportovního plácku chce město
vyjít vstříc současnému životnímu stylu mládeže a motivovat ji k aktivnímu sportování.
Hlavním cílem projektu však
zůstává eliminace kriminálně
rizikových a sociálně patologických jevů na teritoriu města.
Ing. Jana Kubíková

Příprava regenerace zeleně sídliště Růžová neustále probíhá
Po obdržení Rozhodnutí
o poskytnutí podpory z evropských dotací začala přípravná
fáze realizace projektu, v rámci
které byly provedeny drobné
změny výsadby rostlinného
materiálu, výběr dodavatele zeleně včetně technického

dozoru akce. Realizace investiční akce bude zahájena v měsíci
září, ukončena by pak měla být
v následujícím měsíci.
Během této doby bude řešena
výsadba stromů a keřů, asanace nevhodných dřevin, přesadba dřevin, oprava stávajícího

trávníku, atd. Celkové náklady
investiční akce v tuto chvíli činí
cca 0,9 mil. Kč, finanční podpora získaná za zdrojů ERDF
(Evropský fond pro regionální
rozvoj) a SFŽP (Státní fond
životního prostředí) pokryje
cca 90% celkových způsobi-

lých nákladů projektu, zbylých
cca 10% spolufinancuje město
ze svého rozpočtu.
http://europa.eu - portál
Evropské unie, http://www.
opzp.cz - portál Operačního
programu Životní prostředí
Ing. Jana Kubíková

Dotace na modernizaci územní veřejné správy – CzechPOINT
Městu Vizovice se podařilo
získat dotaci na CzechPOINT
(Plná verze nebo upgrade stávajícího systému) pro
všech 12 obcí, u kterých bylo
zažádáno o finanční podporu z Integrovaného operačního programu. Náklady
na CzechPOINT činí cca 0,8
mil. Kč, z toho 85% pokryje

evropská dotace, zbylých 15%
spolufinancují jednotlivé obce.
Již od srpna mohou občané
využívat nových či modernizovaných kontaktních
míst
CzechPOINTu
v obcích - Bratřejov, Hrobice,
Jasenná, Lutonina, Neubuz,
Podkopná Lhota, Slušovice,

Trnava, Veselá, Vizovice,
Všemina, a Zádveřice-Raková.
Realizace projektu zvýší úroveň služeb elektronické veřejné správy a zároveň sníží administrativní zatížení
občanů, podnikatelů a veřejného sektoru. Prostřednictvím
CzechPOINTu může subjekt

z jednoho místa komunikovat s několika úřady a institucemi najednou, odnést si
může např. ověřené výstupy
z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
Ing. Jana Kubíková

Realizace projektu ,,Bezpečnost a prevence města Vizovice“
Na území města Vizovice
v současné době probíhá
instalace varovného a vyrozumívacího systému (64 ks

akustických hnízd) a kamerového systému (16 ks bezpečnostních kamer). Tento
bezpečnostní systém je instalován na sloupy veřejného
osvětlení, betonové sloupy
NN nebo na veřejné budovy v závislosti na akustických
podmínkách či místech, kde
dochází k největší koncentraci lidí, či páchání trestné
činnosti. Realizací projektu

bude ukončena k poslednímu
dni v měsíci září. Od tohoto
data budou Vizovice vybaveny účinným prvkem prevence, který výrazným způsobem přispěje k celkovému
zefektivnění krizového řízení
včetně postupu bezpečnostních složek. Budou vytvořeny kvalitní podmínky pro
varování a vyrozumění všech
obyvatel města při mimořád-

ných a krizových situacích, či
monitorování nejvíce nebezpečných a frekventovaných
lokalit města.
Z důvodu odstranění
drátových rozvodů starého systému se omlouváme
za dočasně sníženou kvalitu
hlášení vyrozumívacího systému. http://www.rr-strednimorava.cz/
Ing. Jana Kubíková
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Zpracovává se nový územní plán Vizovic

Tvorba územního plánu,
nebo-li územní plánování,
je složitý proces řídící se
právními předpisy. Cílem
územního plánování je
vytvářet předpoklady pro
výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území a který uspokojuje
potřeby současné generace,
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Jedná se o koordinaci veřejných a soukromých
záměrů změn v území,
výstavbu a jiné činnosti, které ovlivňují rozvoj území a konkretizují
ochranu veřejných zájmů
vyplývající ze zvláštních
právních předpisů. Dále
chrání a rozvíjí přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví, chrání krajinu
jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel.
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využití zastavěného
území a zajišťuje ochranu
nezastavitelného území

a nezastavitelných pozemků. Nové zastavitelné plochy se vymezují s ohledem
na potenciál rozvoje území
a míru využití zastavěného
území.
Územní plán se zpracovává a projednává v několika fázích (průzkumy
a rozbory, zadání, koncept
a návrh), které zpracuje
odpovědný projektant,
architekt – urbanista.
Územní plán Vizovic zpracovává Ing. arch. Vladimír
Dujka. Požadavek na pořízení nového územního plánu vzešel z nového stavebního zákona č.
183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších
předpisů, který je v platnosti od 1. 1. 2007 a ukládá všem obcím povinnost
zpracovat nový územní
plán do konce r. 2015.
Stávající Územní plán
sídelního útvaru Vizovice
byl schválen 9. 10. 1995,
není tudíž zpracován
na celé správní území
města a k dnešnímu dni
má schválených 14 změn.
Samotnému zpracování
první fáze dokumentace
územního plánu předchází schválení pořízení územního plánu pří-

slušným zastupitelstvem
města či obce. O pořízení
Územního plánu Vizovice
pro celé správní území
města Vizovice, tj. k.ú.
Vizovice a k.ú. Chrastěšov
rozhodlo Zastupitelstvo
města Vizovice na svém
zasedání dne 3. 12. 2007.
Následně byly zpracovány
Průzkumy a rozbory města
Vizovice, na které navázal
Návrh zadání Územního
plánu Vizovice. Ten byl
projednán v březnu
a dubnu letošního roku.
Projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou
na úřední desce města
a způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.
vizovice.eu. Na základě
podaných stanovisek a připomínek dotčených orgánů byl návrh zadání upraven a dohodnut a předložen Zastupitelstvu města
Vizovice ke schválení dne
25. 5. 2009. V rámci
projednání bylo podáno
i několik připomínek ze
stran občanů, vlastníků
pozemků, kteří požadovali
změnu využití jednotlivých pozemků. Všechny
tyto žádosti budou prověřeny v konceptu územního
plánu, který se na základě schváleného zadání

a předaných podkladů
projektantovi zpracovává.
Dokumentace Konceptu
Územního plánu Vizovice
bude odevzdána v únoru
r. 2010 a bude následovat jeho veřejné projednání s odborným výkladem
projektanta. Toto projednání bude občanům oznámeno veřejnou vyhláškou se stanovením data
a místa konání a termínu
pro podání připomínek
a námitek. Občané tedy
mohou v tomto daném
termínu uplatnit své požadavky na změny v území.
Termíny budou oznámeny i prostřednictvím
Vizovských novin.
Další a poslední fází je
návrh územního plánu,
který bude zpracován
na základě schválených
pokynů pro zpracování
návrhu, což je ukončení
fáze konceptu. Ukončení
celého procesu je samotné
vydání územního plánu,
které se předpokládá dle
harmonogramu
prací
v měsíci říjnu roku 2011.
O procesu projednání všech fází tvorby
Územního plánu Vizovice
Vás budeme průběžně
informovat.
Ing. Ivana Valachová

Nová autobusová zastávka na Lázeňské ulici
Na základě žádostí obyvatel ulice Lázeňská už
v minulém roce projednával Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu Vizovice ve spolupráci
s Technickými službami města
Vizovice možnosti znovuobnovení autobusové zastávky
na točně v Lázeňské ulici.
Vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství,
paní Ing.Klinkovská, vyvolala jednání se zástupci ČSAD
Vsetín a.s. a zajistila zpracování potřebné dokumentace,

na jejímž základě byla pracovníky Technických služeb
města Vizovice obnovena
autobusová zastávka.
Dne 29. 6. 2009 pak obdrželo Město Vizovice vyjádření
ČSAD Vsetín a.s. vyjádření
o zapracování nové zastávky Vizovice, Lázeňská, točna
do jízdního řádu linky 820701
Zlín – Vizovice – Bratřejov
– Prlov. Provoz autobusové
zastávky bude podle vyjádření
pracovníků ČSAD Vsetín a.s.
zahájen od 1. 9. 2009.
Ing. Alois Pavlůsek
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Nadace města Vizovice
Nadace města Vizovice
upozorňuje zájemce - vysokoškoláky - na termín podání žádostí o příspěvek na
studium. Termín je 30. 9.
2009.
Podmínky pro podání

příspěvku: žadatel je trvale hlášen ve Vizovicích, věk
nepřekročil 25 let (může
dosáhnout ve studijním roce,
pro který o příspěvek žádá),
doloží, že úspěšně dokončil poslední semestr a doloží

sociální potřebnost (dokladem o přiznání některé ze
sociálních dávek pro rodinu). Nadace přiznává příspěvek studentům, kteří předloží doklad za ubytování mimo
Vizovice.

Žádosti zasílejte na adresu:
Nadace Města Vizovice
Nám. T.G. Masaryka 1007
76312 Vizovice
Můžete je osobně předat
na Městském úřadě Vizovice
paní Ing. Žalmánkové.

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje
Město Vizovice obdrželo v roce 2009 z rozpočtu
Zlínského kraje neinvestiční
dotaci 150 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jed-

notky SDH Vizovice, kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd alespoň jednoho
družstva z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5

minut po vyhlášení poplachu
jednotce. Členové jednotky
zajišťují připravenost k výjezdu jednotky dle plánu výkonu
služby v souladu s § 20 naří-

zení vlády č. 172/2001 Sb.
k provedení zákona o požární
ochraně,v platném znění.
Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí JSDH Vizovice

Propagační středisko ve Vizovicích
Již od měsíce května se mohou turisté seznámit s širokou
nabídkou informací z oblasti turistického ruchu a kulturních akcí ve Vizovicích a okolí. V prostorách propagačního
střediska, které najdete v místech “Staré radnice“/kde nyní
sídlí i Fotografie/, jsou k nahlédnutí výrobky místních řemeslníků,umělců,lidových tvůrců i produkcí firem.
Propagační středisko není k dispozici jen návštěvníkům
Vizovic,ale slouží i místním občanům. Je zde možnost počítače s veřejným internetem zdarma,kopírka, na které zvládneme kopírovat i formát A3, ke koupi vstupenky na kulturní akce pořádané městem a řada publikací o Vizovicích.
V současné době se město Vizovice zapojilo do příprav
oslav 110 výročí tratě Vizovice-Otrokovice,v rámci kterých bude 19. září 2009 vypraven do Vizovic speciální
parní vlak.

Další akcí, která se uskuteční v blízké době v centru
města Vizovice, bude Svatováclavský jarmark. Půjde o prezentační akci měst a obcí Regionu Zlínsko s bohatým
doprovodným kulturně-společenským programem.
Věříme, že obdobných akcí, na kterých se budeme spolupodílet, bude přibývat a že se nám podaří rozšiřovat náplň
a rozsah poskytovaných služeb pro uspokojení potřeb všech
našich návštěvníků.
Současně budeme rádi,když své podněty a nápady budete
směřovat právě do našeho propagačního střediska aby se
stalo součástí pestřejšího života ve Vizovicích.
E-mail: středisko.propagace@mestovizovice.cz
Tel.: 577 599 110
Jaroslava Divílková

Informace o volbách
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se budou konat ve dnech 9. a 10. října
2009, a to v pátek 9. 10. od 14 do 22 hodin a v sobotu
10. 10. 2009 od 8 do 14 hodin. Právo volit má každý
občan České republiky který:
• alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo zákonem omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu).
Každý český státní občan, který má trvalý pobyt
ve Vizovicích, je automaticky zapsán do seznamu voličů pro
volby do Poslanecké sněmovny PČR. Voliči hlasují ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště. Ze závažných,
především zdravotních důvodů je možné požádat o možnost
hlasování do přenosné hlasovací schránky.
Pokud volič, který je zapsán v seznamu voličů ve Vizovicích,
nebude moci hlasovat ve svém volebním okrsku, může
požádat o vydání voličského průkazu, na který může volit
v kterémkoliv volebním okrsku na území celé České republiky. Žádosti o vydání voličského průkazu se podávají
na Městském úřadě ve Vizovicích, odboru správním,

kancelář č. 223 v termínu od 9. července 2009 nejpozději do 2. října (pokud se jedná o žádost s ověřeným
podpisem voliče doručenou poštou) nebo do 7. října
2009 (u osobního předání žádosti o vydání vol. průkazu). Voličský průkaz bude žadateli vydán nebo zaslán
nejdříve 15 dní přede dnem voleb tj. 24. září 2009.
Pokud bude občan přijat do nemocnice po 2. říjnu
2009 a nebude mít vyřízen voličský průkaz, nebude moci
v nemocnici odvolit.
Volič ve volební místnosti prokazuje svou totožnost
platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Pokud má volič neplatný občanský průkaz a ani nevlastní
platný pas, může před volbami požádat o vydání občanského průkazu s kratší dobou platnosti. Občanské průkazy se
budou vyhotovovat i v průběhu voleb, v kanceláři č. 225
na MěÚ Vizovice. (upozorňujeme, že k vyhotovení občanského průkazu s kratší dobou platnosti je potřeba přinést 2
kusy fotografií na doklady, rodný list žadatele dosavadní
občanský průkaz).
Bližší informace týkající se voleb je možné získat na MěÚ
ve Vizovicích, odboru správním, v kanceláři č. 223.
Ing. Lenka Balková
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Oznámení o době a místě konání voleb
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 9. října 2009 od 14,00 do 22,00 hodin
a v sobotu dne 10. října 2009 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místo konání voleb:
volební okrsek č. 1
volební místnost:Kulturní dům Vizovice, Masarykovo nám. 1007
pro voliče bydlící v ulicích:
Hodišovská, Chrastěšovská, Chrastěšovské paseky, Kamenec, Komenského, Krňovská,
Manství, Masarykovo náměstí, Nábřežní, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky,
Pod Hájem, Polní, Poštovní, Prostřední, Růžová, Sadová, Slunečná, Školní,
U Stadionu, Zahradní
volební okrsek č. 2
volební místnost:Kulturní dům Vizovice, Masarykovo nám. 1007
pro voliče bydlící v ulicích:
Dělnická, Dubovsko, Hrušové, Janova hora, Kopanická, Lázeňská, Lípová, Luhy,
Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého náměstí., Partyzánská, Příčná, Razov, Říčanská,
Říční, Slatinská,Štěpská, ul. 3.května, U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, Želechov
volební okrsek č. 3 POZOR ZMĚNA !!!
umístění volební místnosti pro okrsek č. 3 je prozatím v jednání a bude voličům včas
oznámeno
pro voliče bydlící v ulicích:
čtvrť A. Háby, Čamínka, J. Haly, Koráb, Nádražní, Pod Habešem, Příkrá, Slušovská,
sídliště Štěpská, Těchlov, Těchlovská, Tyršova, Vinohrádek
volební okrsek č. 4
volební místnost:Kulturní dům MČ Chrastěšov 45
pro voliče bydlící v místní části:
Chrastěšov.

3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem Neprokáže – li svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
6. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost.
Toto oznámení je pouze informativní, definitivní znění oznámení o době a místě konání voleb bude zveřejněno 15 dní
přede dnem voleb tj. 24. 9. 2009 (§ 15 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb.).
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Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 5. 6.–6. 6. 2009
Vážení čtenáři,
v tabulce jsme pro Vás přehledně zpracovali výsledky
voleb do Evropského parlamentu, které se konaly ve

dnech 5.–6. června tohoto
roku. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům Městského úřadu ve
Vizovicích, kteří se podíleli

na organizačně technické přípravě voleb.
Jak už jistě mnozí z Vás
zaznamenali,
prezident
republiky vyhlásil předčasné

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 9.–10.
10. 2009.
Ing. Lenka Balková,
Odbor správní

Výsledky hlasování za územní celky kraj Zlínský,
okres Zlín, obec Vizovice
Okrsky
celkem

v%

4

100

Voliči
v seznamu

Vydané obálky

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

3 749

1 052

28,06

1 051

1 049

Strana

Platné hlasy

Předn. hlasy

číslo

název

celkem

v%

1

Libertas.cz

1

0.09

x

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

162

15.44

x

3

Věci veřejné

30

2.85

x

4

Občanská demokratická strana

35.84

x

5

Suverenita

27

2.57

x

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

11

1.04

x

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0

8

Česká str.národ.socialistická

5

0.47

x
x

376

9

Evropská demokratická strana

17

1.62

10

Strana svobodných demokratů

0

0

11

Demokratická Strana Zelených

5

0.47

12

Česká strana národně sociální

0

0

13

Národní strana

0

0

14

SDŽ-Strana důstojného života

5

0.47

x

15

Humanistická strana

1

0.09

x

16

Moravané

3

0.28

x

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

2

0.19

x

18

Liberálové.CZ

0

0

19

Strana demokracie a svobody

0

0

20

Nejen has. a živn. s uč. do E.

