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Zprávy ze zasedání zastupitelstva města Vizovice dne 8. 2. 2010 a 22. 3. 2010
• Zastupitelstvo města Vizovice na svých zasedáních dne 8. 2.
a 22. 3. 2010 vzalo na vědomí informaci Technických služeb města
Vizovice o řešení placeného parkování na Masarykově náměstí, dále
Zprávu o hospodaření Nadace města Vizovice za rok 2007 a 2008
a také zprávu o možnostech zhodnocení volných finančních prostředků této Nadace.
• Ve věcech finančních zastupitelé schválili schodkový rozpočet města
Vizovice na rok 2010 s celkovými příjmy 112 948 tis. Kč a celkovými
výdaji 116 128 tis. Kč. Schodek bude financován ve výši 3 180 tis. Kč
ze zisku minulých let. Dále pak schválili poskytnout z rozpočtu města Vizovice na rok 2010 příspěvek na provoz Mateřské škole ve výši 1 764 000 Kč, Základní škole ve výši 4 765 000 Kč,
Domu dětí a mládeže Zvonek ve výši 420 000 Kč a Technickým službám města Vizovice, příspěvková organizace ve výši
13 540 000 Kč (včetně opatření 2Z); SK Vizovice, investiční dotaci ve výši 1 000 000 Kč účelově vázanou na doplatek rekonstrukce
sportoviště Vizovice.
• Zastupitelstvo stanovilo v souladu se Zákonem o obcích kompetenci
Rady města Vizovice k provádění rozpočtových opatření:
1. v yvolaných zapojením účelově přijatých dotací a příspěvků do rozpočtu Města Vizovice a odvodů stanovených organizacím s přímým vztahem
2. k terá neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu, mimo použití rozpočtové rezervy, a mimo případy, kdy opatření objemem prostředků překročí 50 % objemu schváleného paragrafu rozpočtové skladby, maximálně však do objemu 1 mil. Kč v rámci jednoho rozpočtového opatření
3. k provádění úprav závazných vztahů rozpočtu k jednotlivým subjektům, kdy je změna závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným podle bodu 1 a 2
4. k provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných
organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu.
• A také uložilo Radě města Vizovice povinnost informovat zastupitelstvo o provedených změnách rozpočtu na rok 2010 na jeho nejbližším zasedání. Následně na to zastupitelé vzali na vědomí informaci
o rozpočtovém opatření rady č. 1R, týkající se dotace na sociální služby a schválili rozpočtové opatření 2Z, týkající se TSMV, viz. výše a dofinancování zateplení MŠ ve výši 2 281 000 Kč.
• Ve vztahu k finanční krizi a napjatému rozpočtu bylo uloženo Radě
města Vizovice, všem zastupitelům a výborům předkládat zastupitelstvu k projednávání materiály pouze s vyčíslením finanční náročnosti
jejich realizace a kladným stanoviskem finančního odboru ke způsobu
krytí těchto výdajů. To se týká také odesílání žádostí o dotace, u kterých je podmínkou finanční spoluúčast města.
•Z
 astupitelstvo schválilo uzavření smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti a také schválilo spoluúčast projektu realizovaného v rámci programu Prevence kriminality ve výši min. 20% celkových nákladů projektu.
•Z
 astupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci do Regionálního
operačního programu – sociální infrastruktura na stavbu Lékařského
domu a uložili místostarostovi města zajistit marketingový průzkum zájmu budoucích uživatelů Lékařského domu.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu právního odboru z jednání
s panem Milanem Kališem ve věci odstoupení od kupní smlouvy domu
na Masarykově náměstí č. p. 416 a souhlasilo se snížením kupní ceny
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domu na částku 2 100 000 Kč. Následně uložilo právnímu odboru vypracovat dodatek ke kupní smlouvě.
• Bylo taky schváleno poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Vizovice
na dokončení opravy střechy Sokolovny ve výši 40 000 Kč z rozpočtu města v souladu se zásadami Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010 a souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku na provoz soukromé hlídací služby dětí předškolního věku ve výši
66 000 Kč v roce 2010 paní Anně Kovářové
• Ve věcech územního plánu zastupitelstvo zamítlo žádost manželů
Černých o přehodnocení usnesení zastupitelstva ve věci vyřazení jejich pozemku (Na Porážkách) z projednávaného návrhu změny č. 15
Územního plánu sídelního útvaru Vizovice a vzalo na vědomí žádost
pana Karla Lutonského o zařazení jeho pozemku (nachází se v areálu JZD na Říčanské) do nového územního plánu.
• Ve věcech majetkových zastupitelé zamítli žádost paní Marie Šlezingrové o odkoupení nájemního bytu na sídlišti A. Háby, žádost Františka Hurty o prodej části pozemku kolem jeho stájí (průmyslová zóna
na Zlínské ulici); žádost Zdeňka Glücka a společnosti GATRAK CZ
a.s. o prodej budovy č. p. 418 (prádelna a Vítek) a uložili právnímu
odboru vyhledat náhradní prostory pro přemístění služeb umístěných
v této budově. Zastupitelé také zamítli žádost manželů Kulhánkových
o prodej budovy č.p. 406 (stodola, kde garážují sanitky pana Vally)
a doporučili v této záležitosti radě města uzavřít dlouhodobou smlouvu o pronájmu budovy s panem Miloslavem Vallou.
• V různém zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice – Požární řád a plán zasedání zastupitelstva města na
I. pololetí 2010.
• Zastupitelstvo města Vizovice souhlasilo s udělením Ceny města
Vizovice skupině FLERET za propagaci města.
• 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

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na v pořadí již
40. přehlídku odborné a zájmové činnosti žáků SŠOS Vizovice
V programu se budou prezentovat žáci v oborech:
Kadeřník, Kosmetička, Fotograf, Oděvnictví a Krejčí
nejen z naší školy, ale také z družebních škol
z Tarnówa (Polská republika), Prešova (Slovenská republika)
a z Hradce Králové.
Uskuteční se 22. dubna 2010 v 17:30 h
v Kulturním domě ve Vizovicích.
Již od 16 h nabízíme poradenské služby, včetně výhodného
prodeje značkové vlasové a pleťové kosmetiky.
Mgr. Eva Šťastná, ředitelka školy
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Oznámení o době a místě konání voleb
Toto oznámení je pouze informativní, definitivní znění oznámení o době
a místě konání voleb bude zveřejněno 15 dní přede dnem voleb tj. 13. 5.
2010 (§ 15 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb.).
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místo konání voleb:
volební okrsek č. 1 – volební místnost: Kulturní dům Vizovice, Masarykovo nám. 1007 pro voliče bydlící v ulicích: Hodišovská, Chrastěšovská, Chrastěšovské paseky, Kamenec, Komenského, Krňovská, Manství, Masarykovo náměstí, Nábřežní, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní, Poštovní, Prostřední, Růžová, Sadová,
Slunečná, Školní, U Stadionu, Zahradní
volební okrsek č. 2 – volební místnost: Kulturní dům Vizovice, Masarykovo náměstí 1007 pro voliče bydlící v ulicích: Dělnická, Dubovsko, Hrušové, Janova hora, Kopanická, Lázeňská, Lípová, Luhy, Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého náměstí., Partyzánská, Příčná, Razov,
Říčanská, Říční, Slatinská, Štěpská, ul. 3. května, U Náhonu, Vajíkovy
paseky, Zlínská, Želechov
volební okrsek č. 3 – pozor nastala změna – volební místnost: Sokolovna Vizovice, Tyršova 177 a to pro voliče bydlící v těchto ulicích:
čtvrť A. Háby, Čamínka, J. Haly, Koráb, Nádražní, Pod Habešem,

Příkrá, Slušovská, sídliště Štěpská, Těchlov, Těchlovská, Tyršova,
Vinohrádek
volební okrsek č. 4 – volební místnost: Kulturní dům MČ Chrastěšov
45 pro voliče bydlící v místní části: Chrastěšov.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem nebo
platným občanským průkazem Neprokáže–li svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány
hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
6. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední
obálky 1 hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Ing. Lenka Balková

Informace o volbách
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 28. a 29. 5.
2010, a to v pátek 28. 5. 2010
od 14 do 22 hodin a v sobotu 29.
5. 2010. od 8 do 14 hodin.
Každý český státní občan, který
má trvalý pobyt ve Vizovicích, je automaticky zapsán do seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voliči hlasují ve volebním okrsku
v místě svého trvalého bydliště.
Ze závažných, především zdravotních důvodů je možné požádat
o možnost hlasování do přenosné
hlasovací schránky.
Pokud volič, který je zapsán v se-

znamu voličů ve Vizovicích, nebude moci hlasovat ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání
voličského průkazu, na který může
volit v kterémkoliv volebním okrsku
na území celé České republiky. Žádosti o vydání voličského průkazu se
podávají na Městském úřadě ve Vizovicích, odboru správním, kancelář
č. 223 v termínu od 8. února 2010
nejpozději do 21. května 2010
(pokud se jedná o žádost s ověřeným podpisem voliče doručenou
poštou) nebo do 26. května 2010
(u osobního předání žádosti o vydání vol. průkazu). Voličský průkaz
bude žadateli vydán nebo zaslán
nejdříve 15 dní přede dnem voleb tj.

13. května 2010. Pokud bude občan přijat do nemocnice po 21.
květnu 2010 a nebude mít vyřízen
voličský průkaz, nebude moci v nemocnici odvolit.
Volič ve volební místnosti prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pokud má volič neplatný občanský průkaz a ani nevlastní platný pas, může před volbami požádat o vydání občanského průkazu s kratší dobou platnosti. Občanské průkazy se budou vyhotovovat i v průběhu voleb,
v kanceláři č. 225 na MěÚ Vizovice. (upozorňujeme, že k vyhotovení občanského průkazu s kratší

dobou platnosti je potřeba přinést
2 kusy fotografií na doklady, rodný
list žadatele a dosavadní občanský
průkaz).
Bližší informace týkající se voleb
je možné získat na MěÚ ve Vizovicích, odboru správním, v kanceláři
č. 223.
Právo volit má každý občan České republiky který:
• alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo
zákonem omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu).
Ing. Lenka Balková

Sociální služby a zásadní změna v české legislativě
Dnem 1. 1. 2007, kdy vešel
v platnost zákon č. 108/2006
Sb. o sociálních službách, došlo
k zásadní změně v české legislativě k přístupu ke zdravotně postiženým občanům a jejich potřebám. Sami zdravotně postižení
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totiž dostali možnost ovlivňovat,
kdo a jakým způsobem jim bude
poskytovat potřebné služby.
Sociální služba, jak říká zákon, je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc
osobám v nepříznivé životní si-

tuaci. Pomoc a forma takové pomoci musí zachovávat lidskou
důstojnost, ale současně musí
působit na lidi aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou životní situaci.

