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Zprávy ze zasedání zastupitelstva města Vizovice dne 1. 12. 2009 a 17. 12. 2009
• Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo Smlouvu č.
09027196 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
•Z
 astupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 846/2 v k.ú.Vizovice Jitce Mořinglové za cenu 1 000 Kč.
• Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 4550/29 v k.ú.Vizovice
firmě PKN nábytek, s.r.o. za cenu 118 000 Kč.
• Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 4550/30 v k.ú.Vizovice
Františku Hurtovi za cenu 104 000 Kč.
• Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 752/51 v k.ú.Vizovice firmě RUDOLF JELÍNEK a.s. za cenu 600 000 Kč.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 4379/2 v k.ú. Vizovice.
• Zastupitelstvo schválilo prodej domu č.p. 416 včetně pozemku p.č.st.
222/1 v k.ú.Vizovice Milanu Kališovi a Radomíru Kališovi za cenu
2 500 000 Kč.
•Z
 astupitelstvo odsouhlasilo prodej prioritní akcie společnosti
RUDOLF JELÍNEK, a.s. v držení Města Vizovice v nominální hodnotě
3 210 444 Kč panu Pavlu Dvořáčkovi za cenu 2 562 400 Kč a pověřilo starostku k podpisu smlouvy o úplatném převodu cenných papírů.
•Z
 astupitelstvo schválilo znění kupní smlouvy, kterou se převádí pozemek p.č. 5350/7 v k.ú.Vizovice z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Vizovice za cenu 34 140 Kč.
• Zastupitelstvo schválilo vyřazení lokality 15B, 15E a 15G z projednávaného návrhu změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Vizovice
z důvodu prokázání nekoncepčnosti řešení.
• Zastupitelstvo schválilo hlavní zásady pro stanovení urbanistické koncepce Územního plánu Vizovice, tyto zásady jsou uvedeny bodech
1 až 4 :
1. V
 území vymezeném na jižní straně železničním koridorem a na severu severní hranicí k.ú. Chrastěšov (severní okraj města, rozptýlené pasekářské osídlení a místní část Chrastěšov), budou uvažovány
jen dostavby stávající obytné zástavby; nebudou zde soustřeďovány žádné větší rozvojové plochy pro bydlení a nebudou zde navrhovány žádné plochy pro výrobu.
2. Území vymezené na severní straně železničním koridorem
a na jihu koridorem budoucí trasy rychlostní silnice R 49 (centrální část města) bude uvažováno jako hlavní rozvojový prostor,
kde budou soustřeďovány hlavní rozvojové plochy, včetně ploch
pro výrobu.
3. V
 území vymezeném na severní straně koridorem budoucí trasy
rychlostní silnice R 49 a na jihu linií lesních porostů (jižní okraj města, rozptýlené pasekářské osídlení a plochy soustředěné rekreace),
nebude uvažován žádný rozvoj, území bude využíváno stávajícím
způsobem.
4. Ú
 zemí vymezené na severní straně linií lesních porostů a na jižní
straně jižní hranicí k.ú. Vizovice (lesní komplex Spálený) bude ponecháno jako nezastavitelné, s prioritními zájmy ochrany přírody
a krajiny.
• Zastupitelstvo schválilo zapracování požadavků uvedených v tabulce
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto materiálu, do konceptu Územního plánu Vizovice.
• Zastupitelstvo zamítlo zapracování požadavků uvedených v tabulce
č. 2.1 a lokalit v tabulce č. 2.2, které je nedílnou součástí tohoto materiálu, do konceptu Územního plánu Vizovice.
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• Zastupitelstvo stanovilo pravidla rozpočtového provizoria pro město Vizovice na rok 2010 takto: čerpání nekapitálových výdajů čtvrtletně do výše 25 % skutečných nekapitálových výdajů za rok 2009,
čerpání výdajů u schválených investičních akcí podle uzavřených
smluv o dílo.
• Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 21Z dle přílohy.
• Zastupitelstvo uložilo vedoucí finančního odboru zpracovat návrh
rozpočtu na rok 2010 tak, aby nebyl překročen schodek ve výši
3 240 000 Kč.
• Zastupitelstvo schválilo použití části výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2010 na kulturní a sportovní účely.
• Zastupitelstvo uložilo vedoucí finančního odboru předložit zprávu o hospodaření Nadace města Vizovice za roky 2007 a 2008
do příštího zasedání zastupitelstva.
• Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice
č. 5/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 3/2003 o místních poplatcích.
• Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 4/2003,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice
č. 7/2009 o reklamních a plakátovacích plochách.
• Zastupitelstvo schválilo ceník Technických služeb města Vizovice pro
rok 2010.
• Zastupitelstvo schválilo změnu zřizovací listiny týkající se výkonu veřejné služby u příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice.
• Zastupitelstvo souhlasilo s odpisem pohledávky – ZLATÝ JELEN spol.
s r.o.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené zprávy o činností komisí
RMV, výborů ZMV, příspěvkových organizací a organizačních složek Města Vizovice za rok 2009.
• Usnesení Zastupitelstva a Rady města Vizovice je zveřejňováno
na úřední desce a na internetových stránkách www.vizovice.eu /
Místní správa / usnesení ZM a RM.
Ing. Jaroslav Burkart, místostarosta

Informace pro občany
Na základě informace zveřejněné ve Vizovských novinách č. 4 /2009
o zpracovávání nového Územního plánu Vizovice sdělujeme, že projednání konceptu územního plánu předpokládáme v měsíci březnu - dubnu 2010. Přesný termín projednání konceptu Územního plánu Vizovice
bude zveřejněn formou veřejné vyhlášky na úřední desce města Vizovice
a na www.vizovice.eu.
Ing. Ivana Valachová
Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou první číslo Vizovských
novin letošního roku. Jak jste si jistě všimli, má zbrusu „nový kabát”.
Věříme, že se vám inovace grafiky i tiráže bude líbit a že zůstanete
našimi věrnými čtenáři. I nadále se budeme snažit o přinášení zpráv
a zajímavostí z našeho města, které by vás mohly zajímat. Těšíme se
na vaši spolupráci.
Zuzana Štalmachová, šéfredaktorka
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Počátek nového roku
Mrazivé noci a o něco méně mrazivé dny provází letošní zimu,
která je zimou jak se patří. Sníh a mráz svou silou zaměstnávají naši
mysl tak, že zastiňují ostatní události v čase počátku nového roku
2010, do kterého vstupujeme, o kterém víme, že nebude jednoduchý
a v němž budeme muset i nadále šetřit. Počasí se však evidentně chová zcela opačně. Bohatá sněhová nadílka potěšuje především děti,
stejně jako tvořící se kluziště téměř na každém kroku. Síla mrazu, který přímo jiskří, se jakoby tetelí podobný horkému vzduchu v létě. Jen
slunce se skrývá za šedí oblohy a velmi spoře rozjasňuje tvář krajiny.
Pouštíme se do odklízení sněhu, abychom měli k sobě blíže. V souvislosti s úklidem sněhu musím poděkovat za pomoc všem, kteří i po změně zákona o odpovědnosti za úklid chodníků, nadále uklízejí chodníky před svým domem. Štědrost sněhové nadílky je tak velká, že přes
všechnu snahu není možné uklidit celé Vizovice a Chrastěšov jak bychom si přáli, natož naráz.
Pomyslně prohazujeme cestu do začátku nového roku, který i tentokrát voní atmosférou možné změny. Za sebou necháváme to, co jsme
prožili a dokázali v roce minulém. Dokončili jsme II. etapu rekonstrukce základní školy, dobudovali skate park za budovou ZŠ, vyměnili
okna v budovách DDM Zvonek a prádelny, dokončili ozelenění sídliště Růžová, získali dotaci na kanalizaci, ŘSD dokončilo opravu mostu spojujícího obě náměstí společně s opravou přilehlých komunikací.
Byly ošetřeny dva památné stromy, v rámci krizové infrastruktury bylo
vybudováno 64 tzv. akustických hnízd varovného a akustického systému (rozhlas) společně s umístěním 16 bezpečnostních kamer, podařilo se zabezpečit výjezd hasičů pomocí světelné signalizace. I v minulém roce jsme pomohli novou investicí, tentokrát určenou k dokončení střechy nad secesní přístavbou nemocnice, z programu regenerace
městské památkové zóny (465 tisíc Kč + město 132 857 Kč) a vybudovali například kontaktní místo CzechPOINT. Výše získaných dotací
se v uplynulém roce dotkla hranice 40 milionů korun.
„S příchodem nového roku (slovy Ing. Petra Horáka) se vracíme
k hodnotám počátku našeho letopočtu, kdy nám byla ukázána cesta k ideálům lidského bytí. Přes všechny obtíže a překážky můžeme

říct, že žijeme v době, o které mnohé generace našich předků mohly jen snít. Máme všechny předpoklady prožít šťastný a spokojený život. To, co nás mnohdy více než znepokojuje, jsou proti dřívějšku jen
malichernosti.
Nenechme si proto brát radost ze života špatnými zprávami. V letošním roce budeme opět rozhodovat o tom, kdo za nás bude jednat
v parlamentu, ve vládě i na radnicích. Přejme si, aby to byli lidé rozumní a dobří. Buďme si však vědomi toho, že není v silách nikoho zajistit
ráj na zemi. Cestu k němu si totiž musí najít každý sám“.
Potěšující čas vám všem spojený s příjemnými procházkami zimní krajinou i stránkami Vizovských novin, oděných do nového kabátu.
Alena Hanáková, starostka města

Pohled ze zimního parku na kostel sv. Vavřince.

Vizovická památková zóna
Na základě doporučení Národního památkového ústavu
(NPÚ) v Kroměříži jsme zažádali
Krajský úřad Zlínského kraje (KÚ)
o vytvoření plánu ochrany památkové zóny ve Vizovicích. Ten
je možné vytvořit a uvést v život
na základě novely zákona o státní památkové péči, která je platná
od roku 2008.
V novelizovaném zákoně č.
20/1987, o státní památkové péči, řeší plán ochrany § 6a,
ve kterém je uvedeno následující:
„(1) Krajský úřad může po projednání s ministerstvem kultury, orgánem územního plánování a příslušnou obcí jako dotčenými or-
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gány vydat opatření obecné povahy o ochraně památkové rezervace nebo památkové zóny
nebo jejich částí (dále jen „plán
ochrany“), ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska
státní památkové péče, a ve kterém lze určit, u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale
jsou v památkové rezervaci nebo
památkové zóně, nebo u jakých
druhů prací na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných
prostranstvích (dále jen „úprava
dřevin“), je vyloučena povinnost
vlastníka (správce, uživatele) vy-

žádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2.“
Situace je tedy taková: KÚ potvrdil Městu Vizovice doručení žádosti. Bude probíhat komunikace
mezi NPÚ a KÚ, na základě které bude mít po nějaké době KÚ
dostatek materiálů, aby vydal
opatření obecné povahy (OOP)
o ochraně památkové zóny ve Vizovicích. Dle výše zmiňovaného
zákona lze vydat OOP na dobu
nejdéle 10 let. Poté by se měl proces opakovat.
Shrnuto a podtrženo: Komunikace mezi KÚ a NPÚ může trvat
i několik let (podle informací, které
jsem dostal, to bude snad 2 – 3

roky). Zákon totiž v této věci nestanovuje žádné lhůty. Po osobní
návštěvě NPÚ a tel. rozhovorech
s KÚ jsem toho názoru, že se hned
tak vydání OOP nedočkáme. Ale
můžu vás uklidnit tím, že se často
mýlím a tak tomu může být i v tomto případě. Až k vydání dojde, měli
by být majitelé nemovitostí, které
jsou „nesmyslně“ zařazeny do památkové zóny, ušetřeni povinnosti
vyžádat si závazné stanovisko památkářů ke stavbám, změnám staveb, bouráním, udržovacím pracem atp. Ještě mám jednu důležitou informaci – novela citelně zvýšila sankce za porušení zákona.
Jan Špaňhel
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Vizovice uspěly se žádostí o dotaci na kanalizaci a vodovod
Ke konci loňského roku obdrželo město Vizovice kladné
Rozhodnutí ministra životního
prostředí o poskytnutí podpory
na projekt ,,Kanalizace a vodovod města Vizovice“, předložený v rámci Operačního programu životní prostředí. Vizovicím se
tak konečně podaří dořešit stav
vodohospodářské infrastruktury
v souvislosti s požadavky směrnice Rady 91/271/EHS o čištění
městských odpadních vod.
Předmětem projektu, jehož
celkové náklady se pohybují
v řádech 40 mil. Kč, je vybudo-

vání jednotné kanalizace a vodovodu na ul. Příkrá, ul. J. Haly,
dobudování veřejné kanalizace
v ul. Slušovská, doplnění kanalizace na ul. Říčanská a výstavba
kanalizace na ul. Lázeňská, Kopanická a Chrastěšovská. Nově
vybudovaná kanalizační síť dosáhne délky 2,82 km, vodovodní
síť pak 0,45 km. Získaná dotace
ze strukturálních fondů EU na realizaci výše uvedené vodohospodářské infrastruktury činí cca
30 mil. Kč.
V tuto chvíli čeká město nelehký úkol spojený s přípravou

nezbytných dokladů k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Po stránce projektové přípravy (projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení a provedení stavby) je
projekt připraven. V současné
době probíhá řízení pro vydání
stavebního povolení na realizaci akce. Dokončuje se zadávací
řízení na výběr technického dozoru investora a zároveň probíhají přípravy na zadávací řízení
dodavatele stavby. V souvislosti s nově budovanou infrastruktu-

rou bude zapotřebí dořešit stav
provozování v souladu s evropskou legislativou.
Dle předpokládaného harmonogramu by stavební práce, pokud nedojde k nepředpokládaným problémům, mohly začít již
v červenci tohoto roku. Ukončení realizace projektu je naplánováno na konec roku 2011. Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení 1 148 EO
(ekvivalentních obyvatel) na kanalizační síť a 168 obyvatel
na vodovodní síť.
Ing. Jana Kubíková

Uvedená loga patří ke všem článkům euromanažerky Ing. Jany Kubíkové na této straně.

