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Ještě včera v podvečer slunce krásně svítilo a svým
teplem dávalo tušit sílu, kterou má. V noci potom
bylo jasno, „že si člověk na hvězdy mohl sáhnout
a pak přišlo šedivé ráno“. Mrholilo a teplo večera
bylo to tam. Tak přeci jenom přišel. Podzim. Se
svými barvami, chladivým počasím, které pomaličku
zalézá za nehty, barevnými draky třepetajícími se
vysoko nad hlavami dětí a chytáním posledních chvil
pro posbírání úrody, než se zešeří a přízemní mrazíky
postupně přivolají mráz a s nimi zimu. Mám podzim ráda. Nese s sebou spoustu typických vůní a evokuje vzpomínky na dětství. Trochu ho přirovnávám
k sobotě. Ke dni, který věnujeme převážně úklidu.
Vymetáme, leštíme, ukládáme, porovnáváme, převlékáme i čistíme a po večerní koupeli a celí blažení
po tom velkém pachtění očekáváme příchod neděle
a zaslouženého odpočinku. Tak se chová i podzim.
Nejenom příroda, ale i lidé se podvědomě připravují
na dobu klidu. Alespoň to tak mezi lidmi bývalo.
Zdá se, že v poslední době jako bychom zpomalit
neuměli a nechtěli se odměnit za předešlé dlouhé
a aktivní měsíce díky světlu, které nám darovalo
více času. Snad vás přesvědčí i obsah našich novin
o aktivně stráveném čase nás všech v období léta
a začátku podzimu.
Podzim nás odměňuje často úchvatnými barevnými
scenériemi. A co my lidé? Jak naložíme s podzimem
my? Napadá mě, že bychom také měli nejprve začít
uklízet. Nejenom kolem nás, ale i v nás samotných.
Aby se projasnily zanesené kouty vším možným
harampádím. Abychom vymetli šeď a nepohodu
z našich duší a dovolili jasu, kterého bude teď čím
dál tím méně, alespoň trochu zazářit. Pak ucítíme
teplo v nás samotných. Bude hladivé a příjemné,
jako když vstoupíte domů z chladu, který v podzimním dni zalézá za nehty třeba při pouštění draků…
Přeji vám všem krásný a barevný podzim.
Alena Hanáková

ČÍSLO
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ZDARMA

O čem píšeme:
• Informace o kamerovém systému
• Rekonstrukce DD Chrastěšovská
• Na Trnkobraní se třídily odpady
• Burčák CUP – tenisový turnaj
• Kulturní akce do konce roku
• Z policejního deníku

Vydal Rudolf Macháček, 1916, zapůjčil Jiří Madzia.
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VIZOVICE DNE 31.8.2009
• Zastupitelstvo města Vizovice zahájilo své zasedání třemi prezentacemi, které vzalo na vědomí, a to prezentací činnosti Policie ČR, obvodního
oddělení Vizovice, prezentací studie zdravotního střediska Milosrdných bratří ve Vizovicích (Lapešova vila) a prezentací studie zdravotního
střediska s lékárnou v místě Tržnice ve Vizovicích. Na základě prezentací zdravotních středisek pověřilo místostarostu zpracováním ekonomicko-provozní analýzy zdravotního střediska s lékárnou na Tržnici ve Vizovicích a starostku města Mgr. Alenu Hanákovou spolu se zastupitelem
Ing. Rudolfem Srbou jednáním s Nemocnicí Milosrdných bratří ve Vizovicích o finančních požadavcích na zřízení zdravotního střediska
Lapešova vila.
• Ve věcech majetkových zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č.787/18 o velikosti 53 m2 – zahrada nad ulici Nádražní - manželům
Ševčíkovým za cenu 80,- Kč/m2. Ve věci výstavby termovoltaické elektrárny na Manství zamítlo žádost Petra Surovce o směnu pozemků
a pověřuje majetkový výbor projednáním žádosti pana Surovce a paní Otáhalové o prodej tohoto pozemku. Ve stejné záležitosti zastupitelé
vzali na vědomí nesouhlasný postoj obyvatel ul. Sadová ve věci směny městských pozemků na Manství pro účel výstavby elektrárny.
• Zastupitelstvo uložilo místostarostovi a oddělení majetku a investic (OMI) jednat o nákupní ceně budovy č.p. 650 České Spořitelny s realitní
společností Ambra UH s.r.o. a pověřilo místostarostu jednáním o záměrech České spořitelny pro pobočku Vizovice a ve stejné záležitosti mu
uložilo zpracovat provozně-ekonomickou analýzu návratnosti budovy ČS, a.s. č.p. 650 na Masarykově náměstí ve Vizovicích.
• Zastupitelé souhlasili s uzavřením darovací smlouvy na pozemky kolem MŠ Vizovice p.č. PK4517/9 a p.č. PK4517/23 v k.ú. Vizovice mezi
Městem Vizovice a Římskokatolickou farností Vizovice.
• Zastupitelstvo souhlasilo s vyhlášením záměru prodeje budov STIHL – Straka č.p. 357 na Palackého náměstí a budovy klenotnictví a květinářství č.p. 416 na Masarykově náměstí v centru města obálkovými metodami nejvyšším nabídkám. Dále souhlasilo se zveřejněním záměru
prodeje částí pozemku p.č. PK 4528/1 v areálu firmy SOKO a zamítlo žádost pana Martince o prodej ve věci stejného pozemku.
• Zastupitelstvo zamítlo žádost Ing. Petry Kurkové o směnu pozemku 214/1 (zahrádka v proluce vedle pošty) a souhlasilo se zveřejněním
záměru prodeje tohoto pozemku.
• Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu pozemků pod částí rekultivované silnice I/49 (obchvat
Lhotska) s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a nesouhlasí s odkoupením těchto pozemků. Na žádost Luďka a Evy Hruzíkových souhlasili se
zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. st. 1544 na Lázeňské ulici pod jejich garáží.
• Ve věcech majetkových ještě zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na provozovatele městských kotelen. Nejedná se o prodej
těchto kotelen pouze o pronájem za přísnějších podmínek, než byly v případě provozování kotelen TSMV.
• Ve věcech finančních zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 13Z – změna schváleného rozpočtu r. 2009 týkající se přesunů mezi
jednotlivými položkami rozpočtu, vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních rady provedených od 30. 6. 2009 do 31. 8. 2009
týkajících se přijatých dotací na lesního hospodáře, hasiče a na úhrady nákladů – sociálněprávní ochrany dětí. Také schválilo poskytnutí
investičního příspěvku SK Vizovice na rekonstrukci sportoviště Vizovice ve výši 1 000 000 Kč, který slouží na doplacení ceny díla zhotoviteli
víceúčelového sportoviště.
• Ve věci Technických služeb zastupitelé schválili systém svozu odpadu ve čtrnáctidenních cyklech a to vždy v období od 1. dubna do 30. září
a pověřili ředitele Technických služeb města Vizovice vypracováním nové smlouvy na svoz komunálních odpadů. Také pověřili vedoucího právního odboru a ředitele Technických služeb města Vizovice jednáním s firmou Marius Pedersen a.s. ve věci zrušení smlouvy o svozu tříděného
odpadu a schválili nákup sněhové radlice PSP k podvozku Piaggio Porter 4x4 pro zimní údržbu chodníků v ceně do 150 000 Kč vč. DPH.
• Ve věci rekonstrukce ZŠ schválili dodatky č. 6 a 7 týkajících se víceprací a méněprací pro 2. etapu prací akce a pověřili starostku města podpisem těchto dodatků.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí Mandátní smlouvu č. 2008108D týkající se výběrového řízení na kamerový a dorozumívací systém včetně
dodatku č. 1, který navýšil původní cenu o 17 850 Kč z důvodu zrušení prvního kola výběrového řízení.
• Také schválilo smlouvu o dílo s vybraným uchazečem veřejné zakázky „Regenerace zeleně sídliště Růžová“ – ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o.
• Zastupitelstvo souhlasilo se stávající místní úpravou provozu na účelové komunikaci k mateřské škole a uložilo ředitelce Mateřské školy
Vizovice zajistit umožnění přístupu k mateřské škole v ranních hodinách od 6:30 do 8:00 a v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:15.
• Dále ZMV souhlasilo se záměrem Ředitelství silnic a dálnic ČR na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy křižovatky silnic
I/49 a I/69 (náměstí Palackého) a spoluúčasti města při přípravě této akce a souhlasí se záměrem na zpracování projektové dokumentace
na úpravy přechodů pro chodce na silnici I/49 v prostoru Palackého náměstí, Vizovice.
• Zastupitelé vzali na vědomí zveřejnění dokumentace vlivu záměru R49 na životní prostředí a požadují vyhodnocení vlivu záměru R49
na životní prostředí v případě červené varianty (zářez do Janové hory) při technickém řešení vedení R49 tubusem nad ulicí Lázeňskou a v případě fialové varianty (tunel pod Janovou horou) při technickém řešení vedení R49 prodloužení tunelu do následujícího údolí Slatinského
potoka a zapracování sjezdu ve Vizovicích.
• Dále vzali na vědomí informaci o obnově serverové technologie v letech 2009 a 2010; informaci o průběhu Komplexních pozemkových úprav
Chtastěšov a Závěrečný účet Regionu Zlínsko za rok 2008.
• Zastupitelé uložili zastupiteli Ing. Jaroslavu Kulhánkovi zajistit dva nezávislé znalecké posudky hodnoty akcie RUDOLFA JELÍNKA a.s.
v majetku města Vizovice a schválili plán zasedání Zastupitelstva města Vizovice na II. pololetí 2009.
• Usnesení ze Zastupitelstva a Rady města Vizovice najdete v plném znění vždy na internetových stránkách www.vizovice.eu ve velmi krátkém
čase po jejich konání v kapitolách www.vizovice.eu / Místní samospráva / Usnesení ZM nebo RM.
Ing. Jaroslav Burkart, místostarosta
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Město Vizovice je kompletně pokryto bezpečnostním systémem
K poslednímu dni měsíce září byla ve Vizovicích
dokončena instalace bezpečnostního systému města
financovaná z evropských
dotací. V katastru města
bylo umístěno 64 ks rozhlasových hnízd a 16 ks bezpečnostních kamer.
Zařízení jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) bylo rozmístěno
dle technickoekonomické
studie a akustických podmínek daného terénu zpracovaných odbornou firmou.
Spolu s původním zařízením
JSVV dnes Vizovice disponují celkem 87 ks rozhlasových hnízd (hnízdo zahrnuje přijímač a 2-3 ks repro-

duktorů). Vizovice jsou tak
v současné době kompletně
pokryty rozhlasovým zařízením JSVV.
Realizací projektu byly
vytvořeny kvalitní podmínky pro varování a vyrozumění všech obyvatel města
při mimořádných a krizových situacích (např. vyhlášení požárního poplachu,
povodňového ohrožení aj.).
Oproti běžné siréně, rozhlasové zařízení JSVV dokáže
verbálně upřesnit krizovou
situaci. Rozhlasové zařízení JSVV je možné rovněž
využít jako běžný městský
rozhlas pro informování
obyvatel města Vizovice
a místní části Chrastěšov.

Mapa rozmístění JSVV je
v případě zájmu k nahlédnutí na správním odboru
MěÚ Vizovice.
Nově vybudovaný kamerový systém města, který
zahrnuje 7 ks rotačních
a 9 ks pevných kamer byl
ve městě rozmístěn dle požadavků Policie ČR (PČR),
obvodní oddělení Vizovice.
Kamerový systém monitoruje veřejná prostranství území
města. Kontrolní monitory
kamer jsou umístěny pouze
na služebně PČR Vizovice,
která má tak jako jediná
přístup k záznamům z bezpečnostních kamer. Pomocí
monitorovacího systému
získá PČR Vizovice doko-

nalý přehled o veřejném
pořádku, dopravní situaci
na hlavních komunikacích,
aj. Monitorovací systém se
stane efektivním pomocníkem, zejména v době pořádání velkých akcí typu Masters
of Rock, Trnkobraní, aj.
Celkové náklady po realizaci akce dosahují výše
4 157 518 Kč, z toho výše
dotace činí 3 735 000 Kč,
spolufinancování města pak
422 518 Kč. Investiční akce
byla realizována za podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
(http://www.rr-strednimorava.cz).
Ing. Jana Kubíková
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Dotace pro hasiče

Město Vizovice obdrželo v roce 2009 z rozpočtu Zlínského kraje účelovou neinvestiční dotaci
na věcné vybavení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů

provozu, jež spočívá v osazení dopravního zařízení dvoukomorového návěstidla
a doplnění vodorovného
dopravního značení na sil.
I/69 ul. Chrastěšovská

Vizovice ve výši 45 000 Kč
a dále dotaci ve výši
30 000 Kč na místní úpravu

ve městě Vizovice z důvodu
zajištění zastavení vozidel
na sil. I/69 při výjezdu vozidel hasičů.
Ing. Alena Pospíšilová,
vedoucí JSDH Vizovice

SMS InfoKanál – přímý komunikační kanál úřadu s občanem
Město Vizovice zvažuje zřízení SMS InfoKanálu jako dalšího
zdroje zlepšení komunikace mezi úřadem a občanem, který
by doplňoval informace na webových stránkách, úřední desce,
rozhlase a Vizovských novinách.
Informace o:
• termínech konání zastupitelstva
• změnách úředních hodin
• výlukách a změnách v dopravě
• plánovaných odstávkách vody, elektřiny, plynu
• konání kulturních a sportovních akcí atd.
• varování obyvatelstva v případech krizových situací (chem.
havárie, povodeň)

Již nyní existuje na MěÚ služba SMS, ta je individuální, tzn.,
že občan si po dohodě s úředníkem požádá o informaci např.
o termínu vyzvednutí dokladů atp.
PŘIHLÁŠKA SMS INFOKANÁL VIZOVICE
Termín podání přihlášky do 15. 12. 2009
Přihlášky zasílejte:
poštou na Město Vizovice,
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
osobně na podatelnu MěÚ
infokanal@mestovizovice.cz
Jméno a příjmení:

Zřízení této služby záleží na zájmu vás občanů. Podle počtu
přihlášených občanů by mohla být služba zavedena na počátku
roku 2010.
Optimální počet přihlášených zájemců o tuto službu je 500
uživatelů. Služba bude pro občany bezplatná.