1

0.09

x

21

Komunistická str.Čech a Moravy

88

8.38

x

22

„STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“

84

8.0

x

23

Strana svobodných občanů

13

1.23

x

x

24

SNK Evropští demokraté

7

0.66

x

25

Balbínova poetická strana

3

0.28

x

26

Strana zelených

19

1.81

x

27

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0.09

x

28

Lidé a Politika

1

0.09

x

29

„Strana soukromníků ČR“

0

0

30

Zelení

0

0

31

Dělnická strana

6

0.57

x

32

NEZÁVISLÍ

5

0.47

x

33

Česká str.sociálně demokrat.

176

16.77

x
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ŠKOLY
Blíží se náš návrat zpět na Chrastěšovskou ulici

V těchto dnech již vrcholí poslední práce před nastěhováním do zrekonstruovaného dětského domova
na Chrastěšovské ulici. Vše
nasvědčuje tomu, že 1. září
půjdou již děti do školy odtud.
Od konce října loňského
roku jsme díky pomoci Města
Vizovice bydleli v sociálních
bytech na Zlínské ulici a pro
uskladnění inventáře dětského
domova nám vedení města
poskytlo nevyužité prostory
na kulturním domě a v bývalé prádelně na Masarykově
náměstí.
Jsme zařízením Krajského
úřadu ve Zlíně, který rekonstrukci financuje a řídí.
Na základě výběrového řízení byla firmou KB-Projekt,
s.r.o. Zlín zhotovena projektová dokumentace. Stavbu

potom provedla První otrokovická stavební a.s. Výtvarněarchitektonický návrh interiéru byl zadán ing.arch.Pavlu
Haincovi, CSc. a převážnou
část interiéru zařízení dodává
firma Quercus nábytek s.r.o. se
sídlem ve Zlíně. Předpokládaný
konec rekonstrukce se plánoval
na období hlavních prázdnin
a tento, jak se již dnes rýsuje,
bude dodržen.
Historie našeho dětského domova sahá do počátku
minulého století. Ve třicátých
letech odešli manželé Hábovi
do Ameriky a svůj malý rodinný domek na Chrastěšovské
ulici věnovali městu, které jej
vyčlenilo pro účely sociální
péče. V roce 1948 až 1949
byla na místě malého rodinného domku provedena velká
výstavba nové, dvoupodlažní

budovy a zařízení začalo sloužit
jako dětský domov internátního typu pro 60 dětí. Jeho
kapacita se postupně snižovala.
V letech 1976-1978 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce
celé budovy a po jejím dokončení začal dětský domov fungovat jako zařízení rodinného
typu se dvěmi rodinami pro
10, později pro 8 dětí.
Díky současné rekonstrukci
se dočkáme řady změn. Budova
má nová dřevěná okna, střechu
a omítky v souladu s požadavky historiků. Na místě bývalé
verandy je přistavena nová část,
díky které se velmi zlepší prostorové vybavení obou rodin.
K tomuto účelu jsme využili
i další, dosud nezabydlené části
půdy.
V přízemí budou umístěna všechna společná provozní

zařízení - kanceláře, centrální
kuchyň, jídelní kout a společný obývací prostor. Celé
první patro bude obývat rodina
„Dolňáků“ a druhé patro zase
rodina „Horňáků“. Přibližně
80% všeho nábytkového zřízení bude pořízena nově.
S nastěhováním i se zabydlením obytných a provozních
prostor nás čeká ještě velmi
mnoho práce. Na návrat
do našeho znovu opraveného
domu se ale již moc těšíme
a rádi, v později upřesněných
termínech, umožníme prohlídku našeho zařízení všem
našim kamarádům, sousedům,
sponzorům a zájemcům široké
veřejnosti.
Děkujeme všem, kteří nám
s rekonstrukcí pomohli.
Svatava Poláchová,
DD-Chrastěšovská

Pochod „Na dno vlastních sil“
Před několika týdny jsme přišli s dalším prožitkovým projektem, které občas pro děti z dětského domova ve Vizovicích
připravujeme. Ujít 100 kilometrů za 24 hodin. Fyzicky velmi
náročná akce, přijatelné riziko. Nikomu nelze slíbit, že si užije
pohodu, že se pobaví. A právě vidina
dobrodružství, možnost sáhnout si
na samé dno svých sil, děti táhne.
Zájem z jejich strany byl velký. Noční
pochod, velké sebevědomí našich
dětí, vyhecování. A trochu nervozity
ze strany vychovatelů, co by kdyby.
Start celé akce byl naplánován symbolicky na 20 hodin, 20 minut
a 20 vteřin. Počasí, velmi důležitý
článek řetězu, nám nakonec vyšlo,
i když pár hodin před začátkem ještě
pršelo. Mezi účastníky ve věku 14
až 19 let vládlo velké nadšení. Děti
si více pomáhaly, byly k sobě slušnější. Dlouho jsme nemuseli
nikoho napomínat. Zpočátku nás odrovnávaly dotazy, co budeme dělat, až se ráno vrátíme. Nebo plánovaly, že pochod ujdou
a půjdou si zahrát fotbal.... Po prvních 10 kilometrech již byly
cítit šlapky a začínala noc. Nálada však stále výborná. Fyzické
problémy se začaly objevovat po 20. kilometru. Přišlo zjištění, že
to nebude zdaleka tak lehké. Každý krok byl obtížnější a tempo
stále dost vysoké. Později dětem začalo být jedno, jestli odpočívají na lavičce nebo na zemi. Nakonec byl problém i obyčejná
zatáčka, nebo pokrčit nohu. Bylo lépe raději nesedat a pomalu
jít. Člověk se spíš sesunul, než sednul. Bolest začínala přibývat
a na 30. kilometru pochod ukončili první dva chlapci. Byl to
zásah do celého týmu. Morálka velmi klesla a většina dětí to

vzdala o pouhých 7 kilometrů dál. Maximum, padesát kilometrů (z původní stovky) urazilo jen pár nejlepších. To jsou chvíle,
kdy kilometr se jde hodinu a nesmírně to bolí. V 9.00 hodin
ráno byly již všechny děti v posteli. Dětem k obnovení sil stačily
jen dva dny. Strýčkové a tety si lízali
rány dvakrát tak dlouho. A závěrem,
co při hře můžete zažít? Je to akce
nejen pro děti, ale i pro tety a strejdy.
Každý krok na konci pochodu bude
problém. Schody půjdete po čtyřech, obrubníky budete obcházet.
Poznáte chvíle, kdy už mozek vypíná
a nohy se sunou samy. Děti konečně
poznají, že nejsou supermani a mají
svůj limit. A to je, myslím, pořádně
důležité. Zůstane vám velmi silný
zážitek. Určitě na něj nikdo z účastníků dlouho nezapomene. Už dnes
se děti ptají, co drsného vymyslíme příště. Pokud je někdo z vás
dobrodruh a má chuť do toho jít, rádi mu (ddzsvizovice@centrum.cz) poradíme víc.
Některé hlášky, které během pochodu zazněly:
Teta Marcela: „Nech mě, já se musím soustředit, já jdu.“
Jožka: „Nesnáším zatáčky.“
Peťa u konce sil: „Já su z Chebu, já to kašlu.“
Anonym: „Jdeme jak panoptikum mrzáků“ a Adamova odpověď:
„Já bych s tím i utíkal.“
Teta Marcela po zastávce: „Já jsem stanula, sleduješ?
Kontrolní otázka strejdy Toma na Adama: „Můžeš ještě aspoň
kulhat? Terminátor se i plazil.“
Jiří Hrubý, vychovatel DD a ZŠ Vizovice
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ŠKOLY
Nabídka zájmových útvarů – školní rok 2009/2010

Zdravotní cvičení
Správní kluci II.
Freestyle karate
Aerobik I.
Aerobik II.
Floorball I.
Floorball II.

PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
pro děti, které se chtějí naučit pracovat s keramickou hlínou
malba, kresba, stříhání, lepení a jiné výtvarné techniky
říkadla, zpívání, tanečky, hry a jiné
hry a cvičení pro děti od 4 let
cvičení pro děti od 3 let a jejich rodiče
míčové a pohybové hry pro chlapce od 4 let
pro nejmenší děti s maminkami, v dopoledních hodinách
PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU
kresba, malba, práce s hlínou a jiné techniky
pro děti z 1. a 2. tříd, základy práce s hlínou
pro děti, která již navštěvovaly kroužek a chtějí v práci s hlínou
pokračovat
určeno pro začátečníky
určeno pro pokročilé
určeno pro začátečníky
základy hry na zobcovou ﬂétnu, určeno pro začátečníky
pro děti, které se chtějí naučit vařit a připravovat různé druhy
pokrmů
pro děti, které již kroužek navštěvovaly a chtějí se naučit
připravovat další zajímavé druhy pokrmů
základy gymnastiky, pohybové hry pro dívky z 1. až 3. tříd
míčové a pohybové hry pro kluky z 1. až 3. tříd
základy bojového umění a sebeobrany
pro dívky od 6 do 9 let
pro dívky od 10 do 14 let
pro chlapce z 1. a 2. tříd
pro chlapce z 3. a 4. tříd

Tomíci

turistika, orientace v přírodě, základy táboření a jiné zajímavosti

Rybářský kroužek
Školáček
Kalanetika

určen pro děti od 3. třídy
určen pro děti z 1. tříd - hry, kreslení, skákání, zpívání a jiné
cvičení pro ženy ve večerních hodinách
ZŠ JASENNÁ
základy mluvené i psané angličtiny
malba, kresba a jiné druhy výtvarných technik
pravidla a základy hry
výroba jednoduchých keramických předmětů
míčové a pohybové hry, základy gymnastiky
zajímavosti z přírody, vycházky, exkurze
ZŠ BRATŘEJOV
práce s keramickou hlínou
ZŠ ZÁDVEŘICE
pravidla a základy hry (chlapci i dívky)
základy práce s keramickou hlínou (1x za 14 dní)

Keramika I.
Tvořínek
Paleček
Baby studio
Cvičení rodičů s dětmi
Správní kluci I.
Raníček
Šikulky
Keramika II.
Keramika III.
Hra na kytaru I.
Hra na kytaru II.
Hra na klávesy
Hra na zobcovou ﬂétnu
Hrnečku vař
Mlsánek

Angličtina
Výtvarný kroužek
Floorball
Keramika
Sportovní hry
Přírodovědný kroužek
Keramika
Floorball
Keramika

Cena: 700 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 800 Kč
Cena: 1000 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 800 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 400 Kč
(+ 300 Kč na nákup potravin)
Cena: 400 Kč
(+ 500 Kč na nákup potravin)
Cena: 600 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 200 Kč
(+ 100 Kč registrace)
Cena: 400 Kč
Cena: 400 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 300 Kč
Cena: 400 Kč
Cena: 300 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 300 Kč
Cena: 300 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 400 Kč
Cena: 500 Kč

• O případných změnách v činnosti zájmových útvarů budeme včas informovat.
• Přihlášky budou k dispozici od 25. 8. 2009 na DDM Zvonek Vizovice, ul. Slušovská 813 nebo od 1. 9. 2009 na Základních
školách ve Vizovicích, Bratřejově, Jasenné a Zádveřicích.
• Přihlášku je možno získat také na www.ddmzvonek.cz. Další podrobnější informace na 739 271 810 nebo e-mailem zvonek.
vizovice@volny.cz
• V měsíci srpnu se uskutečnil druhý příměstský tábor a letní pobytový tábor na Lopeníku.
• Od září 2009 budou fotografie z pořádaných akcí k nahlédnutí ve fotogalerii na www.ddmzvonek.cz. Své www stránky připravuje také oddíl TOM 19 178 Čižici Vizovice.
Zdeňka Šimoníková
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KULTURA
Koncertní sezona 2009 v polovině

Literárním večerem s názvem „Naše paní Božena Němcová“
v podání Alfréda Strejčka a Hany Kofránkové dostává se naše
koncertní sezona do poloviny. Pořad byl tentokrát čistě literární, hudební stránku obstarala a výborně se svého úkolu
zhostila žačka Základní umělecké školy z Vizovic Míša
Pekárková. V hlavním pořadu část textů přednesli vizovičtí
ochotníci paní Hábová.a pánové Stloukal a Kolařík.
Podle pana Strejčka z dosavadních 28 vystoupení, která
s tímto pořadem realizoval, spolupráce vizovických spoluúčinkujících byla nejlepší.

Na které další koncerty můžeme už jen vzpomínat?
Koncertní cyklus jsme zahájili klarinetovým recitálem Irvina
Venuše za klavírní spolupráce Daniela Wiesnera. Oba mladí
umělci v nás zanechali nejen umělecké zážitky, ale i přesvědčili o tom, že umí.
Dalším koncertem byl vokální koncert nám již z loňska
známého Jakuba Pustiny, který si tentokrát přivedl sopranistku Olgu Jelínkovou a z loňského koncertu známého pianistu
Richarda Pohla. O zážitcích z tohoto koncertu není třeba
diskutovat, za vše hovoří dlouhotrvající ovace publika vestoje.
(Této pocty se u nás dostalo naposledy Eduardu Hakenovi
v roce 1990).
Zmíním se i o mimořádném koncertu TRIA SIRAELS,
které zorganizoval Mgr. Tomáš Úlehla za finanční účasti PharmDr. Hanáka. Koncert byl mimořádně vydařený

a ve všech zúčastněných jistě zanechal krásné dojmy. Trio
ARUNDO se třemi dechovými dřevěnými nástroji (klarinet,
hoboj a fagot) předneslo skladny W. A. Mozarta, J. Ibera, J.
Francaixe, B. Martinů, a P. Ardena-Taylora. I zde účinkující
prokázali vysokou uměleckou úroveň.
Do konce sezony nás čekají, v době kdy tento text píšu,
ještě tři řádné a jeden mimořádný koncert. Na přelomu
července a srpna bude koncert Brněnského smyčcového
kvarteta již minulostí. Dovolím si tedy pozvat Vás alespoň
na zbývající akce. Bude to vystoupení Českého kytarového
dua manželů Biernhanzlových, kteří u nás vystoupili před
asi sedmi lety s mimořádným úspěchem. Kromě hudby
renesanční, baroka a romantismu se potěšíme i španělským
folklorem – hrají totiž výborně i flamenco. Koncert se koná
21.8.2009. Mimo program vystoupí 4. 9. 2009 cimbálová
muzika „Kašava“. Myslím, že víc není třeba vysvětlovat.
Každé vystoupení „Kašavy“ u nás znamená nejen zámecký sál
zaplněný do posledního místečka, ale i publikum, uvedené
do varu. Poslední koncert našeho cyklu bude 11. 9. 2009.
Bude to večer šansonů jak známých interpretů, tak i vlastních. Večer připravili dlouholetý vedoucí redakce Českého
rozhlasu v Brně Max Wittman a herečka Lenka Fidelová
–Kudelová. K účinkování je pozván i Zdeněk Junák, člen
Národního divadla z Brna.
Na závěr musím poděkovat sponzorům, kteří naše
Vizovické zámecké kulturní Léto Aloise Háby podpořili.
Jsou to:
• Nadace Český hudební fond Praha
• Nadace Leoše Janáčka Brno
• Nadace Bohuslava Martinů Praha
• RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice
• MUDr. D.Zavřelová Vizovice
• Lékárna Milosrdných bratří PharmDr. B.Hanák Vizovice
• Lékárna Jižní svahy Dr. Oreská Zlín
• VALENDIN, spol.r.o.
• ROSTRA s.r.o.
• FLOR STYL květinářství Vizovice
• PODHÁJÍ s.r.o. Lutonina
Členové KPH se těší na shledanou se všemi příznivci
na zbývajících koncertech.
jhr

"Vizovický zázrak" na Trnkobraní
Dům kultury ve Vizovicích
Vás všechny srdečně zve na opakování divadelního představení
"Vizovický zázrak", které se uskuteční v rámci Trnkobraní v sobotu
29. 8. 2009 v 19.00 hod. v KD
ve Vizovicích. Délka představení
bez přestávky je 80 minut.
Hru se souborem DIVOCH
(DIvadlo Vizovických OCHotníků)
nastudoval její autor Dodo
Gombár.
Na setkání s Vámi se těší
DIVOCH!

