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Venuše
Ráno, osmého šestý
roku nula čtyři
jednadvacáteho století
trhám kopretině okvětí
vrcholí právě jara vláda.
Lístky až k mé milé doletí:
Dá mně ráda....,
nedá mně ráda...?
Poslední říká - dá...
Kopretino promiň a za nápovědu díky.
Udělám tedy hned dopoledne
co až večeru přísluší.
Astrologická zdůvodnění
štvou mě děsně určitě by řekli: Jasně, měl bys,
protože jste se svou Venuší
v rovině ekliptiky
a navíc v jedné přímce přesně....

ČÍSLO 5-6

(Metúd Bačovský)

CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME
- Výsledky voleb do EU
- 40. výročí družby s Vrbovým
- Pouť ke Chladné
- Úspěchy vizovických škol
- Poezie Metúda Bačovského
- Významné jubileum
- Z policejního deníku

Přechod planety Venuše přes sluneční disk dne 8.června 2004

Zvonky
Zvonky, které nezvoní, jenom se modrají, a nikomu
neříkají žádné bim-bam, bim-bam. A komu by zvonily?
Ptáci mají přece svoje starosti a znají každý čas. Motýli
ani tolik nepřemýšlejí a včely, ty musí za člověka do práce,
a tak, co se zvony? Je dobře, že mlčí. To by bylo cinkotu
v takovém lese. Je lépe, že ne. Ať se jen modrají, opravdu:
jen modrají. To docela stačí. Kdyby ještě ke všemu zvonily,
to už by ani jeden z nich nebyl, to už by je byl člověk dávno
a dávno vyhubil. Dobře, že nezvoní!
(Z knihy “Kytička Jos.Nerudy” - Jar. Petrboka, vybrala - ZŠ)
VIZOVSKÉ NOVINY  1

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání dne 3. 5. 2004 následující usnesení:
- schválilo prodej pozemku p.č. 662/47 v kat. území Vizovice ﬁrmě Sykora, s.r.o. za cenu 400 Kč/m²
- uložilo starostovi města jednat o podmínkách prodeje pozemku p.č. 662/48 v k.ú. města Vizovice
se společností Gelur, s.r.o.
- schválilo prodej pozemku p.č. 787/16 v k.ú. Vizovice panu Jaroslavu Trlicovi za cenu 40 Kč/m²
a manželům Jarmilovi a Lence Kneslovým prodej pozemku p.č. 787/17 v k.ú. Vizovice také za cenu
40 Kč/m²
- souhlasilo s odkoupením ideální poloviny domu č.p. 417 na Masarykově náměstí za cenu 800 000 Kč
a ideální poloviny pozemku p.č. st. 222/2 a p.č. 154/2, vše k.ú. Vizovice, za cenu 105 600 Kč
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje bytů v domech č.p. 788 a č.p. 789 v k.ú. Vizovice, ulice
Komenského
- schválilo záměr prodeje volné bytové jednotky č. 803/1 v bytovém domě č.p. 803, 804 v k.ú. Vizovice,
čt. A. Háby
- schválilo prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek objektu č.p. 992 a objektu č.p. 787 v k.ú.
Vizovice
- schválilo závěrečný účet Města Vizovice a jeho příspěvkových organizací za rok 2003
- vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Vizovice za rok 2003 a uložilo
finančnímu odboru předložit zprávu o nápravných opatřeních včetně stanovení termínů
- schválilo rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací Města Vizovice za rok 2003
- schválilo rozpočet města Vizovice, včetně dodatku č. 1 a jeho příspěvkových organizací na rok 2004
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 000 Kč na činnost nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež ve Vizovicích VITEK
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80 000 Kč na stavební úpravy farního domu sboru
evangelické církve Vizovice
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Vizovice na opravu přístupových
chodníků ke kostelu ve výši 80 000 Kč
- udělilo čestné občanství Města Vizovice panu Gustavu Imrýškovi (1908 - 1989; pedagog, vlastivědný
pracovník, muzejník a dlouholetý kronikář města Vizovice)
- udělilo čestné občanství Města Vizovice panu Jaroslavu Halovi (1914 - 1944; bojoval ve II. světové
válce jako letec u 311. perutě v Anglii, zahynul nad Biskajským zálivem v říjnu 1944)
- schválilo zadání změny č. 9 a č. 10 územního plánu Vizovice a uložilo odboru stavebního úřadu zajistit
zpracování změny č. 9 a č. 10 územního plánu Vizovice
- souhlasilo se změnou územního plánu dle žádosti č.j. 670/04 v lokalitě Pod Hájem (nad ul. Pardubskou)
týkající se zrušení části místní komunikace
- odložilo žádost o změnu územního plánu č.j. 767/04, týkající se záměru vybudování a rozšíření
průmyslového areálu ROSTRA s.r.o. o výstavbu nové montážní haly, do vyjasnění aspektů výstavby
Milí občané, děkujeme Vám za účast na jednání zastupitelstva města Vizovice a těšíme se na další setkání.
Alena Marvanová
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VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
ZLÍNSKÝ KRAJ; OKRES ZLÍN; OBEC VIZOVICE
OKRSKY
CELK.