Podpis žadatele:
Bydliště:
Telefonní číslo pro SMS:

Šok z dotace na koupaliště
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Ing. Jaroslav Burkart
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Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně
návazné infrastruktury, kde se
jedná pouze o rozvoj a obnovu
golfových hřišť a areálů.
Šok, šok, šok o koupališti ani slovo, ledaže bychom
chtěli postavit golfové hřiště proč tedy jsou v názvu uvedeny
aquaparky???
Jsme neskutečně zklamáni.

4

6

struktury, případně je možná
i výstavba nové infrastruktury, pořízení interiérového
a exteriérového souvisejícího vybavení, rekonstrukce
nezbytné technické a provozní infrastruktury
- např. administrativní prostory, přístupové komunikace,
chodníky, pěšiny, parkovací
plochy aj.
- nezbytné terénní a vegetační
úpravy

tě. Otevřeli jsme podmínky
vyhlášené výzvy a čekali, že se
dočteme, že v podporovaných
aktivitách bude i rekonstrukce
koupališť. K našemu překvapení čteme.
Podporované
aktivity
v rámci výzvy: Rozvoj infrastruktury pro incentivní kongresovou turistiku a výstavnictví
- jedná se především o modernizaci, stavební úpravy
a rozšiřování stávající infra-

3

Řešení sudoku ze strany 15.

Tak nám vyhlásili výzvu
3.3.3 na Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra
a výstaviště výzva platí od: 7.
září 2009 do 5. listopad 2009
v oblast podpory podnikatelská infrastruktury a služeb. Tak
dlouho jsme čekali, tak dlouho
jsme se připravovali a doufali,
že konečně přijde tento okamžik, kdy si fakticky sáhneme na dotace a budeme moci
postavit naše nové koupališ-
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ŠKOLY
Netradiční zahájení školního roku
Velkou neznámou bývá
pro menší či větší slečny
a chlapce nástup do nové
školy. V Odborném učilišti a Praktické škole Zlín –
Klečůvka letos strávili učitelé
a žáci prvních ročníků první
dny školního roku v rekreačním
zařízení Revika ve Vizovicích.
Zážitkový program financovaný OŠMS KÚ Zlínského kraje
je součástí projektu „Škola –

bezpečné místo pro mě“, jehož
cílem je vytváření pozitivních
mezilidský vztahů a prevence
sociálně patologických jevů.
Školní rok pro tyto děti tak
začal s příchutí dozvuků léta,
vůní ohně, nových vztahů,
očekávání a příjemné nálady.
„Bude nám dobře“, říkáme si.
A určitě bude, i když jak se
říká, cesta je dlouhá…
Mgr. Lenka Rudolfová

Dětský domov Chrastěšovská v novém
Od loňského října jsme
bydleli v sociálních bytech
na ulici Zlínské. Děkujeme
městu Vizovice za poskytnutí ubytovacích i skladových prostor po dobu rekonstrukce, kterou provedla
První otrokovická stavební
a.s. na základě projektu,
jehož autorem byl Ing. arch.
Pavel Heinz, CSc. Velká
část vnitřního vybavení byla
pořízena nově. Na základě návrhu architekta nám
ho vyrobila a dodala firma
Quercus nábytek s.r.o. se
sídlem ve Zlíně.
Na návrat na Chrastěšovskou jsme se všichni moc
těšili. Od poloviny srpna
jsme již nejezdili na výlety
za turistikou a koupáním, ale
jezdili jsme na cesty spojené

se stěhováním a pořizováním
potřebných doplňků do interiéru domova.
Pro děti to byla nová,
mimořádná zkušenost. Práce
spojené se stěhováním dělaly
ochotně a rády. V maximální míře se podílely nejenom na stěhování, ale také
na vybavení svých bytů
a pokojíčků různými doplňky ( obrazy, květinami, koberečky, polštářky atd.).
Tato časově velmi náročná a zdánlivě nekonečná
práce vrcholila ve dnech,
kdy jsme v nově opraveném
a vybaveném domově vítali
hosty.Byla to velmi příjemná tři odpoledne. Navštívila
nás řada přátel našeho DD
a „dětí“, které v našem
domově vyrostly. Přišli

i někteří naši bývalí zaměstnanci, pracovníci dodavatelských firem, zástupci Města
Vizovice, pracovníci jiných
dětských domovů, základní školy a také zástupci
Zlínského kraje. Těm především patří dík za to, že
oprava budovy dětského domova se realizovala.
Proto na oficiálním otevření
budovy jsme požádali pány
Libora Lukáše, statutárního
náměstka Zlínského kraje,
a Mgr.Josefa Slováka o přestřižení slavnostní stuhy.

Po prohlídce opraveného dětského domova jsme
s hosty přešli do předzámčí, kde proběhla vernisáž
fotografií, které naše děti
zhotovily v rámci projektu nazvaného Popularizace
zdravého životního prostředí
a ekologie v regionu Vizovic.
Tento projekt byl podpořen
z projektu Bav se a pomáhej,
který je realizován organizací
Spolu dětem o.p.s. a který byl
sponzorován Nadací OKD.
Svatava Poláchová,
DD-Chrastěšovská

Slavnostní přestřižení stuny provedli pracovníci Krajského úřadu ve
Zlíně pan Libor Lukáš a Mgr. Josef Slovák.

Vystoupení Mgr. Mynáře, ředitele DD a Mgr. Hanákové – starostky
města na oficiálním slavnostním otevření.

Toto je pohled na budovu
dětského domova ze zahrady.

Tak vypadá náš dětský domov
po rekonstrukci.
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Každé vzdělávání pedagogů je pro školu přínosem

Střední škola oděvní a služeb ve Vizovicích realizuje od srpna 2009 do konce
kalendářního roku 2009
projekt zaměřený na podporu prevence sociálně patologických jevů pod titulem
„Rozvíjení sociálních dovedností pedagogů jako prevence sociálně patologických
jevů“.
Základní ideou je pomoc

učitelům lépe zvládat třídní
kolektiv v krizových situacích, rozvíjet prosociální
dovednosti formou edukačních aktivit a tím podpořit

pozitivní klima třídy a školy.
Obsahem projektu je rozvíjení sociálních dovedností
pedagogů, zejména dialo-

gické dovednosti s mládeží,
rozvíjení zpětné vazby pro
podporu růstu jednotlivců i po skončení projektu.
Absolventi získají také schopnosti individuálního přístupu a motivační dovednosti,
práce s vlastními emocemi,
emocemi kolektivu a dovednosti psychohygieny.
Do projektu je zapojeno
dvacet pedagogických pra-

covníků, kteří se v pravidelných intervalech vzdělávají
v uvedených dovednostech.
Projekt je finančně zabezpečen účelovou neinvestiční
dotací z rozpočtu Zlínského
kraje z dotačního titulu
„Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními – Program I.
na rok 2009.
Mgr. Eva Šťastná

Rekvalifikace pro všechny. Kde...? SOŠ Vizovice
Rekvalifikační
kurzy
jsou prostředkem ke zvyšování odborné dovednosti.
Střední škola oděvní a služeb
ve Vizovicích má v tomto
směru dlouholeté zkušenosti.
I v letošním roce přináší celou
škálu nabídek rekvalifikačních
kurzů. Již v září byl zahájen půlroční kurz „Kadeřník“,
jehož náplní je získání teoretic-

kých i praktických dovedností
k výkonu kadeřnické praxe.
Po delší odmlce byl
znovu otevřen půlroční kurz
„Kosmetické služby“. V průběhu školního roku proběhnou další kurzy: Pedikúry,
Manikúry, Modelace nehtů
na rukou, Barvení obočí a řas,
Úpravy obočí a denního líčení,
Kurzy vizážistiky a barevného

Srdečně vás zveme
na reprezentační ples
Střední Školy Oděvní a Služeb Vizovice
spojený se stužkováním maturantů
27. listopadu 2009 v 19.30 h
v Kulturním domě ve Vizovicích.

Program:
stužkování • předtančení
módní přehlídka • bohatá tombola

poradenství, P. Shine kurzy.
Škola vychází vstříc zájemcům
z řad veřejnosti a letos otevřela i nový kurz „Konstrukce
základních střihů dámských
oděvů“.Cílem rekvalifikačních
kurzů je do povědomí široké
veřejnosti dostat nejen informace o škole, ale především
umožnit zájemcům získat
odbornost, která jim pomůže

v jejich profesním zaměření.
Ne náhodou se mezi účastníky kurzů objevují naše absolventky. Jsem kosmetička, proč
bych nemohla být i kadeřnice? Tak uvažuje nejedna naše
žákyně.
Podrobnější
informace
najdete na našich webových
stránkách: www.souviz.cz
Mgr. Alena Hynčicová

Střední škola oděvní a služeb Vizovice
Vás zve

na Vánoční prodej
Nabízíme pleťovou a vlasovou kosmetiku
různých firem za výhodné ceny, výrobky
našich žáků oboru oděvnictví a krejčí, vizovické pečivo, ozdoby pro domácnost z chráněných dílen ERGO, IZAP, skleněné šperky,
výrobky z pedigu, doplňky firmy JOGS.

Koná se ve čtvrtek 3. prosince
a ve středu 9. prosince 2009 v areálu školy.

9.00 - 14.00 hodin

Hudba: Celsius
Mgr Eva Šťastná, ředitelka školy

Mgr. Eva Šťastná, ředitelka školy
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Nadační fond Pastelka – ohlédnutí za školním rokem 2008/2009
NF Pastelka pracuje při ZŠ
Vizovice a pomáhá zajišťovat finančně akce pro žáky.
Ve školním roce 2008/09 jich
proběhla celá řada – sportovní
(připomeňme např. 2 sportovní dny pro žáky 1. – 5. ročníku, které jsme mohli uskutečnit díky sponzorskému daru
firmy Stavby silnic a železnic,
závod Zlín), výtvarné, recitační, pěvecké a mnohé další.
NF přispívá každoročně
žákům 7. tříd na jejich lyžařský
výcvik a také odměnil nejlepší
lyžaře tzv. lyžařské školičky,
což byly děti 1. – 3. třídy.
Jako vánoční dárek dostaly
děti na „horní“ škole v prostorách chodeb dvě odpočinková
místa.
Největší akcí, na které se
NF podílí organizačně, je určitě školní ples. Uskutečnil se
28.2. 2009 a veškerý výdělek
putoval právě do NF. Z něho
jsme mohli přispět na oblečení
žáků 9. tříd, kteří zahájili ples
nádhernou polonézou. A věřte
mi, že nejen rodičům či prarodičům zjihlo srdce při pohledu
na mladé slečny v dlouhých
bílých šatech a na mladé muže

s motýlkem a v dokonale vyleštěných botách. Při té
příležitosti musíme poděkovat
rodičům, díky jejichž velkorysému přístupu jsme mohli
tuto nádheru zorganizovat.
Velký dík patří také naší paní
uklizečce Mileně Poldaufové,
která ušila pro všechny chlapce
motýlky.
Jedním z úkolů NF je podporovat nadané žáky. Ve školním roce 2008/09 jsme mohli
odměnit za vynikající výkony
hned 3 z našich žákyň.
Šárka Mikulčíková, žákyně
9.B, získala 1. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce a v této náročné
soutěži reprezentovala naši

školu v celonárodním kole.
Zde byla jedinou soutěžící ze
základní školy mezi samými
středoškoláky a obsadila úžasné 11. místo.
Barbora Červenková, žákyně 9.B, se probojovala 2 roky
po sobě až do krajského kola
recitační soutěže v Uherském
Hradišti.
Martina Tichá, žákyně 9.A,
reprezentovala školu v matematických soutěžích a v krajském kole Matematické olympiády se umístila na 4. místě.
Na konci školního roku byli
odměněni i nejlepší žáci každé
třídy 1. stupně.
Během hlavních prázdnin
byla zvelebena část zahrady

na „dolní“ škole pro potřeby
školní družiny. I sem poputuje
finanční příspěvek z NF.
Abychom mohli všechny
tyto akce (a do budoucna doufáme, že ještě mnohé další)
podporovat, hledáme pro svou
činnost neustále sponzory.
Těmi největšími jsou rodiče
našich žáků, kteří v každém
školním roce přispívají do NF
částkou 100 Kč. Druhým velkým zdrojem je výtěžek ze
školního plesu, na jehož organizaci a zdárném průběhu se
podílejí téměř všichni učitelé
i správní zaměstnanci školy.
Třetím zdrojem jsou finanční dary od různých sponzorů.
Všem za jejich ochotu a pochopení děkujeme a věříme v další
spolupráci. Vždyť plánů máme
víc než dost. K těm největším
patří vybudování odpočinkového a okrasného prostoru
před „horní“ budovou, aby
ještě více vynikla krása nové
fasády, a dokončení odpočinkového prostoru na zahradě
„dolní“ školy.
Mgr. Jiřina Kalendová
předsedkyně NF Pastelka
ZŠ Vizovice

Vizovjánek v Maďarsku na "Festivalu růží"

Fotografie k článku z minulého čísla VN.
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Dům dětí a mládeže Zvonek
Obrazové informace o uskutečněných akcích a letních táborech, červen–srpen 2009.