Foto: Renata Mládenková
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Rychlík – Doba učení a zaměstnání
…Volný čas , a to bylo jen
v neděli odpoledne jsem trávil
na fotbále. Peníze jsem měl
jen na rohlíky, v létě jsem měl
dost tringeltů a v posledním
roce mně mistr dával zlatku, protože měl ze mě dobré
výdělky. Ani mně nenadával,
když jsem donesl rozbité boty
od kopání. Já jsem totiž také
hrával fotbal, měli jsme učni
také zvláštní klub a dali jsme
si jméno Slovan Ostrava.
Během
učení
přišel do Ostravy nejstarší
bratr Tonek, dostal místo
ve Strasmanovém pivovaru jako zámečník, údržbář.
Později bratr Franta učil se
tam, ale kratší dobu. Doučil
se potom v Luhačovicích
u Kůdele. Také tam sloužila
starší sestra Mařa u židů. Tam
jsem chodíval na husí škvarky
a různé pamlsky. To jsem se
vždycky najedl. V neděli jsme
s Frantou chodili k Tondovi,
ten měl vždycky ve skřínce
litry piva a v kantýně koupil
každému dvě uzenky – to my
jsme se tam také najedli.
Bratr Tonek se tam také
oženil, vzal si děvče z Plzně,
byl jsem také na jeho
svatbě. Později se dostal
do Luhačovic, dostal místo
v elektrárni, kam se přestěhoval. Až do války tam bydlel, měli tam taky byt. Sestra
Mařa odešla taky do Vídně,
kde byla sestra Anda. Našla
jí tam byt a bydleli tam spolu
s Kleminů Tabuškovů.
Poslední rok 1914, co
začala válka, bydlel jsem
tam i já, když jsem pracoval
ve Vídni. Tam se v červnu
narodil i Karel. Mařa měla
před svatbů, on však narukoval do války a potom jsme se
všeci přestěhovali do Vizovic.
To jsem odbočil.
Po vyučení jsem pracoval
u svého mistra. Platil mě jako
po vyučení 25 kr. na hodinu. Měl jsem tam kamarády,
zvláště, když jsem vstoupil

do Orla. S mým kamarádem
Cyrinem jsme uzavřeli přátelství. Už ráno v pět jsme
vstávali a šli na procházku
do parku. Poseděli jsme,
povykládali a v půl sedmé
jsme šli na snídani do kavárny. Od sedmi hodin se začalo
dělat. Večer do cvičení 2x
týdně. Někdy do zkoušek
na divadlo také jsem hrával,
a nebo fotbal a tak ten čas utíkal. Tedy jsem zesílil a vyrostl,
držel jsem dietu, žádné pivo
ani kořalku. Pil jsem mléko
a kýšku na žízeň. Ten druhý
učeň Lutonský asi po roce
utekl. Doučoval se potom
ve Vizovicích u Bedřicha.
Neměla ho ráda ani mistrová.
Když ho nechala s malým,
špatně ho krmil, ale koláče
a cukr jí mlsal. Proto jsem
musel to dělat já, mně věřila
a měli mě oba rádi. Byl zas
nový učeň, nějaký Choleva
– někde od Frýdku. Malovali
jsme u řezníka, ten nám dával
svačinu, hlad neměl, ale smýkl
tam dvě uzenky a strčil je
do kapsy. Šablonujem strop,
on mě přidržoval na žebříku
a najednou uzenka z kalhot
vypadla a za chvíli druhá měl díravou kapsu. Řezník to
viděl, zasmál se,. i já. Povídá
– sebrat uměls, ale schovat
né, no, vem si to.Ten dovedl
ukrást celou bedničku rusů
a odnesl si to domů. To rozvážel dělník do obchodů,
nechal dvířka otevřené, on to
vyčíhal a sebral. Jindy zas tvarůžky neb uzenáče. Zkrátka
vše, co se dalo a nikdy ho
nechytli. Nebo sebral kolo, co
stálo u domu, sedl a jel. Před
obchodem nechala paní stát
kočárek s dítětem , on do něho
vrazil, kočárek se převrátil,
on spadl z kola. Hodil tam
peřiny, kočár postavil, děcko
křičelo a on utekl. Nechytili
ho. Na práci měl jsem s ním
rekraci, co jsem mu nechal
dělat, vše pokřivil, jen se uščéřal. Už mě několikrát napálil.

Já jsem dělal pěknou práci
na radnici ve Slezské. Co jsem
mu měl dát dělat – povídám, dones cihlu a kladivo,
budeš třít červenou barvu.
On skutečně poslech a tlůkl
to na papíře. Mistr přišel, dal
mu pár lepanců – co to děláš?
To mi pan Vlaďa poručil.
Bylo poledne a já šel k obědu.
Ogary nebylo, já ho našel
v okně ve sklepě, jak si hraje
s klukama.
…Takové byly tenkrát časy,
dnes co to píši, je k neuvěření.
Matka, když šla do důchodu,
měla větší důchod jak plat, co
měli oba ve škole. Když přišel
nový školník, asi v roce 1921,
hned dostal 300 Kč měsíčně,
rodiče měli jen 100 Kč i celou
válku 1. světovou. Tu první
zimu po vyučení jsem prožil
při práci ve škole. Maloval
jsem olejovkami, které jsem
si koupil, obrázky, zátiší, krajiny na plátně, a tak zima
uběhla. Divadlo jsem hrával,
Silvestra, mikulášskou zábavu – ples byl orelský, dělal
jsem dekorace. A někdy jsme
hrávali duráka, když přišli
kamarádi. Cvičit jsme v Orle
neměli kde, ve škole tenkrát
cvičili Sokoli.
Koncem března jsem jel
do Vídně na práci, tu jsem
dostal u firmy Vencel Sladčík
na 5. okrese a tam jsem se
uchytil. Ze začátku to bylo
těžké, neznal jsem Vídeň.
Ráno jsem přišel na půl sedmé
k mistrovi, měl jsem svůj kufřík a pravítko. Mistr mi dal 3
štětky a 3 fačáky – linkovací
štětce jsem měl svoje, také
špachtle a šňůru. Ještě stříkací
štětce jsem dostal. Pak mě
dal adresy, ke komu mám
jít malovat. To bylo do kterého okresu a vždy jinde.
Krámy,žebře a barvy už tam
byly. To vozil nádeník, říkali
mu Farberaibr. Než jsem se
obeznámil, kterou tramvají
tam jet. Ptal jsem se policajtů
i lidí, německy ovšem, tolik už

jsem uměl ze školy a potom
v Ostravě se také mluvilo hodně německy. Dělalo
se do pěti hodin odpoledne
a po práci jsem domů chodil
podle dráhy tramvaje, abych
poznal Vídeň. Horší bylo,
že různé věci, jako mýdlo,
vápno, mléko, když bylo
třeba musel jsem kupovat sám
a při výplatě mi peníze vrátili.
Horší bylo najít ty obchody,
to jsem musel se ptát několikrát. Tam byly v každém
okrese i třeba na každé ulici
obchody s těmi věcmi. Na to
jsem si zvykl brzo, musel jsem
si ovšem dávat pozor a všímat
si Vršeckého, takže za měsíc
už mi to nedělalo potíže.
V létě už bylo více tovaryšů
a na větších pracích bývalo
nás více.
Mě si mistr brzo oblíbil.
Bylo to tak. Ve třípatrovém domě se mělo opravovat schodiště a žádný z těch
deseti dělníků neuměl udělat
mramor, jaký tam byl. Mistr
byl z toho mrzutý, prý musí
na to někoho sehnat. Já jsem
mu povidál, že to dokážu
udělat.On se na mě podíval
a povídá německy: ihr – to je
jako vy? Povidám, ano! Tak
to zkuste, já se odpoledne
přijdu podívat. Mně náhodou
padl ten mramor na ruku.
Namíchal jsem si barvy, to
jsem uměl znamenitě, podklad udělal a začal mramorovat. Když přišel mistr kolem
třetí hodiny, už jsem měl
mramor na jednom schodišti
hotový. Hleděl na mě jako
hlúpý: na výbornou, povídá. A od té doby jsem měl
u něho dobré oko. Na ty nejlepší práce mě posílal a nedal
na mě dopustit.. Když dělníci
si na mě stěžovali, že chodím
do Orla a na pútě, že se mnou
nebudou dělat, že mě musí
propustit, řekl jim přímo, že
všeci mohou jít, ale Rychlíka
si nechám.
pokračování
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Výběr z textu kroniky města
před padesáti roky – rok 1959 červenec
Kulturní poměry
Městská knihovna
byla nově umístěna
v několika místnostech
předzámčí. Dne 23.
prosince se konalo otevření knihovny v předzámčí za účasti zástupců
samosprávných orgánů.
Za KNV byl přítomen
náměstek
předsedy
KNV s. Karel Vysloužil,
který přednesl hlavní projev. Za kulturní
komisi předseda kulturní a školské komise
ing. Pecháček. Po projevech bylo diskutováno o formách a metodách práce k dalšímu
rozvoji práce knihovny.
Škola
V únoru se konala
schůze komise pro povolání žáků osmých tříd,
kteří vycházejí ze školy.
Jednání komise byl přítomen zástupce ONV
s. Filipi. O všech žácích
bylo jednáno, předneseny posudky o jejich
chování a schopnostech
a uvažováno o jejich
budoucím
povolání vzhledem k přání
žáků a jejich rodičů,

jejich původu a poměru k lidově demokratickému zřízení státnímu. Na to v březnu se
konaly třídní schůzky
s rodiči, v nichž byly
otázky povolání znovu
s rodiči projednávány.
Z osmých tříd ve školním roce 1958 – 1959
bylo přijato na výběrové
školy ke studiu: na průmyslové školy 3 žáci,
na vyšší zdravotnickou
školu 2 žákyně na vyšší
hospodářskou školu 2
žáci, na hospodářskou
školu 1 žák. Z toho dělnického původu bylo 5
žáků, tj. 62,5 %, rolnického původu 0, jiného
původu3 žáci, tj. 37,5%.
Do zemědělství bylo získáno 19 žáků, na hornictví 3 žáci. Na vysoké školy se hlásí z 11.
tříd 13 žáků. Z toho 6
je dělnického původu,
3 rolnického původu
a 4 z jiných povolání
rodičů. Na pedagogický institut se hlásí 3
žáci z celkového počtu
44 žáků. Žáci 7. a 8.
tříd pracují ve školní
zahradě, aby se nau-

čili též pěstování rostlin, zeleniny a stromů,
zpracování půdy a používání různého nářadí.
Pod vedením učitelů
a zahradníka pracují ve skleníku, v pařeništích, v mičurinské
pracovně i na záhonech v zahradě. Žáci
9. třídy pracují v pracovní výchově na stavbě „Mediky“. Konají
zde práce zednické
a nádenické. Třída 10.A
v pracovní výchově se
na Školním statku učí
základům socialistické
zemědělské velkovýroby. Z větší části konají
zde jen práce nádenické. Žáci deváté třídy B
se učí na strojní stanici
používat zemědělských
strojů a opravovat je.
Jedenáctá třída se učí
práci v lese a problémům spojeným s výrobou dřevin. Žáci deváté
třídy provedli omítku
mičurinské pracovny
ve školní zahradě a tak
prakticky ukázali, čemu
se již v polytechnické
výchově naučili.
…

Dne 6. prosince 1959
navštívila naši školu
delegace ministrů ze
spřátelených socialistických zemí s doprovodem našich školských
pracovníků z KNV
a ONV. Při prohlídce velmi chválili zařízení ve škole, pořádek
a čistotu. Po prohlídce
následovalo pohoštěni
a beseda s hosty ve školní jídelně. Neradi se
loučili s Vizovicemi.
Velmi srdečnými slovy
vyzdvihli
přátelské
přijetí, jehož se jim
ve Vizovicích dostalo
a prohlásili, že budou
na Vizovice vždy rádi
vzpomínat.
Počet žáků na škole:
chlapců: 556 dívek: 535
součet: 1 091.
V mateřské škole je
umístěno 50 dětí.
Přednášky
V roce 1959 bylo
uspořádáno celkem 39
přednáškových akcí.
Z toho připadá na obor
zemědělství 12 přednášek, na přírodní vědy
5 přednášek, na zdravotnictví 3 přednášky,
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z oboru společenských
věd bylo 14 přednášek, z literatury, hudby
a výtvarného umění
bylo 5 přednášek.
Zemědělské přednášky se konaly převážně v rámci Družstevní
školy práce, pro členstvo JZD v celkovém
počtu 8. Průměrná
návštěvnost byla 15-20
zemědělců, což bylo
neuspokojující.
…
Zvláště
zajímavá
byla přednáška Cesta
do hlubin lidského
života. V oboru společenských věd bylo
předneseno 14 přednášek, jimiž bylo usilováno o změnu v myšlení lidí v socialistickém
smyslu. Navštívilo je asi
1 000 lidí. K nejúčinnějším přednáškám patřila přednáška na théma
„Člověk mezi lidmi“.
Velmi zajímavá byla
i přednáška poslankyně NS Věry Pazourové
„O německé otázce“.
MNV a KSČ v akci
„Hovory s mládeží“pořádal besedy starších
a zasloužilých pracovníků veřejné správy

s mládeží o rozdílech
života dříve a dnes,
jak za těžkých podmínek žila mládež dříve
a jakých výhod se jí
dostává dnes. V rámci
boje proti náboženským
předsudkům byla veřejná přednáška „O atheistické výchově“ určená
především pro rodičekomunisty.
Divadlo
Letos bylo uspořádáno 14 divadelních představení, z toho byla 4
představení hrána školní
mládeží (Sněhová královna dolního a středního stupně a Lucerna
hraná žáky vyššího
stupně: 9.-11. roč.).
Dále zde bylo hráno 8
divadelních představení
hranými profesionálními oblastními soubory,
jejichž vystoupení u nás
zařídila Osvětová beseda. …
Celkový počet diváků
byl 4 300 včetně mládeže.
Koncerty
Dne 10.4. byl uspořádán koncert na hoboj
a klavír. V rámci Měsíce
Československo-sovětského přátelství byl

uspořádán Sdružením
rodičů
a
přátel
školy ve spolupráci s Osvětovou besedou houslový koncert
Dr. Alexandra Plocka,
jehož vynikající umění
přišlo si poslechnout
400 plně spokojených
návštěvníků.
Estrády
Dvě úspěšná vystoupení estrádního souboru Vítkovických železáren Kl. Gottwalda
(VŽKG) uspokojila
jak dětské, tak i dospělé obecenstvo. Estráda
studentů „Před maturitou“ měla velmi
slabou
návštěvu.
Nedostatkem estrád
obecně (a to brání
jejich častějšímu uspořádání ve Vizovicích)
je mnohdy velmi slabá
jejich úroveň a vysoké
požadavky účinkujících a zprostředkovatelů.
Hudební besedy
Hudební besedy ČSM
o Paulu Robesonovi
a Jaroslavu Ježkovi svědčí o tom, jak živý je
zájem u mládeže o tuto
tvorbu, která odpovídá
jejich vkusu a zálibě.

ČSM se se zdarem pokusil o zavedení nedělních
„hrátek“, které mladým
mají umožnit společenský styk při hudebních
pořadech a hudbě mimo
hostinec.
„Hrátky“
se konají v klubovně
v předzámčí.
Výstavy
Výstavy nejsou dosud
ve Vizovicích pevně
zakotveny. Výstavy
obrazů, které pořádala
jedenáctiletá stř. škola
byly dosud vždy velmi
slabě navštíveny.
V průběhu roku byly
uspořádány tyto veřejné oslavy: Dne 8. března byla uspořádána
oslava Mezinárodního
dne žen, 22. 4. se
konala oslava 10.
výročí PO, 8. května
byla oslava Dne vítězství, 6. května oslava
Mezinárodního dne
dětí, 30. srpna konaly
se Mírové slavnosti a 6.
listopadu byla pořádána oslava Velké říjnové
socialistické revoluce.
Byla to, pokud se týká
účasti občanů, největší z dosud pořádaných
oslav Velké říjnové
socialistické revoluce.
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KULTURA
Genesis

Moudrá slova.
(O ženách a mužích)

Život je držitelem světového rekordu,

Není nic pro muže tísněného bolem, ani přítele, ani léku,
který by se vyrovnal ženě.

MAHÁBHÁRATA

Ženy podněcují v mužích touhu vytvořit veledíla a překážejí jim v jejich realizaci.

WILDE

za pouhých sedm dnů byl napsán ve Wordu.
Na počátku byla slova
„Budiž člověk!“
A život vybuchl život jako nova…
I byl večer a bylo jitro, den první…

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil

Na zázračné planetě pod hvězdama

muže.

slabikuje zázračné slovo „mama…“

SHAW

I byl večer a bylo jitro, den druhý…
Žena je jako lilie: jemný muž se jí neodváží dotknout, ale

O další slova není bída ,

přijde osel a sežere ji.

mama je sama neuhlídá…

ROCHEFOUCAULD

„Paní učitelka….“
Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hříčky, když zestárnou,
máme být jejich služkami.

K. SVĚTLÁ

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.

ROUSSEAU

Je prvního září, první školní rok, první třída…
I byl večer a bylo jitro, den třetí….
„Já“ den…. Hledám, kdo jsem...“
I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý…

Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou.