ZPR.

V %.

4

4

100,00

POČET
VOLIČŮ

VYDANÉ
OBÁLKY

ÚČAST V %

ODEVZDANÉ
OBÁLKY

PLATNÉ HLASY
CELKEM

3 609

1 102

30,53

1 102

1 096

PLATNÉ HLASY

KÓD

NÁZEV STRANY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SNK sdruž. nez. a Evropští demokraté
Koruna Česká (monarch. strana)
Helax - Ostrava se baví
Česká strana sociálně demokratická
Národní koalice
Občanská demokratická strana
Strana pro otevřenou společnost
Strana demokrat. socialismu
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
Sdružení nestraníků
Strana občanů republiky České
Masarykova demokratická strana
Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
Pravý blok
Strana zdravého rozumu
Unie liberárních demokratů
Komunistická str. Čech a Moravy
Str. venkova - spoj. občan. síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
Svobodní
V. Kožený - Občan. feder. demokr.
Republikáni Miroslava Sládka
Nezávislí
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CELKEM

V%

124
1
0
60
2
334
2
1
48
0
1
8
1
1
0
1
0
7
7
211
19
2
16
137
7
9
8
1
1
6
81

11,31
0,09
0,00
5,47
0,18
30,47
0,18
0,09
4,37
0,00
0,09
0,72
0,09
0,09
0,00
0,09
0,00
0,63
0,63
19,25
1,73
0,18
1,45
12,50
0,63
0,82
0,72
0,09
0,09
0,54
7,39

Starosta města - půl sta
“Já též již stár”
stýská si
starosta města
stříhaje na zahradě
starému jabloňovi omlády
Myslím si:
“Chlapče, chlapče
Ty ještě zdaleka ne stár
ovšem zdaleka již nemladý...”
2004

M.B.

Redakční rada Vizovských novin
přeje všem svým čtenářům,
příznivcům a dopisovatelům
příjemné prožití letních
prázdninových měsíců!

NOVÉ BYTOVÉ DOMY
V současné době finišují přípravy na zahájení
dlouho připravované výstavby dvou nových obecních
bytových domů v Tyršově ulici. Jedná se o dva
dvanáctibytové domy, společně budou obsahovat
deset třípokojových, deset dvoupokojových a čtyři
jednopokojové byty. Další podrobnosti byly uvedeny
ve Vizovských novinách z října 2003.
V současné době je již vydáno pravomocné
stavební povolení a byl dokončen výběr dodavatele
stavby, kterým je VW WACHAL a.s. Kroměříž,
takže stavba může být v letních měsících zahájena.
Smluvní cena stavby činí 28 943 tis.Kč. Dosud
však Státní fond rozvoje bydlení, který na tuto
akci poskytuje dotaci 7 680 tis. Kč, neodsouhlasil
navrhované dofinancování stavby společně s bytovým
družstvem, které pro tento účel město v závěru
minulého roku založilo - od začátku přípravy
výstavby jsme předpokládali, že budoucí nájemníci
se stanou členy bytového družstva, které se bude
na financování stavby i budoucí správě bytových
objektů spolupodílet.
Orgány města tedy dosud nemohly přistoupit
k definitivnímu výběru budoucích nájemníků
ze zájemců o tuto formu bydlení. Proto znovu
upozorňujeme občany, že mají možnost se ještě
v průběhu měsíce července přihlásit na městském
úřadě u pí. Bačové (tel. 577 599 105), aby
po přípravě všech podkladů mohli být osloveni
s konkrétní nabídkou.
Vít Sušila