Podrobné informace o připravovaných akcích najdete také na www.ddmzvonek.cz, 739 271 810, zvonek.vizovice@volny.cz.
Za DDM Vizovice Zdeňka Šimoníková
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Knihovna
Dne 18. září 2009 proběhlo v Městské knihovně Josefa
Čižmáře setkání s paní Jaroslavou Divílkovou. Nad šálkem
dobrého bylinkového čaje si hosté poslechli zajímavé a poutavé
vyprávění o životě a díle rodáka a čestného občana Vizovic
PhMr. Josefa Čižmáře. Povídání o bylinkách a jejich užití
a účincích hlavně na Valašsku bylo doplněno zpěvem žákyně
Michaely Pekárkové a hrou na housle p. Barbory Konečné,
učitelky ZUŠ Vizovice.
H. Stloukalová

Kulturní akce říjen – prosinec 2009
DATUM

HODINA

CO

KDO

KDE

24. 10.

19:00

Svěrák, Smoljak – Dobytí severního pólu

DNO Vizovice

Dům kultury

29. 10.

15:00

Setkání důchodců

kavárna kulturního Domu

31. 10.

9:00

ŠPRTEC – soutěž ve stolním fotbale

Sokolovna

31. 10.

20:00

Taneční zábava

Focus – bigbeatová a roková kapela

Dům kultury

4. 11.

9:00

Čert a Káča – pohádka pro děti

Přeučil, Hrušková

Dům kultury

4. 11.

10:30

Pražské pověsti – divadlo pro žáky ZŠ

Přeučil, Hrušková

Dům kultury

6. 11.

19:00

Koncert sourozenců Hany a Petra
Ulrychových a skupiny Javory

Hana a Petr Ulrychovi – skupina Javory

Dům kultury

7. 11.

20:00

Rockový večer

THE GWOZD – rocková kapela z Vizovic

kavárna kulturního Domu

8. 11.

16:00

Svěrák, Smoljak – Dobytí severního pólu

DNO Vizovice

Dům kultury

15. 11.
17. 11.
21.11.

Gÿor – termální lázně

autobusový zájezd

15:00

Setkání důchodců

Eva a Vašek – známé pěvecké duo

Dům kultury

20:00

Rockový večer

Rozjetý Zip – rocková skupina z Lukova

kavárna kulturního Domu

21. 11.

Lopeník

autobusový zájezd

27. 11.

19:30

ples SŠOS Vizovice

Dům kultury

28. 11.

18:00

Klubový vánoční večer

Sokolovna

3. 12.

17:00

Vánoční výstava „Malby na skle“

4. 12.

19:00

5. 12.

16:00

Mikulášská diskotéka

DD ZVONEK

Dům kultury

17. 12.

9:00

Vánoční kouzlo – pohádka pro děti

divadélko Kuba Plzeň

Dům kultury

Vánoční koncert skupiny Fleret

Skupina Fleret

Dům kultury

21. 12.

autor Jana Dočkalová – Kobzáňová

Mikulášská zábava

vestibul Domu kultury
Sokolovna

26. 12.

20:00

Štěpánská taneční zábava

Focus – bigbeatová a rocková kapela

Dům kultury

26. 12.

20:00

Štěpánská taneční zábava

KOLÍK – skupina z Vizovic

Sokolovna

CVIČENÍ
TENISTÉ – pondělí–pátek od 17–19 hod.

AEOBIC – pondělí a středa 19–20 hod.

VOLEJBAL – čtvrtek 19–20:30 hod.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – úterý 19–20 hod. stará škola

ORIENTAČNÍ BĚH – středa 18–19 hod. stará škola

GYMNASTIKA – pondělí 16–18 hod. SŠOS Vizovice

Dostali jsme se do druhé poloviny roku a já bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na kulturní akce.
Organizátoři akce Masters of Rock věnovali letos městu pro děti vystoupení Michala Nesvadby. Pro dospělé chystáme
6. listopadu 2009 vystoupení sourozenců Ulrychových a skupiny Javory. Částka na vstupné, díky sponzorskému daru, mohla
být snížena v předplatném na 130 Kč, na místě 150 Kč. Vstupenky je možné zakoupit v předplatném v Papírnictví Pavelka
ve Vizovicích a ve Středisku propagace města Vizovice.
Ještě jednou děkuji všem sponzorům a těším se na vaši návštěvu.
J. Trlicová, DK Vizovice
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Zhodnocení koncertní sezony

Skončila 42. sezona Vizovického zámeckého kulturního léta
Aloise Háby. A nám už dnes zbývá jen vzpomínat a hodnotit,
co nám letošní sezona přinesla. Koncertní cyklus otevřel klarinetový recitál Irvina Venyše za klavírní spolupráce Daniela
Wiesnera. Hluboké zážitky v nás zanechal jak program,tak
i interpretační vyzrálost obou umělců. Dalším koncertem byl
vokální koncert Jakuba Pustiny a jeho hostů. Účast přijali
sopranistka Olga Jelínková a na klavír spolupracoval Richard
Pohl. Dlouhotrvající ovace vestoje hovoří o zážitcích a spokojenosti publika.
Je zapotřebí se zmínit i o mimořádném koncertu TRIA
SIRAELS, který zorganizoval Mgr. Tomáš Úlehla, koncert uhradil PharmDr. Hanák. Koncert byl velmi úspěšný
a u všech zúčastněných jistě zanechal krásné dojmy.
Trio ARUNDO se třemi dřevěnými dechovými nástroji
(klarinet, hoboj, fagot) předneslo skladby W.A.Mozarta,
J. Ibera, J. Francaixe, B. Martinů a P. Ardena-Taylora. I zde
účinkující prokázali vysokou uměleckou a technickou úroveň. Literární večer nazvaný „Naše paní Božena Němcová“
v podání Alfréda Strejčka a Hany Kofránkové byl tentokrát
skutečně jen literárním pořadem. Hudební část obstarala,
a nutno říct, že velmi zdařile, žačka Základní umělecké
školy z Vizovic Míša Pekárková. V hlavním pořadu s oběma
pražskými protagonisty spolupracovali další Vizovjané, a to
paní Z. Hábová a pánové P. Stloukal a V. Kolařík. Podle
pana Strejčka, z dosavadních 28 vystoupení, která s tímto
pořadem realizoval byla spolupráce vizovických spoluúčinkujících nejlepší. Začátkem srpna nás navštívilo Brněnské
smyčcové kvarteto s programem, který do našeho zámku
obzvlášť patří. Zazněla díla skladatelů baroka i romantismu. V srpnu jsme přivítali České kytarové duo manželů
Biernhanzlových, kteří nás kromě skladeb renesančních,
barokních i děl romantiků oblažili španělským folklorem.
Kromě živé hudby jsme si mohli představovat ztepilé španělky, jak se vlní v rytmu flamenga.
Mimo program jsme uvítali cimbálovou muziku „Kašava“.
Ovace, tentokrát opět vestoje, mluví za vše. Vyprodaný slavnostní sál vizovického zámku kromě lidové muziky mohl
ocenit vysokou interpretační úroveň sólistů i celého souboru
při přednesu orchestrálních skladeb.

Eduard Peck:
Výběr pranostik z Vizovicka
Listopad: 2. Dyž prší na dušičky, mřú malé děti. –
11. Na kobylce z martinské husy poznáme, bude-li tuhá zima
před vánoci, o vánocích nebo po vánocích dle toho, je-li
kobylka siná (zamodralá) z předu, uprostřed nebo na obou
koncích. Sú li na Martina mraky, bude neustálá zima. –
25. Kateřina na ledě, vánoce na blatě. Na sv. Kateřinu
všeci lezú pod peřinu. Sv. Kateřina zakazuje muzigy. Sníh
na Ondřeje žitu nepřeje.
Prosinec: Na svatú Barborku sú sáně na dvorku. Dyž
je v zimě po kolena sněhu, bude v létě po kolena trávy.
Je-li moc sněhu, bude moc medu. Dyž naprší neskoro sněhu,
tož jak visí stromy pod sněhem, tak budú viset pod ovocem.

Poslední koncertní večer patřil šansonu. Vystoupili herečka
Lenka Filipová-Kudelová a herec Zdeněk Junák v pořadu,
jehož tématem byla láska. Láska mateřská, bratrská, milenecká, ale i ta zralá. Pořad byl protkán šansony v dokonalém
přednesu obou herců. Klavírní spolupráci místo původně
avizovaného Maxe Wittmana obstaral Karel Cón. (Jen pro
zajímavost: uvedená záměna klavíristů pochází z dílny šéfů
českého rozhlasu. A zdůvodnění? Prý by jako zaměstnanec
Českého rozhlasu (Max Wittman) mohl ovlivnit volební
kampaň. (Bez komentáře). Ještě pár slov o těch, bez kterých
by konání koncertů bylo problematické, ne-li nemožné.
JSOU TO V PRVÉ ŘADĚ NAŠI SPONZOŘI
(všem sponzorům patří srdečný dík):
Nadace Český hudební fond Praha
RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice
MUDr. Zavřelová Dagmar, Vizovice
PharmDr. Bohumil Hanák,
Lékárna Milosrdných bratří Vizovice
PharmDr. Oreská, Zlín, Lékárna Jižní svahy Zlín
Valendin, spol. s.r.o.
ROSTRA, s.r.o. Vizovice
FLOR-STYL Vizovice
PODHÁJÍ, s.r.o. Lutonina
VIZOCARGO, s.r.o.
Luděk Polčák – NEREZ
O organizační stránku koncertů pečovali: Dům Kultury,
paní Trlicová – zajišťovala projednání účasti umělců na koncertech, vypracování a podepsání smluv, zajištění a distribuci
permanentek, finanční záležitosti: potvrzení faktur, kontakt
s účtárnou MěÚ Vizovice, ostatní administrativní záležitostni.
Kruh přátel hudby: R. Jež – příprava sálu na koncert, zhotovení programů, uvítání umělců, předávání dárků, J. Baný
– prodej vstupenek, Mgr. J.Findeis - výroba plakátů, kontrola
vstupenek, Ing. Hradil – kronika, kontrola vstupenek, jednání
s umělci, Z. Štalmachová – zajištění a předání květin, uvádění,
Ing.Weinsteinová – pořadatelská služba, PhMr. Žabka – pořadatelská služba. Všichni členové se podílejí na distribuci a prodeji
permanentek (zejména PhMr. Žabka) a na kontaktech se sponzory. Všichni členové Kruhu přátel hudby se rovněž podílejí
na tvorbě programu pro příští sezonu. Veškerá činnost,kterou
děláme, je bez nároku na honorář. Jedinou odměnou je spokojenost vás,kteří po koncertu odcházíte ze sálu se zářícíma očima.
A názory umělců na vizovické publikum? Z kroniky:
„Nemůžeme než vřele poděkovat za vřelé publikum za chladného červnového večera. Těšíme se, že tento náš večer zde nebyl
poslední. Jakub Pustina, Olga Jelínková, Richard Pohl.“
„Velmi příjemně se nám hrálo v krásném sále pro přemilé
publikum. Jan Souček, Jan Mach, Václav Vonášek.“
„Bylo 11. září 2009 – pátek. Hráli a zpívali jsme úžasnému
publiku!!! Děkujeme. Lenka Filipová – Kudelová, Zdeněk
Junák, Karel Cón.“
A tak bych mohl pokračovat. Čtyřicátá druhá sezona je minulostí. Teď připravujeme čtyřicátou třetí a doufáme, že bude
k vaší spokojenosti. S jejím obsahem vás včas seznámíme. Snad
se ve zdraví setkáme na prvním koncertu nové sezony 2010.
Do té doby vám přejeme hodně pohody a zdraví.
jhr
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Rychlík – Doba učení a zaměstnání
Já jsem platil příspěvky
sociální demokracie. Každý
dělník musel tam být, to
při výplatě vybíral příspěvky
partyfüra a to byl nejstarší
dělník. Nakonec celý čas, co
jsem tam pracoval (tři roky)
byli jsme dobří kamarádi,
poněvadž žádný dělník neuměl všecky práce jako já.
To se přesvědčil. Jinak jsme
byli na práci kamarádi, jeden
o druhém věděl, co dělá
ve volném čase Ale kamarád
Kornel z Vizovic bydlil se
mnou na Wargase, měli jsme
světnici spolu pronajatou,
platili jsme 4 zl. měsíčně
každý, a ten na mě žaloval, že
chodím do kostela a na půtě
a do Orla. Do kostela jsem
rád chodil, do Anna Gyase,
byly tam české bohoslužby
a kněz staříček o berlách šel
na kazatelnu, a tak krásně
kázal, radost poslouchat, až
všechny rozplakal. Také to
bylo vidět při mši, když se
chodilo se zvonečkem. To
dávalo po koruně i více a kostel byl stále nabitý. Takoví by
měli být všichni kněží, jinak
by to vypadalo. Také jednou
na stavbě – bylo nás tam více
dělníků. Partyfüra nadhodil,
jako že jsem v Orle a druhý
Podrážský se jmenoval, přišel právě z vojny, chlapík
silný 26 roků. A já 18 byl
sokol, a že musím zápasit
– na parketách. Chtěli mě
zesměšnit, mysleli, že mě
přemůže. Já jsem si dal říct,
byl jsem v řeckořímském
zápase dobře trénovaný,
zápasívali jsme po cvičení
a to jsem neměl přemožitele.
Ovšem na žíněnce. Na stavbě však na podlaze. Dopadlo
to tak, že víckrát se mnou
zápasit nechtěl, lokty krvavé, na lopatky mě nedostal,
já mu často udělal můstek,
pak naráz leh a on loktima
do dlážky, až mu krev tekla.
Já jsem ho taky nemohl