„Regenerace zeleně sídliště Růžová” čeká poslední kontrola
Projekt ,,Regenerace zeleně
sídliště Růžová“ již byl ukončen.
Před koncem minulého roku byla
provedena kontrola na místě pracovníkem Státního fondu životního prostředí. Předmětem kontroly
byla kontrola samotné dodávky,
kontrola skutečného stavu fyzické realizace projektu s časovým
plánem realizace včetně kontroly dodržování národních předpi-

sů a předpisů Evropského Společenství. Závěrem zjištění kontroly byl pouze jeden nedostatek
a to neprovedení osetí a zaválení travní plochy z důvodu klimatických podmínek. Tento nedostatek jsme však napravili ještě před
koncem roku ihned, jak nám počasí dovolilo.
Nyní projekt ,,Regenerace zeleně sídliště Růžová“ čeká ješ-

tě poslední kontrola, a to kontrola pracovníky Agentury ochrany
přírody a krajiny, která by měla
proběhnout nejpozději do konce dubna tohoto roku. Poté město
ve vztahu ke Státnímu fondu životního prostředí zpracuje závěrečné vyhodnocení akce.
Obyvatele města žádáme,
aby k zeleni přistupovali šetrně,
neboť město je vázáno k řádné-

mu plnění účelu, pro který byl projekt realizován, po dobu neméně 10 let od ukončení realizace
akce. Touto cestou bychom chtěli
zejména obyvatelům daného sídliště poděkovat za součinnost při
realizaci dané akce. Podněty pro
návrhy a připomínky k dalším krokům revitalizace, budou předmětem řešení v jarních měsících.
Ing. Jana Kubíková

Nový kabát pro Mateřskou školu Vizovice
V srpnu loňského roku město Vizovice nechalo zpracovat
energetický audit včetně projektové dokumentace řešící realizaci úspor energie Mateřské školy Vizovice. Na základě těchto podkladů byla městem zpracována žádost o dotaci s názvem ,,Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Vizovice“,
která byla následně odevzdána
do XI. výzvy Operačního programu životní prostředí. Počát-
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kem tohoto roku se výše uvedený projekt objevil na seznamu
projektů, kterým byla schválena
dotace.
Na snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve Vizovicích
byla vyčleněna dotace ve výši
cca 3,3 mil. Kč.
Celkové předpokládané náklady na investiční akci jsou cca
5,6 mil. Kč.
Realizací tohoto projektu budou do nových kabátů obleče-

ny obě budovy mateřské školy,
tzv. nová i stará budova. Stavební úpravy budou spočívat ve výměně stávajících oken a vchodových dveří, v zateplení obvodového pláště budovy, zateplení
stropu nad posledním podlažím
a stropu nad suterénem.
Dříve, než se však město pustí do samotné realizace, která
by mohla začít v červnu tohoto
roku, je nezbytné provést výběrové řízení na dodavatele sta-

vebních prací a technického
dozoru investora. Našim hlavním cílem je dosáhnout zlepšení energetických vlastností obálky budov MŠ Vizovice, které povede ke snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění objektů. Zároveň věříme, že
přispějeme k vytvoření příjemného prostředí pro obyvatele našeho města.
Ing. Jana Kubíková
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Zlín má schválenou dotaci u 70 projektů podporujících životní prostředí

Během prvních dvou let existence Operačního programu Životní prostředí byla schválena dotace pro 70 projektů z okresu Zlín
– tedy o 30 více, než je celostátní okresní průměr. Zatímco v průměru na okres připadá 627 milionů korun, schválený objem dotací projektů v rámci zlínského okresu
dosáhnul téměř 757 milionů korun.
Jedním z úspěšných žadatelů byla
také obec Vysoké Pole s plánem
na vybudování vzdělávacího centra pro environmentální výchovu.
„Ve zlínském kraji vznikne vzdělávací centrum, které svou činnost
zaměří na jednotlivé složky krajiny,
jejich dynamiku, vztah mezi stavem
prostředí a hospodářskou činností člověka. Významnou část aktivit

budou tvořit kurzy a popularizace
tradičních řemesel - jako prostředku obživy zemědělců v dobách minulých a jako součást kulturního dědictví v současnosti. Tyto služby budou poskytovány nejen široké veřejnosti, studentům základních a středních škol, ale i odborníkům,“ říká
projektový manažer Jaroslav Chlad
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 26,9 milionu korun, přičemž dotace v tomto případě činí 23,2 milionu korun. Rozdíl mezi schválenou dotací a celkovými investičními náklady zaplatí obec ze svého rozpočtu.
Ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys vyplývá, že Zlín se
řadí mezi území nejméně postižené

Vizovice městem
Město Vizovice v následujících letech čekají dvě výročí.
Jednak roku 2010 nekulaté výročí povýšení na město, které si
vyžádal dle kronik jeho majitel pan Zdeněk Kavka z Říčan na císaři Maxmiliánovi II. roku 1570. Od tohoto data si připomínáme
si v tomto roce uplynulých 440 let.
Ale v roce příštím kulaté výročí 750 let od první zmínky v roce
1261 v zakládající listině kláštera vizovického vydané Smilem
za Střílek a Brumova se souhlasem krále Přemysla Otakara II. datované 20. srpna 1261 v Olomouci. Originál této listiny se nezachoval, existuje pouze padělek, který zahrnuje doplňky o majetku kláštera.
O podrobnostech z dějin Vizovic chystáme ještě další publikaci
z pera předchozího kronikáře pana Gustava Imrýška.
redakce

antropogenní činností v kraji – má
vyšší podíl půdy rekreačního rázu
než zastavěných ploch. Zlín si také
dobře vede v třídění odpadu – má
nejhustší síť nádob na tříděný odpad a současně největší množství recyklovatelného odpadu ze
všech obcí v kraji. Naopak exhalace zplodin jsou zde nadprůměrné, což však hovoří o dobře rozvinutém podnikatelském prostředí
s vysokým podílem středních a velkých firem.
Za první dva roky fungování
Operačního programu Životní prostředí bylo v celé České republice
podpořeno více než 3000 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 48,3 miliard korun. Do roku 2013 má být z ev-

ropských fondů uvolněno více než
5 miliard eur (asi 128 miliard korun). Obce a podnikatelé ve Zlínském kraji mají zatím schválené
projekty za téměř 2,8 miliardy korun - krajský průměr přitom činí téměř 3,5 miliardy korun.
Žadatelé o finanční podporu
z OPŽP mají široké možnosti, jak
se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se
obrátit na Krajská pracoviště, která poskytují osobní konzultace. Úplnou novinkou jsou nová Regionální
poradenská a informační místa, tzv.
RPIMy. Ta mají zájemcům sloužit
především v oblasti finančně-technického poradenství a také aktivně
iniciovat projektové záměry.
Více na www.opzp.cz

I vy můžete inzerovat
ve Vizovských novinách
Cena inzerce je 6 Kč/cm2.
Noviny vycházení jako dvouměsíčník v nákladu 1.900 ks.
Orientační rozměry a ceny inzerce:

1 strana
cca 18 cm x 24 cm
cca 2550 Kč

1/2 stránky
cca 18 cm x 12 cm
cca 1224 Kč

1/4 stránky
cca 9 cm x 12 cm
cca 576 Kč

Rozměry inzerce chystejte na rozměry sloupečků novin,
výšku můžete zvolit dle své potřeby.
Inzerát může mít i jiné rozměry, než jsou uvedeny výše.
O umístění inzerce rozhoduje Redakční rada Vizovských novin.
Vaše inzeráty můžete zasílat na e-mail stalmachovavn@seznam.cz
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Letos jsme lyžovali s Milkou

Společná fotografie z lyžování s Milkou.
O víkendu v termínu od 15.–17.
ledna 2010 pořádal Dětský domov z Chrastěšovské ulice další
ročník Krajského přeboru v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje na Tesáku.
Kromě našich dětí se přeboru zúčastnili závodníci z dětských
domovů ve Zlíně-Lazech, Kroměří-

ži, Valašském Meziříčí, Uherském
Hradišti, Uherském Ostrohu a děti
z dětských domovů se Základní
školou praktickou z Liptálu a z Vizovic.
Finanční pomoc pro uspořádání této akce nám poskytla Nadace Terezy Maxové dětem. Tyto
prostředky získali z dražby křišťálo-

vé helmy, se kterou Šárka Záhrobská lyžovala na závodech Mistrovství světa ve Val d´Isére. Vybojovala tam stříbrnou medaili a nad našim přeborem na Tesáku převzala
záštitu. Vzhledem k tomu, že měla
před olympijskými hrami, nemohla
za námi na Tesák přijet, a tak děti
pozdravila prostřednictvím videozáznamu, který byl v pátek večer
všem zúčastněným, před besedou
s členem Rescue Teamu Hostýnských vrchů, promítnut.
V sobotu dopoledne se závodilo
na lopatách, odpoledne se jel slalom na lyžích.
Kromě závodů byl pro děti připraven bohatý doprovodný program. Mimořádností letošního ročníku byla účast zábavného Milka Funparku. Pokud děti nelyžovaly mohly si na svahu vyzkoušet
spoustu atrakcí, které s sebou Milka Funpark přivezl. Velký zájem

měly o půjčovnu snowboardů s instruktorem, stolní fotbal, sněžné skútry na dálkové ovládání nebo obří
puzzle. Mimo sjezdovku měly děti
možnost trávit volný čas ve výtvarné
dílně, soutěžit ve stolním tenise, bavit se na diskotéce, zajít si do sauny
nebo na večerní lyžování.
Výsledek závodů dopadl velmi příznivě pro závodníky z našeho dětského domova. V celkovém hodnocení se již po několikáté umístili na 1.místě před závodníky
z DD ve Zlíně na Lazech. Na třetí
místo se překvapivě probojovali závodníci z DD a ZŠP v Liptále.
Všichni účastníci dostali řadu odměn, které nám poskytla nejen firma Milka, ale také řada vizovických firem a občanů. Děkujeme
všem, kteří nám s touto náročnou
akcí pomohli.
Svatava Poláchová,
DD-Chrastěšovská, Vizovice

Pobyt na horách pro některé děti z DD poprvé v životě
Koncem ledna jsme se zúčastnili pobytu na horské chatě Beskydka u Třince. Naše chata se nacházela uprostřed hlubokých lesů, necelé dva kilometry od lyžařské
sjezdovky. Protože nám letos přibyly dvě menší děti, byl pobyt zaměřen hlavně na bobování a hry
na sněhu. Prožili jsme zde týden
nabitý nezapomenutelnými událostmi, dobrou pohodou a vynikající kuchyní. Zima letos byla opravdu

jako z Ladových obrázků. Udělali jsme si soutěž o nejkrásnější sně-

hovou sochu, postavili si iglů, zahráli si fotbálek na sněhu. Postup-

Sportujeme rádi.