Upozornění pro podnikatele, kteří provozují silniční motorovou dopravu:
Od 1.ledna 2004 se povinnost prokazovat finanční způsobilost rozšiřuje i na vnitrostátní
dopravu. Dopravci, kteří provozují vnitrostátní silniční dopravu autobusy, tahači
nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních
vozidel na základě koncese, jsou povinni nejpozději do 31.července 2004 prokázat
finanční způsobilost, podle § 4a silničního zákona, před příslušným dopravním
úřadem a potvrzení o finanční způsobilosti předložit živnostenskému úřadu, který vydal
koncesi k provozování silniční dopravy. Nepředloží-li dopravce potvrzení o finanční
způsobilosti, pozbývá vydaná koncese uplynutím této lhůty platnost.
odbor Obecní živnostenský úřad
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Souborné vydání díla P. Františka Müllera
Nakladatelství ATELIER IM připravuje ve spolupráci s obcemi souborné vydání díla P. Františka
Müllera, který pocházel z Drahanské vrchoviny a po většinu života působil v Provodově. Jeho
literární dílo zpracovává pověsti a místopis právě těchto dvou oblastí.
Pracovně je souborné vydání rozděleno do pěti svazků:
I. Báje, pověsti a humoresky
1. Báje a pověsti z kraje mezi Starým Světlovem a Novým Světlovem
2. Báje a pověsti z kraje pod Starým Světlovem
3. Špásovné z kraja pod Komoncem
4. Humoresky ze života cigánů a pytláků na Luhačovicku a Bojkovsku
II. Provodov v minulosti, báje a pověsti z Vizovických hor
1. Provodov v minulosti
2. Mariánské poutní místo v Provodově
3. Báje a pověsti z Vizovických hor
III. Luhačovicko, Zlínsko a Vizovicko
1. Luhačovsko - místní a pomístní jména v dějinách a pověstech
2. Boj za práva poddaných v horách Vizovických
IV. Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách a pověstech
1. Konicko a Bouzovsko
2. Plumlovsko, Drahansko a Vyškovsko
V. Krásensko
První tři svazky, zejména pak druhý a třetí, se týkají i našeho města a jeho okolí. Nakladatelství proto nabízí
subskripci celého souboru i jednotlivých svazků (cena 186 Kč za výtisk) i v našem městě - v podatelně
městského úřadu, a to do 15.července 2004. Předpokládaný termín vydání je listopad 2004.
Vít Sušila

Schůze brouků

Metúd Bačovský
(o významu přátelství pro hovnivála)
Tvorečkové malí
každý svou kuličku si valí
práce lační
pilní, silní, soběstační
dokonalí!

ahoj kamaráde, jak se máš?
pronáší povzbudivé větyhlavu vzhůru, ne ať to vzdáš
dávají si voňavé květy to nemůže být kamufláž!

Občas se ale také schází na schůzích brouků
ve stromovce na palouku
je jich jako v oule
odkládají kuličky
jen tak válejí si koule
chovají se poněkud divně
(více než jen instinktivně)
kladou si zvědavé otázky -

Když je někde brouků slet
začne se se mnou točit světodkládám kuličku, roztahuji krovky
na schůzi brouků do stromovky
hotov jsem hned odletět...
PS: Jednou se mi tam dokonce stalo málem,
že cítil jsem se jakobych ani nebyl hovniválem
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KULTURA
Ohlédnutí za divadelními představeními
Již v polovině dubna sehrál slavičínský ochotnický
soubor SEM TAM FÓR v našem Domě kultury
divadelní představení “Pravdivý příběh Kryštofa
Kolumba”. Jednalo se o humornou parodii
na Kolumbovu výpravu a objevení Ameriky. Děj se
odvíjel od pouhého snění o plavbě do Indie, až po
návrat z Ameriky. Hrou se prolínal milostný příběh
Kolumbova bratra, vývoj Kolumbova manželství
i jeho vztahy s královským dvorem. Stěžejním
tématem však byla plavba na lodi s krásným
jménem Santa Maria, příběhy posádky včetně
vzpoury a také objevení kontinentu, kde se ukázalo,
že domorodci byli na vyšší úrovni, než objevitelé,
protože je ve všech směrech přesahovali. Celá
tato inscenace historie Kolumbovy plavby byla
představena ve světle nových historických faktů,
která se podařila zjistit souboru Sem Tam Fór,
při jeho dlouhodobém historickém bádání.
“Pravdivý příběh Kryštova Kolumba” byla komedie, kterou jste mohli sledovat buď jako humorný
příběh a nebo jste v něm mohli hledat také nevyslovené
souvislosti. Autorem tohoto divadelního představení
byl Dalibor Balák, který se nám představil
i v hlavní roli Kryštofa Kolumba. Celý soubor
hrál s velkým nasazením a byl po zásluze na závěr
odměněn několikaminutovým potleskem. Mně
osobně nejvíce zaujala krásná, barevná a nápaditá
scéna, kterou si herci sami na plátna namalovali.