na lopatky položit, byl příliš
těžký, ale na druhý den se
mnou zápasit nechtěl. „Dejte
pokoj“ – děl!
Dělnická léta byly nejkrásnější v mém životě.
Řemeslo jsem ovládal dokonale, měli mě na práci všude
rádi a po práci? Chodil jsem
do cvičení – občas bylo veřejné cvičení, výlety, nebo se
chodilo do lesa za Vídeň,
chlapci i děvčata. Bývalo nás
přes padesát, zpívalo se, tančilo, hráli jsme různé hry,
na fanty, s míčem. Na jídlo
jsme si brávali s sebou. Peníze
byly, večer se šlo domů – osvěžení a zase ráno do práce.
Veřejná cvičení bývala často. Orel ve Vídni byl
v několika okresích a tam
jsme se scházívali. Já jsem
cvičíval prostná a z nářadí
hrazdu. Jednou se mě stalo,
na což si vzpomínám, že když
jsem nastupoval v družstvu
ke cvičení, jakési děvče mně
dalo přivonět růži, kde byla
nasypaná paprika a já pškal
tak dlouho, než mě to přešlo.
Víckrát jsem k růžím nečichal. To bylo děvče z jiné
strany, na potvoru to udělala,
ale já přesto cvičil dobře.
Byla tam ve Vídni také
Jednota katolických tovaryšů, několik set jich bylo, také
jsem tam vstoupil. Nosili
jsme odznaky, bílé karafiáty,
abychom se poznali. Při jednotě byla také učňovská družina. Učni se scházeli ve velké
místnosti. Chodíval tam starý
kněz, páter Jemenka a chlapci ho měli rádi, říkali mu
tatíčku. Dostávali tam učni
kávu a zákusek, to vídeňští
Češi – katolíci finančně podporovali. Byl to spolek, který
se staral o učně v zaměstnání
a všechno vyřizoval s mistry.
Rodiče z Čech měli po starosti. Bylo to dohromady
– tovaryši i učni. Měli jsme
svého předsedu, aj jednatele

a pokladníka. Ti všichni vyřizovali. Byly příspěvky a také
dary došly, tak se udržovali
pohromadě – katoličtí Češi.
Ve třináctém roce, totiž r.
1913 jsme v jednotě založili
Orla a učni, kteří chtěli, chodili do cvičení.
Cvičilo se v několika okresích, místnosti jsme si museli
platit, bylo to obyčejně v různých hospodách, kde měli
takové místnosti. Ve Vídni
jich bylo dost, ovšem nářadí
a pomůcky ku cvičení jsme si
museli koupit sami. Bylo to
ovšem podporované od kněží
a katolických českých spolků.
Mě zvolili náčelníkem, takže
jsem měl dohled nad všemi
skupinami a občas jsem tam
docházel na cvičení. Hlavní
středisko jsme měli v XV.
okrese v Pelgasse, kde jsem já
cvičil. Moje sestra byla náčelnicí, byla to sestra Anda.
Ve Vídni jsem pracoval až
do září. Psal mě Konečný,
mistr malířský ve Vizovicích,
abych přišel mu udělat
Ovocnářskou školu, že mně
bude platit ten plat, co jsem
měl ve Vídni. On dostal
nákresy a nevěděl si s tím
rady. Věděl, že já jsem v tom
machr a že to dokáži. Mistr
ve Vídní mě nechtěl pustit,
že mě už víc nevezme, když
odejdu. Já jsem po úvaze jel
do Vizovic a tu práci jsem
Konečnému udělal. Byla stejně už zima, tak jsem zůstal
doma. Než jsem tu práci
udělal, musel jsem z těch
nákresů udělat vzory, vyřezat, což jsem ovládal, učeň
a dělník líčili a připravovali
základ, dopadlo to k úplné
spokojenosti.
Tu zimu jsem mimo práce
ve škole též hodně maloval u Majstrovek. Byly to
obchodnice a chtěly všechno pěkné. Maloval jsem jim
obraze, únoráku Prahy, krajina v olejovkách, i na zahra-

dě olejovou krajinu po celé
stěně. Stravu jsem měl výbornou a platily mě dvě zlatky denně. Tak jsem tu zimu
prožil pěkně, i naši měli zač
kupovat a žilo se nám lepší.
Já vydělál víc, jak oni měli
službu. Já hrával divadlo,
plesy byly, vesele bylo, byl
jsem mladý, tož to šlo.
V březnu jsem jel zase
do Vídně a mistr mě hned
zas přijal. Pravil, že momentálně nemá práci, tak jsem
mu řekl, že chci malovat
sestře byt. Hned byl ochoten,
poslal mě žebř i krámy, které
jsem potřeboval k malování.
Do týdne jsem to udělal.
Bydlel jsem u sestry a zatím
mistr měl pro mne práci a zas
to šlo po celý rok jako dříve.
To už jsem tam byl jako
doma. V Orle mě taky uvítali
zpátky i učni v besídkách.
Dělali jsme hodně práce
ve XIII. okrese, to byla vilová
čtvrť ve Vídni a já měl cestu
do V. okresu, kde jsem bydlel, přes Šénbrun, tam bylo
zoo, krásný park. Tam jsem si
poseděl a pobavil se s děvčaty, které vozívaly děti na procházku. Byly to většinou
Češky a rády se pobavily.
Ten rok byla ve Vídni česká
slavnost. Přijela Vběnovská
(?) kapela v krojích, na padesát, pochodovala přes Vídeň
na Franz Josef Land, to bylo
za Dunajem, kde byla velká
slavnost. Byl jsem tam i s děvčetem, nevím, jak se jmenovala, jedlo se, tančilo, a večer
byla na Maria Hilferstrasse
taneční zábava ve velkém
sále. Užil jsem veselí, stálo
mě to celkem 6 Kč, tak to
bylo tenkrát laciné. To jsem
vydělal někdy za den, když
jsem dělal přesčas na privátkách. Tenkrát jsem nepil ani
pivo, jen limonády a mléko,
a také jsem byl chlapák –
vážil jsem v 19 letech 72 kg.
(pokračování)
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Výběr z textu kroniky města
před padesáti roky – rok 1959 září
VÝZNAČNÉ UDÁLOSTI
Rokem 1957 nastala
nová éra kosmického
výzkumu vypuštěním
první umělé družice
Země, jež bylo provedeno v SSSR. V pátek
2. ledna 1959 byl
opět celý svět vzrušen
zprávou ze SSSR, že
toho dne byla vypuštěna v SSSR kosmická raketa k Měsíci.
Vícestupňová kosmická raketa se dostala podle stanoveného
programu na dráhu
směrem k Měsíci.
Pokračuje v letu, přeletěla východní hranice SSSR, proletěla
nad Havajskými ostrovy, pokračovala v letu
nad Tichým oceánem
a rychle se vzdalovala
od Země. Podle předběžných výpočtů měla
asi v 5 hodin středoevropského času dne 4.
ledna 1959 dosáhnout
oblast Měsíce. Poslední
stupeň kosmické rakety o váze 1 472 kg
bez topiva je vybaven
zvláštní nádrží, uvnitř
níž je měřící aparatura

pro vědecké pozorování. Celková váha vědecké měřící aparatury
spolu se zdroji energie
a nádrží činí 361,30 kg.
3. ledna 1959 1 hod.
středoevropského času
byla od Země vzdálena asi 110 000 km nad
jižní částí Sumatry.
Téhož dne v 11 hodin
středoevropského času
byla od Země vzdálena
již 209 000 km. V té
době byla nad Jižní
Amerikou. …
Podle výsledků měření bylo zjištěno, že raketa proletí v blízkosti
Měsíce a stane se první
umělou planetou tj.
družicí Slunce. Takové
vzdálenosti od Země
nedosáhla dosud žádná
jiná raketa. Ponejprv
v dějinách lidstva dílo
člověka,
obyvatele
Země prolétává těmito dosud nedostupnými vesmírnými prostorami, aby se stala
nebeským
tělesem.
Člověka se zmocňuje úžas a nevyjádřitelná radost. Vždyť tento
úspěch našich slovan-

ských bratří je naším
úspěchem, je úspěchem
celého lidstva. Vlna
vzrušení, úžasu i nadšení letí světem.
Kosmická
raketa
ve dnech 7.-8. ledna
vstoupila na svou
konečnou eliptickou
dráhu kolem Slunce.
Její oběžná dráha se
nachází mezi drahou
Země a Marsu.
…
Kromě radiovysílačky byla raketa vybavena přístroji na měření magnetického pole
Měsíce, na měření kosmického záření, registrace fotonů v kosmickém záření, průzkum
radioaktivity Měsíce,
průzkum rozdělení těžkých jader v kosmickém záření, výzkum
plynové komponenty meziplanetárního
záření Slunce, výzkum
korpuskulárního záření
Slunce, výzkum částic
meteorů a další 2 radiovysílače, jimiž pomocí
signálů byly na Zemi
sdělovány údaje vědeckých pozorování, jak je

přístroje rakety zaznamenaly. Kromě toho
byla na raketě zvláštní
aparatura na vytvoření sodíkového mraku
umělé komety, aby
raketa mohla být opticky pozorována se Země.
Dne 9.ledna bylo v rozhlase oznámeno, že tato
raketa se setká se Zemí
roku 2113.
ZÁVOD MÍRU
Dne 12. května projížděli naším městem z Gottwaldova
směrem k Bratřejovu
závodníci cyklistického závodu Berlín –
Praha – Varšava. Ulice
Klášterní, Palackého
náměstí
i
ulice
Říčanská, kudy závodníci jeli, byly slavnostně
vyzdobeny a chodníky podél vozovky byly
hustě zaplněny diváky
i zástupy školní mládeže. Na poměrně krátké vzdálenosti z místa
startu v Gottwaldově
nebyly mezi závodníky velké rozdíly, takže
projeli naším městem
v jednom velkém zástupu, celkem pohromadě.
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Závodu se zúčastnilo
108 závodníků z 18
států. Z každého státu
jede závod 6 účastníků.
Týž den večer zavítali
do našeho města sovětští turisté a naši občané besedovali s nimi
v sokolovně při hudbě
a tanci. Pohoštění připravily vizovské podniky.
Dne 2. července 1959
byla v SSSR vypuštěna
raketa o váze 2000 kg
se dvěma psy a jedním králíkem do výše
500 km za účelem
výzkumu. Zvířata se
šťastně vrátila na Zemi.
Víme, že jednou přijde
čas, kdy na místo zvířat
nastoupí do kosmického prostoru člověk.
Dne 12. září byla
v SSSR vypuštěna 2.
kosmická raketa směrem k Měsíci. …
Hlas v radiopřijímači
počítá: 5 vteřin čtyři…
tři …dvě…jedna…
teď! Člověk se zachvěl
vzrušením v té chvíli
při pohledu na jasný
kotouč
Měsíce,
do místa, kde podle
výpočtů právě kos-

mická raketa dopadla. Byla jasná obloha,
měsíc zářil v úplňku.
Ovšem pouhým okem
nic jsme pozorovat
nemohli, avšak ten
zážitek u vědomí, že
první objekt vyslaný
lidmi ze Země se octl
na měsíčním povrchu,
byl velmi silný. Ohlas
tohoto nového úspěchu sovětské vědy byl
po celém světě obrovský.
M EZINÁRODNÍ ŠESTI DENNÍ