Sociální služby jsou buď pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (to jsou např. domovy pro
seniory či domovy pro osoby se
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zdravotním postižením apod.).
Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba
dochází nebo je dopravována
do zařízení sociálních služeb
a součástí služby není ubytování (např. denní stacionáře, centrum denních služeb apod.). Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním
prostředí (např. pečovatelská
služba).
Sociální služba je soustava
vybraných základních činností:
např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajišťování chodu
domácnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další.
Zákon o sociálních službách
dělí dále sociální služby na služby sociální péče (např. osob-

ní asistence, pečovatelská služba, stacionáře, domovy pro seniory atd.), služby sociální prevence (tj. raná péče, telefonická
krizová pomoc, kontaktní centra atd.) a sociální poradenství
(občanské, manželské a rodinné poradny, poradny pro oběti
trestných činů, pro zdravotně postižené atd.).
Součástí odborného poradenství jsou i půjčovny kompenzačních pomůcek. Sociální poradenství je základní činností při
poskytování všech druhů sociálních služeb.
Přesný výčet sociálních služeb je uveden v zákoně č.
108/2006 Sb., obsah každé
služby je zde jasně definován,
což je užitečné pro všechny zúčastněné strany: poskytovatelé
sociálních služeb tak věcí, jak
má jimi nabízená služba vypa-

Zaveden systém
čtrnáctidenního svozu odpadů
Počínaje 1. dubnem letošního
roku 2010 bude ve Vizovicích
zaveden systém čtrnáctidenního
svozu odpadů, který bude platit
do 30. října.
Tento systém je zaveden
ve většině okolních obcí a jeho
hlavním účelem je snížení nákladů na likvidaci odpadů. Paušální
platba za vývoz nádoby na odpad ve výši 480 Kč na osobu
představuje celkový roční objem
2 247 531Kč proti 3 363 623Kč
uhrazeným za likvidaci odpadů za rok 2009, což znamená,
že z prostředků města muselo
být doplaceno přibližně 670Kč
za likvidaci odpadů na každého
obyvatele Vizovic.
Vzhledem k současné ekonomické situaci je tak velký rozdíl
mezi příjmy a náklady za likvidaci odpadů neúnosný, proto bylo
nutné přistoupit na systém, ve kterém bude prováděn svoz odpadů v každém lichém týdnu měsíce.
Týdenní svoz bude nadále pro-
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váděn u nádob o obsahu 1100
litrů, které jsou rozmístěny v sídlištích. Na sídlištích není možné
čtrnáctidenní cyklus zavést proto,
že počty nádob na odpad rozmístěných na sídlištích už teď sotva odpovídají počtu obyvatel sídlišť a další navýšení jejich počtu
není možné.
Zavedení čtrnáctidenního cyklu ve svozu odpadů samozřejmě
není jediným úsporným opatřením. Kromě už provedených reorganizačních změn v Technických
službách města Vizovice, bude
od 1.června letošního roku dosavadní svozová firma – Marius Pedersen a.s., která prováděla svoz
tříděných odpadů, tj. PET lahve,
papír, sklo – nahrazena Technickými službami města Vizovice. V tomto případě se pro obyvatele Vizovic prakticky nic nezmění. Zachovány zůstanou svozové trasy i četnost svozů o jejichž přesných termínech budete
s předstihem informováni.
Ing. Alois Pavlůsek

dat a co všechno musí být její
součástí, uživatelé se dovědí, co mohou od služby očekávat, a kontrolní orgány (zejména
krajské úřady) vědí, co a jak kontrolovat a vyžadovat, aby byly
služby poskytovány v potřebném rozsahu a kvalitě.
Uživatel má tedy vždy právo
sám se dobrovolně rozhodnout
pro tu nebo onu sociální službu (měla by co nejlépe vyhovovat jeho skutečným potřebám),
o poskytování služeb pak s vybraným poskytovatelem uzavírá
zásadně vždy písemnou smlouvu s přesným uvedením výčtu služeb, včetně úhrady (toto se však
netýká všech druhů sociálních služeb, jde např. o telefonickou krizovou pomoc – tzv. linky SOS,
kde může být osobě služba poskytnuta zcela anonymně).
Některé sociální služby jsou

dle zákona poskytovány zcela bezplatně (např. poradenství,
raná péče pro zdravotně postižené děti, krizová pomoc atd.),
ostatní služby jsou poskytovány
za částečnou nebo plnou úhradu.
Konkrétní informace o sociálních službách dle zákona č.
108/2006 Sb. může každý zájemce získat přímo u poskytovatelů těchto sociálních služeb,
na sociálních odborech obecních úřadů, ale např. i ve speciálních poradnách pro uživatele sociálních služeb, v poradnách pro zdravotně postižené či
v občanských poradnách, které
se nacházejí v každém větším
městě, příp. na jejich webových
stránkách na internetu.
K úhradě sociálních služeb
může osoba využít také příspěvek na péči.
Marie Šlahařová DiS.

Minijesle ve Vizovicích
pro nedostatečný zájem ke 30. dubnu 2010

ukončují činnost.

Veřejné projednání koceptu
územního plánu Vizovice
Veřejné projednání konceptu
Územního plánu Vizovice spojené s výkladem
se uskuteční
dne 26. 5. 2010 (středa) v 15.00 hod.
v místnosti č. 316 budovy Městského úřadu Vizovice
- zasedací místnost.
Veřejná vyhláška s oznámením veřejného projednání včetně
termínu kde a kdy je možno do dokumentace konceptu
územního plánu nahlížet bude vyvěšena na úřední desce
Městského úřadu Vizovice a na www.vizovice.eu.
Ing. Ivana Valachová
odbor stavebního úřadu
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Zápis do prvních tříd
Čas ubíhá jako voda a už je
za námi další zápis do 1. tříd, který
proběhl 12. února 2010 v budově
základní školy na náměstí. Letos se
ho zúčastnilo 63 chlapců a děvčat.
Děti přišly v doprovodu rodičů
se zvědavostí v očích – „ Zvládnu
to? Budu všechno umět? Nepokazím něco?“
Chodby, třídy i schodiště školy, to vše se proměnilo v jeden velký rybník plný ryb, žabiček a raků.
Děti se dychtivě vydaly na tuto dob-

rodružnou cestu do vodního i podvodního světa. Cestou se dokonce
potkaly s vodníkem a vílou! A samozřejmě plnily spoustu úkolů – stříhaly, recitovaly, zpívaly, kreslily,
zkrátka a dobře ukázaly ve škole
vše, co se dosud naučily.
Každý nastávající žáček se
s úkoly snažil vypořádat co nejlépe. Ze školy všichni odcházeli s dárečkem v ruce a s úsměvem na tváři. Přejeme, ať se jim ve škole daří.
Gabriela Matyáštíková

Tady se mi bude líbit!

Informace z Mateřské školy ve Vizovicích
Vážení občané Vizovic, ráda
bych Vás seznámila s historií naší
mateřské školy a jejími výhledovými plány.
V dnešní době se město pyšní
velkým počtem předškolních dětí,
a to je velká výhoda, protože se
stále více omlazuje.
Do roku 1944 byly děti vychovávány v mateřské škole řádových sester v klášteře (dnešní
Dětský domov na ul. 3. května),
v roce 1950 byla mateřská škola přestěhována do tehdejší Národní školy na náměstí T. G. Masaryka a v provozu byla do roku
1983. Nová mateřská škola
byla otevřena na náměstí Palackého 2. září 1968. Základní kámen této MŠ byl slavnostně položen již v roce 1962 a v tomtéž
roce byly provedeny i některé přípravné zemní práce, ale výstavba

byla v roce 1963 přerušena. Bylo
nutné přednostně dokončit práce
na sportovním stadionu. Stavba
MŠ byla prováděna svépomocně v rámci akce „Z“. Náklady
na stavbu činily 1 400 000 Kč,
brigádnická pomoc 600 000 Kč,
celková hodnota dva miliony korun. Škola získala dobrou pověst
díky obětavé práci všech zaměstnanců. O umístění dětí v pěkném
prostředí mělo zájem velké množství rodičů. Toto školské zařízení se brzy naplnilo, proto vznikl
tlak na rozšíření. Začala se stavět nová horní budova se spojovací chodbou – to vše svépomoci v akci „Z“. Otevření se uskutečnilo 17. ledna 1983.
V loňském roce, tj. 2009 došlo
k havarijním situacím, a to hlavně na kanalizačním odpadovém
systému, kdy splašky začaly vyté-

kat ve staré kotelně. Aby nedošlo
k uzavření MŠ byla provedena
pouze provizorní oprava s tím, že
generální bude zařazena do plánu celkových úprav v roce 2010:
• zateplení fasády
• zateplení stropů
• výměna oken
• vybudování venkovní kanalizace, napojení
• oprava ležaté kanalizace
• oprava svislé kanalizace
• vybudování nové kapacity pro
hygienu
• výměna veškeré sanitární techniky
• rozšíření kapacity parkovacích
míst pro automobily
Tyto rozsáhlé úpravy nebudou
jednoduché. Bude jim předcházet mnoho dnů příprav, protože
okna jsou ze dvou stran budov
a třídy jsou plné nábytku, hraček

a květin. Souvisí s tím zakrytí nebo
vystěhování nábytku.
Mateřská škola a školní jídelna
nebude moci zabezpečit provoz.
Z toho vyplynou problémy pro rodiče, ale budeme doufat, že za
6 týdnů se nám podaří obě budovy zpřístupnit a děti se navrátí do nové zrekonstruované školy.
Tyto složité opravy posunou naše
zařízení mezi jedno nejmodernizovanější v okolí.
Budeme očekávat, že se v mateřské škole připraví mnoho dětí,
které nastoupí do základní školy.
Chtěla bych popřát všem firmám, aby se jim při opravě naší
mateřské školy dařilo a taky hlavně všem našim zaměstnancům,
aby byli plni elánu při úklidu
a obnově zařízení.
Ilona Řepová,
zástupkyně ředitelky MŠ

Exkurze ve Třineckých železárnách aneb Jak se kalila ocel
Jako každý rok, i letos nás pozvali naši strýčci z Odborového svazu Třineckých železáren
na pobyt v horské chatě Beskydka v Jeseníkách. Měli jsme se,
jako vždy, moc hezky.
Nejkrásnější z celého pobytu
však byla exkurze do Třineckých
železárem. Zážitek vpravdě neskutečný, fantastický a nezapomenutelný.
Mohli jsme vidět stotřiceti tunový nakladač, který vypadal jako
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kosmické vozidlo, obrovské konvertory, velké jako dva obytné
pokoje, ze kterých se lila žhavá
ocel do připravených tuhnoucích
nádob, nekonečné pásy rudých
tyčí oceli, které se valily v osmi
proudech výrobními halami. Laserové řezání železných ploten,
tvrdou, chlapskou práci.
Opravdu to byl jedinečný zážitek na celý život. Mnohokrát
děkujeme.
Jiří Hrubý, DD 3. května
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Leona Šenková na turnaji dětských domovů ve florbalu
Dne 7. 3. 2010 proběhl ve Vizovicích turnaj ve florbalu, kterého se
zúčastnilo sedm dětských domovů z celého Zlínského kraje. Vizovičtí
borci obsadili krásné druhé místo. Příjemným zpestřením bylo vystoupení Československé superstar Leony Šenkové. Leona odpovídala dě-

tem na jejich všetečné dotazy a zazpívala i pár ukázek ze svého připravovaného CD. Velké poděkování patří paní ředitelce Mgr. Koncerové ze ZŠ ve Vizovicích za pomoc, která nám byla poskytnuta.