ČECHOV

Den „Ty“… Nahazovat udičky, líčit sítě,
život je moc krásný a já moc miluji Tě…

Neznám žádné povolání, v němž by si muži udrželi dosa-

I byl večer a bylo jitro, den pátý…

vadní převahu, snad kromě vaření a dámské módy.

„Množit se! Sázet! Sklízet! Nenabíjet! Nezabíjet!.“

BIRKENHEAD

I byl večer a bylo jitro, den šestý…
Lexikon Alfa – Omega

Jediný talent muže spočívá v tom, že je schopen opravdu
milovat. Ovšem ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.

kapacitu paměti má mega…
Litery slov ve Wordu

SHAW

noty jsou hudebních akordů…,
Ženatí muži žijí déle – nebo jim to alespoň tak připadá.
NESTROY

Nechat život jen tak znít, slova nechat jen tak plynout…
I byl večer a bylo jitro, den sedmý…
Zavřít Word a „odpočinout…“

M.B. 2009

Hokejový club Brumov-Bylnice
oznamuje, že je možné se zaregistrovat a objednat si ledovou plochu na web.stránkách www.hokejbrumov.cz.
Cena ledové plochy na 90 min od 16.45 hod 2 700,- Kč, do 16.30 hod cena dohodou .

Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice informuje
Po ukončení prázdnin od 1. 9. 2009 se vrací knihovna
k původní půjčovní době:
Po
Út
St
Čt
Pá

12:00–17:15
10:00–11.30
12.00–17:15
zavřeno
10:00–11.30
12.00–17:15
9:00–11.30
12.00–14:15

Pozvání:
Dne 18. 9. 2009 se uskuteční v rámci cyklu literárních
večerů, beseda s paní Jaroslavou Divílkovou nad knihami
Mgr.Josefa Čižmáře: Lidové lékařství v Československu, aneb
tam kde se zastavil čas. Začátek v 17 hodin v prostorách
Městské knihovny Josefa Čižmáře ve Vizovicích.
Informace na stránkách: http://www.knihovnavizovice.cz
H. Stloukalová
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KULTURA
Valašský král Boleslav I.
oslavil 60 let!

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 19.
Obtížnost: S - snadné, O - obtížné, N - nejobtížnější
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1
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Tak to bych tomu dal,
Valašské královně Jarmile
Šulákové popřeji k narozeninám, ale Bolkovi Polívkovi,
králi Valachů, jsem málem
zapomněl.
Své jubileum oslavil 31. 7.
Bolek je od Jarmily skoro
přesně o dvacet let mladší
a je proti ní úplný „uchál“
a mohla by být jeho „maminou“. Zdá se, že o své království opravdu přišel, ale majestát si zachoval. Je koumák,
zřejmě vyhandloval království za koně, což se nepodařilo ani slavnějšímu dávnému
anglickému králi.
Psát o Boleslavu Polívkovi

Jánošíci
v dnešní
době

četníci
sú takoví
spravedliví
Jánošíci.
Bohatým berú nám, řidičom
a chudým dávajú sobě…
M.B.

se mi zdá dost zbytečné, však
jsou ho v tuto dobu plné
noviny i televize. Věřím, že
všechnu tu slávu v pohodě
přežije a na Trnkobraní přijede v plné síle a kráse.
Přiznávám se také, že se
s Bolkem osobně neznám, ale
měli jsme společného kamaráda Staňu Ambrůze, který
nás vloni tak nečekaně opustil. Staňa byl Bolkův nejlepší
kamarád už od školních let,
ale řeknu vám, asi chudáci
vizovští učitelé! Standa pro
nás kamarády (kmocháček
a spol), dlouhou dobu organizoval návštěvu Bolkova ranče
v Olšanech. Bohužel, už k ní
nedošlo. Ale ještě více se těšil,
jak spolu oslaví společnou
a pěkně kulaťoučkou šedesátku. Staňo, vzpomínáme.
Už jsem to kdysi připomněl, Bolek při každé jenom
trochu možné příležitosti
vzpomene rodné Vizovice,
za což mu patří dík. Tož myslím nezbývá, než mu popřát
a připít si k jeho životnímu
jubileu. Šak ale čím jiným,
než slivovičkou. Ta prý je
v jakémkoli malém množství
zdravá. Ať slúží!
F. Kladníček
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Staňa při oslavě Bolkových padesátin.
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ZAJÍMAVOSTI
Všední postřehy z Chile (Martin Déva)...

Celkem zajímavé jsou fáze
průběhu menších zakázek.
Prostě člověk si něco objedná, jednání s dodavatelem
proběhne a stanoví se termín dodání. Já navíc vždy
žádám, aby mi třeba 3 – 4
dny před termínem dodání
zavolali, že sjednaný termín
dodání platí a bude dodržen.
Fáze 1.: standardně 3 - 4
dny před termínem dodání
nikdo nezavolá, proto volám
já a termín je buď potvrzen, nebo (většinou) stanoven
termín nový. Fáze 2.: v den
nového termínu volám, zda
je vše OK (bien) a dodavatel
většinou potvrzuje, že samozřejmě, co jako čekám jiného, že je to jasné (claro),
přičemž někdy též potvrzuje,
že „již jede“. Tady je důležité ověřit, zda jede na správnou adresu. Když další den
dorazí, většinou nemá to,
co bylo objednané nebo má
pouze část, takže je potřeba
stanovit další termín dodání
a realizace. Mým favoritem
je dosud firma, která slíbila
dodání a montáž do 8 pracovních dnů, v reálu dodali
za 24 dnů, přičemž v pořádku byla třetina zakázky, u třetiny zakázky byly pouze přehozené strany pravá za levou
a naopak a třetina zakázky
se bohužel nepovedla vůbec.
Sympatické je, že si Chilané
umějí udělat legraci sami ze
sebe a s oblibou vyprávějí
vtip, že v Chile nejrychleji
pracuje dřevo. Já jsem se ale
moc nesmál, protože mi ten
vtip řekl dodavatel, když jsem
s ním řešil reklamaci pokroucených dřevěných dveří, a on
se tvářil, jako že mám být rád,
že pracuje alespoň „někdo“.
Zajímavým způsobem uklízejí. Relativně pečlivě vytvoří
úhledné hromádky odpadu,
listí, špíny, nicméně tuto hromádku nechají ležet tam, kde
ji vytvořili. Nevím, zda čekají,

že ji někdo další uklidí nebo
zda ji uklidí vítr? Každopádně
v naší firmě tento způsob
již nepraktikujeme, uklízíme
do konce, včetně hromádky.
Kapitolou sama pro sebe
jsou banky. Výraz „zákazník“
je mezi pracovníky bank zcela
neznámým pojmem. Ten, kdo
rozdává karty, je pracovník
banky. Zástupce firmy nabízející bance obchod a výdělek
je v očích bankovního úředníka prosebník, fyzická osoba
jako žadatel o cokoliv je
doslova „bankovní nevolník“.
Pro veřejnost banky pracují od 9:00 (9:05) do 14:00
přesně. Od letošního roku
platí zákon, že banky nesmí
činit rozdíl mezi svým klientem a „neklientem“. Dříve
pro „neklienty“ byly určeny
zvláštní fronty, které prakticky nepostupovaly, neboť jim
bylo vyčleněno pouze jedno
okénko. Bankovní trh je spravedlivě rozdělen mezi místní
banky, nežádoucí zahraniční
konkurence čeřící poklidné
bankovní vody je nežádoucím jevem, který je po určité
době ze země vyštván nebo
pohlcen domácím bankovním domem. Banky doslova
nutí obyvatelstvo, aby co nejvíce používalo hotovost, takže
ve všech bankách jsou neustále fronty, neboť lidé ve „své“
bance vybírají hotovost a jdou
do druhé banky do druhé
fronty zaplatit účet. V lepším případě takovou operaci
stihnou během 1 dne. Ženy,
které zde často nepracují,
vedle péče o domácnost proto
vykonávají také tuto funkci plátce. Nemohou bohužel využívat celou pracovní
dobu bank, neboť musí vařit,
když od 14 hod. je siesta. Pro
podnikatele je tudíž výhodné
chodit do bank po 12. hodině, neboť se banky vylidňují
a úředníci navíc začínají pracovat rychleji, aby měli do 14

hod. vše vyřízené a též se
mohli zúčastnit siesty.
Podnikatelé téměř výhradně používají šeky, které je
samozřejmě též nutné zanést
do banky a nechat proplatit.
Šekem se ale např. platí i oběd,
prakticky cokoliv. Zřejmě
tato velmi rozšířená zvyklost
vede k tomu, že velmi často
píšou i na bankovky, jako by
to byl poznámkový papír.
Zajímavým specifikem je,
že zůstatek na účtu nenese
žádný výnosový úrok. Proto
většina firem nebo podnikatelů téměř nedisponuje volnými finančními prostředky
(na všechny zakázky se proto
vyžadují zálohy). Je pro ně
„výhodnější“ zaplatit zálohu a mít tak „dobré jméno“
u svého dodavatele, než „zbytečně“ držet finance v bance
za nulový úrok. Následně ale
mají problém, že jsou „bez
peněz“. Zato úroky, které
banky účtují dlužníkům,
na těch se nešetří. Přestože je
výše úroků omezená zákonem
a bankovním dohledem, mají
banky propracovaný systém
zejména sankčních a penalizačních úroků, kterými svoji
oběť, jež padla do úrokové
spirály, doslova vysají a zlikvidují.
Ovšem velmi hezkým
povoláním je notář. Bez
notářského aktu nebo alespoň
ověření se prakticky nestane
nic a za všechno se samozřejmě platí. Zavedená notářská
kancelář je velmi slušné živobytí, které většinou vypadá
tak, že notář je zhruba uprostřed notářské kanceláře uzavřen ve své kukani a notářští
úředníci mu nosí k podpisu
akty, kopie, dopisy, které připravili a on je podepisuje.
Další významnou kukaní je
pokladna, většinou osazená
hezkou ženou, aby se klienti
při placení usmívali. Ovšem
kdo má trochu „za ušima“,

ten si v Santiagu vyběhá
notářskou kancelář + katastr
nemovitostí + obchodní rejstřík. To je pak živnost skoro
na úrovni banky.
Existují zde ještě další dvě
zajímavá povolání. Jedním je
balič v hypermarketu (ať už
všeobecném nebo v tom pro
kutily). Stojí za pokladnou
a snaží se váš nákup umístit
do co největšího počtu igelitových sáčků. Předpokládá
totiž, že čím víc sáčků vám
„přihraje“, tím větší bude
jeho spropitné. Nejméně
vítanými kupujícími jsou
ti, co platí kartou. Já naopak vyžaduji, aby mi dávali co nejméně těch sáčků,
a jsem proto v komunitě
baličů považován za cizince.
Pověst si trochu vylepšuji
spropitným, přestože platím
kartou. Co je v obchodech
též odlišné je skutečnost, že
chléb a rohlíky se prodávají na váhu, nikoliv na kusy.
Druhým zajímavým jobem
je pomocník při parkování.
Ať člověk parkuje téměř kdekoliv, vždy se odněkud objeví
parking assistant a ukazuje,
na kterou stranu se má točit
volantem (pak na druhou)
a kolik místa ještě zbývá.
Když člověk odjíždí, vše se
opakuje a je navíc spojeno
s poskytnutím spropitného („propiny“, dobře se to
pamatuje, jen se odtrhne
„s“ ze spropit). Já je vždy
odháním, protože si věřím,
že umím zaparkovat i bez
nich, ale propinu jim dávám,
neboť jinak by prý vozidlo
mohlo utrpět rýhy při dalším
parkování, a to zejména rýhy
na všech dveřích, případně kapotě. Gangy prý mají
perfektně rozdělené štafly
od nejlukrativnějších (např.
u restaurací, úřadů), až po ty
nejméně výnosné, kde nevybírá nikdo.
pokračovíní příště
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Nová plocha na Chrastěšově
Náhodní
návštěvníci,
turisté a všichni ostatní, kteří
navštívili Chrastěšov v dopoledních hodinách v sobotu
27. června 2009 ať už autem,
pěšky, kolmo nebo koňmo,
si mohli připadat jakoby
se posunuli v čase o 30 let
nazpět.
Parta deseti chlapů s traktorem, krumpáči, lopatami
a hráběmi se v dusném parném počasí lopotila s vykopáváním, nakládáním, převážením a ukládáním půlmetrákových betonových dlaždic
na obecním pozemku místo
toho, aby si užívali předprázdninový víkend anebo se
věnovali potřebným úpravám
okolí „svého hradu“.
V kulturním prostředí
Chrastěšovské hospody (je to
jediné společenské zařízení
u nás po tom, co se zub času
a něčí nedbalost podepsala
na stavu našeho Kulturního
domu) se dohodlo, že se
svolá brigáda, a z dlaždic

po desetiletí nepoužívaného
chodníku se vybuduje solidní zpevněná plocha pro parkoviště, která se dá celoročně
snadno udržovat a používat
víceúčelově.
Vše bylo třeba provést rychle a koordinovaně v krátkém
čase dvou týdnů, protože jeho
premiéra se měla konat už 4.
července u příležitosti konání
Mysliveckého dětského dne,
kterým se na Chrastěšově už
tradičně otevírá čas prázdnin
a dovolených.
Díky pochopení a obětavosti několika občanů se dobrá věc podařila.
Zapojili se jak starousedlíci, tak i nově přistěhovavší.
Přes úmorné vedro vládla
veselá nálada, pracovalo se
velmi usilovně - dokonce
ani na oběd nikdo partu
neopustil - rozešli jsme se
až odpoledne po dokončení
práce.Padlo dokonce několik poznámek, že takovéto
pracovní akce by se měly

konat častěji, protože jsou
užitečné a lidé se při nich
neformálně lépe poznají.
Namáhavé práce v souvislosti s novou parkovací plochou si nejvíce užili Jaromír
Malý, Rostislav Malý s traktorem a Jaroslav Kopáček,
který byl zároveň koordinátorem celé akce. Vybagrování,
odvoz zeminy a dovoz podkladového materiálu pohotově provedl MIC transportMiroslav Červenka.

Jsem rád, že se potvrdilo
to, co u nás - jako na každém
„konci světa“ - platilo vždy,
že v menších společenstvích
je prospěšné vyjít z anonymity a navzájem si pomáhat,
k čemuž slouží všechny společné kulturní a společenské
akce. Když už v této době
musíme i na Chrastěšově stavět ploty proti krotkým srncům a zajícům, nevytvářejme
si je vůči sobě navzájem.
Ing. Josef Kalenda

Foto: Ing. Josef Kalenda.