MOTOCYKLOVÁ

SOUTĚŽ

Dne 14. září 1959
začala v Gottwaldově
Mezinárodní
šestidenní
motocyklová soutěž. Závodníci
projížděli Vizovicemi
ráno a pak i v poledne
při jízdě zpět, neboť
po projetí každodenního okruhu se zase vraceli do Gottwaldova.
Na náměstí a v ulicích
sledovalo závod mnoho
diváků. Příští den 15.9.
projížděli závodníci
Vizovicemi odpoledne,
ve středu 16.9. opět
ráno. V dalších dvou
dnech trať závodů přes
Vizovice nevedla. Šestý

den závodu projížděli naši českoslovenští
závodníci Vizovicemi
od 7.45 hod do 8.15.
Na náměstí Rudé
armády byla opět časová kontrola i čerpání
benzinu z velkého tankovacího vozu, který
stál na náměstí před
hotelem. Náměstí bylo
k závodům vyzdobeno. Zájem o závody
byl mezi občanstvem
veliký. Členky Čs.
Červeného kříže podávaly při časové kontrole závodníkům čaj,
neboť bylo dosti chladno. Pionýři podávali
závodníkům kytičky
květin. Na náměstí bylo
velmi rušno. Spousta
cizích aut, závodníci,
auta různých technických služeb, tankovací auta, množství lidí,
vše v pestré směsici.
Závody slavně vyhráli
naši jezdci, kteří skvěle
obstáli v namáhavém
závodě při ztrátě jednoho bodu.
…
ZATMĚNÍ SLUNCE
Dne 2. října bylo
u nás pozorováno částečné zatmění Slunce

v poledních hodinách.
Žáci naší jedenáctiletky byli horlivými
pozorovateli. Se začouzenými nebo barevnými skly pozorovali
postup zatmění s velkým zájmem.
KOSMICKÁ LABORATOŘ
Dne 4. října 1959
byla v SSSR vypuštěna kosmická laboratoř,
jejím velkým úkolem
bylo obletění kolem
Měsíce.
Poslední
stupeň rakety vážil
1 553 kg bez paliva.
Byla vybavena mnohými přístroji k průzkumu meziplanetárního prostoru i zařízením na ofotografování odvrácené, nám
dosud neznámé strany
Měsíce. Všechny své
úkoly splnila velmi
dobře, údaje pravidelně vysílala na Zemi
a taktéž i získané snímky odvrácené strany
Měsíce. Dne 18. října
byla nejblíže k Zemi
tj. 45 500 km a předala na Zemi fotografické
snímky odvrácené strany Měsíce, kterou lidstvo doposud neznalo.
pokračování
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Moudrá slova.
(O lásce)

Svět nikdy nebyl bez růží, kdo spíš než milenci to vědí…
JAROSLAV SEIFERT
Abys byl milován, miluj.

Na Trnkobraní se vytřídilo
4000 kelímků

M. MARTIALIS

Láska je moudrost bláznů a bláznovství moudrých.
S. JOHNSON
K tomu, abys byla milována, dopomáhá, že jsi krásná, avšak
abys byla krásná, k tomu musíš být milována.
F. SAGANOVÁ
Pampeliška od milence znamená víc, než orchidej od kamarádky.
A.BLOCH
Lépe dostat kamínek z lásky, než diamant z povinnosti.
A.BLOCH
Láska však, hochu můj, alespoň ta pravá, nekupuje se
a neprodává.
A. TRÝB
Chraň své vzpomínky. Jsou to jediné, co ti zůstane.
P. SIMON

POZVÁNKA

Až 4000 kelímků se během
neděle vytřídilo na vizovickém
Trnkobraní. Účastníci měli
možnost vyměnit 20 plastových kelímků za žeton na pivo.
"Tyto akce mají podpořit
povědomí o třídění a recyklaci
odpadů. Velký zájem nebyl
jen o pivo, ale také o reklamní předměty. Lidé si odnášeli
kšiltovky nebo například hrací

karty," řekl koordinátor soutěže ze společnosti EKO-KOM
Marek Mozola. A nebyla to
jediná soutěž, která se během
vizovického Trnkobraní uskutečnila. Zájemci se mohli
zúčastnit také tradiční soutěže v pojídání švestkových
knedlíků.
Lenka Vozková,
asistentka

Komise pro občanské záležitosti a Dům kultury
Vizovice vás zvou na

BESEDU S DŮCHODCI,
která se koná
v úterý 17. listopadu 2009 od 15 hodin
ve velkém sále Domu kultury
Můžeme se těšit na koncert populární dvojice

"Eva a Vašek".
Během pořadu bude zařazena přestávka
s občerstvením.
Těšíme se na vaši účast.

Jako připomenutí prázdnin otiskujeme fotografii čtyř
generací duchovních pasýřů vizovické Českobratrské církve
evangelické, kteří jsou zleva: MUDr. Vojtěch Zikmund, současný farář Mgr. Jiří Malý, ThDr. Pavel Otter, dnes působící
ve sboru v Hradci Králové, a Mgr. Miloš Vavrečka, dnes
působící ve sboru v sousedních Zádveřicích.
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Společenská kronika
červenec - srpen 2009
NAROZENÍ:
Josefína Srněnská
Rodiče: Ladislav a Kamila Poláchová

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 4.
Obtížnost: S - snadné, O - obtížné, N - nejobtížnější
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Kristina Ann Hovetová
Rodiče: Jason Roger a Lenka roz. Špaňhelová
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Rodiče: Martin a Jana roz. Bešťáková
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Rodiče: Jiří a Jana roz. Šimečková
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Theodora Josefína Jaroščáková
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Jiří Žůrek a Veronika Kvardová
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Jaroslav Rozsypálek a Růžena Pospíšilová
Radek Baran a Tereza Gregůrková

9

4

Pavel Klačánek a Jana Bližňáková

5
9

1

SŇATKY ČERVENEC - SRPEN:
2

3

1

7
2

2

2

9

ÚMRTÍ:

Karel Žáček a Eva Vaculíková

1

6

Markéta Kozubíková

Jan Hába, Masarykovo náměstí 126, 84 let

8
7

Lukáš Pečeňa

5

3

8

Rodiče: Markéta Jaroščáková roz. Krajčová

8

2

2
8

4

Richard Pilčík a Lenka Machalová

1

Antonín Doležal a Alžběta Burgetová

7
Vážení čtenáři, v rubrice společenská kronika zveřejňujeme významné životní události, které se týkají
obyvatel Vizovic. Pokud jste se rozhodli z jakéhokoliv

5

3

6
7

osobně, nebo vašich blízkých, obraťte se,

9

prosím, na tel. číslo 577 599 170, 724 180 008,

7

Vaše přání budeme respektovat.

8

4

6

8

2

2

důvodu nezveřejňovat tyto informace týkající se vás

lenka.balkova@mestovizovice.cz.
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8

4
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7

8
4

2

2
9

5

16

ZAJÍMAVOSTI
Všední postřehy z Chile (Martin Déva)...

Existují zde také jednotné
sazby. Např. když se právníků
nebo finančních poradců, i různých, zeptám na cenu určitého úkonu, tak sazba je 10.000
US dolarů, ať požaduji cokoliv.
Všichni, kdo sekají trávu, sečou
za jednotných 5.000,- pesos.
Instalace čehokoliv stojí 1.990,pesos. Ale to jsou jen takové
sazby, aby řeč nestála a mohlo se
začít vyjednávat o skutečné ceně.
Co mě ale připadá jako hezké je,
jak jsou sladěni. Bez zaváhání
nastřelují úvodní sazbu naprosto
přesně, jako všichni ostatní právníci, sekáči či instalatéři. Na druhou stranu jsou zde i zajímavé
sazby. Např. dnes (v sobotu) mi
byl doručen doporučený dopis,
načež pošťák vznesl požadavek
úhrady poplatku, což mě nejprve překvapilo a následně pobavilo. Doručení domů zde stojí 30,pesos, tedy přibližně 1,- korunu
českou. Naprosto standardní
je zde proces renegociace. Jeden
den si s někým dohodnete cenu,
a hned druhý den vám volá, že
by tu cenu potřeboval o něco
vyšší. Tento proces existuje snad
ve všech oblastech, ať je to dodavatel, zaměstnanec, vždy existuje
snaha dodatečně vyjednat nebo
upravit již sjednané a rukoudáním potvrzené podmínky.
Celkem zajímavá je celá oblast
dopravy. Na kole, které téměř
vytlačilo koně, jsou Chilané
schopni přepravovat snad cokoliv, stejně jako na koni. Od standardně jedné osoby, přes několik
osob, tak i dlouhé trubky, prkna,
harmoniku, ... Jednou jsem viděl
na kole i celou hudební kapelu
(každý hudebník včetně bubeníka však měl své kolo). Bez problému za jízdy na kole, na koni,
telefonují mobilem. Mobil je zde
téměř něco jako přikázání. Když
zazvoní, tak se „musí“ hovor přijmout, ať člověk dělá cokoliv. Je
jedno jak, ale hlavně přijmout.
Velmi důležitou součástí
dopravy je klakson. Kdo nepoužívá klakson, jako by nejel.

Zajímavé jsou jednosměrné
ulice. V těch významnějších se
jednosměrnost dodržuje, v těch
méně významných nikoliv.
Je tedy důležité si zjistit, jak
významná ta která jednosměrka
je. Jezdí se prakticky na všem,
co jede, a jakýmkoliv způsobem.
Přeprava osob na otevřeném valníku je standardem nejen v provinciích, ale i v Santiagu. Když je
teplo, autobusy jezdí s otevřenými dveřmi (to kdyby viděli úředníci z Bruselu), pokud nastupuje
jen jeden člověk, tak se pouze
přibržďuje. Linkové autobusy,
které byly vyrobené určitě před
pučem, se jmenují „rápidos“ čili
„rychlíci“.
Na dálnici je třeba být opatrný, přestože to je dálnice, tak
Chilané na ní dělají nejrůznější věci, někdo jede po krajnici
v protisměru, zvířata volně pobíhají, lidé přecházející na nejrůznějších místech, jedoucí na kole,
na koni, prostě cokoliv. U krajnice pečou něco na grilu, něco
u krajnice prodávají. Zatím jsem
si na to nezvyknul a často mě to
překvapí. Zajímavým úkazem se
jeví dálniční poplatky. Na většině úseků jsou shodné, ať člověk
jede tam, anebo zpátky. Existují
však ale i úseky, kde „tam“ je
to levnější, než „zpět“. Stejná
dálnice, stejný počet kilometrů,
jen poplatek je různý. Policii se
v žádném případě nedoporučuje
nabízet žádný poplatek, natož
úplatek. To by hned následovalo
zatčení, je lepší hrát cizince. Tady
je policie (a částečně i armáda) od dob Augusta „Někdo“
a úplatek, to je těžká urážka
policejně-armádního statutu.
Co je pro Čecha zvláštní a ze
začátku jsem s tím měl problém - semafory jsou umístěné
až za křižovatkou. Takže zpočátku jsem si jich občas všiml až
v půlce křižovatky, což nebylo
ideální ... Ale přestože se jezdí
na první pohled jakoby chaoticky, tak jsou všichni velmi pozorní a dá se říct, že jezdí bezpečně.