Jiří Hrubý, DD 3. května

Setkání se Šárkou Záhrobskou
Ve dnech 1.–2. 3. 2010 jsme
přijali pozvání na setkání s naší reprezentantkou v alpském lyžování
Šárkou Záhrobskou před jejím odjezdem na olympijské hry ve Vancouveru.
Na setkání s ní se všichni moc těšili. Děti s tetou Lidkou Halovou vyrobily pro Šárku talisman pro štěstí – malou lyžařku Šárku, kterou ji
předaly na společném, několikahodinovém obědě v restauraci Pizza Koloseum nedaleko Václavského náměstí. Šárka dětem vyprávěla o svých sportovních začátcích
a o svých přípravách na olympijské hry. Moc se zajímala o průběh
letošního Krajského přeboru v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje na Tesáku.
Původně tam chtěla za námi při-

jet. Tento záměr jí nevyšel, protože
se musela v tomto termínu zúčastnit důležitých předolympijských závodů, a tak nám na Tesák poslala
pozdrav na videozáznamu.
Druhý den v Praze šla část naší
výpravy na procházku Prahou
a Vojta, Katka a teta Svatava jeli
do televizního studia ČT na Kavčích horách, kde se s Śárkou Záhrobskou zúčastnili vysílání v televizním pořadu „Sama doma“.
Domluvili jsme se, že po skončení lyžařské sezony přijede k nám
do Vizovic a věřili jsme, že to bude
i s nějakou olympijskou medailí.
Dnes se všichni těšíme, že už brzy
si budeme moci sáhnout na Šárčin
olympijský bronz.
Svatava Poláchová,
DD Chrastěšovská

Vojta předává Šárce talisman pro štěstí.

Střední škola oděvní a služeb Vizovice – centrum celoživotního vzdělávání
Investice do rozvoje vzdělávání.

Na Střední škole oděvní a služeb Vizovice vzniká pomocí národního projektu UNIV 2 KRAJE
centrum celoživotního vzdělávání.
Do tohoto projektu jsou zapojeny střední školy ze všech krajů ČR.
V rámci projektu tak ve Zlínském
kraji vznikne 25 center celoživotního učení, z nichž každé připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně 3 programy dalšího
vzdělávání dospělých. Tyto nové
vzdělávací programy budou mít
modulový charakter, který zájem-
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cům o další vzdělávání umožní vybrat si jen tu část, kterou opravdu
potřebují nebo je nejvíc zajímá.
Účast na celoživotním vzdělávání je pro školy výhodná také
proto, že mohou rozšířit svou činnost do oblasti dalšího vzdělávání a nahradit tím současný úbytek
žáků, způsobený demografickým
poklesem. Díky projektu tak budou i obory, o něž bude i nadále
poptávka na trhu práce, nabízeny
v rámci dalšího vzdělávání právě
na naší škole.

Pedagogové, kteří jsou zapojeni do projektu, mají možnost
rozšířit své kompetence tak, aby
byli dobře připraveni na práci s dospělými. Již nyní probíhají semináře se zaměřením na vytváření modulových vzdělávacích programů, na lektorské dovednosti, kariérové poradenství
i oblast marketingu. Kromě toho
mohou svých nabytých dovedností využít i v počátečním vzdělávání, například při tvorbě školních vzdělávacích programů.

Národní projekt Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy UNIV 2 KRAJE, jehož řešitelem je Národní ústav odborného
vzdělávání, je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky. Navazuje na projekt UNIV
– Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního
učení (2005-2008), jehož součástí byla také naše škola.
Mgr. Eva Šťastná,
ředitelka školy a mentor projektu

Vizovské noviny

Školy/Kultura

6

Návštěva dětí v hasičské zbrojnici
Denně několikrát chodí naše
děti okolo hasičského domu. Především chlapci zdálky s velkým
zájmem pozorují , když se tam
něco děje. Proto jsme požádali členy sboru dobrovolných hasičů o umožnění exkurze u nich
na „hasičárně“. Našemu přání
vyhověli.

V úterý 23. 3. 2010 v podvečer jsme je navštívili. Čekalo nás
několik členů vizovického hasičského sboru. Umožnili dětem prohlídku vybavenosti „hasičárny“
včetně historických exemplářů.
Vyjeli také s novým hasičským vozem před vrata garáže a ukázali dětem jeho dokonalé vybave-

ní. S velkým zájmem všichni poslouchali jejich vyprávění o požárních zásazích, o záchranných
pracích při mimořádných událostech a o tom, jak je třeba požárům předcházet. Vyzkoušeli si,
jak se hasí požár vodní hadicí,
jak poskytnout první pomoc zraněnému a zopakovali si důleži-

tá telefonní čísla pro mimořádné
události.
Děkujeme panu Lutonskému,
Hodoňovi a Rutarovi za to, jak se
nám při návštěvě u nich na „hasičárně“ věnovali a těšíme se
na další společné aktivity.
Svatava Poláchová,
DD Chrastěšovská

Studenti oděvních oborů
navrhli a ušili šaty pro finalistku soutěže Česká Miss 2010!
Střední škola oděvní a služeb
Vizovice byla vybrána do prestižního mezinárodního tvůrčího projektu autorky, oděvní návrhářky
Jany Berg „Čtrnáct klenotů v srdci Evropy.“ Projekt pořádá agentura P. G. Management a záštitu
nad ním převzaly Asociace Krajů
ČR, Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism a Ministerstvo
pro místní rozvoj.

Studenti školy získali možnost
vyzkoušet si reálnou tvorbu módy
bez stanovených hranic kreativity
a tvořivosti s akcentem na téměř
neomezené finanční prostředky,
které poskytli partneři projektu. Studenti vytvořili jeden výpravný model tzv. „HAUTE COUTURE“. Tento společenský model musel vtipně
charakterizovat tradice i současnost Zlínského kraje. Zadání ne-

mělo žádná technologická, materiálová, designová či stylová omezení. Podmínkou bylo pouze to, že
model musí být schopen několikanásobné prezentace, minimálně
20x v průběhu roku, včetně opakovaného transportu.
Studenti, kteří se do projektu zapojili, získali možnost dalšího rozvoje pod odborným vedením módní návrhářky Jany Berg a jejího

týmu za podpory všech zainteresovaných partnerů. Nezanedbatelným produktem byl kromě kolekce vznik filmového dokumentu,
který zachytil přípravu celého projektu od prvních nápadů, přes řemeslnou realizaci, až po jeho první samotnou prezentaci na veřejnosti – Česká miss 2010, kterou
20. března 2010 vysílala televize
Nova. 
Mgr. Eva Šťastná

Za novinkami do vizovického zámku
Nedávno jsme slavili Nový rok
a najednou je tu duben a s ním
další návštěvnická sezóna našeho zámku. Přestože je na samém
počátku, my už se máme za čím
otáčet zpátky. Rádi bychom poděkovali všem, kteří si o vánočních svátcích udělali procházku
do zámecké kaple a na Vánoční
výstavu papírových betlémů, kterou jsme v přízemí zámku připravili úplně poprvé.
Na ty, kteří přišli na výstavu
v posledních dvou dnech, navíc
čekalo překvapení v podobě vánočního punče, který s mimořádnou péčí připravily zámecké kuchařky Maruška a Magda. Během pěti dnů k nám přišlo 1720
návštěvníků, což je za celých
čtrnáct ročníků této akce nejvíc.
Jen pro zajímavost – víc než tisíc
lidí navštívilo zámek během Vánoc jen pětkrát, v letech 2002,
2003, 2004, 2008 a vloni. Stej-
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né prvenství drží i částka, která se tentokrát sešla na dobro-

volných příspěvcích – neuvěřitelných 12 250 Kč! Jako každý

Novinka na prohlídkové trase „A” – ložnice hraběte.

rok budou peníze použity na dofinancování restaurování a opravy sbírkových předmětů. Děkujeme vám všem!
Na novou sezónu jsme se tentokrát chystali téměř celou zimu.
Po několika letech odkládání
jsme se pustili do změny ve vybavení zámeckých interiérů. Mnozí z vás navštívili v předchozích
letech výstavy v přízemí zámku, kde byly mimo jiné vyvěšeny historické fotografie zámeckého areálu a interiérů, pocházející
přibližně z roku 1890.
Podle těchto snímků jsme reinstalovali hraběcí ložnici a částečně také pracovnu v prvním patře zámku na prohlídkové trase A.
V rámci těchto změn byly i některé další pokoje upraveny a doplněny o obrazy a různé drobnosti
z pozůstalosti po posledních majitelích.
Kromě změn v interiérech jsou
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pro zájemce připraveny i novinky ve službách. Nově zavádíme
možnost dojednat si individuální
prohlídku podle vlastních představ. Taková prohlídka je určena
pro ty, kteří by chtěli zámek vidět
celý, s podrobným výkladem, zaměřeným např. na nábytek, obrazárnu, život posledních majitelů,
provozní prostory a podobně. Individuální prohlídky jsou určeny
pro jednotlivce a velmi malé skupiny do osmi osob, budou trvat
až tři hodiny a lze je uskutečnit
pouze na objednávku.
Ve fázi příprav jsou také pra-

covní listy, určené dětem a žákům základních škol. Během prohlídky budou moci v těchto listech plnit drobné úkoly, aby je
návštěva zámku nenudila a ještě jim přinesla nové informace
a znalosti. Na úspěšné řešitele bude na konci prohlídky čekat malá odměna... První pracovní listy by se měly na prohlídkách
objevit v měsíci květnu.
Samozřejmě že se i letos budou na zámku konat doprovodné
kulturní akce. Jejich přehled vám
nabízíme na str. 10. Na každou
akci vás samozřejmě ještě pře-

Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje

Literární pásmo NONSENS žáků 7. třídy ZŠ.
Březen – měsíc čtenářů. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil měsíc březen – měsícem čtenářů. Tato akce navazovala na dřívější Březen – měsíc knihy a Březen – měsíc internetu. V centru
zájmu knihovníků se stal čtenář a čtení, ne tedy kniha jako předmět ani
knihovna jako instituce, ale každý čtenář, který čte knihu, časopis nebo
e-zdroje. Do popředí zájmu se tak dostává každý aktivní čtenář, který
knihovnu navštěvuje pravidelně nebo jen občas, ale i ten čtenář, který
v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce.
Městská knihovna Josefa Čižmáře na začátku Března – měsíce
čtenářů pozvala do svých prostor své budoucí možné čtenáře z Mateřské školky ve Vizovicích na čtení pro předškoláky v rámci cyklu
„V knihovně si čteme rádi, s knížkami jsme kamarádi“. S dětmi z MŠ
Jasenná se zase setkala v místní knihovně na povídání o čtení a knížkách pro nejmenší čtenáře „Za pohádkou do knihovny“. Pro žáky 6.
tříd ZŠ se uskutečnilo povídání o historii města Vizovic, které bylo doplněno krátkým literárním pásmem „NONSENS“ dramatického kroužku žáků 7. třídy a určeno nejen pro jejich spolužáky, ale i jejich rodiče.
Velký úspěch sklidila knihovnická velikonoční dílnička pro naše malé
čtenáře a jejich rodiče, kde se malovala vajíčka a tvořily velikonoční
papírové ozdoby na přivítání svátků jara.
A co připravujeme?
Pro všechny čtenáře i nečtenáře připravujeme vycházku „Za pověstmi Vizovických hor“. Sraz je 28. 5. 2010 v 17.00 hod na lavičkách před
knihovnou. Nezapomeňte si s sebou vzít špekáčky, vodu a hlavně dobrou náladu. V případě nepříznivého počasí proběhne v knihovně soutěž
rodin ve hře „Člověče, nezlob se…!“
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dem pozveme prostřednictvím
plakátů a médií.
Na závěr bych se ještě jednou
ráda věnovala Vánocům, i když
to snad vypadá poněkud předčasně. V letošním roce se uskuteční už po patnácté Betlémy v zámecké kapli. Rádi bychom tyto
malé kulatiny trochu ozvláštnili.
Tak vznikl nápad připravit vedle
betlémů v kapli také vánoční výstavu andělů. Jsou všude kolem
nás, v mnoha podobách, vyrobeni z mnoha různých materiálů,
s různými příběhy buď vlastními,
nebo příběhy obdarovaných či

dárců. Rádi bychom vytvořili výstavu z těch andělů, které byste
vy sami rádi viděli ve společnosti jiných. Byli bychom vám vděčni,
pokud byste nám mohli s akcí pomoci a toho „svého“ anděla nám
zapůjčili. Během celého roku je
budeme shromažďovat přímo
na zámku a v prosinci se s nimi
shledáte ve vánočně vyzdobeném zámku ve společnosti voňavých perníčků, jablek a skořice.
Podrobné informace vám rádi podáme na tel. čísle 577 452 762
nebo 724 316 410.
Jana Pluhařová

Od peří dračkek do mrskaček
Na Hromnice leda více,
zahřeje leda slivovice.
Venku je pod nulou,
koza, ovce jak kule,
kůzlata, jehňata na nule.
Jaro bude, až bude dvacet nad nulou.
Josefa Hrubého metla z březových proutků
vymetá sníh z březnových koutků.
Vrbové proutí se kroutí.
Pondělí. Helfštýn. Ing. jara Vítek. Počítání kvítek.
Úterý: Přišlo jaro přišlo.
Na louce je ho dvacet nad nulou,
se zamléčenou papulou.