Myslivecký Dětský den v Chrastěšově
Kdo by se netěšil na prázdniny! Děti to berou jako samozřejmost a my starší si s jistou
nostalgií připomeneme svá
mladá léta.
Myslivecké sdružení ve
Vizovicích již tradičně pořádá v Chrastěšově prázdninový
dětský den.
Že to není jednoduchá záležitost, to vědí jen sami organizátoři. Vydaří se počasí? Přijde
dost návštěvníků? To je vždy
sázka do loterie a nese s sebou
i svá rizika.
Tentokrát sobotní odpoledne 4. července se opět vydařilo.
Ale byla připravena i „mokrá
varianta“ pod stany, tentokrát
poprvé na nově svépomocně vybudované ploše z dlaždic nepoužívaného obecního
chodníku.
Pro děti byly připraveny
soutěže - střelba ze vzduchovky
a luku, hod míčkem na cíl,

poznávání zvěře, přechod přes
kládu. Každé z dětí dostalo
diplom a odměnu. Téměř 50
soutěžících dětí je víc než dost
na tak malou vesničku jako je
Chrastěšov.
Starší děti, rodiče i ostatní
návštěvníci si mohli vyzkoušet
svou pohotovost a přesnost na
laserové střelnici.
Žádná oslava se nemůže obe-

jít bez dobrého jídla - a v tom
jsou naši myslivci skutečnými
mistry. Pečený divočák a srnčí
guláš - tomu nikdo neodolá!
Příjemným zpestřením byla
i tombola a kdo chtěl, mohl
si zazpívat při harmonice.
Poděkování patří hlavnímu
sponzoru Lesy České republiky,s.p., Krajskému ředitelství
Zlín. Organizátoři také děkují

i firmám Nerez, Alitron, Ezop
a hasičům. Děkují i příznivcům z řad obyvatel vesnice za
poskytnutí pozemku a prostor
k pořádání této akce.
Úsměvy na tvářích dětí,
jejich nadšení, pohoda a příjemná atmosféra byly odměnou všem, kteří se na této akci
podíleli.
Mgr. Lydie Střítecká

Foto: Ing. Antonín Šimek.
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Měsíc červenec byl ve znamení
častých výjezdů hasičů

Společenská kronika
květen - červen 2009
NAROZENÍ:
Radomír Štipčák
Rodiče: Radomír a Petra roz. Kundratová
Tereza Stiborová
Rodiče: Tomáš a Hana roz. Lutonská
Marek Úlehla
Rodiče: Marek a Veronika roz. Zítková
Adéla Holčáková
Rodiče: Josef a Alena roz. Maliňáková
Radek Sršeň
Rodiče: Miroslav a Vítězslava roz. Vrzalová

V tomto období byl zaznamenán nárůst počtu výjezdů našich hasičů k zásahům.
Krátce po 20. hodině v úterý
7. 7. 2009 se naším městem
rozezněly sirény. Ve směru
na Lutoninu přes komunikaci byl nahlášen spadlý
strom, který zároveň poškodil telekomunikační vedení. Hned následující den
krátce po poledni vyjížděli
naši hasiči k odstraňování
následků dopravní nehody
v Bratřejově – Chrámečném.
Ve čtvrtek 16. 7. v 10:32
hod byl nahlášen požár lesa
na Lhotsku. Naštěstí se ukázalo, že se jedná o planý
poplach. Počasí o sobě dalo
vědět krátce před půlnocí
23. 7. 2009, kdy silný vítr
shodil zábrany na opravovaném mostě ve Vizovicích
Následující den krátce před
9. hod. jednotka vyjížděla
k požáru nákladního auta
Tatra v Liptále.
Mimo tyto zásahy se členové jednotky v souladu
s Plánem odborné přípravy na rok 2009 a Pokynem
GŘ HZS ČR č. 36/2003,
ve znění Pokynu GŘ HZS
ČR č. 38/2005, k provádění
odborné přípravy a odborné
způsobilosti členů jednotek

SDH obcí pravidelně účastní
školení a cvičení. V sobotu
11. 7. 2009 proběhl výcvik
nositelů dýchací techniky.
Výcvik vedli příslušníci HZS
Zlínského kraje. Teoretická
část proběhla na stanici
ve Zlíně, praktický výcvik
byl proveden v prostorách
„baťova domku“ na ulici
Zálešná ve Zlíně. Cílem
cvičení byla záchrana osob
z hořícího rodinného domu,
který byl kompletně zakouřený. V nulové viditelnosti
museli hasiči včas najít ukryté dvě osoby, které představovaly figuríny s váhou 80 kg.
Instruktoři výcviku se snažili
ztížit podmínky průzkumu,
když k ukrytí využívali různých zákoutí v domě, nábytku, výklenků apod. Zásahová
jednotka přitom vůbec nevěděla, kde se v domě osoby
skrývají a průzkum musel být
veden ve všech místnostech,
včetně sklepních prostor.
V pondělí 27. 7. 2009
pak díky vstřícnosti pana
Pavla Bravence si mohli naši
hasiči vyzkoušet vyproštění
osoby z autovraku a poskytnutí základní předlékařské
pomoci.
Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí JSDH Vizovice

Anna Vránová
Rodiče: Jakub a Veronika roz. Benešová

ÚMRTÍ:
Ludmila Zrníková, Slušovská 445, 69 let
Marta Gajzurová, Pardubská 1194, 86 let
Oldřiška Lednická, Janova hora 448, 70 let
Filip Kraus, Štěpská 950
František Lutonský, Pardubská 1194, 80 let
Marie Maštěnová, Říčanská 247, 86 let
Marie Bukovjanová, Lázeňská 883, 81 let
Blahoslav Pšenčík, Chrastěšovská 46, 91 let
Bedřich Fiala, Štěpská 950, 84 let
Jana Vařáková, Palackého 363, 68 let

SŇATKY KVĚTEN – ČERVEN:
Marek Horčica a Petra Macháčková
Marek Punčochář a Martina Doležalová
Jiří Olšar a Anna Smolková
Daniel Kafka a Věra Gajzurová
Tomáš Bobál a Pavlína Staňková
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Vizovičtí skauti a uplynulý školní rok
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Září: Okolo Zachariáše (6) a Regíny (7) odlétajů vlaštovky
do daleké krajiny. – 8. O Marie narození vlaštovek tu více
není. – 22. Na sv. Maurice nesej pšenice, bude metlice. – 28.
Kolik je mrazů před Václavem, tolik jich bude po Juřím.
Na sv. Václava všeci dlužníci hřešíja.
Říjen: Října sníh a mrázy lednu rohy sráží. Dyž Šimon
a Juda odletí, zima brzo přiletí.
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Eduard Peck:
Výběr pranostik z Vizovicka

2

9

papíru a železa, roznášení betlémského světla a pokud nám
počasí přeje, nesmí chybět ani
bobovačka.
Nedílnou součástí každého roku však jsou i akce
pro veřejnost, kde mezi nás
rádi vezmeme i děti, které
do skautu nechodí. Jde hlavně
o strašidelný pochod světýlek
s lampiony a v červnu pak
den dětí. V loňském školním
roce jsme se však rozhodli
potěšit i rodiče a uspořádali
první „skautský“ ples. Věříme,
že ti, kdo se nezalekli názvu
skautský a přišli nás podpořit,
nebyli zklamaní. A abychom
tak navázali na ten letošní
úspěch, máte i vy, kteří jste
o plese nevěděli, nebo jej
z jakýchkoli důvodů promeškali, šanci přijít se pobavit
na ples příští, který se uskuteční 30. ledna 2010. Všichni
jste srdečně zváni.

dovolte na závěr poděkování všem, kteří se podílejí
na fungování našeho střediska, skautským vedoucím, jež se celý rok dětem
dobrovolně věnují, rodičům
dětí, Technickým službám
Vizovice, Městu Vizovice
a všem co nás jakkoli podporují, vám, občanům našeho
města za příspěvky na dobročinné sbírky a spolupráci při
sběru papíru a železa a hlavně dětem, za jejich radost
a úsměvy, které jsou pro
nás tou největší odměnou
za odvedenou práci.
I v následujícím školním
roce rádi přijmeme nové členy
a tak chcete-li, aby si vaše děti
našly nové kamarády, naučily
se nové věci a zažily spoustu zábavy, přijďte se za námi
podívat na náborovou informační schůzku, která se uskuteční 14. září 2009 v 16.00
ve skautské klubovně za starou školou. Budeme se na vás
a vaše děti těšit.
Skauti Vizovice

7

Řešení sudoku ze strany 15.

Pro nás skauty končí školní
rok vlastně až v půli prázdnin- po táborech, které jsou
vyvrcholením celého roku.
I letos jsme na naše tábořiště
do Jasenné vyrazili plní chuti
a vrátili se plní dojmů. Kluci
s pomocí Asterixe a Obelixe
přemohli Caesara a mohli
oddělit své vesnice od římského impéria a holky zase
absolvovaly deset dní na škole
čar a kouzel, kde se jim podařilo zničit nebezpečného kouzelníka. Skauting však nejsou
jen tábory, a tak nám dovolte
jen krátce shrnout, co jsme
vlastně celý rok dělali.
Ani v minulém školním roce jsme nezapomněli
na akce, které už jsou tak
trochu tradicí. K nim kromě
různých výprav patří třeba
drakiáda, oblíbené besídkymikulášská a vánoční, karneval, pálení čarodějnic, sběr

A protože skauti také
pomáhají jiným, ani ten loňský školní rok nebyl výjimkou a naše středisko se opět
zapojilo do dvou dobročinných akcí. Tou první byla říjnová sbírka Postavme školu
v Africe, kdy jste mohli vidět
naše děti, jak na vizovickém
náměstí prodávají věci, které
vyrobily, aby tím získali alespoň nějaké prostředky pro
stavbu školy v Africe. Na tuto
sbírku se nám nakonec díky
vám podařilo přispět částkou
13 209 Kč. Druhou sbírkou,
které se rádi účastníme, je
Velikonoční skautské kuřátko.
Možná jste i vy přispěli dětem
ve skautských krojích, které
nabízely vlastnoručně vyrobená kuřátka s prosbou o příspěvek na sbírku Pomozte
dětem.
I tato sbírka ukázala, že
naše několikatýdenní práce
s výrobou kuřátek má smysl.
Celkem jste nám přispěli částkou 10 728 Kč. Děkujeme!
A když jsme u děkování,
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Hogy vagy v červnu 2009?
Jak jste se měli v červnu 2009 ? My nejstarší děcka 4. – 8.
tříd Vizovjánku určitě dobře. Ještě „teplé“ vysvědčení jsme
ihned po předání ve středu 24. června vyměnili za kufry
a ramínka s kroji a z tradičního místa odjezdu – parkoviště za kulturním domem jsme vyrazili na „Festival růží“
do maďarského Szegedu.
Ani náročný závěr školního roku nás nezdolal a moc jsme
se těšili:
• 30. května – nahrávání propagačního DVD,
• 5. června – zahájení veletrhu hraček v rámci filmového
festivalu ve Zlíně,
• 13. června – XXII. Dětské folklorní dny v Liptále
• 21. června – Folklorní odpoledne na zámku ve Vizovicích
Všichni jsme vyjeli z podmračených Vizovic, ale po 630 km
nás vítal polojasný, později slunečný Szeged, ředitel festivalu
Miklos Karoly a Andrea, mladá profesorka angličtiny, která
byla naší průvodkyní po celou dobu pobytu. Oblast jižního
Maďarska, ve které jsme se pohybovali, byla chráněnou krajinou rezervací s rozvíjející se zemědělskou turistikou. A tak
nás nepřekvapilo příjemné ubytování v úplně nové škole
v přírodě a stravování na nedaleké moderní turistické farmě
Tanya.
Následující dny jsme strávili společně se soubory z Norska,
Řecka, Maďarska, ale hlavně s dětskými skupinami z Polska
a Turecka, se kterými jsme se „družbili“ nejvíc.
Přímo v okolí Szegedu jsme najeli dalších 500 km. Ve čtvrtek a pátek jsme všichni společně navštívili termální lázně
v Morahalomu a „Csekerzole“, kde jsme si užívali vodních
atrakcí, skluzavek, umělých vln, a termální vody až 39 ° teplé.
Také jsme s 30 minutami valašských tanců a písniček přispěli do odpoledního kulturního programu pro návštěvníky
lázní. Náročným dnem byla sobota, kdy nás čekala hned dvě
vystoupení. První v městě Szoreg na Festivalu růží a druhé
v Moráhalomu. A tak jsme si večer nenechali ujít zaslouženou
odměnu – diskotéku. Poslední den jsme si nejprve dopoledne
prohlédli historický střed Szegedu, prošli se podél řeky Tisy
a utratili poslední peníze v místním Tescu. Potom jsme se přesunuli do města Orosháza, kde se konal 10. ročník festivalu
tanců, nejen folklorních. Pořadatele určitě nemile překvapila
velká průtrž, nemohli jsme ani vysednout z autobusu, ale vše
rychle vyřešili a program přesunuli do moderního kulturního

domu. A tak jsme i naše závěrečné 45 minutové vystoupení
odtancovali na krásném podiu. A v pondělí? To nás čekalo
balení, uklízení a závěrečné „plus a minus“.
Co se ozvalo nejčastěji ?
- místo sobotního dopoledního volna byla zkouška
- krátká diskotéka (končila v jednu v noci)
- pálivý guláš na poslední rozlučkovou večeři
- všude plno žab a komárů
+ pěkné ubytování a docela luxusní termálky
+ noční vodní bitva
+ milá a spolehlivá průvodkyně
+ družební večer s výukou tanců (až na hlasitý turecký
buben)
+ naši kluci se líbili Turkyním.
Ale na posledním minusu jsme se shodli všichni. Náš
zájezd končí !!!
Na závěr tedy děkujeme panu řidiči a profesionálnímu
záchranáři Zdeňkovi Graclovi, který nás s velkou trpělivostí
vozil a zapojil se do kolektivu jako jeden z nás. Rozehrál plážový volejbal a nezalekl se ani skluzavek a tobogánů. Výborná
byla živá GPS – Libor Macek, který nás převedl i přes místní
záludný terén, technické zázemí také fungovalo jako vždy
na jedničku – Ondra Vašek a Katka Kojetínská – ta dokonce překonala světový rekord v běhu do schodů, kdy běžela
během vystoupení pro omylem přenesené ogarské klobouky,
malá hudecká muzika Anička a Terezka Mackovy a basista
a cimbalista Jarek Lamoš se nejen zhostili hraní, ale starali se
i o nejmenší děvčata. Zvlášť Jarek pro ně vymýšlel kouzelné
pohádky na dobrou noc.
Poděkování patří také sponzorům, kteří přispěli na dopravu – Lesní společnosti Klášťov a čokoládovně Carletti i všem
34 dětem, které byly na podiu moc šikovné, a mimo něj
byly hodné, dochvilné a ogaři se dokonce naučili i přežehlit
kroje. Dosvědčit to může i více než 100 fotografií na www.
vizovjanek.estranky.cz
A tak nezbývá než se těšit na rok další.
Určitě připravíme nový program a opět můžeme s foklorem
vyrazit do světa. Vždyť je tolik krásných starých vizovských
písniček a tanců.
Tak po prázdninách s chutí do toho !
Jitka Macková

Čtrnáctidenní svoz odpadů
Za celou dobu, kdy pracuji
v Technických službách města
Vizovice, jsem nemusel odpovídat na tolik dotazů a stížností
jako v posledním měsíci. V průměru hodinu denně jsem odepisoval na dotazy prostřednictvím
webových stránek města i e-mailové schránky Technických služeb a vyřizoval telefonáty týkající
se jediné věci – čtrnáctidenního svozu odpadů. V následu-

jících řádcích se pokusím shrnout všechny dotazy i odpovědi
do jediného článku a přidat ještě
několik informací o Technických
službách navíc.
Když
jsem
nastoupil
do Technických služeb města
Vizovice, měl jsem před sebou
více než třicet zaměstnanců, tři
velké svozové vozy, zametací vůz,
dva nákladní automobily, dvě
traktorová rypadla, dva nosiče

velkoobjemových kontejnerů, traktor a dokonce služební
osobní vozidlo. Sestava techniky za jakou by se nemusela
stydět ani firma svážející oblast
zahrnující padesát tisíc obyvatel.
Další překvapení mě čekalo při
pohledu na účet Technických
služeb, příspěvek města na provoz dosahující téměř čtrnácti
milionů Kč byl více než štědrý,
zvláště když uvážíme, že vedle

Technických služeb mělo město
další podobnou organizaci
v podobě Nemovitostí města
Vizovice, na jejíž provoz přispívalo částkou jenom o málo
nižší. Na první pohled situace, o které sní každý vedoucí
podobné organizace. Bohužel
jenom na první pohled. Tři svozové vozy na odpad sice vypadaly hezky, ale ve skutečnosti
byly zastaralé jak morálně, tak
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technicky. Jenom jeden z nich
byl schopen svážet nádoby
o objemu 1100 litrů, další dva
mohly vyklápět pouze nádoby
o objemu 110 l a to ještě jenom
v tom případě, že se jednalo
o nádoby s kruhovým průřezem. Když k tomu připočteme
skutečnost, že Technické služby
města Vizovice kdysi skutečně
svážely oblast čítající na 20 000
obyvatel, ale v době, kdy jsem
nastoupil, byl svoz prováděn
už jenom v sotva polovičním
objemu, přičemž svoz tříděného
odpadu zajišťovaly jiné společnosti, bylo jasné, proč je nutný
tak vysoký příspěvek na provoz
ze strany města. V takovém
stavu musel být svoz odpadu
prodělečný. Proto bylo zapotřebí
v první řadě modernizovat techniku, což znamenalo především
dva nevyhovující vozy na svoz
nádob o objemu 110 l nahradit
čímkoliv, co bude schopné svážet nádoby bez ohledu na jejich
tvar a objem. Oba dva zastaralé vozy byly odprodány a nic
nemůže lépe ilustrovat jejich
využitelnost než to, že oba dva
skončily na šrotišti - nikdo o ně
neměl zájem. Třetí vůz, doposud
svážející pouze nádoby o objemu 1100 l dostal nové zadní
čelo umožňující výsyp nádob
jak o objemu 1100 l tak 110 l.
Druhým krokem je vybudování
sběrného dvora na takové úrovni, aby bylo možné obnovit svoz
tříděných odpadů vlastními prostředky a následně tuto službu
rozšířit i na další obce svozové
oblasti. V současné době probíhající výběrové řízení na projektanta a dodavatele celé stavby
dává předpoklad, že i tento krok
se podaří.
Další možností, jak snížit
náklady města na likvidaci odpadů, je právě zavedení čtrnáctidenního intervalu v jejich svozu.
Vizovice jsou v našem regionu
posledním městem, ve kterém je
odpad svážen v týdenním cyklu.
Podobný luxus si nedovolí ani
města, která mají vlastní skládku odpadů a mohou profitovat
z ceny za uložení odpadu. Jestliže
jsme v roce 2004 platili v prů-

měru za tunu uloženého odpadu
1135 Kč, pak v roce 2009 už
za stejnou službu platíme 1273
Kč, to je více než desetiprocentní
nárůst a vzhledem k tomu, že
cenu za uložení odpadu nemůžeme ovlivnit, pak jedinou cestou k zastavení růstu nákladů je
alespoň desetiprocentní snížení
nákladů na dopravu odpadů
k uložení na skládce. Při rozhodování o tom, zda zavést čtrnáctidenní svoz, bude ještě nutné
zvážit, nakolik ovlivní prodloužení intervalu svozu potřebu
nádob na odpad pro jednotlivé
domácnosti a jakým způsobem
toto navýšení řešit. Na výběr
jsou pouze dvě možnosti. Buďto
si domácnosti dokoupí další
nádoby na odpad anebo odpad
uloží do plastových pytlů, které
budou vyvezeny současně s normálními nádobami. V současné době používaná technika už
umožňuje oba způsoby.
Zavedení čtrnáctidenního
svozu by bylo vhodné i z dalších důvodů. Pominu-li možnost
vytvoření prostoru pro rozšíření
svozu odpadů na další oblasti,
a tím i vytvoření zisku z likvidace odpadů, což v současné situaci z kapacitních důvodů není
možné, pak po vyhodnocení
skladby odpadů bylo zjištěno, že
přibližně třetinu z odpadů ukládaných do nádob na odpad tvoří
biologický odpad. Z toho důvodu jsme požádali Ministerstvo
životního prostředí o dotaci
na řešení svozu biologických
odpadů, která by byla určena
pro výstavbu malé městské kompostárny a nákup nádob určených pro uložení biologického
odpadu. Pokud vše proběhne
podle plánu, během příštího
roku bychom tento svoz zavedli
i ve Vizovicích. Nový svozový
vůz, na rozdíl od dříve používaných vozů, umožňuje i svoz biologického odpadu, takže jeden
týden by probíhal svoz biologického odpadu a další týden svoz
komunálního odpadu.
Poslední možností vedoucí ke snížení nákladů na svoz
odpadu je důslednější třídění
odpadů na jednotlivé komodity