ně jsme s lyžaři přešli z menší sjezdovky na velkou. Některé děti přitom stály na lyžích poprvé v životě. Dokonce jsme navštívili i Třinecké železárny, kde nás naši strýčci,
kteří náš domov podporují, pozvali
na exkurzi. A tak jsme si chvíle volna opravdu užili. Víme, že všechno
jednou musí skončit. Ale něco by
mohlo být trochu delší. Třeba zrovna tento týden na horách.
Jiří Hrubý, vychovatel

Výstava výtvarných prací žáků DD a ZŠ praktické Vizovice „My a náš svět“
„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“ Právě tyto verše Jana
Čarka se staly inspirací pro výstavu výtvarných prací žáků DD a ZŠ
praktické Vizovice s názvem My a náš svět, která byla zahájena
11. 1. 2010 ve třetí etáži Krajského úřadu Zlín a trvala až do
7. 2. 2010.
Na jedenácti oboustranných panelech jste mohli vidět výtvarné
práce žáků 1.–9. ročníku s tématy:
Čtvero ročních období, Tajuplný svět, Máme rádi zvířata, Moji kamarádi nebo Pohádky.
Výkresy plné zářících pestrých barev, fantazie a tvořivosti vypovídaly nejen o vytváření citového vztahu ke kráse, ale také o vztahu
k sobě a okolí, které děti ovlivňuje. Výstava zaujala jistě každého, kdo
se na ni přišel podívat.
Zuzana Štalmachová

leden/únor  2010

Foto: Zuzana Štalmachová.
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Příběhy z počátků republiky – Rychlík

Vizovské noviny 

8
1
9
4
2
7
5
3

6

3

5
4

7
2

6
9

5
8

3
1

6
9

8

4

7

1

2

4
9
7
2
5
8
3
6

1

2

1
6

5
8

3
7

1
6

9
4

3
4

2

9

8

7

5

6
2
4
8
7
5
1
9

3

7

9
8

3
1

5
3

6
4

1
2

9
5
2

6

8

7

mec na kopce, kde jsme měli vrtat
do skály díry pro skoby s okem,kde
se mělo navléci lano, pomocí
něho se mělo vyjít na vrchol hory,
kde byla pěchota. Bylo to ve výši
3 000 metrů. Padal sníh. V osm hodin jsme vyšli ráno v té veliké zimě
asi 20º C pod nulou, jsme vrtali
majzlem a kladivem. Vydrželi jsme
asi do jedenácti hodin. Sníh padal
tak husto, kuse jako palec. Nebylo
možno vydržet. Všecko bílé kolem
a vidět nebylo. Značky, které jsme
si nechávali na zpáteční cestu byly
smeteny, takže pomocí berkštaku
(okovaná hůl) jsme se dostali zpět.
To už koryty ve skále šly laviny sněhu. Já jsem přešel na horu a kamarád byl v korytě. Já se zapřel
pod skalou a jeho to smetlo. Asi
500 m spadl a nikdo ho už neviděl. Já se pokoušel vyjít sám. Holí
jsem to zkoušel, kam mám stoupit,
celý promrzlý. Došel jsem do místa, odkud jsem nemohl dál. Náhodou jsem viděl na druhé straně, jak
vezou chlapi menáž, ale oni mě
tam neviděli. A v naší boudě to řekli šikovateli, že na kopci volá někdo o pomoc.Já už jsem byl připraven na smrt. Nebylo jiné východisko, jak mě smete lavina, jako kamaráda. Různé myšlenky mně prolétly hlavou, jakože naši budou svítit
na dušičky na hrobech a nebudou
vědět, že i já jsem mezi mrtvými.
Dával jsem sbohem Mařence, rodičům, všem. Hrozné to byly chvíle,
když člověk vidí smrt před sebou.
pokračování v dalším čísle
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hudba hrála. Pravil, že nepadl jako
nepřítel, ale jako hrdina.
V těch místech jsme byli ještě asi 14 dnů. Pršelo stále, spávali jsme pod stany, v zákopech mokro, boty rozmokly, chodilo se po holenkách, stáhli našu setninu zpět,
znovu nás museli obut, dostali jsme
boty tzv. bergštaigry, okuté železem
a šli jsme na kopce do hor. To bylo
koncem října. Dole byly ještě jablka na stromech, a když jsme přišli
do kopce, jenom sníh a led. Byl to
kopec Špinucia.
Desky, trámce na šopu jsme museli vynášet ručně a bylo to ostřelované, takže většinou v noci. To byla
strašná práce, hodně lidí tam omrzlo. Měli jsme za úkol udělat výtah
z lan, asi 200 m vysoký do štelunků
pro pěchotu a ta byla mazaná, a to
se muselo tahat ručně do těch kopců. Černí, zamazaní, zarostlí, takže
jeden druhého nepoznal. Jídlo bylo
jenom chladné, žádná káva, jen
roštěnky, špek a chléb – těma špinavýma rukama se to jedlo, od mastného jen prsty byly bílé. Když se ty
desky nosily, často se spadlo několik metrů se sjelo a tma, když se rozsvítila nějaká raketa, to bylo vidět
chlapy po celém kopci.
Při kterémsi tom pádu jsem ztratil ten talisman, co jsem měl od Mařenky a brzo na to se mně stalo to
neštěstí, co jsem byl smeten sněhovů lavinů. Bylo to právě na Vše svaté 1. listopadu.
Zavedli nás dva, mě a ještě Böhm se jmenoval, byl to Ně-
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kulomety ostřelovaly italské štalunky, ustavičně pálily. Ovšem taliáni
také stříleli, jak mohli. Já jsem byl
vedle jednoho kulometčíka a právě v nejhorší chvíli, když už naši šli
na bodáky, kulomet mu vynechal
a v tu chvíli vyskočilo několik taliánů a pálili do našich a nadělali
nám veliké ztráty. Přesto naši zvítězili a kopec asi v poledne byl dobyt. Celé odpoledne nosili už raněné. Několik set našich tam padlo,
sám jsem viděl našeho kaprála
zabitého, střeva a žaludek venku,
vlastním ručním granátem se zabil,
jak lezl po zemi, šňůra se někde
zavadila, on měl zavěšený granát
za pasem a na něm vybuchl.
My sapéři, hned po dobytí kopce jsme tam šli, strhávali překážky
a kopali zákopy z druhé strany. Pěchota, co zbyli, odpočívali. My jsme
byli tak na půl metru v zemi, byla už
noc a taliáni dělali protiútok. Chtěli
dostat kopec zpět. Takoví pěkní vojáci s peřím za čepicemi. My jsme
dostali rozkaz lopaty odložit a chopit se pušek a čekat na další rozkaz.
Nechali jsem jich přijít na 50 metrů
a povel slaven feir – pálit do nich.
To byl můj první křest ohněm.
Jak se ukázalo, asi 900 taliánů
zůstalo tam zabitých, ale kopec
byl v našich rukách. Potom bylo tři
dny příměří na pochovávání mrtvol.
Také jsme pochovávali italského
majora – sám se zastřelil, aby nebyl
zajatý. Byl to silný muž, asi 120 kg
těžký. Udělali jsme mu naši truhlu
z desek. Hejtman náš měl projev, aj
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Řešení sudoku ze strany 11.

pokračování z minulého čísla
Křest ohněm
Tam jsem byl až do 9. září, kdy
jsem šel do pole ještě s 200 muži,
měli jsme doplnit 7. kompanii, která
byla na italské frontě. Dostali jsme
nové šaty a celou výzbroj do pole
– také krompáče, lopaty, pily, sekery, trhavina – každý jinak. My
jsme vypadali jako sapeři – strašné vojsko. Boty rezervní jsme měli
kožené, chlupaté torny a krompáče a lopaty svázané na zádech trčely nám nad hlavou. Když jsme šli
přes Vídeň ze západního nádraží
na jižní, děvčata z oken nám házela kytice a mávala. V tom 15. roku
to ještě bylo, ale později už né. Přijeli jsme do města Kölroku a hned
jsme šli na frontu. Druhý den v noci
jsme došli do štelunků, druhý den
byl útok na jeden kopec, který měl
být dobyt. V naší armádě byly čtyři pluky: 20.,3., 100. a bosenský
BH 3 a naše 7. kompanie sapérů. To byly 3 čety Němců – Rakušanů a jedna četa Moravanů – to
jsme byli my – Slováci a Valaši.
Bylo to přemíchané, aby se zamezilo přebíhání. V noci měl promluvu
hejtman k pěchotě, aby se držela,
že se to musí dobýt. Také hned potom sešli jsme do doliny, byl to takový podrost a byly tam právě zralé brusinky. Ve tři hodiny začala
bubnová palba z děl. Ta lítala přes
naše hlavy. My jsme zůstali ve štalunkách. Palba trvala asi tři hodiny a potom začali naši postupovat
do kopce, plazili se po zemi, naše

leden/únor  2010

Kultura

7

Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje
Za rok 2009 využilo služeb Městské knihovny Josefa Čižmáře
ve Vizovicích celkem 12 770 návštěvníků a čtenářů.
Stav knihovního fondu naší knihovny čítal v tomto roce celkem
21 268 svazků a knihovna dále odebírala čtyřicet pět druhů novin
a časopisů.
Dospělí čtenáři si podle statistiky nejčastěji půjčovali knihy od autorů Vlastimila Vondrušky (historické detektivky z období panování krále Přemysla Otakara II.), Barbary Brettonové a Julie Garwoodové (románová tvorba).
U dětských čtenářů se velké oblibě těšily novinky – knížky O Mašince Tomášovi a Příhody Bořka stavitele.
Služeb veřejného internetu využilo 754 návštěvníků a čtenářů. On-line služeb přes internet využilo 2 306 návštěvníků a čtenářů a webové
stránky navštívilo 30 640 návštěvníků a čtenářů.
A co se v knihovně chystá a připravuje na I. pololetí roku 2010?
• čtení pro děti předškolního věku MŠ Vizovice
• pasování žáků 1. tříd ZŠ Vizovice na čtenáře
• soutěž pro 2. třídy „Nejlepší čtenář“
• výstavka výtvarných prací dětí ZŠ praktické
• velikonoční knihovnická dílnička pro malé děti a jejich maminky
• besedy pro žáky 2. stupně ZŠ Vizovice a SŠ oděvní a služeb Vizovice
• projekt: 750. výročí první písemné zmínky o Vizovicích – formou besed, výstavek a soutěží
• vycházka na Janovu horu za pověstmi z Vizovic
• návštěva dětí z Mateřské školy Bratřejov v rámci jejich výletu
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Městské knihovny Josefa
Čižmáře ve Vizovicích.