Od Josefa po Jana
Když jsem se ptával taty
„Jak je ti tato?"
Odpovídal pouze:
„Je mi Jan.“
Když sa ptávali Jana Sovičky,
odpověděl dlouze:
„Celý rok je mi Jan, enom 19. března je mi Josef.“
všechna díla — M. B.

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

Tel.: 724 725 872
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Příběhy z počátků republiky – Vladislav Rychlík
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mnou stará paní, držela v roce hrnek kouřícího mléka a dávala mi
to, abych se napil. Byla to Italka.
Potom mě vzala do kuchyně, kde
jsem se svlékl, a sušila nad špórem i šaty, neb jsem byl celý promoklý, dala mně najíst, domlouvali jsme se z fotoček to patro –matka šuzeli – jak to šlo. Mně už bylo
jedno, kde kumpanie. Po oblečení
bylo už hodně odpoledne, dala
mně paní medailonek s Božským
srdcem Ježíšovým na krk a pravila, kdo to nosí, toho nezabijů. Nosil jsem to a také mě nezabili. Vrátil jsem se z vojny zdráv, ačkoliv
jsem prošel mnoha boji. Ještě tři
roky byla válka.
Potom jsem šel hledat kumpanii – byli nedaleko, ale teprve se
to scházelo, někteří přišli až za tři
dny. Byl to hrozný nesmysl, takovou cestu nařídit, když to nebylo
třeba. Byli jsme tam v Lavisu ubytování po domech a ve škole. Dva
měsíce jsme tam stavěli most.
Také v březnu skončila naše
láska s Mařenků – prostě napsala, že jí rodiče brání – ono to nebylo zrovna tak, byly i jiné příčiny.
Ještě trvala válka dlouho, nevědělo se, jestli se vrátím, ale porušila
svůj slib a přísahu, že mně bude
do smrti věrná. Já jsem jenom jí
důvěřoval, a tak mně to udělala.
Myslel jsem, že se uzoufám, nezáleželo mně na životě bez ní,
ale kulky se mně vyhýbaly a musel jsem svůj osud nést dál.
pokračování v dalším čísle
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Začátkem února jsem šel opět
na frontu a přišel jsem zase k
7. kompanii, kde jsem se hlásil právě u toho šikovatele, co mě zachránil. To už jsme nebyli na tom
kopci, právě jsme měli jít na druhé
místo. Když jsem hlásil své jméno,
pravil, jestli ho znám. Byl vyholený, mladý. Pravím, že ne a on mně
na to, že je to ten, co mě zachránil. Měl jsem u něho dobré oko,
a držel na mě. Šli jsme směrem
do Tyrol přes Dolomity, až do Lavisu u Tridenta, kde jsme stavěli
most přes řeku Emži, 100 m dlouhý, těžký most na pilířích, i pro dělostřelectvo. Tam jsme byli až přes
květen – kdy začala ofenzíva.
Ještě o cestě do Lavisu. Bylo
to v březnu. Ve čtyři hodiny jsme
vstávali a měli jsme před sebou
cestu 60 km, pršelo, déšť se sněhem a v plném rystunku. Bylo to
u městečka Predalo. Už 40 km
bez
odpočinku,
promočení
a zmrzlí – tam jsme pojedli konzervu a těžko každý vstával k další cestě… Ale muselo se jít dál.
Bylo to strašné, když jsme docházeli na místo –mnoho už nedošlo, šli jsme po cestě serpentině, po cestách tekla voda a tu
jsme pili, taková byla žízeň. Já
sám, když jsem došel, opřel jsem
se o zeď a usnul jsem. Když jsem
se probudil, ovšem na dlažbě, vlezl jsem do prvních dveří v domě
a na chodbě spal přikrytý promočenými dekami. Když jsem otevřel oči, bylo už ráno, stála nade
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a nemohli mě umýt, až asi po deseti dnech. Od úrazu dostal jsem
se do polní nemocnice velké,
kde bylo asi 100 baráků dřevěných, sice ale upravených na topení. První bylo mě umýt a ostříhat a oholit. Položili mě na pryčnu, s vrchu tekla voda, teplá, to
měly mě v práci sestry. My jsme
na frontě pracovali a lanami namazanými šmírem, byli jsme černí,
jen konce prstů, kterými jsme jedli
špek a maso byly bílé, jinak jsme
ani kávu nebo polévku na kopcích neměli.
Jak jsem se dostal na nosítka s čistým prádlem, to už jsem
myslel, že jsem v ráji a což teprve, když jsem byl na čisté posteli
a v teple, zdálo se mně, že nic nebolí. Zjistili zlomená žebra, horečky byly, sestry byly hodné, řádové s velikými klobouky. Byl tam starý doktor – Žid, dobře léčil. Než
jsem mohl psát domů, trvalo to
hodně dlouho.
Byl jsem v nemocnici, která se
jmenovala Knittelfeld, celkem tři
měsíce až do ledna 1916. V nemocnici mě navštívila v prosinci
moje maminka, z čehož jsem měl
velkou radost. Dovezla mně smaženého králíka, ne kterém jsem
si velmi pochutnal.. Bylo to od ní
hezké, že se takovou cestu dala
dalekou, bylo to skoro u fronty.
Moje láska s Mařenkou trvala
dále. Dopisovali jsme si, v nemocnici na to byl čas. Válka trvala dál
a na blízký konec nebyly vyhlídky.
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Řešení sudoku ze strany 14.

pokračování z minulého čísla
Přišla pomoc čtyř mužů se šikovatelem a s provazy, ovšem nemohli ke mně, z druhé strany volali a kývali rameny. Vtom šla lavina
a já se vezl dolů. Hůl mi to vyrazilo z ruky. V druhé ruce jsem měl
pytlík s náčiním a s tím jsem padal
dolů do propasti. Krásně se to letí
ve vzduchu – nenarazil jsem nikde
na skálu a dopadl jsem do sněhu a zapadl. Slyšel jsem volání:
„Rychlík, was ist mit ihnen.“ Česky
, co je s vámi. Odpověděl jsem,
že žiji, ale nemohu se hnout. Šikovatele spustili po provazech dolů
ke mně, on mě vyhrabal a uvázal na provaz. Mezi tím šla lavina tím korytem a smetla nás několik metrů níže. Byli jsme vytáhlí
nahoru a na nosítkách nás odnesli do boudy, vysvlékli kabát, baspiše rozřezali, neb to bylo zmrzlé
a tam mě ošetřili v teple. Měl jsem
vnitřní zranění a na levou nohu
jsem nemohl stoupnout. Za zmínku stojí, že do rána napadlo tolik
sněhu, že bouda naše byla úplně
zavátá přes dva metry a veškeré
cesty byly nepřístupné. Celé čtyři dny jsem tam musel ležet, než
mě mohli transportýrovat do polní
nemocnice. To ještě, když mě nesli, taloši po nás stříleli, ale netrefili
se, jen kulky fičely.
Ještě stojí za to řéct, že bylo
hlášeno 200 pěšáků tu noc, co
bylo zasypáno a nemohli jim pomoct. V polní nemocnici jsem byl
asi čtyři dny, už jsem měl horečky
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Kronika 1960
Přetiskujeme z městské kroniky úryvky z dějin města před padesáti
roky tehdy z pera kronikáře Gustava Imrýška. Přepis respektuje staré
pravopisné zvyklosti originálu.
Počasí