– čiré a barevné plasty, plastové
obaly potravin, plastové obaly
drogistického zboží, čiré a barevné sklo, ale k tomuto účelu
je nutné vybudovaní sběrného
dvora vybaveného potřebným
zázemím. Jak už jsem uvedl,
v současné době probíhá výběrové řízení na projektanta a dodavatele stavby, takže i v tomto případě se brzy dočkáme zlepšení.
Častým dotazem také bylo,
proč je čtrnáctidenní svoz zaveden pouze u rodinných domků,
zatímco v sídlištích s obytnými domy se sváží v týdenním
cyklu. Odpověď je celkem jednoduchá a stačí se opět podívat do okolních měst. Nikde
si netroufli zavést čtrnáctidenní
svoz na sídlištích, pokud nechtěli být zavaleni odpady. Zatímco
na jednu nádobu na odpad připadá u rodinného domku jenom
málokdy více než pět obyvatel,
u sídlišť se přepočítává počet
osob na jednu nádobu o obsahu
1100 l na padesát osob, takže
počet nádob o objemu 1100l
rozmístěných na sídlištích by
bylo nutné zdvojnásobit, což už
z hlediska prostorových nároků
není možné.
Na závěr už jenom stručné
zhodnocení
vývoje
Technických služeb za poslední
tři roky.Brzy po mém nástupu
do Technických služeb rozhodlo zastupitelstvo města o sloučení Technických služeb města
Vizovice a Nemovitostí města
Vizovice do jedné organizace. Počet zaměstnanců rázem
stoupnul na přibližně padesát
zaměstnanců, avšak příspěvek
na provoz této nové organizace ze strany města byl zvýšen
pouze o jeden milion Kč ve srovnání s příspěvkem na provoz
Technických služeb z předchozího roku. Do letošního roku
klesnul počet zaměstnanců
přibližně na stejný stav jaký
měly samotné Technické služby
před sloučením obou organizací a příspěvek na provoz je
dokonce ještě nižší než měly
pouze Technické služby města
Vizovice v roce 2006. Obdobná
situace je i v technickém vyba-

21
vení Technických služeb. Zcela
neproduktivní zastaralé nákladní
automobily a traktorové rypadlo
byly nahrazeny novou technikou lépe vyhovující potřebám
malého města. Služební Škody
Forman, doposud sloužící víceméně pouze k přepravě vedoucích pracovníků, neprošly STK,
skončily na šrotišti a na jejich
místo přišly dva nové užitkové Citroeny Berlingo, které sice
nejsou příliš reprezentativní, ale
o to jsou užitečnější. Výsledek
v obměně techniky byl nejlépe patrný při úklidu letošního
Masters of Rock, větší objem
odpadů než v minulém roce byl
uklizen v podstatně kratším čase
a náklady na tunu vyvezeného
odpadu byly dokonce nižší než
v předchozích letech. Stejného
výsledku bude možné dosáhnout
po dokončení obnovy technického parku i v dalších oblastech,
nejen ve vývozu odpadů. Jenom
pro příklad je možné uvést třeba
výkonný traktor, jehož nákup je
plánován na příští rok a který
konečně umožní provádět sečení
trávy na městských pozemcích,
tak jak bychom si představovali. Dosavadní situace je vzhledem k ošetřovaným plochám
naprosto neudržitelná, motorové sekačky vhodné na údržbu
menší zahrady kolem rodinného
domku a dva křovinořezy jsou
vybavením, které i při sebelepší
organizaci práce nedokáže odvést
ani desetinu práce v porovnání
s výkonným traktorem spojeným s vyžínačem příkop nebo
moderním mulčovacím zařízením, které navíc ušetří náklady
za odvoz a likvidaci posekané
trávy.
Dál by bylo možné mluvit
o přídavném zařízení schopném
upravit povrch nezpevněných
komunikací do přijatelné podoby, nebo o výkonnější a neporuchové vysokozdvižné plošině
či moderním zametači komunikací, který by zkvalitnil údržbu
místních komunikací jak v letním, tak v zimním období, ale
to už by byl námět pro další
článek.
Ing. Alois Pavlůsek
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Čokoláda – láska na celý život

Je to už spoustu let, kdy
v roce 1996 přijela má sestra od přátel v německém
Debernu uchvácená čokoládou. Do tohoto malého městečka se přestěhovali mladí
manželé z Belgie a přivezli
si s sebou tradiční výrobu
belgických pralinek a figurek. Něco tak nepředstavitelně úžasného, že nemluvila
o ničem jiném. Sehnala kontakty, našetřily jsme nějaké
peníze, a protože jsme se jako
dvě účetní v té době nesmírně nudily, v červenci 1997
jsme založily Carletti v.o.s.,
koupily první temperovací stroj na 100 kg čokolády,
základní řadu forem, pronajaly prostory a vypuklo to.
A proč Carletti? Řádně jsme
přemýšlely o názvu firmy
i o logu a zaujal nás italský kupec Antonio Carletti,
který v roce 1606 začal vozit
kakaové boby do Itálie. Proto
je i v našem logu loď.
Jako správní nadšenci jsme
začali se zpracováním pravé
belgické čokolády. Ovšem
v té době náš trh vůbec nerozlišoval, z jaké suroviny výrobek je, jestli obsahuje pouze
kakaové máslo či jiný rostlinný tuk, záleželo na vzhledu a ceně. Musím přiznat,
že ani my dvě, vzhledem
k tomu, že nemáme vzdělání

v oboru, jsme do té doby
nestudovaly složení čokolád
a obsah kakaa v nich. To se
ovšem se vznikem Carletti
změnilo. Hledaly jsme a pátraly a s větším či menším
úspěchem nacházely vstupní suroviny pro naše figurky
a pralinky. Ověřily jsme si,
že způsob „pokus – omyl“
je sice někdy nákladný, nicméně takto lze získat opravdu trvalé znalosti. A musím
říct, že se dodnes snažíme
držet co nejvyšší kvalitu
v přijatelné ceně, byť to
nebývá jednoduché.
V průběhu několika
let jsme vyzkoušely různé základní
suroviny a zůstaly
u italské, i když ne
pravé čokolády. Je myslím
jedna z mála, která je i při
zpracování pravé čokoládě
velmi podobná, zachovává si její typické vlastnosti. Především musí být pro
výrobu správně připravená,
teplota i konzistence musí
být zvolena tak, aby nastala tzv. krystalizace. Velkou
výhodou je, že má malinko vyšší bod tání, což ještě
nevadí chuti, ale zaručuje,
že nemění tvar ani vzhled
i při teplotách kolem 22 °C.
Ovšem v jiných ohledech se
chová rozmarně jako čoko-

láda pravá. Když
je venku vlhko,
velmi obtížně
se
zpracovává. Záleží také
na každém stupni rozdílné teploty ve výrobně.
Pokud uděláme
jakoukoliv sebemenší chybu při
přípravě suroviny v temperovací vaně, okamžitě je to poznat.
Prostě tuto dámu
neošálíme. Chce
přesně to své, ale
zase nás odmění
spoustou krásných výrobků,
které naši zákazníci dovedou
ocenit. Vždyť každou figurku
je nutné nejdříve ve formě
vymalovat ručně štětcem,
pečlivě dbát na to, aby se
nic nerozmazalo, potom se
musí forma připravit, naplnit čokoládou, zajistit, aby
zůstala potřebná vrstva, která
tvoří stěnu figurky, vychladit, očistit, zabalit, zkrátka
mnohokrát ji musíme
vzít do ruky a správně s ní zacházet,
než je možné figurku postavit na pult
a nabídnout zákazníkům.
V
současné
době vyrábíme
na 80 druhů figurek a už více než 50 druhů
pralinek a ručně vyráběných
bonbónů. A jak vznikají
naše pralinky? Základní řadu
jsme vytvářely podle klasických belgických receptur
s pomocí kvalitních surovin
především z Belgie a Itálie.
Další rozšiřování sortimentu
probíhá na základě dalších
našich zkušeností ze školení,
využíváním nově získaných
ingrediencí, které se dostávají
na náš trh, v neposlední řadě
i na základě přání zákazníků.
Pravidelně také navštěvujeme Belgii a Holandsko, aby-

chom se inspirovaly v tamních úžasných pralinkárnách,
vybraly si nové druhy forem
a celkově nezakrněly.
Některé náplně nakupujeme již hotové, jiné téměř
alchymisticky
vytváříme
a dlouze zkoušíme, jako
např. poslední novinku –
pralinku se stříbrnou nebo
zlatou tequilou. Každý nový
návrh prochází dlouhým
schvalováním mezi členy
rodiny a známými, nechá se
nějakou dobu odstát, aby se
ověřila trvanlivost, a poté se
dostává k našim zákazníkům.
Snažíme se o to, aby zboží
přicházelo ke spotřebitelům
co nejčerstvější, proto nemáme žádné velké skladové
zásoby a dá se říct, že naše
výrobky možná i proto mají
stále své nadšené příznivce.
Čokoláda totiž časem získává
tzv. denní chuť, kdy pohlcuje
pachy z okolí, vlhkost i světlo a to všechno jí nesvědčí.
Určitě jste se setkali s kouskem zapomenuté čokolády
někde v misce, která už ale
za mnoho nestála. Právě
proto naše výrobky nenajdete nikde ve velkoskladu,
jde nám především o zachování chuti, vůně a všech
těch vlastností, pro které
po čokoládě každý rád sáhne.
Proto, a také kvůli nesnadné dopravě, najdete naše
produkty hlavně v blízkém
okolí. Především v Zámecké
čokoládovně v předzámčí, v Lázeňské čokoládovně
v Luhačovicích a od letošního jara i v Zámecké čokoládovně v zámku v Kroměříži.
Naši zákazníci však jsou
i ve Zlíně, Olomouci,
Ostravě, Brně, Hodoníně,
Pardubicích, od loňského
roku i v Popradu a nově
v Polsku.
Velmi nás potěšilo ocenění
Perla Zlínska 2009, které získal náš Ubelský mls. Přijďte
ochutnat i Vy.
Eva Šafránková
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Léto na zámku

boru. Přes zimu bychom pak
chtěli opravit také nejméně dva kusy nábytku, které
budou použity při reinstalaci panské ložnice a pracovny
podle historických fotografií
z roku 1890. Všechny tyto
novinky v interiérech vizovického zámku připravíme
návštěvníkům na zahájení
sezóny 2010.

Sezóna 2009 je pro zámek
ve Vizovicích v pořadí už
šedesátá první. Jaké byly ty
první, se můžu jen domýšlet
z kusých písemných záznamů
správce pana Kovaříka a z krátkých vyprávění pamětníků.
Sama pamatuji jen posledních třináct… Za dobu svého
působení se spolu s kolegy
učíme hospodařit s minimem
prostředků tak, abychom se
za stav vizovického zámku
a jeho okolí nemuseli stydět.
Bohužel je to každým rokem
těžší a těžší. A letos víc než
kdykoliv předtím. Díky celosvětové finanční krizi jsme
museli pozastavit všechny trochu větší stavební a údržbové
práce a děláme jen to, na co
stačíme vlastními silami.
Přesto nás ale větší akce přece
jen čekají. Stále se věnujeme myšlence využití budovy
bývalého pivovaru (dnešního
Sklípku) pro potřeby městské
knihovny a ZUŠ. V červnu

Z

nám byl přidělen finanční příspěvek z prostředků Zlínského
kraje na zpracování projektu
adaptace bývalého pivovaru,
díky kterému je jeho příprava
včetně stavebně historického
průzkumu budov už v plném
proudu. Krajská dotace však
pokryje jen přibližně polovinu
skutečných nákladů na projekt, a tak musíme počítat
také s vyčleněním vlastních
prostředků. Pro samotnou
realizaci akce se pak budeme
snažit získat podporu z prostředků Evropské unie.
Další akce se odehrává přímo uprostřed zámecké zahrady. Po více než roce
příprav, zpracování projektu, vyřizování žádostí
o dotace a mnoha povolení,
dojde během letošního léta
k odstranění nánosu bahna
ze dna zámeckého rybníka.
Podle záznamů v archívu byl
rybník odbahněn naposledy před čtvrtstoletím, v roce

1984, i když tehdy k tomu
bylo zapotřebí jen pár ochotných lidí a bagr s traktorem…
Výlov rybníka v sobotu 19.
července neunikl mnohým
z vás a byl pro všechny skutečným zážitkem. Slibované
přívalové deště počkaly až
na odpolední hodiny, kdy už
unavení rybáři doháněli probdělou noc. Pokud nedojde
ke komplikacím, bude rybník
koncem prázdnin zase plný
vody a rybích obyvatel. Také
tato akce je finančně podpořena prostředky Evropské unie,
které se nám podařilo získat
prostřednictvím Operačního
programu Ministerstva životního prostředí.
Souběžně s těmito akcemi
probíhá i letos restaurování
sbírkových předmětů. Díky
sponzorským darům bude
letos restaurováno pět obrazů z blümegenovské sbírky
a pokračuje i restaurování
gobelínového sedacího sou-

Douška pod čarou
k nepopulárnímu tématu uzavření zadních vchodů
do zámecké zahrady. Bohužel
nemůžu napsat nic jiného, než
že se nám tento krok v praxi
osvědčil. Kdykoliv jsme za tu
dobu kvůli opravám u zámku
dolní bránu otevřeli, pokaždé
jsme se v krátkém čase museli
zabývat bezohledností cyklistů
a opět jsme přišli o další rostliny. Jednou se dokonce přiřítilo alejí pod zámecký balkón
osobní auto, jehož řidič hledal
cestu do sklárny. Když jsme
se podivovali nad jeho chováním, opáčil, že neporušil
žádný zákaz vjezdu…
Vím, že vás nepotěším,
ale situace kolem údržby
památkově chráněných parků
a zahrad čím dál víc směřuje
ke snaze zavést do těchto areálů vstupné, které má alespoň
částečně kompenzovat prostředky vynaložené na údržbu. Budu velmi usilovat o to,
aby k nám toto opatření dorazilo co možná nejpozději…
Jana Pluhařová

DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ VÁM LETOS JEŠTĚ MŮŽEME NABÍDNOUT:

12. a 13. 9. – Dny evropského kulturního dědictví EHD 2009
• 12. 9., ve 14.00, 15.00, 16.00 – komentovaná prohlídka archeologických nálezů kamenných stavebních prvků
(zámecké sklepy, přízemí budovy zámku), účast ZDARMA
• 13. 9., ve 14.00, 15.00, 16.00 – komentovaná prohlídka výstavy uměleckých předmětů z depozitářů Krása s handicapem (výstavní prostory v přízemí zámku), účast ZDARMA
Ve dnech EHD 2009 ( 12. a 13. 9. 2009) bude mimořádně otevřeno do 17 hodin (začátek poslední prohlídky
v 16 hodin). Děti do 15-ti let vstup zdarma!!!
18. a 19. 9. – Noční prohlídky zámku (rezervace a prodej vstupenek od 1. 9. na zámku)

BUDEME

SE NA VÁS TĚŠIT!
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Beseda s důchodci
Vážení občané, dovolte,
abychom tímto článkem upozornili na letošní akci Beseda
s důchodci, která připadne
na den státního svátku 17.
listopadu 2009, tj. úterý
od 15-17 hodin ve velkém
sále Domu kultury.
Cestu k nám do Vizovic
váží populární dvojice "Eva
a Vašek" s dvouhodinovým
programem písniček a videoprojekce. Ve svém hodně
nabitém programu po dvou
letech našli místečko i pro
nás.
Vážení
občané,
rádi
bychom tedy včas podchytili
váš zájem o toto vystoupení, které bude organizačně
náročné. Rezervaci si zajistíte vyzvednutím vstupenky
na matrice Městského úřadu
Vizovice, v 1. poschodí hlavní
budovy, dv. č. 216 po celý
měsíc září 2009 v pracovní
době úřadu.
Občané důchodového věku

obdrží vstupenku zdarma,
proti podpisu.
Upozorňujeme, že kapacita
míst v sále Domu kultury je
omezená.
Další zájemci mají možnost
si vstupenku na matrice MěÚ
Vizovice zakoupit. Při větším počtu zájemců je možno
počítat i s místem k stání,
cena takové vstupenky bude
rozlišena a upřesněna.
Vážení občané, budeme konat vše pro to, aby se
tato informace dostala včas
ke všem občanům, zvláště
důchodcům, neboť program
byl speciálně vybírán v rámci
akce "Beseda s důchodci",
která je každoročně v měsíci listopadu pořádána pod
záštitou Městského úřadu
Vizovice Komisí pro občanské záležitosti ve spolupráci
s Domem kultury.
Vystoupení dvojice budeme dále průběžně opakovaně připomínat článkem

ve Vizovských novinách, místním rozhlasem, pozvánkami,
které běžně distribuuje pošta
při výplatě důchodů v měsíci
říjnu, dále plakáty na plakátovacích místech, nástěnkách
v bytových jednotkách, prostřednictvím aktivistek spolupracujících při komisi, vitrí-

nách úřadu, prostřednictvím
Klubu důchodců.
V rámci programu bude
zařazena malá přestávka pro
občerstvení, a k nákupu
nahrávek CD, DVD.
Na setkání s vámi se těší
Komise pro občanské záležitosti.