Dárek
Každý máme někoho, koho bychom rádi obdarovali nezapomenutelnou věcí. Uvažme, vyrobit ji sami. Vlastnoručně vyrobený dárek je
ceněn daleko více, než ten drahý z obchodu, protože jej připravuješ
a přemýšlíš o příjemci. V době, kdy se dá koupit téměř cokoliv, bude
vážen jako cennější. Může mít daleko k dokonalosti, může dokonce
vyvolat úsměv, ale byl ušit na míru a v tom je jeho hodnota. Činí obdarovaného pyšným, že jej obdržel. Nic nemůže zahřát prostřed mrazivé zimy tak, jako dárek přicházející ze srdce.
Zašpuntované jaro.
Potřebuješ obyčejné švestky, dosažitelné snadno na každé valašské mezi. Změnils švestky beze spěchu na kapalinu v některé z útulných valašských laboratoří. Dále potřebuješ obyčejnou trávu, snadno
dosažitelnou na každé valašské mezi. Radostně zpracovals na voňavé seno. Přišel pravý čas. Vprav ingredience do láhve a opatři zátkou. Ozdob světlezelenou stužkou. Daruj. Nech obdarovaného sledovat, jak prve bezbarvá kapalina nabírá barvu stužky. Až stane se
tak, bude jaro…
Leden, -15°C
M.B.
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Ulice
Hej!
Postůj voňavý hochu,
rozhlédni se po své ulici trochu!
Ústí ulice, doprava od Zlína, Jandíkovým knihařstvím nezačíná.
Před vinotékou páni si hrají. Slunce vychází, trosky zapadají.
U Honzů se nemlátí obilí, Šuchmovi nechovají kobyly.
Pryč staleté stodolové kouty s opratěmi na chomouty.
Na Křenovém neskáče býk, před Čižmářovým nebývá Kozubík,
u cejchovny pod lípou houseři školáky neštípou.
Voda v říce se trávou plazí, pekař Soldán nepekaří.
Na poštu chodíš Poštovní, prve malou stranou,
kol paneláku v Lebedově zahradě, stromy prve obývanou.
Před Juráčkovým se nehoupe,
u velkého splavu se nekoupe,
sklenář Dohnal nezasklívá,
Mireček Klačánků se neusmívá,
k Fojtkům se nechodí na lízačku,
k Lojzkovi Žůrkovém pro mičudu za kačku.
Žádné pouliční s káčou hříčky
ani důlek na kuličky.
V ulici z pod Háje
nestaví se máje.
Ani kravinec ani kačinec.
Ani Trefa ani Mandinec
nenosí ulicí podél splávků
mléko na Říčana k Tomance na dodávku…
Zigal desky nehobluje.
Kovář třešně neskupuje.
Pan Dvořáček nesadaří,
Slávek Fojtíků nekarosaří.
Ani to ti, hochu, nepovím,
kdo má přednost před Štrbovým,
v nejužším tvé ulice místě, jen se mihly,
žebřiňáky s kravskými blinkry si bristkně vyhly.
Domy, brány - nové tvary,
Ulice, tvar roztrhán - gatě starý.
Ulice, kdy i ve špatný den
mladší na starší se usmívali „dobrý den…“
Už tak je to dobrý, když ušklíbnou se „dobrý…“
Hej!
A ty jsi voňavý hochu už smradlavý chlap,
nuž nešiř podél své ulice odér,
jak Kilákův, kdysi, cap.
V míru nahlédni do sešlosti staršovstva sboru,
Doteku lidství, zámku seniorů…
M.B. 2009
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Kronika 1960
I letos budeme otiskovat nejzajímavější úryvky dějin města z městské kroniky před padesáti roky tehdy z pera kronikáře Gustava
Imrýška. Přepis respektuje starší pravopisné zvyklosti originálu.
Správa obce
Až do června bylo naše město řízeno místním národním výborem,
který vzešel z voleb v roce 1957. Volby letos provedené postavily do
čela našeho města tyto občany:
Předsedou MNV byl zvolen Oldřich Heš, dosud vedoucí úředník
finančního oddělení ONV v Gottwaldově. Dalšími členy rady MNV
byly zvoleni: Rostislav Hába, tajemník MNV, Rostislav Fojtík, technický úředník a náměstek předsedy (zástupce předsedy) MNV, Antonín Tvrdý, vrchní telegraf. dozorce, Alois Daňa, techn. úředník, Josefa Kulhánková, dělnice, Jindřich Šostý, úředník, Miroslav Zatloukal,
úředník, ing. Arnošt Pecháček, ředitel Státních lesů, Drahomíra Ondráčková, ředitelka jeslí, Jindřich Oškera, agronom.
…
Úpravy v obci
Otázka zásobování obyvatelstva našeho města pitnou vodou byla
i letos v popředí zájmu MNV. Nedostatek pitné vody v našem městě
byl tím citelnější, čím větší část města byla postupně na městský vodovod zapojena. Bylo nutno zachytit pro městský vodovod další zdroje
pitné vody, aby se jeho kapacita zvýšila na potřebnou míru. Je škoda, že za tím účelem nebyly zachyceny další prameny pitné vody
v horách, ale již minulého roku bylo rozhodnuto, aby otázka nedostatku vody byla řešena vybudováním cisteren a přečerpávací stanice na Manství v těsné blízkosti potoka Lutoninky. Z těchto cisteren má
být voda přečerpána do vodojemu na trati „Nad městem“ nad ulicí Krňovskou a odtud rozváděna do přilehlé části města. Začátkem
tohoto roku byla přečerpávací stanice celkem hotova, až na stroje,
které byly později dodány a čerpací stanice uvedena do provozu.
…
Také letos se Vizovice zúčastnily soutěže o zvelebení obcí. V soutěžní skupině obcí přes 2 000 obyvatel se Vizovice umístily na třetím
místě. Lepšího umístění nebylo dosaženo proto, že majitelé obytných
domů nevěnovali dosti péče úpravě nynějšího vzhledu domů. MNV
vyzýval proto občany – majitele domů, aby provedli nutné opravy,
neboť příštího roku, kdy bude město slavit 700 let svého trvání, měly
by míti ulice a náměstí pěkný vzhled. Občané se mají obrátit o pomoc na MNV.
…
V zámeckém parku upravil ČSM (československý svaz mládeže)
na místě bývalého tenisového hřiště zábavní koutek pro děti a zřídil
tu houpačky, kolotoč a pískoviště.
V srpnu byla ve Štěpské ulici zbořena starobylá valašská komora roubená ze dřeva,která patřila k usedlosti Anny Pšenčíkové. Tak
zmizela jedna z posledních typických dřevěných lidových staveb. Ve
sbírce fotografických materiálů je uložen snímek této komory, jak vypadala před zbouráním.
Rada MNV schválila návrh na zavedení nových názvů některých
nových ulic a čtvrtí v našem městě. Názvy se mění v těchto případech:
Místo starého názvu „Baslovec“ se zavádí „ulice Jaroslava Haly“
nazvaná jménem vizovského rodáka, letce Jaroslava Haly, jehož
rodný dům se nachází v těsné blízkosti opodál. Jaroslav Hala v roce
1939 odešel do zahraničí a jako letec bojoval proti nacistickým okupantům a za svobodu své vlasti položil svůj život u norského pobřeží.
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Místo starého názvu „Amerika“ se zavádí název „Dělnická ulice“ (bydlí tu dělníci), místo starého názvu „Habeš“ (nazváno tak
žertovně pro odlehlost) zavádí se nový název Tyršova ulice, neboť je tato část pokračováním Tyršovy ulice. Místo starého názvu
„Klášterní ulice“ zavádí se název „Gottwaldovská ulice“. Starobylý název Garažijka byl změněn na „ulici Partyzánskou“ na památku partyzánského odboje proti německým okupantům ve vizovských horách.
Nově se zavádějí názvy ulic dosud nepojmenovaných: ulice
k nové škole nazvána „Ulice pionýrů“, ulice nad školou dostala název „ulice Komenského“, ulice k Janové hoře pojmenována „ulice 3.
května“(na památku osvobození našeho města), ulička při Lutonince mezi ulicí Chrastěšovskou a Slušovskou, kde dříve říkávalo „za
vodú“, byla nazvána “ulicí Nábřežní“, ulice k Těchlovám nazvaná
„Těchlovskou“, ulička za restaurací u nádraží má název Nádražní
ulice, ulice nad hřbitovem dostala název též „ulice 3. května“, ulice nad Krňáčky „ulice Krňovská“, prostranství u sokolovny nazváno
„Čtvrť Julia Fučíka“.
K čistotě města bezesporu patří i čistota vodních toků. Rada MNV
protestovala u podnikového ředitelství vizovských závodů Slováckých konzerváren a lihovarů proti znečišťování vodních toků výrobním odpadem. Za nynějšího letního nízkého stavu vody v tocích je
dno potoků pokryto hnijícími kaly, které zápachem otravují ovzduší
v okolí potoků. Občané si na to velmi stěžují . Je třeba vyvinout veliké
úsilí, by se čistota vodních toků zlepšila a vodní toky nebyly ani závody, ani občany považovány za smetiště.
Rada MNV se usnesla zastavit pohřbívání na evangelickém hřbitově za Chrastěšovskou ulicí.
…
V září bylo začato se stavbou nového činžáku ve čtvrti Julia Fučíka naproti sokolovny. Základy přístavby byly hloubeny buldozerem,
koncem listopadu bylo budováno zdivo.
…
V listopadu bylo zahájeno bourání staré zdi mezi budovou nemocnice a předzámčím, jíž byl v těchto místech ohraničen zámecký
park. Tato zeď byla již značně nakloněná a překážela i při zamýšlených úpravách Palackého náměstí. Zde totiž musí být rozšířená vozovka a zmírněn její oblouk se zřetelem k zlepšení bezpečnosti dopravy a lepší přehlednosti. Zámecká zeď nebyla výtvarně ani památkově cenná, ba svou zchátralostí působila neesteticky.
…
Počasí
Počátkem ledna bylo poměrně teplo. Při jižním větru byly denní
teploty stále nad 0ºC, v rozmezí od + 4ºC do 6ºC. 6.ledna začalo
na nezamrzlou mokrou zem sněžit. Sněžení pokračovalo i 7. ledna
při teplotě +3ºC. v sobotu byl však celodenní mráz (večer -6ºC), který dále zesílil. Ráno 11.1. byl mráz -14ºC, u vody až -18ºC, ve dne
-5ºC. v následující dnech mráz poněkud polevil a 13.1. napadlo asi
10 cm sněhu při denní teplotě -4ºC, mráz opět zesílil a 15.1. ráno
bylo -20º, 16. ledna už jen -7ºC a mlhavo. Mrazy se pak dále zmirňovaly za stálého větru jižních směrů. 21. ledna vystoupila teplota
ve dne na +2ºC a 23.1. se dostavila obleva. 26. ledna sníh už úplně roztál. Zbytek měsíce byl již bez sněhu a až do 11.2. stále mrzlo.
Ranní mrazy byly -10ºC až -17ºC, denní teploty -2ºC až -8ºC při jasném slunečném počasí. Od 14.2. nastaly plískanice a takový ráz počasí potrval až do konce února.
Pokračování (Volby a Zemědělské práce)
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Minijesle neboli hlídání dětí Rybička na Rybárně
Tak je tu nový rok a nám odešly
první děti. Navštěvovaly nás pravidelně od září 2009, kdy byla tato
služba zřízená. „Jsou už velcí, mají
3 roky a mohou do školky.“
Minijesličky jsou totiž určeny především pro děti od jednoho do tří let. Hlídání probíhá v přízemí rodinného domu, a to v místnosti splňující veškeré požadavky pro tuto činnost. Má samostatný vchod, přípravnu jídla i sociální zařízení přizpůsobené malým
dětem. Herna je vybavená dětským nábytkem, hračkami, obrázky a jinými pomůckami tak, aby se
v ní dětem co nejvíce líbilo. Pokud
je příznivé počasí, mají děti k dispozici velkou travnatou plochu

s houpačkami, skluzavkou i pískovištěm. Po celý den na ně dohlíží a připravuje program zdravotní sestra s profesionálním i srdečným přístupem a pomocnice. Některé maminky tuto službu využívají a své děti vodí pravidelně, jiné
třeba stále váhají.
Naší snahou je, aby bylo o vaše
děťátko maximálně postaráno
a tato služba byla zachována. Bohužel bez vás maminek a dětí to
není možné. Denní kapacita 6 dětí
není stále ještě naplněna a provoz
je tím ohrožen. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni provoz ukončit. V letošním roce máme přislíbenou podporu města , tudíž cena celodenního hlídání je mnohem pří-

znivější. Zápisné dětí na rok 2010
bude probíhat od 1. 3. do 31. 3.
Jakékoliv informace můžete získat
na tel.: 737 432 121 nebo přímo

na místě, kde se můžete přesvědčit,
v jakém prostředí bude vaše dítko
trávit nějaký ten čas.
Anna Kovářová

Dětský koutek v minijeslích.