V březnu bylo počasí drsné. Zpočátku byly teploty kolem +10ºC,
avšak v druhém a třetím týdnu jen několik stupňů nad nulou. 12. března
byla plískanice, 17. 3. déšť, 17. 3. a 19. 3. sněžilo a pak až do konce
měsíce bylo jasno. Také v dubnu bylo počasí chladné a drsné, převážně jasné. 14. dubna se náhle oteplilo na +20ºC a dostavila se bouřka, po níž nastalo velké ochlazení. Od 18.4. do 21.4. bylo,opět teplo
+18 ºC až +21ºC, takže začaly rozkvétat třešně. Avšak nové ochlazení přineslo dne 24. dubna sněžení! Stromy byly již v květu. 25. dubna odpoledne vznikla vánice, při níž se dokonce zablýsklo. 26.4. opět
vánice, 27. 4. slabé sněžení a 28. 4.byl ráno mráz -4ºC. Také 29. 4.
a 30. 4. byly ještě občas sněhové přeháňky, které se střídaly s jasným
světlem slunce, při čemž se z půdy tak silně pařilo, že se z polí a zahrad zvedala oblaka páry.
Volby
Dne 12. června se konaly volby do národních výborů místních,
okresních, krajských i do Národního shromáždění. Volby byly už delší dobu důkladně připravovány. Závody, instituce, masové organizace
i politické strany podávaly návrhy kandidátů,byly konány besedy voličů s kandidáty a v týdnu před volbami konaly se poslední přípravy.
Na schůzích byla projednána organizace voleb, byla pak prováděna výzdoba volebních místností i obchodních výkladů v městě, vyzdobovány ulice i náměstí. V sobotu konala se estráda v zámeckém nádvoří. Byl t kulturní a zábavní večer, ve kterém účinkovali v pestrém pořadu hudby, zpěvu a baletu vizovští pionýři s vlastním orchestrem, členové ochotnického divadel. Souboru, baletní skupina Osvětové besedy, rytmická skupina ČSM a Valašský krúžek z Vizovic. Ráno 12. června byly volby zahájeny ranním budíčkem vizovské kapely. Volební místnosti byly opět tři. První volební místnost byla na staré škole na náměstí
Rudé armády, druhá voleb. místnost byla v agitačním středisku v předzámčí a třetí byla v budově MNV č. 367 v Gottwaldovské ulici. Všechny volební místnosti byly slavnostně vyzdobeny jak uvnitř, tak i venku.
Vchody do volebních místností byly vyzdobeny alejemi lesních stromků. Ráno projíždělo městem nákladní auto s hudebníky. Na autě byl
velký nápis zvoucí občany k volbám. U předzámčí vyhrávala voličům
dětská pionýrská kapela, kterou řídil vizovský muzikant Leopold Preclík. A tu již občané z Lázeňské ulice šli hromadně k volbám, seřazeni
v průvodu v jehož čele nesli velké podobizny kandidátů za jejich obvod. Také občané z Růžové ulice šli k volbám společně. Volby probíhaly v klidu a v pořádku za velké účasti občanů. K nemocným voličům
byla vyslána deputace s volební urnou, aby i tito lidé mohli splnit volební povinnost.. Občané volili většinou veřejně: Jakmile obdrželi od volební komise hlasovací lístky, šli přímo k volební urně a hlasovací lístky
do ní vložili, aniž by cokoliv na nich měnili. Jen málo voličů šlo za zástěnu, aby tam případně přeškrtáním jména kandidáta projevili svůj nesouhlas. Volby vyzněly jednoznačně pro navržené kandidáty a všichni byli také zvoleni, takže v žádném obvodu nebylo třeba volbu opakovat, jak se to stalo v minulých volbách, kdy někteří kandidáti neprošli.
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Poměry hospodářské
Senoseč začala letos 4.7. seno se sklízelo z 250 ha luk a 54,2 ha
jetele. Ke sklizni byly připraveny 3 traktorové lišty a 4 žací stroje s koňským potahem. Kromě toho bylo používáno i 1 ručního motorového
žacího stroje. Přesto však bylo nutno asi 100 ha séci kosou. Nepříznivé počasí značně brzdilo sklizeň sena. Louky ještě počátkem července byly z převážné většiny neposečeny a co bylo posečeno, nebylo
možno usušit. MNV stále rozhlasem vybízel občany aby šli pomáhat
JZD při senoseči. Ženám v domácnosti i důchodcům byly rozesílány
dopisy s výzvou, aby se zúčastnili prací při senoseči. Avšak senoseč
se stále protahovala, takže ještě v prvním srpnovém týdnu se sváželo
seno, ač už na některých úsecích začínaly žně. Do 20. 8. bylo posečeno asi 80% obilí.
Zajímavý je nyní pohled po polích vizovského katastru. Nejenže
zmizely úzké pruhy polí a políček a přibylo velkých ploch scelených
lánů JZD, vidíme i změnu v rozvržení polních kultur.
Podíváme-li se směrem k Těchlovám, vidíme, že tu převládají zelené
plochy lučin a stejně je tomu tak i směrem k Chrasti a na Janově hoře.
Mnoho dřívějších polí bylo zaloučeno, a tak se půda katastru stává
z valné části oblastí pícninářskou.
…
Také žňové práce se konaly s velkými obtížemi. Proto bylo třeba
značné pomoci brigádníků. Na žňové brigády nastupovalo denně
160 až 170 brigádníků, když to počasí dovolovalo. Tak ve středu
10/9 bylo na brigádě 160 brigádníků, kteří odpracovali celkem 1193
hodin. …
Rodinní příslušníci družstevníků však dosud ne ještě v dostatečné
míře chápou nutnost toho, aby se ve větší míře zúčastnili sklizňových
prací. Začátkem září byla část obilí ještě na polích hlavně na 1. úseku (Hrušové) bylo velmi mnoho panáků na polích, které pro velké deště nebylo možno odvézt. Obilí v panácích roste, klíčí. Tak špatné počasí dosud nebylo. …
Do zdejších podniků poslal MNV požadavky, kolik brigádníků má
být z podniku posláno na pole. Tak například pro zdejší školu byl stanoven požadavek 10 brigádníků na sobotu 17. 9. a 5 brigádníků
na neděli 18. 9. Avšak na „Hrušovém“ zůstaly přece na jednom lánu
panáky až do neděle, kdy byly konečně odvezeny.
Úroda ovoce byla letos dobrá. Urodilo se hodně jablek, hrušek
i švestek. Švestek se urodilo tolik, že je lidé ani všechny neotrhali, jen
co potřebovali na povidla, k zavařování, méně již k sušení nebo pálení slivovice. Většinu švestek však lidé nechali opadat a shnít. Je to velká
škoda, že se staré sušírny ovoce nechávají chátrat, že se úroda švestek neužitkuje sušením, aby se takto konzervované byly zásobou pro
léta, kdy se ovoce neurodí. Nechat takovou úrodu ovoce shnít, jak se
stalo letos, je národohospodářská škoda. Bylo by nanejvýš prospěšné
obnovit starobylý valašský způsob zpracování švestek sušením. Pálení
slivovice ze švestek provádí se nyní ve velmi omezené míře, neboť je
pálení slivovice zatíženo velkými daňovými poplatky, takže je to velmi
drahé. Také sklizeň bramborů byla prováděna s velkou brigádnickou
výpomocí. Také žáci zdejší školy pomáhali při sklizni brambor a odpracovali při tom 1 600 hodin v JZD. Mimo to pracovali na zdejším
školním statku, pak v Zádveřicích, v Jasenné a v Chrastěšově.

Pokračování
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kulturní akce
Státního Zámku Vizovice

program Domu Kultury ve Vizovicíh

Duben

23. 4. 2010 od 19.30 hod. Strakonický dudák
Aneb dudání v podání Ubelský ochotníků
Účinkuje: Ubelské zatímní ochotnické divadlo, Kde: sál Domu kultury

4. a 5. 4. 2010
Velikonoce na zámku

Květen
4., 11., 18., 25. 5. 2010 vždy v 16.00 hod.
Kastelánské pochůzky (prohlídky zámku s kastelánem)
5. 5. 2010 v 17.00 hod. (zahájení)
Komorní výstava Rodinné stříbro aneb „Jak se tatínek dobře oženil“.
Přístupno v provozních dobách pokladny zámku 6. 5.–31. 10. 2010.
21. 5. 2010 v 19.30 hod.
Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto:
Hošek Hošková – violoncello, klavír
30. 5. 2010, v odpoledních hodinách
Historická vozidla na nádvoří (akce je v jednání)

Červen
6. 6. 2010 v 16.00 hod.
Den dětí – Odpoledne s pohádkou
11. 6. 2010 v 19.30 hod.
Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto:
Michal Sedláček, Maxim Averkiev – housle, klavír
25. 6. 2010 v 19.30 hod.
Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto:
Marta Nemcová – cembalo

23. 4. 2010 – 25. 4. 2010 Výstava loveckých trofejí
Kde: sokolovna
24. 4. 2010 od 20.00 hod. Rockový večer
K tanci a poslechu hrají kapely OVERDRIVE a ROZJETÝ ZIPS
Kde: kavárna Domu kultury
30. 4. 2010 od 17.00 hod. Literární večer
Setkání se spisovatelem Jiřím Severinem nad jeho novou knihou
„Všeho dokvasu“ Kde: kavárna Domu kultury
30. 4. 2010 od 16.45 hod. VII. Slet čarodějnic
Připravil Dům kultury a DDM ZVONEK. Sraz před vchodem DK
6. 5. 2010 od 9.00 hod. Nosáčkova dobrodružství
Účinkuje Hravé divadlo Brno. Kde: sál Domu kultury
7. 5. 2010 od 19.00 hod. Fleterománie 2010
Setkání fanoušků Fleretu z ČR a SK. Kde: sál Domu kultury
9. 5. 2010 Den matek
Připravil Dům Kultury Vizovice ve spolupráci DDM ZVONEK
Kde: sál Domu kultury

Červenec

14. 5. 2010 od 19.00 hod. Slovácko sa súdí
Účinkuje Divadlo Brod. Kde: sál Domu kultury

16. 7. 2010 v 19.30 hod.
Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto: Duo Teres

28. 5. 2010 od 17.00 hod. Vycházka za pověstmi vizovických hor
Sraz u městské knihovny na lavičkách (za každého počasí)

Srpen

4. 6. 2010 Koncert v rámci festivalu
Dny umění nevidomých na Moravě
pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Kde: sál Domu kultury

29. 5. 2010 v 17.30 hod.
Přechod Vizovických hor  s opékáním špekáčků. Odchod od Sokolovny.
2.–13. 8. 2010
Výtvarné dílny pro každého – tentokrát na téma
Život na vizovickém zámku
6. 8. 2010 v 19.30 hod.
Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto: Trio cantabile

Kosmetika IVETA

20. 8. 2010 v 19.30 hod.
Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto
Shizuka Ishikawa, Kvita Bilynská – housle, klavír

Nabízené služby:
• formování,barvení řas a obočí • masáž obličeje a dekoltu
• čištění pleti a pleťové masky • peeling
• denní a svatební líčení • depilace obličeje ,nohou a rukou
• manikůra , parafínové zábaly • japonská manikůra – (P-shine)
• nehtová modeláž UV gelem

Září
10. 8. 2010 v 19.30 hod.
Koncert vážné hudby z cyklu Vizovické zámecké léto:
Soubor Gajdoši Brno
11.–12. 9. 2010
Dny evropského kulturního dědictví (bude upřesněno)
17., 18. 9. 2010 od 19.30 hod.
Noční prohlídky zámku

Prosinec
23.–27. 12. 2010 vždy 13.30–16.00 hod.
Betlémy v kapli, Vánoční výstava andělů
Bližší informace na http://zamek–viz.hyperlink.cz,
nebo na tel.: 724 316 410
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu!
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Používaná kosmetika:
FOR LIFE (Madaga) • česká přírodní kosmetika - www.forlife.cz

Pracovní doba:
dle objednávek (8-22hod)
Na Vaší navštěvu se těší Iveta Golová
Kopanická 324, Vizovice
mob.: 732 649 029, privat 577 452 873
www.kosmetikaiveta.cz
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Program letošních koncertů v zámku
Kruh přátel hudby ve Vizovicích připravil svým příznivcům
koncertní cyklus pro rok 2010.
Doufáme, že 43. sezona, kterou
jsme se snažili sestavit co nejodpovědněji se vám bude líbit. Kdo
a kdy u nás vystoupí?
Sezonu zahájíme 21. 5. 2010 violoncellovým dvojkoncertem nám
známých umělců, kteří u nás již několikrát vystoupili. Jsou to Doc.Jiří
Hošek s dcerou Dominikou. Přednesou skladby Josefa Haydna, Antonína Krafta, Ernesta Blocha, Jacka
Offenbacha a Davida Poppera.
Mladý umělec Michal Sedláček vystoupí na dalším koncertu
11. 6. 2010 a za klavírní spolupráce Avertajeva nám přednese
skladby Schubertovy, Krieglovy,
Sukovy a Ravelovy.

Třetím koncertem bude vystoupení rovněž mladé umělkyně
Marty Němcové, která zahraje
na cembalo skladby J. J. Frobergera, D. Scarlatiho, J. S. Bacha,
a J. Rychlíka. Koncert se uskuteční 25. 6. 2010.
Čtvrtý koncert bude instrumentálně zajímavý. Vystoupí duo Teres v obsazení: kytara Tomáš Honěk, housle Lucia Kopsová. Přednesou skladby Telemanovy, Bachovy a Truhlářovy. Datum konání 16. 7. 2010.
Pátý koncert zajistí 6. 8. 2010
Trio Cantabile. Ludmila Vernerová – soprán, Václav Kuvert Flétna
a Lydie Härtelová – harfa.
Na šestém koncertu, konaném
20. 8. 2010 vystoupí známá
houslistka Schizuka Ischikawa,

která spolupracuje s předními
světovými orchestry a dirigenty.
V našem zámku vystoupila před
asi 25 až 30 lety jako mladičká,
začínající houslistka.Doprovodí ji
nám stejně známá Kvitoslava Bilynská.
Koncertní sezonu uzavře
10. 9. 2010 soubor Gajdoši
Brno. I když se jejich název tváří folklorně, bude jejich vystoupení obsahovat muziku z období renesance (Adam Michna z Otradovic, J. S. Bach a další). Zastoupen bude ale i moravský folklor.
Vzhledem k nákladům( honoráře a cestovné umělců, nájem zámeckých prostor, autorské
poplatky) museli jsme přistoupit
ke zvýšení ceny vstupného. Cena
předplatenky bude 700 Kč (tj.