Curriculum Vitae nového vizovického kaplana
Milí čtenáři, v měsíci červenci dochází v mnoha farnostech ke změnám v ustanovení
kněží a jáhnů. V letošním roce
došlo ke změně i ve Vizovicích.
K faráři P. Janu Kutáčovi přibyl
kaplan Ing. Mgr. Jindřich
Peřina, který dříve sloužil
ve farnostech Přerov a Zábřeh.
V dnešním čísle vám přináší-

me rozhovor, během kterého
se krátce představí.
Můžete se nám na úvod
představit, říci něco o sobě,
o vaší rodině a odkud pocházíte?
Jmenuji se Jindřich Peřina
a pocházím z malé obce nedaleko Olomouce, z Dubu nad
Moravou. Je to vesnice, která

má přibližně 750 obyvatel a je
známá především nádherným
barokním poutním chrámem,
který je zdaleka viditelnou
dominantou celé Hané. Je mi
34 roků, pocházím ze 7 dětí
a jsem ze sourozenců nejmladší. Maminka i tatínek jsou již
delší dobu v důchodu. Možná
vás překvapí množství dětí,
ze kterého pocházím, protože
v dnešní době je takto početná rodina spíše výjimkou.
Nejstarším sourozencem je
bratr Karel, který je o 12 roků
starší než já. Dalšími v pořadí
jsou bratři Petr, Mirek, sestra
Hana, a bratři Josef a Pavel.
V současné době jsem osminásobným strýcem a jednou
dokonce i šťastným prastrýcem. Situace v naší rodině
se obrátila a poměr mezi
mužskou a ženskou populací
vyhrává něžné pohlaví, protože mám 6 neteří, 2 synovce a 1
prasynovce.

Jak jste prožil období, které
předcházelo vašemu rozhodnutí vstoupit do semináře?
Už od dětství byla mým
velkým koníčkem železnice,
a proto jsem se rozhodl pokračovat ve vzdělání na střední
průmyslové škole v Šumperku.
Chtěl jsem se stát výpravčím
a tím se měl splnit můj velký
životní sen. Protože mi studium docela šlo a chtěl jsem se
dále vzdělávat v oboru, rozhodl jsem se, po úspěšném složení maturitní zkoušky, přihlásit
na VŠ dopravní do Pardubic.
Má volba byla velkým krokem
do neznáma, a to nejen proto,
že jsem ve výchovně vzdělávacím procesu pokročil o stupeň
výše, ale také proto, že po rozdělení naší republiky začala
fungovat Dopravní fakulta
Jana Pernera v Pardubicích
prvním rokem. Studium jsem
ukončil v roce 1998 úspěšným
absolvováním státní závěrečné
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zkoušky. Další rok jsem trávil
v „zeleném prostředí“, když
jsem si odpykával dvanáctiměsíční vojenskou službu v chrudimských kasárnách. Na vojnu
mám spoustu dobrých vzpomínek. Jako voják jsem se
mohl zúčastnit mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
a za zmínku stojí i šest seskoků s padákem. Naštěstí pro
mě se padák vždycky zdárně
otevřel.
Jaké máte koníčky a záliby?
Mou velikou zálibou zůstává stále železnice a také se
věnuji sportu. Pokud mám
být konkrétní, tak rád jezdím
na kole, hraji florbal, plavu
a docela obstojně zvládám kroket. Ve volných chvílích si rád
poslechnu křesťanskou muziku a radost mi udělá i pěkná
lidová píseň.
Kdo Vás nejvíce ovlivnil
pro volbu duchovního stavu?
Hned na úvod bych upřesnil,
že každé povolání je především
dílem Božím a mnohdy bývá
složité rozplést nitky Božího
vedení. Na prvním místě bych
rád zmínil věřící maminku,
která mě už od ranného dětství vedla k víře. Velmi výrazně mé rozhodnutí vstoupit
do semináře ovlivnilo setkání
se Sv. otcem Janem Pavlem
II. v Olomouci v roce 1995.
Měl jsem rovněž štěstí na střetnutí s dobrými kněžskými
vzory a to především s otcem
Cyrilem Vrbíkem, který přes
20 let působil v naší farnosti a nesmazatelně se zapsal
do srdcí stovek lidí.
Narazil jste během své
duchovní formace na některé
závažné překážky?
Jednou z nejtěžších překážek byl nesouhlas mého tatínka
s rozhodnutím odevzdat svůj
život zcela Kristu. Jeho odmítavý postoj se však postupem
času díky působení modliteb
výrazně změnil a zažil jsem velkou radost, když byl přítomen
v první lavici mému jáhenskému a později kněžskému
svěcení.

Jaký byl Váš život v semináři a na fakultě?
Seminář byl pro mě místem blízkého setkání s Bohem
a s lidmi. Samozřejmě, že to
nebyly jen okamžiky úspěchů
a radosti, ale také přicházely
okamžiky proher a smutku. To
všechno však k pravému životu patří a dělá život krásným
a zajímavým. Zvláště rád vzpomínám na víkendové rekolekce
(duchovní cvičení), při kterých
člověk nabíral novou duchovní
energii.
Co jste si odnesl ze
svého dvouletého působení
v Přerově?
Jsem moc rád, že jsem mohl
vykonávat jáhenskou a později
kaplanskou službu ve farnosti
Přerov. Přestože v tomto městě
navštěvuje pravidelné bohoslužby zhruba jen 2 % věřících, je to velmi živá farnost,
ve které se realizuje pestrá škála
nejrůznějších aktivit pro různé
věkové skupiny. Vyjmenovat
všechny by trvalo dlouho, zmíním alespoň ty nejzajímavější. Každoročně se koná akce
„S tebou mě baví svět“, při které
jezdí tatínci na víkend se svými
dětmi a v tomto společenství
prožívají bez maminkovského dohledu nevšední zážitky.
Další zajímavou aktivitou je
akce „Ženy sobě“, během které
jedou pro změnu na společný
víkend jen matky bez manželů
a dětí. O víkendu si mohou
odpočinout od běžných starostí a volný čas věnovat modlitbě a rekreaci. Velmi užitečné
bylo rovněž pravidelné setkávání při sobotním florbale, kde
se postupně střídali otcové,
matky a děti. Běžné bylo setkávání rodin v menších společenstvích nebo „Modlitby matek“.
Všechny tyto akce pomáhaly
k uvědomění, že víru nelze
žít jen uvnitř kostela, ale že je
třeba integrovat ji do všech složek života. Další předností byla
skutečnost, že se tyto akce naučili organizovat farníci sami,
bez pomoci duchovních.
Jak vzpomínáte na svůj
druhý kněžský rok, který jste

prožil ve farnosti Zábřeh?
Pokud bych měl srovnávat
dva roky kněžství, kaplanský
rok ve farnosti Zábřeh byl určitě náročnější. Přišel jsem sice
do města, které je mnohem
menší než Přerov, ale kromě
Zábřeha jsem měl společně
s panem farářem na starosti
dalších 5 farností a 14 vesnic
s krásnými kapličkami. Během
roku jsem tak najezdil spoustu
kilometrů. Na druhou stranu
jsem byl nucen učit se efektivnímu využívání času.Velmi
mě mrzelo, že jsem jednotlivým lidem nemohl věnovat
více času. Nezapomenutelným
zážitkem pro mě zůstane první
svaté přijímání dětí, které jsem
měl poprvé na starosti. Během
přípravy dětí jsem se scházel
rovněž s jejich rodiči, kdy jsme
se společně snažili objevovat
velikost úkolu spojeného
s náboženskou výchovou dětí
a nenahraditelnost vlastního
příkladu dobrého křesťan-
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ského života. Velikou radost
jsem měl i ze společenství,
které na faře společně s děkanem vytvářel technický administrátor, účetní, pastorační
asistentka a kuchařky, které
se na střídačku dobře staraly
o naše věčně hladové žaludky.
Inspirující pro mě také bylo,
že fara nebyla „nedobytnou
tvrzí“, ale místem, kam mohl
bez obav kdokoli vstoupit
s problémem či jen tak na přátelskou návštěvu.
A co by jste chtěl vzkázat
čtenářům?
Těším se na práci pro vás
a zároveň na společnou práci
s vámi. Bůh nám dává příležitost se setkat a společným
úsilím urazit velký kus cesty
směrem k nebi. Bylo by škoda
tuto šanci nevyužít. Prosím vás
o modlitbu nejen za sebe, ale
také za otce Jana a za všechny
duchovní působící ve vizovickém děkanátu.
Redakce děkuje za rozhovor.

Hasiči připravili dětský den
ve Vizovicích
Sobotní odpoledne plné her
a zábavy patřilo ve Vizovicích
dětem. Naši hasiči připravili velké množství soutěží,
za jejichž splnění následovala
malá sladkost.
Po zápisu musely děti zvlád-

nout nejen základní hasičské
dovednosti jako např. motání
hadice, ale i předvést svou
obratnost při skákání v pytli
či chůzi na chůdách.
Těm větším se asi nejvíce
líbila střelba ze vzduchovky
nebo házení na koš.
Středem pozornosti malých
i velkých byla po celé odpoledne také přistavená požární
technika.
Krátce před 17. hodinou
za houkání sirény přijela
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Vizovice, která předvedla uhašení požáru. Během
chvilky se podařilo oheň zlikvidovat a děti si pak mohly
vyzkoušet práci s hadicí.
Pro ty, kteří vydrželi až
do konce, předvedla tři družstva (družstvo ženy, muži
a smíšené) velmi zdařilé
požární útoky.
Ing. A. Pospíšilová
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Hřiby, kam se jen podíváš!

Letošní červenec si pochvalovali všichni ti, kteří chodí rádi
na hřiby. Rostly všude. V Háji, na Hodišovách, Dubovsku,
Baráku, na Chrastěšově nebo jen tak u cesty. Úlovky se daly
počítat na stovky. To, že houby patří do našeho jídelníčku,
je samozřejmostí. Nejsou totiž tak bezcenné, jak se někdy
o nich tvrdí. Obsahují hodně bílkovin, vitamíny skupiny B
a nerostné soli. Kromě pochoutky nám houby slouží také
jako výrazné, ne-li vůbec naše nejlepší koření. Pro tento
účel je sušíme pouze očištěné, na tenké plátky nakrájené,
buď na silnějších čtvrtkách papíru nebo na prknech. Pokud

se vám podařil bohatý úlovek, můžete kloboučky hříbků
i jiných hub propíchnout jehlou a navlékat na provázek.
Nejsnadněji se sušené houby tráví, jsou-li umlety nebo utlučeny na prášek.
A jak se dají houby připravovat? Tak třeba: na smetaně,
s vejci nebo jen dušené, smažené, v octě a kdo ví jak ještě.
Houbová polévka, guláš nebo smaženice je opravdovou
pochoutkou.
Do redakce jsme dostali několik fotografií z letošní „ letní
sezóny“. Děkujeme za ně a rádi otiskujeme.
-ŠZ-

Foto: Ing. Josef Kalenda

Foto: Jakub Kundera

Foto: Jiří Lutonský

Foto: Jiří Lutonský

Včelařský rok……aneb něco málo o propolisu
Zatím co my lidé si užíváme poloviny roku, včelstvo se
pomalu chystá zazimovat….
Včely se obrazně řečeno řídí
poněkud jiným kalendářem,
než lidé. Rovněž jejich rok
nekončí a nezačíná z jednoho
dne na druhý zatím co starý
rok pozvolna odchází a nový
nastává v období konce července a srpna. Od okamžiku,kdy slunce dosáhne příchodu

letního slunovratu,včelstva se
díky zakódovanému bioritmu
začnou připravovat na zimu.
A právě této době se u chovu
včel říká období přípravné/
dochází k útlumu rozmnožovacího pudu/.
A protože většinou je
med již vytočen, můžeme si
napsat něco o propolisu,což
je s úlem a včelami přímá
souvislost….

Propolis je směs pryskyřice,éterických olejů a pylu,
kterou včely vytvářejí z pryskyřice pupenů a rostlinných
štáv. Je to směsice bioaktivních látek,která obsahuje
přírodní aromatické kyseliny
a vše je obohaceno včelími
enzymy,které při zpracovávání dodávají včely z výměšků
slinných žláz.
Nejvíce jsou zde zastoupe-

ny pryskyřice topolů,bříz,kaštanů,olší ,borovic a smrků.
Jinými slovy se propolisu říká včelí tmel. Dokonce
z latinského překladu je propolis něco jako „předměstíochranný val před městem“.
Propolis je nejstarší slovanský lék. Včely jej hromadí na svých končetinách
a vnáší do úlu. Z počátku
je tmel lepkavý a mazlavý.
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Včely si tímto „tmelem“
upevňují rámky, ucpávají
škvíry/proti cizím vetřelcům/
a také mumifikují /desinfikují/ vše, co do úlu nepatří.
Odtud člověk vypozoroval
zkušenosti, jak si ošetřovat
rány, desinfikovat. V Egyptě
se mumifikace prováděla ze
stejných důvodů-desinfekce
a uchování bez přístupu bakterií a virů.
Po dlouholetých výzkumech této směsi látek se
došlo k závěrům, že propolis má účinky, které půso-

bí jako baktericidní – ničí
bakterie, anestetické – tlumí
citlivost na bolest, stimulační
– posiluje imunitu organizmu, antitoxické-ruší účinky některých jedů a toxinů,
antivirové – ničí některé viry,
antimykozní – ničí nebo
zastuvuje růst některých plísní, dermoplastické – podporuje hojení ran,kůže apod.
Dnes se konají mezinárodní
sympozia, kde se stále jedná
o tomto včelím produktu.
U nás se propolis- jako „včelí
tmel“,který je kromě stěn úlu

zastoupen i ve víčkách medových buněk – používá již přes
10 let a to v různých přípravcích. Jako tinktura – 60%
lih,kde se propolis rozpustí,
dále je zastoupen v potravinových doplňcích, dermatologických přípravcích, tabletách, v sirupech, krémech,
v čípcích apod.
Propolis je rozpustný jen
v organických rozpouštědlech. Ve vodě se nerozpustí.
A co se týče alergie na propolis, provádí se zkouška, kdy
si můžete trošku propoliso-
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vých kapek vetřít na vnitřní
zápěstí. A jak můžete propolis užívat v praxi? Například
na čerstvé bradavice, na desinfekci při kousnutí klíštětem, komárem, desinfekci
ústní dutiny, bolesti krku,
po vytažení zubu, při ošetření různých ran, meziprstní
plísně, oparů, koutků, apod.
A při využívání propolisu
nezapomente i na své zvířecí
miláčky – propolis pomáhá
stejně jako nám – lidem.
Jaroslava Divílková
Bylinářství Petrklíč