Tradice chrastěšovských bálů
Lidové zábavy, muziky, plesy
a jiné společenské akce měly odedávna v Chrastěšově své místo.
Všichni lidé se dobře znali, byli zvyklí si navzájem pomáhat i společně
se bavit. Rok začal obvykle plesem
hasičským, v březnu pořádaly ženy
s Dohlížecím výborem Jednoty taneční zábavu u příležitosti Mezinárodního dne žen, zakrátko po ní se
konala zábava josefovská. V měsíci květnu bývala Májová veselice,
začátkem června se konal Dětský
karneval, který se ve večerních hodinách změnil na zábavu pro dospělé. V období prázdnin byla Červencová nebo Srpnová noc, spojená s oslavou dožínek. Na začátku a na konci celozávodní dovolené Svitu se konaly společné táboráky – většinou při harmonice. Před
nástupem vojenské služby pořádali odvedenci silnějších ročníků odvedeneckou zábavu. Čtvrtou neděli říjnovou jsou v Chrastěšově hody - to
vždy po dohovoru některá organizace pořádala zábavu hodovou. Blížil
se konec roku, a to bývala zábava
štěpánská, pak silvestrovská.
Do roku 1960 se společenský život obyvatel Chrastěšova odehrával
převážně v sále nebo na zahradě
Hostince „Pod Hájem“ u Svělíků, po-
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případě na louce u dolních Polčáků,
vedle hospody, kde byl jediný kousek rovné plochy. Velké oblibě se těšily především akce, pořádané pod
širým nebem, které navštěvovali i občané Vizovic a okolních obcí.
Po svépomocné výstavbě kulturního domu, na níž se za obětavého vedení p. Jaroslava Mikuláštíka
brigádně podílela většina obyvatel
obce, se téměř veškeré společenské
dění přestěhovalo do jeho prostor.
Navíc se zde pravidelně promítaly
filmy pro děti i dospělé, pořádaly se
estrády i ochotnická divadelní představení. Vedle kulturního domu bylo
rovněž svépomocí vybudováno volejbalové hřiště, které se v zimě měnilo v kluziště.
V době vytváření střediskových
obcí se stal Chrastěšov součástí Vizovic, ale - dá se říci – život zde
pokračoval v zaběhnutých kolejích.
Město Vizovice vykonalo pro svoji místní část mnoho prospěšného,
ALE…..
Po roku 1989 vinou „neznámého
pachatele“ došlo k tomu, že nebylo
do konce dotaženo majetkově-právní uspořádání, náš kulturní dům se
ocitl na soukromém pozemku a v důsledku nedostatečné péče tehdejších
odpovědných orgánů začal chátrat

do té míry, že veškeré akce zde přestaly být povolovány.
Před 4 roky se skupinka místních
patriotů rozhodla navázat na tradice bálů a uspořádat I. Chrastěšovský bál, ovšem v prostorách vizovické Sokolovny.
Na zajištění celé akce se podíleli dobrovolníci téměř z každé domácnosti…..Letos ji budou zajišťovat
už potřetí!
Třetí Chrastěšovský bál se bude
konat 6. března 2010 opět na Sokolovně ve Vizovicích. Letošní pozdní termín je zapříčiněn okolností, že

jsme se museli přizpůsobit volnému
termínu kapely Show Band ze Zlína,
kterou jsme si velmi oblíbili, protože
svým repertoárem dokáže vyhovět
všem účastníkům plesu.
Vstup na ples je pouze na místenky, které jsou slosovatelné. V ceně
vstupného je večeře, připravená
dle zásad domácí kuchyně našimi
osvědčenými kuchařkami.
Pořadatelé zvou srdečně vás, čtenáře Vizovských novin, i vaše přátele a známé. Přijďte jednou a budete chodit furt!
Ing. Josef Kalenda

Omezení provozu zákaznických center
společnosti Moravská vodárenská, a.s.
Vážení zákazníci, v souvislosti se zaváděním nového zákaznického
informačního systému si vás dovolujeme upozornit na omezení provozu zákaznických center společnosti Moravská vodárenská, a. s. v první polovině března 2010. V tomto termínu budou zákaznická centra
přístupna pouze v závažných případech a po předchozí telefonické
domluvě. Omezení provozu se bude týkat také prohlížení zákaznických dat na www.smv.cz, která budou po celou tuto dobu dostupná
pouze s údaji aktuálními k datu 28. 2. 2010.
Při řešení neodkladných problémů využijte prosím naši bezplatnou
linku 800 100 063.
Všem našim zákazníkům se omlouváme za toto omezení a děkujeme za pochopení. Moravská vodárenská, a.s., www.smv.cz
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Klub důchodců Vizovice – ohlédnutí za rokem 2009
Dříve než začnu s výčtem činností klubu, děkuji Městskému
úřadu Vizovice za poskytnutí prostor kulturního domu, ve kterých
se můžeme scházet.
Schůzky se konávaly ve vestibulu, kde probíhají výstavy
a v prostoru před šatnami. Vznikaly ale problémy, když se termíny výstav a našich schůzek někdy
překrývaly. Namáhavá pro nás
také byla příprava stolů a potíže
způsoboval výstup méně pohyblivých členů klubu po schodech
do kulturního domu.
Je tomu dva roky, co
jsme se začali scházet v kavárně v přízemí, kam je snadný přístup z parkoviště. Po vykonaných

stavebních úpravách je zde velmi příjemné prostředí a také větší prostor.
Scházíme se každý poslední
čtvrtek v měsíci v 15 hodin.
Klub důchodců Vizovice byl
založen v březnu 1993 na základě dobrovolného neregistrovaného členství a dobrovolné
účasti na klubových akcích, což
je zachováno doposud. Všichni důchodci jsou mezi nás zváni a vítáni.
Jsme velmi rádi, že se našich
schůzek stále pravidelně zúčastňují zakládající členové našeho
klubu – manželé Stanislava a Miloš Žabkovi, Milada a Jan Rychlíkovi, Alena a Zdeněk Kovaříko-

vi, paní Hana Bělíčková a Vlasta
Hlavenková, sporadicky pan Cyril Bolf. Velmi se u nás zalíbilo skupině důchodkyň ze Lhotska.
Dík za obětavou práci patří naší paní účetní Marii Horákové a za práci v občerstvení a obsluze při schůzkách klubu paním
Vlastě Geržové, Božence Polčákové, Marii Sedlářové, Daně
Smolkové, Marii Šenkýřové a Jarmile Vajďákové.
Na každou schůzku zveme hosty, kteří nám přednášejí z oboru lékařství, zdravotní
a sociální péče, historie Vizovic
a okolí, finanční a právní poradce, představitele podniků na území Vizovic, pořádáme výstavy vi-

zovických lidových umělců a řemeslníků. V závěru našich schůzek se obvykle bavíme při harmonice, na kterou nám vyhrává pan
PhMr. Žabka.
Od dubna do října 2009 jsme
podnikli pět jednodenních tématicky zaměřených zájezdů
po krásách a památkách Moravy i Slovenska.
Na listopadové schůzce jsme
si promítali fotografie ze zájezdů a na závěrečné schůzce 29.
prosince jsme se s rokem 2009
v hojném počtu a radostné náladě rozloučili.
Za Klub důchodců Vizovice
Ing. Josef Kalenda,
Stanislav Vajďák

120 let od narození pátera Antonína Vysloužila
12.února 1890 se narodil ve Věrovanech u Tovačova čestný občan
našeho města „in memoriam“ (bylo
mu uděleno v r. 1995 při příležitosti
50. výročí jeho tragické smrti), jeho
bývalý starosta (letech 1925 až
1928), dlouholetý starosta jednoty
Orel Vizovice a jeho vzdělavatel P.
Antonín Vysloužil.
Přišel do Vizovic jako mladý kaplan v r. 1918 a po smrti tehdejšího
faráře P. Václava Havelky v r.1923
byl pro svou oblibu mezi věřícími jmenován farářem. Stal se členem městské rady a hned v roce
1924 byl jmenován městským kronikářem s povinností doplnit obecní kroniku od roku 1915. Kroniku
vedl až do konce roku 1931, farní kroniku až do r. 1939. Byl oblíben také u široké veřejnosti a proto byl v r. 1925 zvolen starostou.
A důvěru občanů nezklamal – již
v následujícím roce byla ve Vizovicích provedena elektrizace města, jeho přičiněním byl založen peněžní ústav, obchodní jednota Zádruha a Lidový konsum. Jako obětavý farář vzorně pečoval o kostel
sv. Vavřince. V r. 1926 byla provedena výměna starodávné šindelové krytiny kostela. Zasloužil se také
o obnovu zvonů na kostelní věži
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ských osob bývalých Baťových
závodů byly pravděpodobnou
příčinou jeho tragické smrti (byl
nalezen 9. prosince 1945 u že-

lezniční trati před Kolínem) – oficiálně označené jako „nešťastná
náhoda“.
Ing. Václav Lednický

Eduard Peck: Výběr pranostik z Vizovicka

Antonín Vysloužil.
v r.1932, na opravenou věž byly
v roce 1932 dány světelné hodiny,
zbudovány nové varhany (1940).
Od svého příchodu do Vizovic se
aktivně zapojil do činnosti s mládeží zejména v Orle, jeho přičiněním
získal Orel na náměstí Lidový dům
jako základnu své činnosti. Veřejně
byl činný až do své tragické smrti. V r.1934 byl zvolen předsedou
místní školní rady, stal se předsedou
místní organizace Lidové strany.
Nebál se společensky stýkat s místními Židy a podporoval je i za Protektorátu. Spolupracoval s protinacistickým odbojem.
Tato činnost a zejména dokumenty o kolaboraci vlivných zlín-

Březen: Březnový prach odváží zlato.V jedenáctém týdni oráček, ve dvanáctém týdni oráč, ve třináctém túz a netúz. Ve třináctém týdni može
ovcu vyhodit za plot. Dyby nebylo celů zimu ledu, tož v desátém týdni přece kameň ve vodě
omrzne.Jaký březen, taký srpen.Kolik dní v březně prší, tolik dní je v dubně čas.
V kerej čtvrti měsíce března
strakatá pěnkava zpívá,v tej
čtvrti měsíce máje hora zelená bývá. Březen, za kamna vlezem; duben ešče tam budem;
nastane máj, polezem za kamna dál. Ospalému, lenochovi ani březen nevyhoví.Březnový ječmen je dobrý. – Devátého crhačka, desátého oračka.
– Z kerej stramy fučí větr na sv.
Josefa, z tej fučí až do Jána. Josef s Marijú sněhy zaryjú. 25.

Zvěstování čisté, ovoce jisté.
Dyž na matku Boží je mráz, pohanku do hrnca vraz. Matička
Boží ovečky nezamoří.
Duben: Duben z kobyly buben a z ovce gajdy. – 12. Dyž
prší na Julia, bude moc hřibů.
– 24. Na sv. Jiří děti se v chalupě nehnízdí. Svatý Juří hady
búří. Svatý Juří trávu búří, zem
otevírá. Co Juří na pažitě vypučí, to do země palice nech zabuší. Jak dlúho žabka přad Juřím vříská, tak dlúho po Juřím
zimu píská. Co před Juřím žaby
křičíja, to po Juřím mlčíja.Dyž
sa před Juřím uléhne hříbja, nedaříja sa husy. Dyž uhlédne prvej na vesno hříbja jak húsata,
tož néni nic z hříbjat; dyž prvej husu, néni nic z husí. – 25.
Na sv. Marka okotí se kdejaká
jarka (ovce) Jiří a Marek, mrázem nás zalek.
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Společenská kronika
listopad – prosinec
Narození
Hana Garayová
Rodiče: František a Šárka roz. Kirchnerová

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 6.
Obtížnost: S − snadné, O − obtížné, N − nejobtížnější

1

Filip Holek
Rodiče: Jiří a Renata roz. Šimurdová
Dorota Nevjelíková
Rodiče: Petr a Pavla roz. Neuvirtová

5
7

Martina Kadlecová
Rodiče: Jan Viktořík a Zuzana Kadlecová
Andrea Morávková
Rodiče: Soňa Morávková
Filip Hába
Rodiče: David a Magda roz. Nováková
Jindřich Tuleja
Rodiče: Martin a Radka roz. Srbová

6
1

4

8

6

6

2

4
3

3
1

1

9

4

7
5

8

9

1
9

4

3
6
2

8

4
2

5
3

8

1
7

1
9

4

2
6
9

4

8

8

6

1

9
3

8

8

2

3

6

8
7

2
7

2

1

8

1

Stanislav Kubíček a Pavla Tomanová, Vizovice
Radek Petrů a Irena Hanáčková, Vizovice
Milan Malučký, Vizovice a Lenka Vašíčková

1
9

6

8

7

5

1
7

9

6
3

9

4
4

2

3

5

6

Sňatky listopad a prosinec
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3