100 Kč za jeden koncert) cena
vstupenky na jednotlivé koncerty 120 Kč. I když většina našich
sponzorů nadále zůstává našimi příznivci, hospodářská krize
ovlivňuje i tuto stránku našich příjmů. Díky pochopení městských
orgánů bude naše zámecké kulturní léto i nadále součástí městské kultury.
Předplatenky si můžete zakoupit v Domě kultury u paní Trlicové,
v papírnictví u Pavelků nebo u členů Kruhu přátel hudby, se kterými
jste v kontaktu. Termíny koncertů
budou uvedeny na programu celého koncertního cyklu, místo jako
vždy slavnostní sál zámku v pátek
v 19.30 hod. Členové KPH se těší
na shledání na prvním a dalších
koncertech.
jhr

Velikonoční jarmark v Domě kultury Vizovice
Dne 27. 3. 2010 proběhl
v Domě kultury Vizovice Velikonoční jarmark. Od časného rána
řemeslníci naváželi své výrobky
v bednách do sálu, kde se měnily prázdné stoly v prodejní pulty
a dílny. Od 9 hodin, kdy byl jarmark slavnostně zahájen slovem
paní Trlicové – která návštěvníky
seznámila s doprovodným programem a představila všechny

řemeslníky a jejich produkty – začal čilý obchodní ruch.
Největší shluky lidí byly u košíkářů, kde se pletly tatary. U řezbáře si mohli i ti nejmenší vyřezat
vlastní dárek. V obklopení byly i
výrobkyně vizovického pečiva,
které ochotně vysvětlovaly a také
umožnily vyzkoušet výrobu figurek. V baru nabízeli výbornou kyselici a domácí klobásy.

Valašský soubor Vizovjánek
si připravil pásmo písní a tanců,
kde představil všechny taneční
složky souboru a po právu sklidil potlesk od diváků a prodejců.
Odpoledne ženy z   pěveckého
souboru Rokytenky návštěvníky
v rámci vystoupení seznámily se
starými obyčeji, jež se držely na
Valašsku o Velikonocích. A v tomto varu se jako mrštný pstruh pro-

háněl gajdoš Petr Sovják z Neubuze, který se svými gajdami hrál
a zpíval po celou dobu jarmarku.
Před Domem kultury do toho všeho kováři svými kladivy vyťukávali pravidelný rytmus, aby z hrubé
hmoty vytloukli duši… Co říci závěrem? Kdo přišel, určitě nelitoval, a tak příští rok zase nashledanou.
pracovníci DK Vizovice

Nízkoprahovost znamená svobodu a přijetí
K sociálním službám, které již
několik let působí ve Vizovicích,
patří Středisko Naděje, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Sem přicházejí vizovické děti
a dospívající, které často tráví
svůj volný čas na ulici, v partě
nebo na určitých místech ve městě, někteří mají sklon k potulování, kouření, experimentování s alkoholem, setkáváme se i s vandalismem. Hlavní problémy těchto dospívajících se většinou týkají problematických vztahů s rodiči, autoritami, s vrstevníky, s vlastním sebepřijetím.
„Při naší práci je důležitý prin-
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cip nízkoprahovosti – to znamená, že děti a mládež mohou přicházet do klubu, aniž by sdělovaly cokoliv o sobě,“ vysvětluje ředitelka zlínské pobočky Naděje. Klienti tak mohou získat důvěru k pracovníkům, že
to, s čím se svěří, nebude nikde použito, že
jsou svým způsobem
chráněni a mohou svobodně projevit své potřeby, řešit své problémy, najít pomoc, podporu a pochopení.
Klub je zařízen tak, aby se
v něm mládež cítila dobře a měla

možnost rozvíjet tam smysluplné
aktivity – k dispozici je stolní tenis, kulečník, šipky, fotbálek, počítač a všelijaké hry. Skvělá je také
keramická dílna s pecí
– ta podporuje tvořivost a sebevyjádření.
Ale ti, co přijdou, nemusejí také v klubu dělat vůbec nic – jen tam
být a mít tam svůj bezpečný prostor, samozřejmě za dodržování
pravidel – chovat se slušně, nenosit nebezpečné věci, nechodit
pod vlivem alkoholu, nekšeftovat,
nebýt vulgární.

Pracovníci Naděje neformálně
provázejí klienty obtížnou částí
života – dospíváním. Dospívající
člověk má často jasno v tom, jak
mají věci být, je kritický ke svému okolí, ví, jak by chtěl žít. Není
však vyzrálou osobností, která si
poradí s problémy. Díky neformální autoritě sociálního pracovníka, který ctí osobní práva nedospělého a má k němu respekt, se
daří předcházet krizím, střetům
s autoritami, minimalizovat rizika,
otevírat užitečný dialog, posilovat vztah k hodnotám.
Bc. Kateřina Pivoňková,
ředitelka pobočky Zlín
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Gratulace nejstarší občance Chrastěšova a Vizovic
Nedávno jsme blahopřáli nejstarší občance Chrastěšova a zároveň

Vizovic k jejím 97. narozeninám. To
„nedávno“bylo před rokem…

Foto: Ing. Josef Kalenda.

Letos – 25. 3. 2010 – se ve zdraví těla a čilosti ducha dožila paní
Marie Holčáková, rozená Pšenčíková, trvalým bydlištěm Chrastěšov
č. 23, požehnaných 98 let.
Znovu v krátkosti připomenu její
životopis. Paní Marie Holčáková
se narodila 25. 3. 1912, vyrůstala
spolu s 5 sourozenci v malé dřevěné chalupě na začátku Chrastěšova. Jako dítě pomáhala při hospodářství doma, pak byla ve službě
na Mladcové, následovala služba komorné paní hraběnky na vizovickém zámku, po absolvování
zdravotního kurzu působila jako
zdravotní sestra na tuberkulozním
oddělení nemocnice ve Zlíně,
před svatbou pracovala v Sodovkárně Sláčík ve Vizovicích.

Vdala se v roce 1939 za Michala Holčáka, vychovali spolu tři
dcery. I po dosažení důchodového věku pokračovala v těžké práci v rostlinné výrobě, kterou začala v JZD Chrastěšov, později Vizovice, nakonec Slušovice. Vždy se aktivně podílela na společenském životě Chrastěšova.
Paní Marie Holčáková je veselé a družné povahy, stále se zajímá o veškeré dění ve Vizovicích
a rodné místní části Chrastěšov.
Potkáváme ji na procházkách
po Vizovicích v doprovodu některé z jejích dcer.
Přejeme paní Marii Holčákové
duševní pohodu, pevné zdraví a radost ze života.
Ing. Josef. Kalenda

Myslivecký spolek Vizovice a jeho činnost v roce 2009
Členové Mysliveckého spolku Vizovice hospodařící ve dvou
honitbách na ploše bezmála 2 700 ha na katastrálním území Vizovic,Chrastěšova a Lhotska jsou už jedni z mála neziskových dobrovolných uskupení ve Vizovicích,kteří provádějí svoji činnost na úseku myslivosti a ochrany přírody. Vedle nadšení a obětavosti tomu věnují i spoustu volného času, ale i vlastních finančních
prostředků. Výkon práva myslivosti není zdaleka tak romantický, jak
jej známe z některých filmů.
Navzdory mnoha negativním
vlivům však členové tuto svoji zálibu dělají rádi. V našich honitbách
je předmětem ochrany,chovu
a lovu jak zvěř drobná ( zajíc,bažant), tak zvěř spárkatá(srnčí ,daňčí, černá), v malé míře mufloní a jelení. Zejména stavy mufloní zvěře
se v posledních třech letech rapidně snížily a potkat se dnes s muflony ve vizovických horách je dílem
náhody. Vymizely i dříve poměrně
hojné koroptve a divocí králíci.
Naším zájmem je snaha vytvořit
zvěři co možná nejlepší podmínky k životu a v podzimním a zejména zimním období předkládá-
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me zvěři do zásypů, krmelců, krmelišť, ale i volně na zem několik
druhů potravy.
Od zemědělských organizací jsme nakoupili 50 q pšenice,
13 q krmných brambor, 65 q kukuřice, 53 q ovsa, 95 q cukrové
řepy, 3 q soli a na přelomu roku
2009/2010 i 1,5q medikovaného krmiva. Společně se založením
několika zvěřních políček na loukách v blízkosti lesa o výměře asi
4 ha, které jsme oseli pšenicí, pohankou, kukuřicí a topinamburem,
činily přímé náklady na krmivo asi
80 000 Kč.
Příjemným zjištěním pro nás byla
skutečnost, že zvěři předkládali
potravu v zimě i někteří naši spoluobčané nemyslivci, za což bychom jim chtěli poděkovat.
Stinnou a smutnou stránkou je
velké množství sražené a usmrcené zvěře na silnicích v okolí Vizovic. Zejména u srnčí zvěře se jedná o několik desítek kusů za rok.
Se snahou o zazvěření honiteb
jsme odchovali a do volnosti vypustili 100 ks bažantů.
S příchodem podzimu jsme si
naplánovali několik společných
lovů na zvěř černou a lišky. Dva-

Foto: Bronislav Kalenda.
krát jsme tyto vycházky uskutečnili s přáteli a kolegy ze sousedních
honiteb a to s MS Bratřejov a MS
Lutonina. Hlavním cílem těchto
společných akcí je společenská
stránka, kdy se sejdou společně
přátelé a kamarádi, ale především
dobří sousedé.
Ze společensko kulturních akcí
nejde nepřipomenout ještě velmi oblíbené myslivecké odpoledne na začátku letních prázdnin
na Chrastěšově a tradiční myslivecký ples v lednu tohoto roku
v prostorách sokolovny.

Ve dnech 24.–26 .4. 2010 náš
myslivecký spolek čeká ještě jedna
velká a náročná akce a tou je chovatelská přehlídka (výstava) trofejí
okresu Zlín za rok 2009. Uskuteční se v prostorách sokolovny a je
určena nejen pro myslivce, ale pro
všechny zájemce z řad široké veřejnosti. K vidění zde budou trofeje
srnčí, daňčí, mufloní, jelení, černé,
lišek a jezevců. K občerstvení připravujeme zvěřinové pokrmy. Tímto vás taky srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu.
Bronislav Kalenda
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Vizovice letos 440 let městem
Vizovice letos oslaví 440 let
od povýšení na město. Stalo se tak
v době, kdy Vizovice byly v držení
Kavky Říčanského z Říčan, neslavně proslulého tím, že své poddané týral. Ale to by byla jiná kapitola. Dnes přetiskujeme text z knihy
Mr Josefa Čižmáře Dějiny a paměti
města Vizovic.
Roku 1570 uvědomil si konečně pan Zdeněk, že „vrchnost jest
poddaným od Boha dána, aby
je chránila“. – Proto, a snad též
z toho důvodu, aby domky, které
v ulici, po něm dosud zvané Říčanské, postavil, byly trvale řemeslníky
osazeny, prosil císaře, aby Vizovice bylo vysazeno na město. Císař
prosbě jeho vyhověl. Ale důležitá
tato listina ve Vizovicích se ztratila. Našel jsem však opis její ve státním archivu v Praze v knize „Majestalia bohemica ab anno 1560 až