Duch armády, vojenství, je zde
skutečně velmi silný, zaměstnání
mezi carabineros nebo vojáky
patří mezi prestižní. Není ničím
nestandardním, když součást
pouličního designu tvoří instalovaná děla, radary, torpéda, miny,
kulomety. V našem městě takto
máme vyzdobenou celou jednu
hlavní třídu.
Když jsme u těch tříd ...
známkování ve školách využívá
stupnici od 7 do 0, přičemž
sedmička je nejlepší. Děti tráví
ve škole neuvěřitelné množství
času, standardně od nejútlejšího věku od 8 hodin ráno
do 17 hodin odpoledne (kromě
siesty, kdy je čas oběda). Slyšel
jsem, že prý i přes takový rozsah
výuky nejsou výsledky vzdělávacího procesu nijak ohromující. Nemohu to ale posoudit.
Je ale fakt, že obyvatelstvo jako
celek relativně špatně počítá
zpaměti, a to i základní operace. Mě děcka připadají jako
zvídavá, a proto usuzuji, že to
se vzděláním nemůže být tak
špatné. Velmi často mají trefné
poznámky nebo dotazy. Je zde
zvykem, když je položen základní kámen nebo když se otevírá
firma, instituce, že danou stavbu
nebo investici posvětí a požehná
kněz. V této souvislosti jsem byl
svědkem zajímavé debaty otce
podnikatele a jeho dcery nad
fotografiemi z otevření otcovy firmy. Dcera se ptala, proč
kněz firmě žehnal, a otec logicky
vysvětlil, aby se firmě dařilo,
byla úspěšná, atd. Na další dotaz
dcery, proč tedy firmu musel
prodat, se mu odpověď hledala
o poznání složitěji. Jak říkám,
děti jsou chytré. Je fakt, že naší
firmě zde při otevření též bylo
požehnáno, tak věřím, že „lépe“,
než uvedenému podnikateli.
Zdejší společnost se považuje
za silně věřící, významný vliv
církve bezpochyby rezultuje
z dob kolonializmu, respektive
z jeho sekundární vlny, neboť
primárním motivem kolonia-

lizmu byly zájmy ekonomické,
až následně byly dobité cesty
a města využívána pro šíření víry.
Byl jsem se v kostele podívat
dvakrát, jednou na mši o neděli
velikonoční a jednou na první
přijímání. Můj dojem z hloubky víry místních obyvatel je
však spíš povrchní. Do katedrály přicházeli a odcházeli, jak
se jim zachtělo, jejich vztah
k bohoslužbě mi připadal spíše
formální. Zásadnější otázkou
je samozřejmě v jaké míře žijí
v souladu s desaterem a se svým
svědomím. To se cizinci těžko
posuzuje. Překvapilo mě, že lidé
během mše slavili mír. Já, jako
nevěřící a nepraktikující (přestože pokřtěný) křesťan, kostely,
monastyry, mešity, synagogy, ...,
vnímám zejména jako objekty historické a architektonické.
Na mše chodím opravdu zřídka, spíš kvůli jejich atmosféře,
než kvůli obsahu, ale snažím
se obřad nerušit, takže se chovám přibližně po vzoru okolí,
když ostatní stojí, stojím s nimi,
když sedí, sedím též. V průběhu
bohoslužby jsme tak stáli a pan
farář něco řekl a všichni lidé se
najednou začali objímat, podávat si ruce a přikládat si tvář
na tvář. Tak si říkám, dobře, to
dělají ti,co jsou tady spolu, co
se znají. Ale nejednou do mě
někdo strká a podává mi ruku,
takže jsem „musel“ také slavit
s nimi. No a až při tom jsem
pochopil, o co jde. Říkali „a la
paz!“ tedy něco jako „na mír“,
„nechť je mír“, tož jsem také
říkal „a la paz“ a podával jim
ruce. Byl to pro mě nový zvláštní zážitek. Naštěstí jsem stál
mezi samými ženami, takže jsem
nemusel „líbat“ chlapy. Ale to
jsem sklouzl spíš k zážitkům,
než ke zvláštnostem.
Zaujalo mé též, jak si staví
domy. Nevím, zda je to víc
obliba nebo víc praktická záležitost, ale značná část domů
je prosklená, často až k zemi,
jako francouzská okna nebo
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výlohy. Následně však tato skla
zacpávají a zatemňují látkami,
jednak aby tam nikdo neviděl,
a jednak aby bránili úniku tepla.

Tak mi ta instalace prosklených
zdí připadá spíš kontraproduktivní. Záleží ale na konkrétní
poloze domu, na severu to tolik

nevadí, tak je celý rok relativně
teplo. Ale na jihu v Patagónii
nebo na Ohňové zemi, tam je
třeba izolovat řádně. Země je

to zvláštní, rozmanitá, krásná
a dlouhá.
Ze 48. rovnoběžky jižní šířky
posílá postřehy Martin

Hallowe en, večer před Všemi Svatými
(horor, co chybí v Erbenové Kytici)
Kady z Vizovic na Chrámečné?
Tajak z Chrámečného do Vizovic,
vŕchem přes kopec. Pravda,
na Šibenicách už šibenica nestójí,
jak stávala, ale oběšenec tam stejně
visíval zřídkakdy. Zlí Valaši sa věšali hlavně na Vsetíně a v Příboře.
Ale přeca enom, tenkráť tam visél,
zrovna když panimáma z podsedku na Chrámečném, bylo
to k ránu, dva dni před Všema
svatýma, poslali svojého muža
do Vizovic. Kup, prej, kúsek masa
na přilepšenú děckám, a že jich
majú jak schodkú na húru a když
už sa od maly mosíja dřít na poli.
Dali pantátovi všecky peníze, co
utržili za opálky."Né aby sas stavíl
v hospodě a peníze propíl!"
Enomže to sa lehko řekne,
nestavit sa. Iďa strýček kolevá
hospody na Vinném, eště v divných myšlénkách po setkání
s oběšencem na smutném vršku,
nezbylo, než hořkú chuť v hubě
spláchnút. Po kalíšku ešče jeden
do druhéj nohy a ešče aj do třetí
nohy. Jakýchsi kamarádů z mokréj čtvrti sa dycky nájde dosť. Tož
peníze na maso byly brzo přestěhované do šrajtofle hospodského.
Cesta k řezníkovi zbytečná, a tož

strýček seděli furt, jak přilepení k lavce ševčovským popem.
Moseli si nakonec aj vypoščat,
aby jim gořalka pomohla zaháňat
strach z panimámy, až jich zhlédnú, že majú nakúpené, ale né
maso. Nazpátek šli, až už jim,
na hluboko zaťatú sekyru v trámci ve tle nad pultem, hospodský
nalét nemíníl a ani nejvěrnější
kamarád poščat nechťél. Ja tož,
nebylo zbytí než sa rozlúčit a dóm.
Zaséj vŕchem kolem šibenice. Tma
už, sotva na krok vidět a strýček sa
zhrbení trápíli do kopčiska, nos
jim visél až na bradu, jak krocanovi sopel. Zimisko, tenkráť bílý
kůň předběhl svatého Martina
o dva týdně, tož poletovál sněh.
Paní Meluzína zpívala svoju nelíbeznú pěsničku do ušisek, para
mrzla na fúsiskoch.
Jak tak idú zadýchaní a zhrbení, na samém vŕšku, géc do čehosi. Zhlédnú, a hle, jak sa oběšenec tým gécnutím húpe. Tak sa
strýcovi zježily ty tři vlasy pod
baraniců, jak sa lekli. Chvílu sa
z toho leku zpamatováváli a hleďa
na oběšenca, cosi ukrutně strašného jich napadlo. „Poraď ně
kamaráde", pravili nebožčíko-

vi. „Jak možu přijít dóm bez
masa?“ Pozdávalo sa jim, jak
kdyby oběšenec přikývl. Tož strýček vytáhli křivák, nebožákovi
rozpáráli břuch a vyřezali játra.
Nepospěšná práca. Zabalíli játra
do novin (co mohli ludé tenkráť
číst, když Vizovské noviny ešče
nevycházaly) a ponáhlali z ponurého kopca na jeho druhú stranu
do doliny. Od staréj měli nachystanú drščkovú, ale když panimáma uviděla krásné mladé játra,
ostala s tichú dušú. Strýček spali
jak zabití, gořala jim dala na celú
příhodu zapomenút. Na druhý
deň měli na Chrámečném dušené játra. Tetička sa na strýčka
usmívali, děcka sa oblizovaly až
za ušama, leč střízlivém kanibalovi, kerý sa na všecko rozpomňél,
věru lehko nebylo. Jak mohli
všecko nezest, když ostatním tak
šmakovalo. Ale věďa, čeho okúšajú, sústa moseli do krka cpat jak
šišky húserovi před svatováclavským posvícením.
I nastál Hallowe en, no šak ten
tajuplný večér před Všema svatýma, kdy sa rozliční duši promenádujú po světě. Strýček ulehli
ke spánku a zhasli. Hrúzú byli bez

sebe. Krčíli sa na lavě v hrozných
myšlénkách. Ja, když hryže svědomí, tajak když buldok. To
sa mu vyklúbíja čelistě a pustit
nemože, aj kdyby chťél. Odbila
jedenáctá. Ubozí strýček polétí smrtelným potem, v mrákotách, zřetelno ve skučání meluzíny zaslechli tichučké: "Daj ně
moje játra!..." Och, Ježiši Kriste,
Panenko Mario sedmibolestná, pomožte ně. Už je to tady.
Duch oběšenca si pro mňa přišél.
S hlavú pod huňú a oběma rukama na ušách, strýček slyšali sténání: "Daj ně moje játra..." "Pane
Bože, smiluj sa nade mnú, nad
hříšníkem..." A nanovo: "Daj
ně moje játra!... Daj ně moje
játra...", naříkál duch oběšenca
a už aj nasísál okéncem."Otče náš
na nebesích, buď vůle Tvá..."
"Daj ně moje játra!..." Ale strýček už nečuli. Půlnoc. Strýčka
od hrúze přišla vyslobodit milosrdná kmotříčka s kosú a strýčkovi bylo hneď lehčéj. V odbornéj
spiritistickéj literatúře je psané,
že když duch opúščá tělo, váha
klesne o 21 gramů. No toto? No
enom považte. No ale co je psané,
to mosí byt aj pravda...
M.B.

Off-C
Zprávu, kterou v roce 1918 halekal pasekář Jurčák z Hradu
na Janové hoře pasekáři Matějkovi na protější kopec Doubravu,
zachytili až v císařském paláci v Hofburgu ve Vídni dekodéři
Františka Josefa I. v následujícím znění:
„Off-C!-Mmm...-Oje-Off-C!-Nech!-Was?-Pas!-Ééé!-KD-Och!-C.
Ja!-Was?-Past?- Ne!-Bůůů…-DÚ-Ja!-SA-Že?-Nit-Bůůů…-DÚ.
Nevěděli si se šifrou rady. Jak by také mohli. Rakouskouherské
imperium se rozpadlo právě proto, že svým národům nerozumělo.

Vydal Bedřich Kaluža, 40. léta, zapůjčil Jiří Madzia.

Poznámka: 28. října 1918 vzniklé Československo se pak s konečnou
platností rozpadlo na Česko a Slovensko téměř po pětasedmdesáti letech,
v r. 1993, po halekačce pasekáře Mečiara pasekáři Klausovi. A co státní
svátek dne 28. října? Oslava začátku zimního času?
M.B.
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Zapomenutý brod

Historické
prameny,
odkrývající nám historii
určitého místa nebo určitého časového období, mohou
mít více forem. Může jít
o prameny písemné povahy,
které se dochovaly ve starých listinách až do současnosti, ale také kupříkladu
o informace, které přinášejí

ném drnu“, Vizovice nic
takového nemají. Vznikaly
postupným vývojem půdorysu jednoznačně podél cest,
které vizovickou kotlinu
protínaly. Ať tu existovaly
před vznikem osídlení nebo
až postupně s osídlováním
této hornaté oblasti východní Moravy. Komunikační

cest) šlo o poměrně obtížný dopravní prostor, silně
zamokřený, po jeho překročení s pokračovýním
cest většinou do strmých
svahů. Vzniklo-li zde přesto
postupným vývojem město,
znamená to, že místo bylo
z hlediska dopravního pohybu velice důležité. Dopravní

Umístění reliktů trasy od Lukova na Brumov v půdorysu města. Tečkované čáry zobrazují položení
historických tras (slabší představuje pravděpodobnou starší fázi trasy).