8

2

Úmrtí

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

9

4

Kateřina Petrů
Rodiče: Radek a Irena roz. Hanáčková

Alois Grác, Nová 538, 70 let
Jindřiška Minaříková, Poštovní 307, 64 let
Karel Sovička, Pardubská 1194, 70 let
Kristina Punčochářová, Slušovská 436, 88 let
Milada Hešová, Nová 180, 79 let
Taťána Bližňáková, Nádražní 1095, 42 let
Jena Čečková, 3. května 1115, 68 let
Anna Kolínková, Štěpská 949, 74 let

5

7

Ema Vlčková
Rodiče: Jan a Jitka Schovajsová

8
2

7

Markéta Vlčková
Rodiče: Jiří a Olga roz. Brázdilová

Ema Návratová
Rodiče: Jindřich a Jana roz. Rafajová

7

9

9
2

4

3

8

6
7

2

4

4

5
8
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Činnost JSDH Vizovice v roce 2009
V loňském roce byla jednotka
města Vizovice povolána k 27
výjezdům, z nichž jeden se týkal
taktického cvičení. První výjezdy
se uskutečnily hned v měsíci lednu, kdy se jednalo o zásahy u požárů, kterých pak bylo v průběhu roku 12. Další měsíce přinesly
účast jednotky u dopravních nehod (celkem 5), živelných pohrom
(celkem 4), technické pomoci (celkem 3) a dva poplachy byly plané. Nejčastěji zasahujícími členy
byli : Pavel Hodoň, Jiří Hodoň, Tomáš Lutonský, Milan Okál, Vladimír Holý a Rostislav Holý. V měsíci dubnu proběhlo zmiňované
taktické cvičení, které mělo prověřit připravenost jednotky při požáru osobního vozu včetně vyproštění osob. Jak cvičení, tak včasné výjezdy k jednotlivým zásahům ukázaly, že naše jednotka je dobře připravena a plní zodpověd-

ně své úkoly. K tomu mimo jiné přispívá pravidelná účast členů jednotky na odborných školeních pořádaných v průběhu roku. Všichni
členové se rovněž podílejí na plnění Plánu odborné přípravy, který zpracovává na každý kalendářní rok velitel jednotky, kdy jednotlivé okruhy jsou stanoveny Generálním ředitelstvím HZS ČR.
Kromě uvedených činností členové průběžně udržují svěřenou techniku, drží dle Plánu výkonu služeb
každý měsíc pohotovost (připravenost k výjezdu do 5 minut od vyhlášení poplachu) a současně aktivně
pracují ve Sdružení dobrovolných
hasičů Vizovice, které mimo jiné
ve velké míře zajišťuje plnění úkolů
v oblasti preventivně výchovné činnosti, za niž zodpovídá obec. Poděkování patří všem členům jednotky za jejich činnost a práci, kterou
svědomitě vykonávají vedle svého

hlavního zaměstnání, jejich rodinným příslušníkům, bez jejichž podpory by tato práce nebyla možná,
a členům Sdružení sboru dobrovolných hasičů, kteří se aktivně podíle-

jí na výchově mládeže, na prevenci v oblasti požární ochrany a připravují budoucí členy naší jednotky.
Petra Kovářová,
JPO II Vizovice

Hasiči při jednom z mnoha zákroků.

Výsledek Tříkrálové sbírky
určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Farní
rada římskokatolické farnosti ve

Letošní Tříkrálová sbírka, která v našem městě proběhla devátého ledna, přinesla pro potřeby Charity 98 791 Kč – přibližně
stejně jako v minulém roce (to se
vykoledovalo 107 742 Kč). Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně

Vizovicích i náš pan farář P. Jan
Kutáč vyslovují tímto poděkování všem dárcům i koledníkům za
odpovědný přístup k této akci, za
štědrost dárců a obětavý výkon
koledníků. Děkujeme.
Ing. Václav Lednický

Přírodní pečivo Staňka ve Vizovicích
Často ve Vizovských novinách
představujeme firmy, které ve Vizovicích v posledních letech vznikly,
udržely se tady a poskytují svým
podnikáním občanům prospěch,
inspiraci a v neposlední míře i zaměstnání. Dnes na tomto místě
bude figurovat firma poněkud miniaturní, v době klidu má asi 5 zaměstnanců.
Její začátky, patrně aniž by to
sama zakladatelka firmy tušila,
vznikly asi před 20 roky, kdy se
snažila najít pro své děti vhodnou
stravu. A protože se nechtěla smířit s daným sortimentem, který nabízely obchody nebo škola, snažila se v domácích poměrech po-
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někud zkoušet. Cestu k jejím výrobkům nacházeli postupně její známí, kteří si produkty její kuchyně postupně oblíbili.
Pozdější majitelka experimentovala ve svých výrobcích dál, přidávaly se znalosti z makrobiotiky,
feng-šuej, pěti prvků podle čínské
medicíny, navštěvovala různé kurzy zde v republice, ale i v zahraničí, například v Holandsku.
Kvůli narůstajícímu zájmu o její
speciální pečivo byla nucena vyhledat větší prostor pro výrobu. Proto se v roce 2003 objevila malá
pekárnička ve vizovickém předzámčí. Během roku a půl se firma
rozrostla natolik, že se přestěhova-

la na roh Nádražní ulice, kde je
prostor dostačující.
Firma tedy dnes vyrábí několik
desítek druhů přírodního pečiva,
zejména kváskové chleby, sladké a slané pečivo i „cukroví bez
cukru“ podle receptů našich babiček. Výjimečnost jejich výrobků spočívá ve výhradním použití
kvásku (přirozeného kvašení bez
kvasnic), výroby ověřené staletími v našich podmínkách. Výroby,
která vlastně vznikla zpracováním kdysi před tisíciletími a jejímž
objeviteli není nikdo jiný, než staří Egypťané. Potravy přirozené,
a také lehce a přirozeně stravitelné. Na hony vzdálené tomu, co

jsme zvyklí v dnešních rychlých výrobnách a prodejnách. Nechceme se zde zabývat patrně složitým přiblížením potravinářské chemie, ani reklamou podniku.
Oblíbenost firmy je trvalá mezi
poučenými zákazníky, ve velkém
se neuplatňuje zejména pro nezvyklou chuť výrobků u obyvatel
navyklých na dnešní bílé pečivo
a výrobky z rychlých občerstvení.
V době klidu má firma svých asi
pět zaměstnanců, v době různých
svátků je tam dost rušno a práce
až nad hlavu. Své výrobky dodává po dohodě do vybraných prodejen a domácností v okolí.
jkl
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Paliativní péče, kde ji hledat?

Proti narození a smrti není léku. V mezidobí zachovej radost. (George Santayana)
Dlouho jsem váhala jak začít a jestli vůbec psát následující text. Otázka umírání není vůbec atraktivní a moc se nehodí
do dnešní doby zaměřené na výkon a úspěch. Je to však naše jediná jistota. Když jsme zdraví, tak
nás vůbec nenapadá přemýšlet,
jaké to bude, až budeme z tohoto světa odcházet. Velká většina
lidí by si však přála poslední okamžiky své pozemské pouti prožít
doma obklopena svými nejbližšími. Málokomu je však toto štěstí
dopřáno. Oddělení rodin od umírajících v minulých letech bylo tak
dlouhé, že přirozené vzorce chování se dnes nemá příbuzný kde
naučit. Mnozí nejbližší by přivítali
možnost trávit u lůžka nemocného
víc času a posloužit mu. Jejich nejistota a úzkost je však příliš vysoká. Zkušenost s dobrou péčí o umírající může být osvobozující.

Když se člověk narodí na svět,
umějí se o něj nejlépe postarat jeho
nejbližší. Podobně je tomu i na konci života. Umírající člověk potřebuje
ty, kteří jej mají rádi a rozumějí mu.
Těm, kteří se v této důležité době o
něj starají, pomáhá tato zkušenost
vyrovnat se nejen s jeho smrtí, ale
i se svojí vlastní smrtelností. A děti,
které vidí své rodiče pečovat něžně a trpělivě o babičku nebo dědečka, budou schopné v budoucnu podobně samozřejmě posloužit
rodičům nebo jiným blízkým lidem.
Konec života je dobrý čas, velice
často také pomůže tomu, abychom
viděli, jaký smysl život měl, odkud
a kam a s kým jsme šli. Ohlédneme se zpět a vidíme, co jsme všechno dostali, že život byl těžký i dobrý zároveň, potkali jsme v něm dobré lidi, udělali dobré věci, měli hodné děti. Pokud jen hledíme dopředu
bez vděčnosti a pořád od života

něco ještě chceme, pak odcházíme nespokojeni, nesmířeni.
*Paliativní péče pracuje s nadějí: nabízí pacientovi účinnou úlevu a rodinám pak možnost společně naplnit, hledat či uzdravit vzájemné vztahy tak, aby se na prožitý čas dalo ohlédnout s vděčností a
s vědomím, že tato doba měla smysl a že bylo uděláno všechno, co
uděláno být mohlo.
„Právě od našich umírajících pacientů se učíme poznávat pravé
hodnoty života. Kdybychom byli
schopni dosáhnout stádia přijetí již
v mládí, prožili bychom mnohem
smysluplnější život, dokázali bychom se radovat z maličkostí a jistě bychom měli i jiný žebříček hodnot.“ (dr. Kubler-Rossová)
Bohužel stále chybí základní porozumění politiků, pro to, že paliativní péče má mít své jasně definované místo ve zdravotně-sociálním

systému. Neexistuje ucelená představa o systému péče poskytované
lidem na konci života tak, aby byla
dostupná všem, kteří ji potřebují.
Dotek, o.p.s. se snaží ve spolupráci s obvodními lékaři tuto péči
zajistit. Děkujeme dobrodincům, jež
nás v tom nenechali samotné. Jsme
připraveni podpořit doprovázející
svých blízkých. Potřebovali bychom
víc elektrických polohovacích postelí, antidekubitní matrace atd. Dárcům, kteří by nás chtěli podpořit patří úcta. Nejen naše.
Číslo účtu: 1417558389/0800.
Darovanou finanční částku lze
uplatnit jako snížení základu daně
z příjmu na základě darovací
smlouvy.
*Paliativní péče – péče, která
se nezabývá příčinou nemoci, ale
pouze jejími příznaky.
za Dotek,o.p.s.
Radomíra Pečeňová