1570 na str. 350. – Nadepsána
je „Vizovice za město se vysazuje
a při tom dva jarmarky roční se jim
dávají“ a zní: „My Maxmilián druhý, z boží milosti volený římský císař, po všecky časy rozmnožitel
říše a Uherský, Český, Dalmatský,
Chorvatský etc. král etc., arcikníže
Rakouský, markrabě Moravský, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický markrabě etc. oznamujem tímto listem všem,že sme od urozeného Zdeňka Kavky Říčanského z Říčan, na Vizovicích, věrného našeho milého poníženě prošeni, abychom městečko jeho Vizovice
za město vysadili a týmž vizovským
dva jarmarky roční z milosti naší císařské dáti ráčili.
Kteréhožto Zdeňka Kavky Říčanského z Říčan ponížené prosbě nakloněni jsouce, s dobrým
rozmyslem naším, jistým vědomím,

mocí královskú v Čechách a jakožto markrabě moravský nadepsané
městečko Vizovice za město jsme
vysadili a jim dva jarmarky roční,
první v den svatého Bartoloměje
a druhý o Hromnicích znovu dáti
ráčili a tímto listem naším císařským
mocně vysazujem a dáváme.
Chtíce tomu konečně, aby svrchupsaní obyvatelé vizovští i budoucí všech těch milostí a svobod, kterýchž jiná města v markrabství našem moravském, tolikéž
také i jamarků svých jim od nás,
jak svrchu dotčeno, znovu nadaných týmž způsobem a frejunkem
obyčejným, buďto z práva nebo
z obyčeje nyní i časech budoucích užívati mohli a moc měli. Při
tom také již dotčeným obyvatelům
vizovským i budoucím tuto zvláštní
milost činíme, že v všelijakých potřebách svých a obecních, kdež-

bykoliv a kdykoliv jim toho potřeba
kázala, listy své červeným voskem
pečetiti mají a moci budou, jakž
se jiná města v markrabství moravském zachovávají a toho užívají, bez zmatkův i všelijaké odpornosti i tudíž naší, budoucích našich
králův českých a markrabí moravských i jiných všech lidí všelijakých
překážek a odporností. Protož přikazujem všem ouředníkům, obyvatelům a poddaným. Tomu na svědomí pečeť naši dáváme.
Dán na hradě našem pražském
ve středu, den obrácení sv. Pavla
na víru křesťanskú. Léta 1570.
Tímto majestátem císaře Maxmiliána druhého bylo městečko Vizovice „vysazeno“ na město.Stalo se
tak, jak je uvedeno, na den obrácení sv. Pavla na víru křesťanskú tj.
25. ledna 1570.
upravil jhr

Hledáme brigádnici na prodej jahod ve Vizovicích, na červen, nejlépe maturantku. Informace na mob.: 777 558 814.

Papír – hračky – dárky
Masarykovo náměstí, 1. patro nad samoobsluhou CBA (dříve Enfin)

Nabízíme:
kopírování • ubrousky • mikrotenové sáčky • toaletní papír • papírové kapesníky • pořadače • lepidla • lepící pásky
• euro složky • tiskopisy • obálky • xerografický papír • kancelářský papír • děrovačky • sešívačky • špendlíky
• motouzy • záznamové knihy • bloky • zápisníky • sešity • památníky • psací potřeby • pastelky • fixy • omalovánky
• karty • CD • DVD • barvy • nůžky • pravítka • plastelíny • pexesa • balící papír • dárkové balící potřeby • svíčky
• dárkové předměty • dárkové tašky • pohledy • blahopřání • míče • plyšové hračky • pískový program • chrastítka
• kousátka • zvukové hračky • puzzle • party program • stavebnice • společenské hry • rekreační sportovní potřeby
• vodní program • slepovací modely • kočárky • tříkolky • koloběžky • samolepky • žertovinky • karnevalové doplňky
• značkové hračky • LEGO • HASBRO • MATTEL • SIMBA • WADER a mnoho dalšího zboží.
Otevřeno: Po–Pá 7.30–11.30, 12.00–17.00
So 8. 30–11.30
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Společenská kronika
leden – únor
Narození
Lucie Březovská
Rodiče: Vilém a Romana Pavlíková
Lukáš Hába
Rodiče: Martin a Eva roz. Sulíčková
Dominik Trochta
Rodiče: Jiří Bocheza a Jana Trochtová

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 8.
Obtížnost: S − snadné, O − obtížné, N − nejobtížnější
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Tobiáš Provalil
Rodiče: Marek a Markéta roz. Ščotková

Úmrtí

9
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3

2

8

8
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1

8

4

2

1
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8

5

6
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Anastasie Rychtová, Komenského 830, 93 let

1

7

6

5

4

3
3

1

Roman Podešva a Hana Kalendová, oba Vizovice

5

Pavel Kreml a Helena Sklářová, oba Vizovice

2

Pokud jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodu nezveřejňovat tyto

3

lenka.balkova@mestovizovice.cz.
Vaše přání budeme respektovat.
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informace týkající se vás osobně, nebo vašich blízkých, obraťte
se, prosím, na tel. číslo 577 599 170, 724 180 008,

4
7

Sňatky leden a únor

významné životní události, které se týkají obyvatel Vizovic.

9

2

Zdeněk Jungmann, 3. května 737, 49 let

Vážení čtenáři, v rubrice společenská kronika zveřejňujeme

7
8

Jiřina Navrátilová, Komenského 913, 72 let
Jan Šťastný, Růžová 999, 75 let

4
6

9

5

6

8

Ludmila Hašpicová, Tyršova 969, 63 let

Ludmila Pšenčíková, Chrastešovská 46, 91 let

2

9

5

3

Zdeněk Jančík, Růžová 953, 58 let

3
2

Eliška Lutonská
Rodiče: Tomáš a Věra roz. Hamešová

2

5
9

2

6

2

Kateřina Zatloukalová
Rodiče: Martin a Jarmila roz. Vajdíková

14

8

3
6

1

5
7

4
6

2
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Vzpomínka na MUDr. Jiřího Flégla
půjdem
i tmou
bude nám
úzko bez slunce
postačí svíčka
na cestu zlou
kdyby ani té nebylo
postačí verš
co svítí v paměti
a sklíčka
v kapsičce dětství
zapadlá v tůňce
Karel Vysloužil – píseň studánek
Nikomu z nás se nechce věřit, že 30.dubna to bude už pět let
od tragické smrti MUDr. Jiřího Flégla. Narodil se 17. 9. 1954 v Prostějově. Svá studentská léta prožil v Brně. V roce 1980 promoval na Masarykově univerzitě. Po studiu nastoupil do vsetínské nemocnice, kde
pracoval až do roku 1993, kdy se ujal vedení znovu obnovené nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích. Za těch dvanáct let, které
prožil v našem městě, odvedl velký kus práce a získal přátele z řad
spolupracovníků i svých pacientů. Rádi na něho vzpomínáme.
Lenka Adamušková

Eduard Peck: Výběr pranostik z Vizovicka
V domácnosti,chléb. Paučina na stěně,zahálná dívka
v domě.Podmeteme-li svobodnou dívku, nevdá se. Anebo:
„Odsedněte, až (ať) vám ty
peníze neodmetu !“ Kdo před
jídlem píská, dostane hloupou
ženu Která dívka jí „vařachů“
anebo zpívá při jídle, anebo jí jdouc do kostela, dostane hrbatého muže. Kdo drnká nožem nebo vidličkou, volá
do stavení psotu.Kdo moc mastí, brzo oslepne.Komu vypadne lžíce z ruky, ať přestane jísti,
aby neonemocněl.
Která dívka ráda oškrabuje
škrarlúpy, rádo jí na svatbu prší;
která nechává taléřky po jídle dlouho na stole, „bude mět
moc chtíčů, ale málo bráčů“, tj.
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ženiši budou ji namlouvati, ale
nikdo si ji nevezme; a která nechá neumyté lžíce v hrnci, nebude pokojně spáti. Pomyje nevylévají se pod okap,nebo tam
trpí duše zemřelých. Prádlo je
těžká práce. „Přijďa z prádla,
zedl by i ďábla.“
V pondělí a úterý perú hospodyně, ve středu a ve čtvrtek nedbalkyně, v pátek a v sobotu všecky svině. Sušíce prádlo vyvěšují pradleny na zahradu napřed gatě, aby nepršelo,
a plachtu „popelnicu“, aby byly
první v kole(v tanci).Která dívka
se při prádle „zamáče“, dostane za muže ožralce.Košile v pátek praná je nešťastná. Ve smrtný týden se vůbec neprává, aby
někdo z domu neumřel.

Dětský karneval
Třináctého února se na Sokolovně ve Vizovicích uskutečnil tradiční dětský karneval. I přes to,
že se v ten den sokolský karneval nekonal jako jediný, účast
dětí i rodičů byla hojná. Přítomni
nebyli jen vizovští, ale také hosté ze Zlína, Chrastěšov a jiných
okolních obcí.
Po úvodní přehlídce masek,
ve které dominovaly především
princezny v růžových šatech, začal ten pravý maškarní rej. Tančilo se, soutěžilo se a soutěží bylo
opravdu spoustu. Přítomné děti

se skvěle bavily a ocenily především sladké a jiné odměny, které
získali všichni po každé soutěži,
ať byli vítězové nebo se jen soutěže zúčastnili.
O skvělý program se zasloužily hlavně D. Ryšavá, I. Karásková
a M. Jaroňková, které celým odpolednem provázely.
Po více jak tříhodinové zábavě jsme všichni odcházeli domů
spokojeni a těšíme se, až se příští rok opět v tak hojném počtu sejdeme.
Věra Krocová

Moudrá slova
(citáty spisovatele Zdeňka Mahlera)
„Je čím dál víc a víc věcí, kterým nerozumím. Nebo abych to
zpřesnil: já jim často rozumím, ale nechápu to.“
„Jsem už schopen jenom banalit. Například: kradlo se vždycky, dokonce i „tunely“ byly dřív, než tohle slovo v dnešním významu existovalo. A podvádělo se a spřádaly intriky.“
„Nejnebezpečnější mozky světa jsou ty armádní.“
„Socialismus napřed věci znárodní a potom je zdecimuje, zatímco kapitalismus je napřed zdecimuje a potom znárodní.“
„Kdysi jsem se z vysloveně odbojného interesu zabýval tím,co je národní bohatství,které padesát generací hromadilo
a schraňovalo. A nechal jsem si ho – to ještě bylo Československo – přibližně spočítat a pak vydělil patnácti miliony.
A oni mi řekli, že na každého, a tedy i na mne , připadá šest
až sedm milionů. Tehdy to bylo „všelidové vlastnictví“, patřilo
všem a v určitém smyslu nikomu.“
„Já jsem se kdysi opřel o spočítaný „podíl“ a snažil se na něm
budovat svoji občanskou suverenitu; těch několik milionů je
legitimní dědictví, které mám po předcích. A já je vkládám
do společné správy a chci, aby ta je rozvíjela. A když ne,tak
mám přece právo takovou správu odmítnout.
Šílená bláhovost! Nicméně je to nesouměřitelné s tím, co byla
kupónová privatizace.
Už jsem i zapomněl,co se stalo s mojí kupónovou knížkou.Jenom koukám,že se to pořád nějak rozprodává.A pořád nemohu přijít na to, kam ty peníze jdou.A najednou se dozvím, že
stát má schodek a já jsem zadlužen 115 tisíci. Jenže já jsem si
nic nepůjčil, nežiju nad poměry a přesto mám dluh a sedm vnuků. Jak se s tímhle mám srovnat?“
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Nejkrásnější kraslice
Fotografií ze soutěže „O nejkrásnější kraslici dětí a mládeže 2009“
si připomínáme svátky jara-Velikonoce, které jsme slavili na začátku tohoto měsíce. Z Vizovic se této soutěže zúčastnilo šest dětí, které pilně
kreslily kraslice téměř 3 měsíce. Každý soutěžící poslal 5 kraslic, které
musely odpovídat tradiční technice. U nás je to batika včelím voskem,
kterou nejlépe pod vedením paní Aničky Krocové zvládly tyto oceněné děti.
Zuzana Štalmachová

Zleva Denisa Hábová, Barbora Lednická, Lukáš Chalabala a Eliška
Chalabalová.