archeologické nálezy. Oba
typy pramenů lze klasifikovat ve většině případů jako
informace přímé. Existuje
však i druh informací, které
historické události či historický vývoj pouze naznačují.
K nim patří také půdorysné
uspořádání lidských sídel.
Především městského charakteru, ale i všech vesnic.
Půdorysné uspořádání
Vizovic má ve srovnání se
sousedními městy Zlínska
zvláštní postavení. Zatím
co z půdorysů historických jader Zlína, Klobouk
a Fryštáku je na první pohled
patrné podle pravidelných
čtvercových náměstí jejich
cílené založení „na zele-

prvky ve svém půdorysu mají
i některá další města jako
Holešov (vidlice cest u kostela), Napajedla (protáhlý
tvar náměstí podle dominující komunikace) i Vsetín
(obtížně interpretovatelný
tvar náměstí na Dolním
Městě), ale tyto prvky jsou
méně výrazné a hlavně není
jich tam tolik na relativně
velice malém prostoru.
Komunikační síť Vizovic
a následně i půdorys města
jsou především produktem nutnosti přechodů
několika potoků, které se
v kotlině stékají. Z hlediska dopravní propustnosti
(měřeno existencí původně výlučně nezpevněných

význam místa nepřímo
může dokládat i založení
kláštera v roce 1261 právě
zde, protože i jiné kláštery
12. a 13. století vznikaly
často u významných dopravních překážek (Třebíčpřechod řeky Jihlavy, Žďár
n. Sázavou-přechod Sázavy,
Louka u Znojma-přechod
Dyje, Tišnov-Předklášteřípřechod Svratky, St. Město
(Velehrad)-přechod řeky
Moravy).
Zlomovým okamžikem
v sídelním vývoji vizovické
kotliny byla však asi doba
ještě před vznikem kláštera někdy v prvé polovině 13. století, kdy vznikly
dva královské hrady Lukov

a Brumov. Jejich vzájemné
spojení mělo jedinou optimální variantu cesty, která
byla možná jedině přes vizovickou kotlinu. Všechny
ostatní varianty by byly
mnohem obtížnější a delší.
Spojnici Lukova a Brumova
je možno pokládat také
za součást delší trasy ze
starého sídelního území
Holešovska až do Pováží, kde
sestupovala k Váhu kolem
hradu Vršatce, nikoliv tedy
Vlárským průsmykem, jak se
dosud mylně a často spojení
této části Moravy s Povážím
zdůrazňuje. Velmi zhruba
lze tuto trasu na moravské
straně definovat současnými
sídly (některé ve středověku
ještě nemusely existovat) –
Přílepy u Holešova, Lukov,
Veliková, Slušovice, Vizovice,
Vlachovice, Brumov. Celou
trasu až na Slovensko lze
sledovat v krajině, kde místy
zanechala významné stopy
v podobě soustav opuštěných
úvozů. Jejich popis je mimo
možnosti rozsahu tohoto
článku, budou zde připomenuty pouze dva relikty této
trasy, které se nachází přímo
ve Vizovicích.
Opuštěný úvoz
Menší soustava opuštěných
úvozů v lesní trati „Chrast“
asi 2 kilometry severně
od Vizovic, některé další krajinné detaily v tomto směru
i nejstarší mapování napovídají, že hlavní cesta od středověkých Vizovic na Slušovice
nešla jako dnes přes Těchlov
ale přes Chrast. Tento směr,
který pochopitelně i zprostředkovával přístup k severním polím, dokládá i hluboký a široký opuštěný úvoz
nedaleko vizovického náměstí (viz mapka). Přeťala ho
Baťova železnice, ale dodnes
je krásným příkladem zbytku
důležité staré cesty nadlokálního a pravděpodobně i nadregionálního významu.
Dušan Cendelín
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Co Čech, to muzikant.....
Povídávalo se o nás, možná už
je to dávno: „ Co Čech, to muzikant“, přiznávám se však, že
v mém případě to určitě neplatí.
Vzpomínám si na svoji učitelku
hudební výchovy, která nezatížena rodinnými povinnostmi,
věnovala všechny své schopnosti výchově mladé generace. Já
jsem byl žák průměrný, trojka
z hudebky a dvojka z chování
tomu také odpovídaly.
V hodině hudební výchovy
jsem se těšil zvláštní pozornosti
„slečny“ učitelky. Neuspěl jsem
při sólovém zpěvu, kde můj
výkon byl označen jako recitace

a zvláštní na tom byla skutečnost, že v hodině češtiny tomu
bylo právě naopak. Neuspěl
jsem ani ve zpěvu sborovém,
kde obyčejně přede mnou stála
učitelka a smyčcem po hlavě
mi do taktu udávala tón. Brzy
ale pochopila, že čím intenzivnější úder, tím horší zvuk ze
mě vychází. Následovně jsem
byl vyzván, abych jenom otvíral
ústa, ale někdy jsem se zapomněl, a v tom případě učitelka
přerušovala výuku v domnění, že slyší školní rozhlas a že
soudruh ředitel nám chce sdělit nějakou závažnou zprávu.

Posléze se mi dostávalo různých
úlev. Byl jsem s různými vzkazy
a úkoly posílán, co možná nejdále a při návštěvách školního
inspektora zamykán s podstrojenými pamlsky v kabinetu, což
se mi velmi líbilo.
Na některé hodiny jsem se
ale těšil, to nám paní učitelka
pouštěla oblíbené gramofonové
desky. Zasněna, s očima zavřenýma často usínala a žák Mareček
z první lavice obratným pohybem ruky vracel přenosku gramofonu na začátek desky. Takto
vzniklou situaci jsme využívali
různým způsobem. V zadních

lavicích probíhal turnaj ve stolní
kopané a někteří vyspělí žáci
vytáhli dokonce balíček karet.
Bylo to krásné a několikrát opakovaná skladba se nám na dlouho vryla do paměti.
Na konci školního roku jsme
za peníze obdržené ze sběru léčivých bylin koupili paní učitelce gramofonovou desku árií
z Prodané nevěsty. Byl jsem
vylosován, abych toto čestné
ocenění předal. Dojatá učitelka
mě zřejmě přes slzy nepoznala
a políbila mě na hlavu tolikrát
poznamenanou jejím smyčcem.
František Kladníček

www.sedesatka.cz – internetový prostor pro seniory
O prázdninách zahájil provoz
významný neziskový internetový projekt pro seniory v České
republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn informačnězábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct
krajů a sedmdesát šest okresů.
Internetový projekt Šedesátka.
cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu,
každý návštěvník může nejen
číst, ale také přispívat, přímo
psát své články nebo posílat
redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje

seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic
neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu
Šedesátka.cz je vytvořit českým
seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů,
prostor k vytváření komunity.
Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje
Jan Vojvodík, šéfredaktor webu
Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.
sedesatka.cz přizpůsobil seni-

Minijesle ve Vizovicích
Milé maminky, na zbožné přání několika z vás, jsme od září
2009 na Rybárně ve Vizovicích začali s hlídáním dětí ve
věku od dvou do tří let (+ -).
• Vnitřní kapacita je pro 5 spících dětí nebo 7 dětí na dopolední hlídání .
• Venkovní kapacita je značná. Děti si můžou hrát na dětském hřišti a v případě špatného počasí uvnitř hospody
v dětském koutku.
• Hlídání probíhá od 7,00 hodin do 15,30 hodin pod dozorem zdravotní sestry a pomocné síly.
• Pokud máte zájem o bližší informace, můžete volat na tel.
číslo 737 432 121, nebo nás navštívit přímo na Rybárně
(volejte, prosím, po 16. hodině).
• Tento provoz je zkušební, a pokud nebude dostatečný
zájem z vaší strany bude ukončen.
Nyní záleží jen na vás zda, jesle ve Vizovicích budou či ne.
Těšíme se na vaše ratolesti!
S pozdravem tety Anička a Janička

orům jednoduché grafické
i technické řešení webu. Hned
v prvních dnech provozu se
na webu vytvořila aktivní seni-

orská komunita, která živě diskutuje a buduje společenské
vztahy.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro
města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti

ze své historie i současnosti,
mohou zvát k návštěvě. Jejich
obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory,
zajímavosti, křížovky, recepty,
tipy a rady. Návštěvník, který
má dost času, se může pohodlně projít celou republikou,
zastavit se třeba v každém kraji
nebo okrese a podívat se, jak
Šedesátka.cz žije u sousedů“
dodává šéfredaktor webu Jan
Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz.
Třeba se budete rádi vracet.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
závazky, které nepustíme k vodě
- jako člen skupiny Veolia Voda se zavazuje poskytovat
svým zákazníkům kvalitní služby.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se v odpovědi na stále rostoucí požadavky svých zákazníků dlouhodobě věnuje zvyšování kvality poskytovaných služeb. Tuto svou
strategii orientace na zákazníka potvrzuje nyní svým novým
a v Česku ojedinělým projektem Závazků zákaznických služeb, který v říjnu startuje.
Vodárny se v deseti zcela konkrétních bodech zavazují
zajistit svým zákazníkům snadnou a rychlou dostupnost
svých služeb, chtějí své zákazníky více a otevřeně informovat
o poskytovaných službách a v neposlední řadě se zavazují být
vůči svým zákazníkům v případě jejich tíživé situace solidární. V případě nedodržení stanovených lhůt ze strany Veolie
dostane zákazník jako omluvu věcný dárek. Společnost chce
prostřednictvím tohoto projektu posílit důvěru svých zákazníků v poskytované služby.
Podrobné znění závazků najdete na www.veoliavoda.cz
a na www.smv.cz.
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Hráz 2009

Ve dnech 14. až 17. září
2009 proběhlo ve Zlínském
kraji v oblasti Vizovické
vrchoviny součinnostní cvičení příslušníků 102. průzkumného praporu generála
Karla Palečka z Prostějova
s Policií České republiky Zlín
- HRÁZ 2009. Vojenští profesionálové rozvinuli společné operační středisko Sirákov
a vybudovali základnu v polních podmínkách Těchlov,
určenou pro koordinaci akce,
podporu a logistické zázemí
bojové jednotky.
Cílem cvičení bylo prohloubit spolupráci mezi
Armádou České republiky
a Policií ČR v plnění společných úkolů v období přijatých mimořádných opatření, dále prověřit fyzickou
zdatnost a psychickou odolnost vojenských profesionálů, procvičit štáb a jednotky praporu v plnění úkolů
v civilním sektoru. Fiktivní
námět cvičení simuloval

činnost radikálních skupin
ze zahraničí na území státu
a jejich zajištění vlastními
jednotkami.
Část průzkumných orgánů
praporu vystupovala v roli
polovojenských skupin, které
se zaměřily na ochromení
vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České
republiky. Získávali informace o objektech orgánů
územní samosprávy, státních
institucích, ale i objektech
sloužících veřejnosti s cílem
destabilizovat bezpečnostní
jednotky. Cílem činnosti průzkumné roty „P“ ve spolupráci s příslušníky Policie ČR
bylo naopak zajistit protivníka. V oblasti Vizovic působilo
250 příslušníků policie a 102.
průzkumného praporu.
Rozvinutí a aktivace tzv.
Hráze v osídlené lokalitě mezi
obcemi Vizovice a Pozděchov
bylo vyvrcholením cvičení.
Uzavření úseku přechodu
radikálních skupin a zabez-

pečení jeho neprůchodnosti
mělo zabránit přechodu polovojenských dvoučlenných
týmů za podpory vrtulníku
Policie ČR s termovizí a kontrolně propouštěcího místa
na příjezdových komunikacích. Propátrávání a střežení
linie s možným výskytem
mrtvých schránek, díky nimž
získávaly polovojenské týmy
informace o trase přesunu,
hrálo významnou roli při
odhalení protivníka.
Příslušníci roty hloubkového průzkumu představovali
polovojenské týmy napojené
na radikální skupiny v dané
oblasti. Překonávali trasu
přesunu zejména v nočních
hodinách. Cvičení se v mnohém nelišilo od standardního vyvedení ve vojenských
výcvikových
prostorech,
ale náročný terén Valašska,
spánková deprivace i pohyb
v osídlených aglomeracích
byly novinkou a značným
posunem v získávání zku-