SPORT
Letní florbalové soustředění
Orel jednota Vizovice uspořádal ve druhém prázdninovém týdnu pětidenní soustředění pro nejmladší kategorie
hráčů florbalu (elévy a mladší
žáky – ročníky 1996 až 1999)
se zaměřením na zdokonalení
technických návyků při hře
a zvýšení celkové zdatnosti.
Využili jsme pro tento záměr
orelského srubu v Pitíně
s dojížděním do nové moderní
sportovní haly v Nezdenicích
u Bojkovic.
Vyrazili jsme s nadějí, že
konečně bude lepší počasí. Po ubytování ve srubu
všichni se vyrojili na hřiště
u srubu – trénovala se střelba na „Haška“ (florbalovou
branku zakrytou fólií s postavou brankáře a otvory, do kterých se snažili tohoto „brankáře“ překonat), chvíli se hrál
fotbal, zkusili jsme natáhnout

volejbalovou síť a další míčové i jiné hry. Před večerem nás
ale do srubu zahnal déšť.
Každé ráno po budíčku
následovala náročná rozcvička
a po Orelské modlitbě a snídani odjezd vláčkem z Pitína
do Nezdenic (8 km). Tam nás
čekala nová sportovní hala –
takovou bychom potřebovali
ve Vizovicích! Naši trenéři
(Pavel Táborský, Laďa Radoň
a Vašek Burget) měli dobře
připraven tréninkový program, zaměřený především
na techniku vedení míčku,
jeho příjem v pohybu a pohotovou střelbu. Vašek Burget
si vzal na starost brankáře.
Závěrem každého tréninku
byla také hra na dvě branky.
Po hodině a půl intenzivního
pohybu jsme ocenili možnost
osprchování teplou vodou
(ve srubu je k dispozici jen

studená voda venku u studny).
Ve středu jsme ještě odpoledne odjeli na přátelský
zápas (nebo společný trénink)
do Uherského Brodu na nové
orelské hřiště s umělým povrchem.
Ve čtvrtek odpoledne jsme
vyrazili na pěší túru (cca
12 km) – došli jsme na státní hranici se Slovenskem
a vraceli se směrem na Šanov
kolem památníku americkým letcům, kteří zde byli
sestřeleni na konci 2.světové
války – po cestě nás dvakrát
stihla dešťová přeháňka, ale
hlavně jsme nepočítali s tím,
že v lese bude tak mokro,
značná část lesních cest byla
velmi blátivá, což se projevilo
hlavně na naší obuvi i oblečení. Unavení a hlavně mokří
jsme se před večerem vrátili

do srubu a následovala náročná očista od bláta. Všichni ale
konstatovali, že to byl silný
zážitek.
V pátek po tréninku v hale
jsme pokračovali do Uh.
Brodu do plaveckého areálu
„Delfín“. Dvě hodiny intenzivního pohybu ve vodě způsobily, že někteří nám u pozdního oběda málem usnuli.
Večerní program vyplňovalo promítání pěkných filmů
a také poslech pohádky před
spaním. U ohně jsme mohli
posedět jen jednou, téměř
vždy s večerem přišel déšť.
V sobotu jsme uvedli srub
do původního stavu a před
obědem ve zdraví dorazili
domů. Všichni se vyslovili pro opakování takového
soustředění opět za rok –
pobyt ve srubu máme již
zamluven.
- vl -

Běh zámeckým parkem
Ve čtvrtek 25.června proběhl v zámeckém parku pro mládež a veřejnost běh, který pořádala Tělovýchovná jednota SOKOL
VIZOVICE, oddíl orientačního běhu.
I když v předpovědi počasí slibovali, že již deště ustanou, ten den odpoledne přešel pořádný liják a teprve v 16 hod. přestalo
pršet. Pořadatelé měli velké vrásky a dohadovali se, jestli přijde někdo běhat. Před začátkem, který byl v 17 hod., vysvitlo sluníčko, a proto se hned začaly rozvěšovat fáborky, které vyznačovaly trasu běhu pro nejmladší závodníky. Starší závodníci měli trať
složitější a také blátivější.
Přes nepřízeň počasí závodilo ve věku od 5 do 8 let 10 dětí a starších závodníků bylo 8. Všichni, kdo se běhu zúčastnili, si
zasloužili diplom, který předával předseda TJ Ing. J. Kalenda, a obdrželi sladkou odměnu.
A.K.
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SPORT
Hry bez hranic 2009

Křesťanská tělovýchovná organizace
Orel slaví letos stoleté výročí svého
založení. Po celé naší republice se konají mimořádné akce, kterými Orel chce
seznámit širokou veřejnost se svou činností. Ústřední oslavy se budou konat
v Kroměříži 20. až 22. srpna a vyvrcholí tradiční Orelskou poutí na Sv.
Hostýně 23.srpna.
Naše vizovická jednota se rozhodla uspořádat právě proto
letošní „Hry bez hranic“ pro širokou veřejnost na hřišti
za základní školou. Počasí nám však v sobotu 20. června nepřálo, a tak jsme museli zvolit „mokrou variantu“ – sál kulturního
domu.
Tradiční heslo „Táto, mámo, pojď si se mnou hrát“ ale bylo
naplněno i letos! Letos trošku jinak a na jiném místě. I v pravidlech soutěže byla drobná změna. Děti i rodiče si celkem

vyzkoušeli 20 disciplín, těch starých a osvědčených, i těch
nových a neotřelých, jako byla např. chůze na chůdách nebo
na lyžích a také střelba na florbalového brankáře. Po absolvování všech úkolů a získání všech razítek do soutěžního lístku,
obdrželi všichni sladkou odměnu a balíček s psacími potřebami i hračkami pro děti.
Přestože deštivé počasí možná někoho od účasti na hrách
odradilo, věřím, že ti co přišli, se dobře bavili. Velký dík patří
všem, kteří se na Hrách bez hranic podíleli, především všem
organizátorům, mladým, kteří byli na stanovištích, v neposlední
řadě sponzorům a také pracovníkům kulturního domu, kteří
nám poskytli útočiště. Nesmím zapomenout na všechny rodinné
týmy, které se i letos nezalekly neobvyklých disciplín,
protože bez nich by tento
ročník nebyl takový, jaký
byl.
Alžběta Burgetová

O Memoriálu Luďka Dintery letos trochu jinak
Ke svému zápasu přichází sympaťák ze Zlína Dušan
Machala. Po obligátním ahoj prohodí: „Jéžíš, kde máte
koupaliště, to tu tak chybí?!“
Zvláštní, teda u tenisu! Jeho hráči mají při hře rádi absolutní klid, ale vizovické kurty a „koupák“ k sobě patřily,
slovy klasika, jako k velbloudovi hrby.
A tak ševelení koupajících, výskot dětí či šumění vody
vytékající z roury od čističky si navykli hráči na sousedních
kurtech brát jako neoddělitelný kolorit neopakovatelného
prostředí.
„No, letos to nestihli“, odpovídám, „snad v příštím
roce.“ „Ve Vizovicích??? Možná tak v příštím životě“,
rýpne si vedle mne sedící kamarád. Snad nebude tak zle,
bylo by škoda přijít o koupaliště, které mívalo neopakovatelnou atmosféru i tradiční návštěvníky. V posledních
letech to po ránu pravidelně bývali Tonda Kolínek a Petr
Vaněk, po nich přicházívaly s něžnými úsměvy a pohlazením v očích paní Kálecká, Pavelková, Macháčková
či Zatloukalová. Pošpitaly spolu i s personálem, daly si
kafíčko, zaplavaly a před obědem odcházely za svými
povinnostmi. A to už se plochy okolo bazénu plnily dětmi
a dalšími návštěvníky. Samozřejmě tomu všemu předcházelo pozdravení a „tiskovka“ s údržbáři Jurou Káleckým
a Leo Jaroščákem. Že toto tolik nepatří k memoriálu? Ale

Foto: Jiří Lutonský

kdeže! Všichni zmiňovaní (zmiňované) se vždy zajímali –
„a jak to hrajú, kdo dnes bude hrát?“ Krásné zážitky a snad
ne poslední!
K memoriálu patří i vzpomínky na ročníky minulé. I zde
se mísí veselé příběhy z natáčení se smutnými a bolestnými
vzpomínkami na kamarády, jež výrazným písmem psali
jeho historii a kteří nás neočekávaně brzy opustili – Libora
Štalmacha, Aleše Kunderu st. a Jana „Jima“ Kozubíka.
Těch fiftýnů, výměn, študování dopadů míčků k lajně
s dohadováním, zda ji „líznul“??!!
A následné udobřování u dvojky dobrého vínka a valašské písničky při závěrečném večírku. Bylo s ogary dobře
a chybí nám. Snad si ještě někdy zahrajeme, ale to až v království nebeském a snad až za dlouho.
Memoriál je ale hlavně o optimismu, budoucnosti
a radosti ze hry. Pozitivní je, že se v poslední době objevuje nová generace rekreačních hráčů, kteří se začali turnaje
zúčastňovat a vnášejí do hry novou tvář, hecování, emoce
a nálady. Je zárukou, že tradice bude mít své pokračování.
A když se zasnaží a zadaří, třeba i toho nového koupaliště
se starou atmosférou se dočkáme.
A nyní k letošním výsledkům.
Kategorie – muži registrovaní – účast 10 hráčů
Semifinále Pechal D . – Kundera Aleš 6 : 3 , 6 : 2
Machala D. – Ostravský J. 6 : 4 , 6 : 3
Finále Machala D. - Pechal D. 6 : 2 , 6 : 3
Kategorie – muži neregistrovaní – účast 16 hráčů
Semifinále Novák M. – Kristl R. 6 : 4 , 7 : 6
Lutonský M. – Pšenčík P. 7 : 6 , 6 : 0
Finále Lutonský M. – Novák M. 6 : 3 , 7 : 5
Kategorie – ženy neregistrované – účast 5 hráček
Finále Pilčíková P. - Zátopková S. 6 : 4 , 7 : 5
První vítězství Petry Pilčíkové v memoriálu nad několikanásobnou vítězkou.
Kategorie – ženy registrované – účast 5 hráček
Pořadí určily vzájemné zápasy na počet vítězství.
1. místo Žemlíková Helena
2. místo Hálová Bára
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Velké poděkování patří těmto sponzorům turnaje:
Řezivo Milan Křupala; R. Jelínek a.s.; Funny sport s.r.o.;
Gienger s.r.o.; Krušovická hospoda „U Lip“ v Lípě
p. Klinkovský; Hospoda U Slunce Vizovice; Baumax;
Nerez; Infoservis; Völkl tenis; Likérka Bajgar; Simcar
Suzuki; Trnky brnky; Greiner; Atel energetika Zlín s.r.o.;
Restaurace a penzion Sokolovna Vizovice; Cheport;
Naturvita; Glass ateliér Morava; Al-Ko;Štěpský dvůr;
Rybárna Vizovice; Restaurace U Tonka; Patrik Zlín;
Mitas; Bota servis; Řeznictví Singer; Řeznictví Kubíček;
Pekařství Svoboda-Březík; a pánové T. a P. Gregůrkovi,
Churý, Macháč, Lutonský
Foto: Z. Štalmachová
za TO Mgr. Miloš Novák

Práce na PC - www.internetjob.cz/kov
Nabízím doučování!
Předměty: Matematika, Chemie, Fyzika
Rozsah: Základní a střední škola
Kontakt: Ing. Petr Hruzík

Tel.: 724 725 872

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
VIZOVICE – SLUŠOVICE
Dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 5. 2009 byl zahájen provoz chirurgické ambulance ve Vizovicích.
V rámci péče o pacienty nabízíme:
• ambulantní vyšetření
• převazy, ošetření úrazů
• ambulantní chirurgické výkony
• odstranění kožních a podkožních útvarů
• skelrotizace křečových žil...
• indikace k operačním výkonům
• sonografická vyšetření
• cévní poradna – pondělí
• mammární poradna – úterý
Ordinační doba:
Pondělí: 12,00–16,00 hod.
Úterý: 07,00–11,00 hod.
Středa: 07,00–14,00 hod.
Čtvrtek: –
Pátek: 07,00–11,00 hod.
Vyšetření a ošetření všech pacientů v rámci smlouvy
všeobecného zdravotního pojištění zdarma.
MUDr. Haša Eduard - vedoucí lékař ambulance
Mikulčáková Věra - zdravotní sestra
Vizovice, Masarykovo nám. č.p. 20,
vedle autobusové zatávky.
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INZERCE
RESTAURACE SOKOLOVNA
V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ PROVOZOVNĚ POŘÁDÁME SVATEBNÍ
HOSTINY, SRAZY, VEČÍRKY atd.

DENNÍ MENU OD 63 Kč

8 DRUHŮ PIVA OD 17 Kč ZA 0,5L

T: 603 469 522
www.penzion-sokolovna.cz
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Informace Policie ČR Vizovice

Otevřeno zrekonstruované oddělení Policie ČR.
Dne 19. června 2009 bylo ve Zlínském kraji slavnostně otevřeno
šest nově zrekonstruovaných obvodních oddělení Policie ČR. Mezi
nimi bylo i oddělení ve Vizovicích. S rekonstrukcí místní služebny se
začalo koncem roku 2008 a dokončena byla před nedávnem.
Pásku na zrekonstruovaném Obvodním oddělení Policie ČR
ve Vizovicích společně slavnostně přestřihli ředitel Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Bedřich Koutný, starostka
Vizovic Mgr. Alena Hanáková a vedoucí vizovického oddělení npor.
Bc. Jiří Ježík.
Zdejší policisté děkují za nově zrekonstruované pracoviště
a zároveň vyjadřují přesvědčení, že získali důstojné prostory pro
práci ve prospěch občanů Vizovic.
Nedávno skončil sedmý ročník festivalu Masters of Rock a nyní
nezbývá, než zhodnotit jeho průběh i z pohledu policistů Obvodního
oddělení Policie ČR Vizovice.
Můžeme konstatovat, že podle
počtu různých incidentů a krádeží byl mnohem „klidnější“
než v minulých letech. Letos se
ho zúčastnilo asi dvacet pět tisíc
lidí a denně bylo v pohotovosti přibližně sto dvacet policistů. Kromě cizinecké, dopravní
a pořádkové policie byli nasazeni
také psovodi a kriminalisté ze
služby kriminální policie a vyšetřování. Účinnou pomoc poskytli
i posluchači Střední policejní
školy MV v Holešově. V akcích
zaměřených na zabezpečení
pořádku a bezpečnosti osob
i majetku byla využita i moderní
technika – termovize a noktovizor. V sobotu v časných ranních hodinách se díky uplatnění

těchto moderních prostředků podařilo zadržet dvě podezřelé osoby,
které procházely stanovým městečkem a prohledávaly stany. Policisté
zaevidovali celkem šest trestných činů s deseti poškozenými, kterým
byl odcizen majetek v hodnotě 32 000 Kč. V porovnání s loňským
rokem, kdy se škody způsobené krádežemi vyšplhaly do výše sto
tisíc korun, vidíme více než dvoutřetinový pokles. Během festivalu
bylo zaevidováno na třicet šest přestupků. Pod vlivem alkoholu řídili motorová vozidla čtyři účastníci festivalu, přičemž v dechu řidiče
bylo naměřeno nejvíce 0,8 promile alkoholu. Na osobní svobodě
byly omezeny čtyři osoby. Jedna z nich, která se chovala mimořádné
agresivně v důsledku užití omamných a psychotropních látek, byla
eskortována do psychiatrické léčebny v Kroměříži. Policisté ve dvou
případech vypomáhali i lékařům rychlé záchranné služby, kdy fungovali jako doprovod při převozu značně podnapilých a agresivních
účastníků festivalu. Letošní ročník byl poznačen tragickou událostí:
na nechráněném železničním přejezdu za vizovickou likérkou srazil
projíždějící vlak čtyřiatřicetiletou ženu ze Vsetína a amputoval
jí nohu. Situaci v dopravě na hlavní komunikaci mezi Zlínem
a Vizovicemi se podařilo úspěšně zvládnout. Avšak na druhé straně
třeba přiznat určité nedostatky v organizaci dopravy uvnitř samotného města, které vznikly na ulicích Těchlovská a Tyršova. I když
se je podařilo během festivalu aspoň částečně vyřešit, místní obyvatelé museli snášet potíže, které jim omezení dopravy způsobilo.
Oceňujeme proto velkou dávku porozumění a shovívavosti, kterou
prokázali nejen obyvatelé zmíněných ulic, ale i všichni vizovičtí
občané. Jménem Obvodního oddělení Policie ČR ve Vizovicích
chci poděkovat všem obyvatelům města za trpělivost a pochopení
všech výjimečných opatření uplatňovaných během tak mimořádně
náročné akce, kterou festival Masters of Rock bezesporu je.
npor. Bc. Jiří Ježík, vedoucí oddělení
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