Zimní údržba městských komunikací
Technické služby města Vizovice provádějí zimní údržbu na přibližně pětadvaceti kilometrech místních komunikací a na deseti kilometrech chodníků, které jsou rozděleny do tří skupin určujících pořadí úklidu komunikací.
V 1. skupině s dobou dokončení úklidu do šesti hodin jsou zařazeny tyto ulice: Slušovská + chodníky, Nádražní + chodníky, Těchlovská + chodníky, Štěpská + chodníky, Krňovská + chodníky, Komenského + chodníky, Školní + chodníky, Růžová místní komunikace 3. a 4.
třídy + chodníky, Masarykovo nám.+chodníky, Palackého nám. k MŠ,
Pardubská + chodníky, Kopanická + chodníky, Lázeňská + chodníky,
Partyzánská, Razov, 3. května + chodníky
Ve 2. skupině s dobou úklidu do dvanácti hodin jsou zařazeny
tyto ulice: Tyršova + chodník, Příkrá, Pod Habešem, Jar. Hály + chodníky, Koráb, Nábřežní + chodníky, sídliště Štěpská místní komunikace
3. a 4. třídy + chodníky, sídliště A. Háby místní komunikace 3. a 4. třídy + chodníky, Zlínská (chodníky), Prostřední, Sadová, Polní + chodníky, Slunečná, Nová + chodníky, Poštovní + chodníky, Dělnická +
chodníky, Chrastěšov + chodníky, Říčanská ( chodníky)
Ve 3.skupině s dobou úklidu do osmačtyřiceti hodin jsou zařazeny zbývající ulice a místní komunikace. Hrnutí sněhu je zahajováno
po napadnutí 5cm vrstvy sněhu a úklid je organizován ve dvou směnách, přičemž první směna zahajuje údržbu komunikací v 5,00 a končí ve 13,00 pracovního dne. Druhá směna nastupuje ve 14,00 hod
a končí ve 22,00 hod.
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Pro zimní údržbu je vyčleněna tato technika:
• traktor ZL-10-99 + závěsná sněhová radlice – údržba komunikací
• lehký nákladní automobil GAZ 2Z8 62 17 + čelní sněhová radlice –
údržba komunikací
• lehký nákladní automobil Piaggio + rozmetadlo + radlice – údržba
a posyp chodníků
• malotraktor MTB-80 + radlice – údržba chodníků
• silniční zametač IFA ZL 46 31 – dočišťování, zametání posypu
Celkový počet pracovníků nasazených do jedné pracovní směny se
pohybuje kolem 4 osob určených k řízení techniky a 6 až 10 osob určených k manuálnímu odklízení sněhu nebo posypu. Počet nasazených
pracovníků kolísá podle velikosti srážek a v případě potřeby jsou využívány i osoby, kterým byly soudně nařízeny veřejné práce a osoby, které
mají přiznání sociálních dávek podmíněno odpracováním určitého počtu
hodin na úklidu města.
Jestliže dojde k tomu, že naše vlastní technika není z důvodu poruchy
provozuschopná anebo jsou sněhové srážky natolik velké, že je není
možné našimi prostředky zvládnout, jsou uzavřeny smlouvy se společností Jasno s.r.o. a panem Kulíškem, kteří mají k dispozici těžší techniku.
Vzhledem k tomu, že Technické služby města Vizovice zatím nemají rozmetadlo na posyp komunikací o takové kapacitě, která by odpovídala
potřebám města, je ve většině případů k posypu místních komunikací využíváno služeb pana Kulíška.
V nejbližší budoucnosti počítáme s nákupem těžkého traktoru doplněného o čelně nesenou radlici a rozmetadlo posypových hmot, takže je reálný předpoklad, že kvalita i rychlost úklidu by se měla podstatně zlepšit.
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Ankety, zajímavosti, ostatní
Další zlepšení by měla přinést rekonstrukce chodníků, protože jejich současný stav neumožňuje využívat strojního čištění. Typickým příkladem jsou
chodníky na ulici Říčanská, Nádražní nebo Školní, kde by nasazení techniky, kterou už k dispozici máme, přineslo výrazné zlepšení kvality, ale místo
toho musíme tyto chodníky odklízet manuálně, což je naprosto neefektivní.
Pokud porovnáme náklady vynaložené na zimní údržbu místních komunikací před rokem 2005 se současností, pak je možné konstatovat výrazné zlevnění těchto prací, což souvisí s přechodem od dodavatelsky zajišťovaných služeb k úklidu prováděnému vlastními prostředky. Postupný
nákup a zavedení potřebné techniky do provozu tak sice vedl ke snížení nákladů téměř o polovinu, ale to v žádném případě nemůže být hlavním ukazatelem efektivnosti zimní údržby komunikací prováděné Technickými službami města Vizovice. Hlavním cílem pro nejbližší období je
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především jak zlepšení kvality, tak rychlosti úklidu. Toho je možné dosáhnout už uvedeným doplněním technického parku, rekonstrukcí povrchu
chodníků a rezervy jsou i v organizaci práce. Další možností je nahrazení posypu inertními materiály posypem s obsahem solí, alespoň v místech jako je například ulice Těchlovská, 3.května, Partyzánská anebo příjezd k Mateřské školce z náměstí Palackého, ale to je spíš námět k posouzení zastupiteli města.
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat občanům města, kteří chápou situaci v jaké Technické služby města Vizovice v současnosti jsou a pomáhají
nám i městu tím, že uklízí chodníky před svými domy. Současně bych chtěl
slíbit, že i zimní údržbu místních komunikací se budeme snažit co nejvíce
zlepšit, jak jsem už napsal v předchozích řádcích.
Ing. Alois Pavlůsek

Milujte se a množte se!
Třemi vlastnostmi liší se živá
hmota (život) od neživé (mrtvé)
hmoty. Jsou to: 1. reakce na podněty vnějšího prostředí(na teplo,zimu, světlo, zvuk, gravitaci), 2. výměna látková – živá hmota ke své
existenci potřebuje energii. Energii
získává, příjmem látek, které zpracovává; část mění na potřebnou
energii a část vrací zpět do prostředí. 3. Schopnost reprodukce jedinců sobě podobných.
Původně jsem se chtěl touto
vlastností zabývat obšírně. Na to
by mi ale nestačilo celé číslo Vizovských novin a pak, ne každého
by to zajímalo. Chtěl bych se zmínit jen o několika případech zvířecí
snahy zajistit své pokračování tak,
jak jsem to sám v přírodě odpozoroval. Nedovedu si totiž vymýšlet
příběhy,které jsem nezažil a neviděl. A jestli chci popsat pár případů zvířecího milování, pak vám
přísahám, že to nemá nic společného s nedávným svátkem svatého Valentýna, jehož oslavy nepovažuji za přínos pro naši kulturu.
Vždyť v tomto zimním období povoluje příroda milování jen liškám
a kunám, možná trochu zajícům,
aby bylo zaděláno na březňáky.
Chci vám zprostředkovat svůj
zážitek ze snahy zachovat svůj
rod u druhu,který spadá do třídy plžů a moje pozorování spadá do měsíce června. Chodíval
jsem na zahradu ráno před východem slunka. Svěží vzduch, v trávě rosa a na pavučinách její kapky jako na náhrdelníku.Vnímal jsem
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tuto nádheru všemi smysly a srdečně lituji všechny, kteří si toho neumějí všimnout. Přicházejí tím o hodně.A tak jsem na schodku, postaveném z pískovcového kamene
uviděl dva hlemýždě (ne ty odporné všežravé slimáky) o kterých jsem si zpočátku myslel, že
jsou v nějakém bojovném postavení. Po chvíli bedlivého pozorování
jsem ale došel k závěru, že všechno je jinak. Oba jedinci, částečně
vysunutí z ulit byli na sebe přitisknuti tak, jako tanečník a tanečnice při
některých figurách tanga. Dotýkali
se navzájem (říkám čumáčky,protože vlastně nevím co to bylo), ale
určitě tykadly. Jejich počínání bylo
tak něžné,dlouhé a krásné, že
jsem tiše žasnul. Maně jsem vzpomenul na lidské počínání, kterému se říká „sado-maso“ a zamrazilo mne. Kdyby tak lidská „předehra“ vypadala jako ta hlemýždí,
myslím,že by to bylo pro lidi velmi
příjemné. Hlemýždí příhodu mohu
doložit, natočil jsem si ji na video
a jsem ochoten ji poskytnout.
Asi o měsíc později za stejných
okolností (před východem slunka,obloha bez mráčku) jsem pod
lískovým keřem slyšel něco jako
chrochtání. Ne divočáčí, ale daleko jemnější. Byli to dva ježci. Stejně jako hlemýždi dali mi příležitost dojít si pro kameru a natáčet.
Nemyslím,že by to bylo nějak poučné, oba chrochtali, jeden utíkal
před druhým, takže jsem ani nepoznal který je on a která ona. Nakonec se mi ztratili pod rybízovým

keřem,takže jsem se ani nedozvěděl jak to dopadlo. Na podzim
ale byli na zahradě mladí ježečci.
Příběh,o kterém si myslím, že
se týkal množení, je příběh veverek. Máme jich na zahradě několik – zrzky i černé. Už asi před deseti lety u nás v zámku vystupoval
mistr Chudík a poněvadž potřeboval nocleh,přespal u nás. Ráno mi
pak s očima navrch hlavy vyprávěl: „Predstavte si, že mi na okno
prišla veveruška“. Nedivil jsem se
. Tatáž „veveruška“ mi tentýž rok
zničila svod – koaxiální kabel,
ve snaze udělat si hnízdo. Já jsem
se pak divil,proč se mi z televize
ztratil obraz. Letos v říjnu jsem sledoval dvě „veverušky“, zrzky. Byly
na naší hrušce asi 8–10 m vysoké. Jedna utíkala po kmeni po spirále před druhou, jenom jí kůra
od drápků odletovala. Když vylezla až nahoru přeskočila na starou
jabloň jadrničku a odtud na další
stromy, pochopitelně stále pronásledovaná nápadníkem. Pak se mi
ztratily a tak podobně jako u ježků jsem se happyendu nedočkal.
Začátkem listopadu ale viděl můj
spolubydlící , že na borovici vedle brány nahoře v koruně veverka
asi vytváří hnízdo. Nosí tam větvičky, trávu a jiný stavební materiál.
Možná je to jedna z těch, co si
hrály na podzim na zahradě. Čekám, jestli na jaře uvidím mladé veverky. Rád bych je pozdravil,i kdyby byly plné blech.
Už jsem chtěl moje povídání
skončit, ale vzpomněl jsem si ješ-

tě na jednu příhodu. Je stará víc
než dvacet let a dokládá, že příroda je mocná a výjimka potvrzuje pravidlo. Jako vedoucí polesí jsem musel zajistit nejen splnění plánu, ale před Vánocemi i kvalitní vánoční stromky pro tehdejší
VIP a pro tytéž a pro zaměstnance polesí ještě i nějaké přilepšení na vánoční stůl ve formě zvěřiny. Tak jsme vždy čtrnáct dnů až
týden před Vánocemi uspořádali loveckou akci na divočáky. Hajní „obeznali“ (zjistili,kde se zvěř
nachází) divočáky ve „Svatošové
dolině“, v její horní části, kde byla
4–5 ha velká asi patnáctiletá mlazina. Leč byla obstoupena střelci
po namáhavém výstupu.Den předtím totiž napadlo asi 30 cm sněhu. Připraveni byli i dva hajní, kteří
uprostřed leče vedli honce.Zazněla borlice :“Nová leč začíná,přestaň bavit souseda, připrav sobě
zbraň.“ Z leče se ozvalo klepání honců holemi o kmínky a skřeky, kterými se snažili „zvednout“
(neboli vyhnat) zalehlou zvěř.
Asi po pěti až osmi minutách se
z leče ozvalo: „stop, stop, nestřílet, sraz nahoře na silnici!Neradi jsme opouštěli těžce dosažené „štonty“ (lovecká stanoviště),
abychom se všichni po půl hodině
sešli na silnici na Barák, asi 150
metrů nad odbočkou ke Chladné studni. Tam jsme se dozvěděli důvod , proč naše lovecká
„mise“ nebyla úspěšná. Honci totiž „zvedli“(vyplašili) kromě dvou
starších divočáků(bachyní) asi pat-
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náct selátek, čerstvě narozených,
s proužky, tak jak je znáte z obrázků. Podle všech zákonů přírody se divočáci páří (říká se tomu
chrutí) právě v prosinci.Bachyně je
plná(neboli březí) asi tři měsíce ,
to znamená, že potomstvo přivádí na svět v březnu do příznivých
jarních podmínek. S kým a proč se

naše divočáčí maminka zapomněla proboha už v září asi nikdy nezjistíme. Udělali jsme všechno pro
to, aby všichni zůstali živí a dočkali se jara. Doufám,že se nám to povedlo a všechna prasátka přežila s pomocí své úchylné matky tvrdé nástrahy zimy.Tím jsem chtěl jenom doložit, že příroda je oprav-

du mocná, ale že výjimky potvrzují pravidlo. Člověk, jako snad jediný živý tvor, nemá vymezen žádný
úsek zvěrokruhu, kdy je mu dovoleno množit se. Může vlastně celý
rok. Nevím,jak je to třeba u opic,ale zcela jistě vím, že domestikovaným zvířatům na tom taky moc nezáleží. Říká se „máj, lásky čas“.