šeností. „V reálných podmínkách bychom se snažili
vyhnout kontrolně propouštěcím místům, ale vzhledem
ke koncepci cvičení, jsme
poslední úsek překonávali v ranních hodinách, což
značně zjednodušilo naše
odhalení,“ zdůraznil jeden
z velitelů týmu podporučík
Tomáš Galek.
Zajištěno bylo téměř
50% polovojenských týmů.
„Vzhledem k cíli cvičení
a situaci, kdy se jedná o bezpečnost státu, je pro nás
prioritou odhalit a zajistit
skupiny, které by daný stav
mohly narušit. Mne, jako
zástupce velitele praporu,
na druhou stranu těší úroveň
vycvičenosti vlastních vojáků
a jejich schopnost přizpůsobit se zátěžovým situacím“,
uvedl zástupce velitele praporu major René Sabela.
kapitánka Jolana
Fedorková, Velitelství
společných sil Olomouc
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Jak se píše kronika města…
První kroniky o Vizovicích se datují rokem 1907.
Po vyhoření městského
archívu byly psány zmínky
o dění ve městě panem
Janem Rychlíkem, účetním spořitelny. Bez přerušení byla kronika psána až
do roku 1988. Toto svědectví je dnes uloženo v archívu na Klečůvce. Po tomto
roce již došlo k několika
mezerám. Navazuje částečně rok 1993, a roky 2000
a 2001. Činnost kronikáře Mgr. Jiřího Ludvíčka
začíná po roce 2006,2007.
Psaní kroniky je dnes
povinnost každé obce ze
zákona. Avšak neexistují postihy.Tudíž ne každá
obec v dnešní době svou
kroniku vede.………..
Určitě může být zajímavé-zastavit čas – a pomocí
ručně psaných řádků se
dostat pomyslně“cestováním v čase“ o stovky let
nazpět…
Jak se lidem tenkrát žilo?
Co bylo jejich prioritou?
V roce 2010, kdy budou
Vizovice slavit – uplyne
440 let, kdy se staly městem a v roce 2011 to bude
750 let - od první písemné
zmínky o Vizovicích a to
v souvislosti s klášterní listinou a jeho majetkoprávní existencí.“
A proto se určitě naskytne příležitost – zhlédnout
i naši kroniku města.
K tomu, abychom pokračovali v tradici vedení
kroniky, dnes hodně přispívá Mgr. Jiří Ludvíček,
který se ujal této činnosti
a tím i svědectví o životě
v našem městě pro další
pokolení.
Protože je to činnost
velmi zajímavá-zeptala
jsem se:
Kdy jste byl osloven,

aby jste začal pracovat
na psaní kroniky?
Patrně – někdy v roce
2006, po nástupu nových
členů zástupců města-po
volbách. Velice jsem nabídku zvažovat, nebylo to jednoduché. Mám problémy….
nepocházím z Vizovic, moje
rodiště je v Čechách, čili
nejsem z tohoto kraje. Navíc
v roce 2006 jsem byl ještě
v činné službě ve škole jako
učitel. A při tomto zaměstnání se práce kronikáře podle mého názoru –nedá
zvládnout. A pak tu je ještě
jeden důvod. Předchůdce –
kronikář Gustav Imrýšek
je vysoko postavená laťka.
Minimálně jsem chtěl čekat
až po ukončení plného úvazku v zaměstnání…
Jsou to již 3 roky co vedete kroniku - ale
co Vás jako zajímavost/
např. historickou/ oslovilo v kronice nejvíce/
nejsilněji/?
Systematičnost práce kronikáře Gustava Imrýška.
Jeho přístup, práce, dlouholetost, zkušenosti… Tím
je mi můj předchůdce jako
kronikář pan Imrýšek vzorem.
Jaký je rozdíl mezi psaním před sto lety a nyní?
Rozdíl je určitě v rozsahu tématu a způsobu psaní.
A to hlavně po formální
stránce.Dnes se může oficiálně psát na počítači, i když
se určitě píše i ručně - jsou to
krásné kroniky po estetické
stránce,výtvarně zpracované. Pan Imrýšek byl navíc
součastně schopný malíř
a jeho možnosti byly daleko
širší. Já bych už v dnešní
době toho nebyl schopen.
Navíc zase tištěná kronika
má i své přednosti. V publikaci je přístupnější a znám

kroniky, které se vydávají tiskem a vycházejí jako
knihy. Dále témata jsou
jiná-než dříve.To se psalo
jen o škole, zemědělství nebo
obživě. Na krajinu, počasí
se lidé nedívali jen z hlediska odpočinku a rekreace
- ale z pohledu obživy. Byli
na ní doslova závislí svou
existencí. Činnost člověka je
dnes na druhou stranu daleko mnohostrannější - jak
život, tak práce, zábava...
Každý kronikář zanechá ve svých řádcích něco
ze svého-osobního poslání, dalším generacím. Co
Vy by jste chtěl uchovat
a zmínit jako důležité
poselství, které se bude
týkat našeho města
a občanů?
Kronika má mnohé mezery. Potřebuje doplnění v čase
a událostech. Takže žádné
veliké myšlenky. Určitě si
zaslouží dopsat - co bude

možné dohledat, zaznamenat, co ještě zbývá, doplnit
stopy, které lidé zanechali
v našich dějinách města.
V poslední době jsou různé
záznamy v organizacích –
psané na počítačích a často
postupně mizí , jsou ztraceny.
Takže určitě uchovat a předat na správné místo…
A závěrem- co popřejete
Vizovicím jako kronikář
do dalších let?
Aby se i nadále o kroniku
města lidé dobře starali, aby
se i příští kronikáři mohli
zabývat současností, která
se teprve po létech stane
minulostí…..
Děkuji
za
upřímné odpovědi a věřím, že
bude náš“vizovický poklad“
vždy ve správných rukou
a poslouží dobré věci.
Jaroslava Divílková
a kronikář města
Mgr. Jiří Ludvíček

Dotek®, o.p.s Pardubská 1194
v Domě s pečovatelskou službou nabízí ošetření nohou

PEDIKÚRU – KVALITNĚ

Objednávky na tel.: 774 033 143

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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SPORT
Tenisový Burčák CUP 2009

V sobotu 19. září 2009
pořádal Tenisový klub
Vizovice tradiční Burčák
CUP. Tento turnaj čtyřher je
velmi oblíbený pro svou uvolněnost a přátelskou atmosféru, a proto někteří hráči
neváhali přijet až z dalekých
Domažlic.
„Burčákový“ turnaj se
na vizovických kurtech hraje
každoročně na závěr tenisové
sezóny a můžou se přihlásit všichni, kdo mají zájem
si zahrát a nezáleží na věku
nebo tenisovém umění.
Dvacet přihlášených hráčů se
rozdělilo do 2 skupin po pěti
párech. Ve skupině hrál každý
tým 4 zápasy a vítězové skupin postupovali do finále.
Ve finále se potkali dvojice Pilčíková Petra – Kristl
Roman s bratry Zdeňkem
a Janem Churými. Bitvu se
soupeři a únavou nakonec
vybojoval herně vyrovnaněj-

ší pár Churý-Churý, kterým
ještě jednou gratuluji!
Zbylým 18 hráčům gratuluji také, protože objednané slunce a teplé počasí
skutečně dorazilo a vítězem

Za "Vizovskú trnkú"
putovalo sedmdesát turistů
V sobotu 15. srpna se v okolí Vizovic uskutečnil již
7. ročník turistického pochodu "Za vizovskú trnkú".
Pořadatelé z Klubu českých turistů Zlín vybrali 5 tras v délce
10,20,30 a 42 km a naučnou stezku "Vizovické prameny" (14
km), které vedly po značených turistických trasách. Pochodu
se za pěkného počasí zúčastnil rekordní počet 70 pochodníků
z Česka (63 účastníků ze 36 míst Moravy a Čech) i Slovenska
(7 účastníků z 5 míst). Nejvzdálenější účastník byl z Karlových
Varů (46 let), ze Slovenska přijel nejvzdálenější účastník
z Popradu (71 let). Nejstarším byl turista z Prostějova (76 let,
šel 30 km), nejmladší byl 13-ti měsíční chlapec ze Zlína, ušel
asi 600 m ... Kromě zážitků z trasy a setkání s přáteli mohli
účastníci pochodu ochutnat produkt sponzora akce firmy
R. Jelínek a zakoupit si suvenýr - skleněnou trnku s červem,
vyrobenou v Jizerských horách. Poděkování patří i Sokolu
Vizovice za místo startu a cíle a ubytování pochodníků, kteří
se těší na další ročník.
Jiří Tomáš, KČT Zlín

se stal každý, kdo strávil příjemný den, zažil dobrý tenis
a pobavil se s přáteli. Děkuji
organizátorům, kteří se starali o chod turnaje a Petrovi
„Jaguárovi“ Pšenčíkovi, který

opět kouzlil se svým grilem.
Tenisová sezóna 2009 končí
a můžeme se pomalu těšit, co
přinese ta následující…
Za vizovický tenis
David Pechal

Vítězové turnaje bratři Zdeněk a Jan Chuří.

OB Vizovice, občanské sdružení
pořádá nábor nových členů
do oddílu orientačního běhu
každý čtvrtek
v 17.00 před tělocvičnou nové školy

POZVÁNKA NA KLUBOVÝ VEČER
TJ Sokol Vizovice vás zve na vánoční Klubový večer,
který se uskuteční v sobotu
28.listopadu 2009, začátek v 18 hod.

www.obvizovice.cz, tel.: 736 540 494
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INZERCE
Práce na PC - www.internetjob.cz/kov
Nabízím doučování!
Předměty: Matematika, Chemie, Fyzika
Rozsah: Základní, střední a vysoká škola
Kontakt: Ing. Petr Hruzík

Tel.: 724 725 872

Hračky, papír, dárky, školní a kancelářské potřeby, Vizovice, Masarykovo náměstí, 1. patro nad
potravinami CBA, (dříve Enfin). Otevřeno od pondělí do pátku, od 7.30 hod do 17 hod a v sobotu
od 8.30 hod do 11.30 hod
Těšíme se na vaši návštěvu.

Stali jste se účastníkem
dopravní nehody?
• Měli jste nehodu jako řidič,
spolujezdec, chodec, cyklista?
• Byla Vám způsobena újma na zdraví?
• Zemřel při nehodě Váš blízký?
• Nezískali jste náležité odškodné?
• Jste nespokojeni s výší odškodného?
• Nemáte peníze na advokáta? Nevíte si rady?
Pak neváhejte a obraťte se na nás!
Pomůžeme Vám získat odškodné!
Lze nárokovat až 4 roky zpětně od nehody.
Zabýváme se získáváním náležitého odškodného pro účastníky dopravních nehod. Bez vstupních poplatků, vše vyřídíme za Vás!
Kontakt:
Pavel Kadlčák, mob.: 604 544 938
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Informace Policie ČR Vizovice

Dne 31. srpna 2009 na zasedání Zastupitelstva města
Vizovice se uskutečnila prezentace činnosti Policie ČR, konkrétně Obvodního oddělení Vizovice. Dovolte, abych využil
tuto příležitost a stručně představil toto pracoviště i vám,
čtenářům Vizovských novin.
Uvedené pracoviště je definováno jako oddělení III. typu.
Plánovaný stav zaměstnanců zahrnující dvacet tři policistů
a jednoho provozního pracovníka vyplývá ze systemizace
pracovních míst, kterou určují tabulky platné pro Policii
ČR. Naše oddělení spravuje území o celkové rozloze 157
km2, na kterém žije přibližně 17 965 obyvatel. Nacházejí se
zde dvě města a patnáct obcí.
V letošním roce naše obvodní oddělení řešilo 84 trestných
činů, což je o 40 deliktů méně než v roce 2008. Z celkového
počtu trestných činů dosáhla obecná kriminalita úroveň 57
procent. V tomto případě se jedná především o majetkové
trestné činy, z nichž 28 % představují krádeže vloupáním,
v 58 % se jedná o prosté krádeže a ve zbývajících 14 % jsou
zahrnuty ostatní typy kriminální činnosti.
Přímo na území města Vizovice jsme od začátku roku
až doposud zaregistrovali 707 přestupků, mezi nimiž mají
značný podíl přestupky v silničním provozu. Kromě nich
bylo v daném období spácháno 32 trestných činů. Z tohoto
počtu bylo objasněno 17 případů. Některé z nich se řešily
přímo ve zkráceném přípravném řízení. Nejčastěji se jednalo
o trestné činy spáchané v dopravě. Nejvyšší podíl na nich
měli řidiči, kteří usedli za volant vozidla pod vlivem alkoholu anebo bez řidičského oprávnění, případně mařili úřední
rozhodnutí spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
K úspěchům našeho oddělení můžeme připočítat i objasněné majetkové trestné činy, kdy rychlý a kvalitní zásah
policistů oddělení umožnil zadržet pachatele přímo na místě
činu. O některých z těchto událostí jsem vás již informoval
ve starších číslech Vizovských novin.
Policisté našeho oddělení průběžně odhalují rozličné
přestupky, narušování veřejného pořádku a protizákonné
jednání jednotlivců i skupin občanů. Aktivita policistů,
která těmto lidem „kříží plány“, není pochopitelně vítána.
K reakcím na postupy policie patří anonymní dopisy se stížnostmi na nečinnost policistů, osočováni příslušníků policie,
nepravdivá tvrzení vnášená do internetových diskusí atd.
Mohu vás ujistit, že jsme otevřeni dialogu a přivítáme věcné,
konkrétní a konstruktivní podněty k činnosti Obvodního
oddělení Vizovice. Zároveň bych rád připomenul, že bezpečnost občanů a veřejný pořádek není výlučně záležitostí
policie, nýbrž i věcí občanů, kteří svým zájmem o veřejnou
sféru a zodpovědným přístupem k dění okolo sebe mohou
přispět z hlediska bezpečnosti ke zvýšení kvality života
v místě svého bydliště.
Na závěr bych chtěl zveřejnit informaci týkající se platnosti řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do

31. prosince 2000. Jejich držitelé jsou povinni vyměnit tato
oprávnění nejpozději do 31. prosince 2010. Po uplynutí
doby stanovené pro jejich výměnu pozbývají tyto řidičské
průkazy platnost.
npor. Bc. Jiří Ježík, vedoucí oddělení
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného
podle místa trvalého pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do
5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního
poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku,
vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).
http://www.vymentesiridicak.cz/

www.trendfoto.cz

Fotografické a reklamní služby
Otevøeno
Pondìlí - Pátek
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Masarykovo nám. 144, VIZOVICE
Tel.: 577 452 747, 603 446 972
email: studio@trendfoto.cz
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