Ukončení plesové sezony ve Vizovicích
Poslední únorovou sobotu proběhl v sále Sokolovny ples Základní školy Vizovice pod patronátem Nadačního fondu Pastelka.
O slavnostní zahájení se postarali žáci 9. ročníku. Nejdříve okouzlili tancem ve stylu country a poté
v malé módní přehlídce předvedli zajímavé indiánské modely, které sami vytvořili v hodinách výtvarné výchovy.
Plesová sezona ve Vizovicích
byla ukončena Chrastěšovským bá-

lem. Tento ples již potřetí připravili pro sebe, své kamarády a známé a pro všechny příznivce obyvatelé Chrastěšova, místní části Vizovice. Ples je vyhlášen především svou
pohodovou, téměř rodinnou atmosférou. Ten letošní byl navíc zpestřen vystoupením „tetek mažoretek“
z Brumova – Bylnice.
Plesová sezona roku 2010 skončila, tak za rok ve víru tance opět
nashledanou.
Jiřina Kalendová
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Když chybí teplo, klid a harmonie...
Konec zimního období je charakteristický únavou, špatnou náladou, "šedivými dny"… Pokud si
však sami nepomůžeme změnit
toto vnímání - stane se, že náš organizmus zareaguje tak - že onemocní. Není náhoda, že právě
na přelomu roku je nejvyšší výskyt
onemocnění dýchacího ústrojí,
trávení nebo psychických potíží.
Jak na to?
Od druhé poloviny měsíce
února biologicky začíná jaro.
Můžeme vnímat, že ptáci zpívají
(i když je venku ještě sníh a zima),
rostliny, které přezimují na různých
místech našich domácností - začínají mít pupeny a člověk, který je
rovněž součástí přírody, se začíná čistit. A to konkrétně vnitřními
orgány, které silněji začínají pracovat v náš prostěch. Ledviny, játra, slinivka, hormonální sféra jsou
příkladem toho, že se zlepšuje
látková výměna a tím i spalování
tuků a odvodňování organizmu.
Bylo by škoda tento čistící efekt
nepodpořit. Může se nám zdát,
že každoroční tah televizních reklam na tuky likvidující přípravky
nebo nabídka posilujících strojů a tělo zkrášlujících pomůcek
je jen moderní a akční upoutávka, ale i tento reklamní trh využívá
toho, co je známé již od dávných
časů. A přitom nemusíme vynakládat vysoké částky na to, abychom byli zdraví a plní síly do nového roku…
Jako první bychom si měli uvědomit, že celou zimu jsme měli
méně pohybu, než tomu bývá
během roku. A co se týče stravování - určitě příjem potravin nebyl
s pohybem úměrný. Zamyslíme
se tedy nad stravou. Jíme málo,
ale častěji a to už z toho důvodu, že právě jarní období (podobně jako podzimní) bývá doprovázeno bolestmi trávících orgánů (podráždění žaludeční sliznice a dvanácterníku). Vředová
onemocnění jsou vyvolávaná pře-

kyselením organizmu a výběrem
stravy. Přispívá k tomu i nevyrovnanost psychiky.
Dále je nutné dodržovat pitný režim. Nedoporučuje se velké množství minerálek (obsahují
minerály, které se usazují v ledvinách a tím blokují jejich činnost),
kysličník dráždí sliznici žaludku.
Ve stravě uberte sladkého, kořeněného, naopak přidejte zeleniny, jako je dušená mrkev, zelená
řeřicha, petrželka. Nezapomínejte na vařené brambory, dušenou
zeleninu, kysané mléko, tvaroh.
A určitě procházky - delší i kratší tratě, střídat pomalou a rychlou chůzi. Při pocitu nervozity je nejlepší právě procházka,
kdy vnímáme, co se děje kolem
nás a zapomeneme, co se nám
"v hlavě honí".
Odpočívat. Umění odpočívat
je dnes opravdu "umění". Někdy máme pocit, že 24 hodin je
málo, ale vše je jen v "naší hlavě" a na tom, jak si umíme čas naplánovat a den si "užít". K dobré
náladě přispívá i prostředí, ve kterém se pohybujeme. Práce, domov, lidé kolem nás. Zkusme se
někdy podívat "jinýma očima"
jaké to kolem sebe máme, co bychom mohli změnit, abychom nepropadli stereotypu. Snažme se
žít tak, aby byl každý den trošku jiný. Hledejme radost sami
u sebe a dělejme vše pro to, abychom tuto radost mohli předávat i blízkým kolem nás. Věřte, že
toto "rozdávání" se vám samotným vrátí v podobě pohody, štěstí a zdraví. Člověk toho ke spokojenému životu moc nepotřebuje. Každý z nás má jiné představy, ale v jednom se určitě shodneme - zdraví, dobrou náladu a životní pohodu si nemůžeme nikde
koupit - tu si musíme vytvořit sami.
Krásné jarní dny, plné životního
elánu přeje Jaroslava Divílková.
Poradna a bylinářství
Petrklíč

Deváťákům to moc slušelo.
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Děti, dejte Zemi dárek k svátku!
Jak na to? Na www.darekprozemi.cz se mohou přihlásit
kolektivy žáků 3. – 5. tříd ZŠ,
stáhnout si osmistránkový sešitek ve formátu pdf a s jeho pomocí zdokumentovat svůj „Dárek pro Zemi“. Žáci budou mít
příležitost přiložit ruku k dílu
a pomoci naší planetě až
do 21. května.
Jedná se o ekologickou soutěž společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. a její mateřské společnosti VEOLIA
VODA. Třídní kolektivy by měly
společně vymyslet a zrealizovat originální „dárek“, který věnují Zemi při příležitosti Dne
Země 22. dubna. Dárkem se
rozumí jakýkoliv (třeba i malý)
skutek, který bude mít pozitivní dopad na naše životní prostředí, ať už je to třeba vysadit strom, zvelebit kousek přírody, informovat a vzdělávat
ostatní, pomoci sdružení, které se zabývá životním prostředím, apod.

V soutěži bude také dostatek prostoru pro originalitu a kreativitu; děti své projekty totiž zdokumentují pomocí
obrázků, fotografií („předtím“
a „potom“), komiksů a nápaditých popisků.
To vše zanesou do osmistránkového sešitku, který pak
zašlou společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Ta
pak spolu s místními ekologickými organizacemi vyhodnotí nejlepší sešit, který postoupí
do národního kola.
Veškeré informace včetně
podmínek soutěže a registračního formuláře jsou dostupné
v elektronické podobě na webových stránkách www.darekprozemi.cz. Na stránkách také
soutěžící naleznou plno nápadů na zajímavý dárek pro
Zemi a učitelé zde budou mít
k dispozici pracovní listy s ekologickou tématikou.
společnost
Moravská Vodárenská, a.s.

Policie informuje
K 1. lednu letošního roku došlo
v rámci reformy Policie ČR ke změně organizačních struktur policejních
útvarů s územně vymezenou působností. Krajská ředitelství policie začala kopírovat rozdělení republiky podle vyšších územních samosprávných
celků. Tím vzniklo šest nových krajských ředitelství policie tak, aby organizace policie odpovídala územně správnímu členění. Celkově tedy
je čtrnáct krajských ředitelství. Krajské
ředitelství Jihomoravského kraje bylo
rozděleno na tři samostatná krajská
ředitelství a to Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Krajské ředitelství
policie Jihomoravského kraje a Krajské ředitelství policie Zlínského kraje.
Do funkce ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje byl ustanoven plk. Ing. Bedřich Koutný, náměstkem pro uniformovanou policii byl ustanoven plk. JUDr. Jaroslav
Vaněk a náměstkem pro službu kriminální policie a vyšetřování byl ustanoven plk. JUDr. František Dočekal.
Sídlo Krajského ředitelství Zlínského kraje bude v čerstvě zrekonstruované 12. budově v areálu bývalých
Baťových závodů. Dále se v první

polovině roku 2010 budou stěhovat odvětví, která jsou nejvíce vyhledávaná samotnými občany (obvodní oddělení Zlín, oddělení pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál
a dopravní přestupky), ze současné
budovy na nám. T. G. M. do velmi
dobře přístupné budovy v centru Zlína na tř. T. Bati č. 44 (na třídě T. Bati
naproti restauraci Myslivna).
Teritorium Obvodního oddělění
policie Vizovice zůstalo i nadále rozděleno do pěti okrsků, kdy okrsek,
do kterého spadají obce Vizovice,
Jasenná a Chrastěšov mají přidělen
tito policisté:
pprap. Bc. Miroslav Novotný
pprap. Mgr. Miroslava Svobodová
nstržm. Milan Staněk.
Z obvodního oddělení ve Vizovicích, kde slouží 20 policistů byl
k 1. 3. 2010 převelen jeho dosavadní vedoucí npor. Bc. Jiří Ježík
na jiné působiště. Vedení obvodního oddělení má momentálně na
starosti zástupce vedoucího oddělení npor. Bc. Alois Hofschneider
do doby než bude ustanoven nový
VO o čemž budete informováni.
 nstržm. Milan Staněk, asistent

Finanční a realitní kancelář FOBOS – Kmínek Martin
• prodej a pronájem nemovitostí		
• kupní a darovací smlouvy		
• znalecké posudky		

• spoření
• úvěry a hypotéky
• pojištění a penzijní připojištění

Aktuální nabídka prodeje nemovitostí ve Vizovicích a okolí:
› Nové byty v lokalitě Janova Hora 1+kk až 5+1 (26 – 128 m2) od 743 238 Kč
› Krásný a velký nový RD v blízkosti centra na konci ulice Sadová – doporučuji!
› Starší velký a udržovaný RD nedaleko centra Vizovic
› Prodej staršího bytu 2+1 v OV ve Vizovicích – ul. Štěpská
› Prodej staršího bytu 3+1 v OV ve Vizovicích – ul. Říčanská
› Prodej stavebního pozemku Vizovice – Chrastěšov – 1 876 m2 – možno ihned stavět
› Prodej stavebního pozemku ve Vizovicích 1 376 m2 v průmyslové zóně – pozemek má veškeré inženýrské
sítě včetně vybudovaného přístupu a je vhodný k výstavbě provozovny nebo jiného objektu k podnikání

Ostatní nabídka nemovitostí na www.fobos-zlin.cz
nám. Palackého 373, 763 12 Vizovice (v předzámčí zámku Vizovice)
mobil: 604 729 750, e-mail: martin.kminek@fobos-zlin.cz

březen/duben 2010
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autoškola šimek
Provozovny: Zlín, Vizovice pro skupiny B a B+A
• Nová autoškola se zkušenými instruktory
• Nový, individuelní a kvalitní přístup
• Nové zaváděcí ceny
• Novinka – 2 jízdy navíc zdarma
• Nové učební pomůcky v ceně
tel.: 603 778 600, e-mail: simek.franta@seznam.cz
www.autoskolasimek.cz

oznámení o změně sídla
poradna petrklíč – bylinářství
Slušovská 431, Vizovice,
mob.: 603 547 815
ráda vás uvidím…

Vizovské noviny 

březen/duben 2010

Seriál − Vizovice v proměnách času

Vizovice, 1929, vydal B. Kaluža, zapůjčil Jiří Madzia.

Vizovice, březen 2010, foto Radek Mládenka.
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