V máji by se lidé ale zase neměli ženit a vdávat. Prý to přináší neštěstí. Zase nějaká pověra. Já vám
ale radím, nehleďte na znamení
zvěrokruhu a nedbejte na pověry.
Pokud jste viděli kreslený film Stvoření světa, řiďte se jeho příkazem
a „milujte se a množte se“.
jhr

Počasí v roce 2009 – jaké bylo?
Hodnocení a rozbor vychází z pozorování na meteorologické stanici ve Vizovicích, která je umístěna nad Střední školou oděvní a služeb.Pozorování
více než 40 let zde provádí Mgr.
Baný. Nejsem si jistý, ale myslím
si, že se slezským bardem Petrem
Bezručem pěje: „…kdo na moje
místo, kdo zdvihne můj štít?“
Ale nyní vážně k počasí. Jaké
tedy bylo?
Srážky: v roce 2009 spadlo
celkem 721,7 mm srážek. Dlouhodobý průměr (za roky 1968
až 2009) činí 715,3 mm. Lze
tedy říct, že bilance je téměř vyrovnaná a nehrozí nám vodní deficit.Jak to ale vypadá s hladinou
vody ve studnách je věc druhá.
Ta závisí na vsakovací schopnosti krajiny, na jejích retenčních (zadržovacích) vlastnostech (exis-

tence rybníků, vodních nádrží
apod.) a odtoku, který se u našeho povodní nesleduje.Takže stav
vody ve studni nejlíp zjistíte tak,
že odkryjete dekl a podíváte se.
Nejvíc vody napršelo v červnu
(98,4 mm), den, kdy spadlo nejvíc vody byl čtrnáctý říjen 2009.
Za jediný den jsme byli obdařeni
35,5 mm vody. Naopak nejsušší
byl duben, ve kterém spadlo jen
7,9 mm srážek a pršelo pouhé tři
dny za celý měsíc.
Teploty: průměrná teplota v roce 2009 byla 9,06 °C
a průměrná dlouhodobá teplota (za roky 1968 až 2009) činí
8,23 °C. Podíváme-li se na graf
teplotních průměrů za roky
1968 až 2009 vidíme, že teploty za posledních asi pět let jsou
skutečně nad průměrem, mám
ale dojem, že globální otep-

Průměrná délka slunečního svitu 2008 až 2009 a roku 2009

Srážkové úhrny 1968 až 2009
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lování to ještě není. Nejteplejším měsícem byl červenec s průměrnou teplotou 19,25 °C, nejchladnějším pak leden s teplotou -3,31 °C. Nejteplejším dnem
byl 17.červenec, kdy jsme se potili při 23,4 °C a nejvíc jsme mrzli 20.prosince při -13,5 °C. Sluneční svit: naše nejmladší meteorologická disciplina říká, že sluníčko se na nás smálo 1513,8 hodiny. „Dlouhodobý průměr“ (píšu

v uvozovkách,protože se průměrují jen dva roky)činí 1534,95 hodiny. Vzhledem ke krátkosti pozorování vyvozovat nějaké závěry,
nebo dělat generalizace by bylo
naivní.
Letošní rozbor počasí roku
2009 ukončil s tím, že vám popřeji hodně sluníčka, tepla podle chuti a vody jenom tolik, aby
vám zalila zahrádky a naplnila
studny. 
jhr

Teploty – porovnání průměru 1968 až 2009 a roku 2009

Srážky – porovnání průměru 1968 až 2009 a roku 2009

Teplotní průměry 1968 až 2009
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Ochraňte své vodoměry před mrazem
Společnost Moravská vodárenská, a.s. nabádá své zákazníky, aby zabezpečili svůj vodoměr proti mrazu. Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele zhruba na jeden tisíc korun. Za škody na vodoměru, které
vzniknou jeho nedostatečnou sochranou, například mrazem, totiž
plně zodpovídá odběratel.
V mrazivém obdobé je vhodné zkontrolovat, zda je vodoměr
umístěn ve vytápěné místnosti či
minimálně izolován, například
izolační vatou (ne skelnou). Prostor je třeba dobře uzavřít proti pronikání chladného vzduchu
zvenčí, protože i průvan může
způsobit zamrznutí a poškození
vodoměru. Jako tepelnou izolaci
zásadně nepoužívejte materiály,
které moho navlhnout. Pokud se
vodoměr nachází ve vodoměrné

šachtě, musí zákazník dbát na to,
aby šachta byla pečlivě uzavřena a její vstup zabezpečen tak,
aby ji nemohla zaplavit povrchová voda, v zimě je navíc vhodné
poklop šachty přikrýt tepelnou
izolací, například polystyrenem.
V případě, kdy jsou odběry minimální nebo vůbec žádné např.
na letních chatách je nutné rozvody vody úplně vypustit.
Nahlášení stavu vodoměru
a platby
Zákazníci společnosti Moravská vodárenská, a.s. mohou během roku, v případě že nebudou
odečítačem zastiženi, nahlásit
stav vodoměru i sami. Stav nového vodoměru mohou spolu s přesnou ardesou nahlásit na bezplatné lince 800 100 063 nebo pomocí on-line formuláře.
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Moudrá slova (o psech)
„Luis fámulus amantior domini quam cahis?“
„Který služebník miluje pána více než pes?“

Columella
Komenský

„Který pes štěká nejvíc,nejmíň kouše.“
„Děti a psi hned poznají, kdo je má rád.“
„Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy.“

B. Němcová
Rolland

„Je celkem velice snadné psu porozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát, protože
neumí mluvit.“
Munthe
„Pes je velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to, máte-li pravdu
nebo ne, neptá se, jste-li bohat či chud. Jste jeho kamarád . Drží se
vás stále,aby vás potěšil, bděl nad vámi a v krajním případě dal za
vás i svůj život. Bláhový pes, bez rozumu a bez duše.“

Jerome Klapka Jerome
Dormure fits est, si vigilat Canis. Spáti dovoleno, jestliže bdí pes.
latinské

Klub českých turistů ve Vizovicích na zlomu desetiletí
Kulatá čísla v kalendáři jsou vyzývavá.Někoho lákají k oslavování, jiného k bilancování.
Zhruba před deseti lety, na začátku tohoto tisíciletí, se rozhodovalo pár skalních turistů ve Vizovicích, zda to má cenu, dál pokračovat a nebo ukončit činnost Klubu.
Nakonec jsme se rozhodli, že budeme pokračovat. Dnes již
víme, že jsme se
rozhodli správně.
K tomu, abychom mohli pořádat efektivní zájezdy, jsme ze začátku měli malou členskou základnu.Nebylo to na naplnění autobusu. Postupně přibývalo členů a dnes se potýkáme někdy s jiným problémem, a to, jak vměstnat
do autobusu všechny zájemce. Je
dobré se zamyslet nad tím, co je
příčinou úspěchu, abychom pokračovali tím správným směrem.
Domnívám se , že příčin je více.
Všichni víme, že program zájezdů
není zaměřen na hltání pěších ki-
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lometrů, ale že spojuje zdravý pohyb v přírodě s poznáním. V neposlední řadě je to i faktor přátelství
mezi členy Klubu, vzájemná ohleduplnost a dnes již můžeme říci
že i vzpomínky na různé příhody
a pěkné zážitky.
Je moderní mluvit o „ adrenalinu “ a od toho slova odvozených zábav, které přitahují
hlavně mladé lidi. Nejenom mladý člověk touží
po vzrušení. Vyzrálého
člověka, a takové členy
by chtěl Klub mít, vzrušují poznatky, které na cestách získává, zajímavé debaty, vedené ve skupinách pochodujích turistů. Poznání blahodárného
vlivu pohybu na zdraví nás upevňuje ve vědomí, že děláme pro
sebe dobře, když se zúčastňujeme života Klubu.
V pozadí úspěchů vizovických
turistů je neviditelná práce členů
výboru. Tato práce je obvzvláště
vzrušující. Od začátku až do konce každé akce prožívají vzrušení (adrenalin) z pocitu zodpověd-

nosti a nakonec je jim odměnou
happy end - úsměvy na tvářích
účastníků.
Když jsem se podíval do zajímavých statistických záznamů Klubu, zjistil jsem, že vztaženo na počet obyvatel města, jsme snad nejsilnějším odborem v ČR. Je to pěkný poznatek, ale zároveň varování. Setkáme se s problémy, které
jsme dosud nemuseli řešit. Může
se stát, že na některé zájezdy se
nedostanou všichni, kteří by chtěli jet. Bohatý program Klubu nám
dává více příležitostí.
Vraťme se ale ke kulatým číslům v kalendáři. V letošním roce
slaví Vizovice 440. výročí povýšení na město králem Maxmiliánem. Klub českých turistů přispívá
k této oslavě organizováním turistické akce, jaká zde zatím neměla obdoby. Pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje MVDr. Stanislava
Mišáka a starostky města Vizovice
Mgr. Aleny Hanákové, pořádáme
11.–14. listopadu 2010 celostátní
akci, 39. ročník tradiční turistické
akce „Za posledním puchýřem“.

Předchozí ročníky se odehrávaly
ve velkých městech, jako je Brno,
Děčín a v r. 2009 Mladá Boleslav. Pro město Vizovice je svěření pořadatelství této akce s mezinárodní účastí velikou poctou, ale
zároveň závazkem.
Ubytovat očekávaných 1 000
účastníků ve městě a okolí, připravit jim náročný turistický a kulturní
program na 4 dny, nebude snadnou záležitostí. Tíha organizace
padá hlavně na místní odbor KČT.
Již připravujeme cca padesátičlený tým organizátorů. Očekáváme
součinnost s organizacemi a podniky působícími na území Vizovic.
I touto cestou chceme vyzvat potencionální sponzory, aby se přidali a pomohli využít této jedinečné příležitosti k propagaci města
a všeho, co souvisí s jeho životem.
Podrobnější zprávy o programu této akce najdete na stránkách
http://www.kct.cz/puchyr 2010
a v průběhu roku je chceme přinést i ve Vizovských novinách.
Ing. Miloslav Vítek
Předseda odboru KČT-Vizovice

leden/únor  2010
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Vážené pacientky, vážení pacienti!
Dovolujeme si Vás upozornit na úpravu provozní doby
chirurgické ambulance Vizovice
Masarykovo nám. č.p. 20 – vedle autobusové zastávky
pondělí: 12.00–16.00 hodin
úterý: 07.00–11.00 hodin
středa: —
čtvrtek: 12.00–15.00 hodin
pátek: 07.00–11.00 hodin
Chirurgická ambulance Slušovice
nám. Svobody č.p. 57 – budova AB
Pondělí: 07.00–11.00 hodin
Úterý: 12.00–16.00 hodin
Středa: 12.00–15.00 hodin
Čtvrtek: 07.00–11.00 hodin
Pátek: 12.00–15.00 hodin
V rámci zdravotního pojištění provádíme převazy, ošetření úrazů,
ambulantní chirurgické zákroky, sonografické vyšetření, předoperační vyšetření, realizujeme chirurgické operační výkony ve smluvním ústavním zařízení. Vyšetření a ošetření všech pacientů je v rámci
smlouvy zdravotního pojištění zdarma i bez objednání.
lékař MUDr. Haša Eduard, sestra Mikulčáková Věra

leden/únor  2010

Občanské sdružení ONŽ
- pomoc a poradenství pro ženy a dívky
- poradna pro ženy a dívky

nabízí tyto služby
• odborné sociální poradenství
• telefonická krizová pomoc – Linka pro ženy
a dívky tel: 603 210 999
• přednášky, besedy
•materiální pomoc – dětské ošacení, zapůjčování dětských kočárků
• klub pro ženy středního věku - Rút
• klub pro svobodné bezdětné ženy okolo třiceti let – Sára

Kontakt
Divadelní 6, 760 01 Zlín. Tel.: 577 222 626, 603 213 838,
e-mail zlin@poradnaprozeny.eu, www.poradnaprozeny.eu

Vizovské noviny

Inzerce
Prodej palivového dříví
• výroba štípaného dříví • kvalitní tvrdé dřevo - buk, dub
• výhodné ceny • množstevní slevy
• možnost smluvní dopravy
Galvena, s.r.o., Letiště Areál Moravan
Budova č. 57, 765 81 Otrokovice

tel.: 725 079 441, www.drevo-pelety.cz
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Montáž sádrokartonů
Rekonstrukce podkrovních prostor
sádrokartonové stropy, příčky
speciální světelné rampy
minerální kazetové podhledy

Petr Polách, Česká 4759, 760 05 Zlín
e-mail: sadrokartony-zlin@seznam.cz
www.sadrokartony-zlin.cz
telefon: 737 928 405, 603 754 249

Čistírna peří Vizovice nabízí:

Zakázkové šití oděvů.

prodej povlečení české výroby: krep, flanel, bavlna, vše v kla-

Výběr materiálů přímo od

sických i prodloužených délkách, dále povlečení s dětskými
motivy a povlečení do postýlky. Velký výběr a zajímavé ceny.

Versace, Dolce a Gabbana, Armani aj.

Otevírací doba: Po–Čt 12–16 hod, Pá 8–13 hod

Kontakt: Jaroslava Červenková

Kontakt: 777 869 322.

mobil: 606 541 438 Vizovice.
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Seriál − Vizovice v proměnách času

Vizovice,1926,vydal B.Kaluža, zapůjčil Jiří Madzia

Vizovice, říjen 2009, foto: Radek Mládenka
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