Soubor předvedl i své pěvecké umění v několika
písních, které během představení zazněly. Nám všem,
kteří jsme se na “Kryštofa Kolumba” přišli podívat, se hra velmi líbila. Přejme tomuto mladému
divadelnímu souboru hodně úspěchů a věřme,
že se opět brzy veVizovicích s nimi uvidíme.
Bez takové divácké přízně se však musela
obejít hra J.A.Pitínského “MATKA”, se kterou
k nám do Vizovic v polovině května zavítal
ochotnický divadelní soubor Lidového domu
Vsetín. Sociální drama s podtextem lehké černé
grotesky se však nekonalo. A to z tohoto prostého
důvodu: na páteční představení, které začínalo
v 19:00 hod. přišli pouze 4 návštěvníci!!! Ano,
čtete dobře, pouze 4! Přestože byl divadelní
soubor rozhodnut představení zahrát i pro tak
málo diváků, nechtěli jsme herce přivádět ještě
do většího trapasu, jakým byla návštěvnost tohoto
představení a nakonec jsme odešli. Bohužel
scéna, která dala jistě dost práce než se postavila a
nasvítila, se svých herců ve Vizovicích nedočkala.
Bylo to poprvé, kdy se divadlo ve Vizovicích nehrálo, pro malý počet návštěvníků a představení
muselo být zrušeno. (Na divadlo jsem se těšila
také z toho důvodu, protože jsem s autorem této
hry chodila ve Zlíně na gymnázium). Snad tedy
příště!?
Zuzana Štalmachová

MOUDRÁ SLOVA
- Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.
- Nikdo se nerodí moudrým.
- Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.
- Nikoli věkem, leč nadáním se dosahuje moudrosti.
- Mozek je nejvíce přetěžovaný orgán.
- Hledá-li člověk moudrost, je rozumný, myslí-li však, že ji našel, je blázen.
- Všechny dobré zásady již byly napsány. Nyní je zbývá jen uskutečnit.
- Veškerá politická moc vyrůstá z násilí, neexistuje žádná legitimní moc.
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CICERO
SENECA
SOLON
HORATIUS
W. ALLEN
ALBITIS
PASCAL
FRANCESCO VETTORI

Valašské odpoledne
Na chlumu kopce, zrána stoje,
přehlížím dálné pásmo hor.
Naslouchám, jak tam z lesní chvoje,
tajemný vane rozhovor.
Údolí, hory v dálku běží,
rubiska vonná, paseky.
Pryskyřicí a rosou svěží,
dýchá ten prostor daleký...
Těmito verši o Valašsku začalo příjemné setkání těch, kteří mají rádi valašské pěsničky a valašské
povídání 30.5.2004 ve sborovém domě Evangelické církve ve Vizovicích. Paní Milada Hálová a paní
Milada Rychlíková přítomným hostům nejen krásně zazpívaly, ale také zavzpomínaly na to, jak se
k valašskému folklóru vlastně dostaly. A že bylo na co vzpomínat, to mi věřte. Pěkné slunečné nedělní
počasí dodávalo celému programu tu krásnou sváteční náladu a při posledních písničkách, které jsme
si zazpívali společně, jsme alespoň vřelým potleskem a malou kytičkou oběma Miladkám poděkovali
za velmi příjemně strávené odpoledne. Ti, kterým se ještě nechtělo domů, si pak na zahradě mohli opéci
špekáček nebo jen tak pobesedovat s přáteli. Už nyní se opět těšíme na společné setkání.
-ZŠ-

Moje cesta do Čech
Současný vysokoškolský kreditní systém nedává
studentům příliš na výběr. Kreditů by měli mít
tolik, aby postoupili do dalšího ročníku. Pokud jim
nějaké kredity chybí, musí je získat za každou cenu.
I mně letos kredity chyběly, a tak jsem si chtě nechtě
musela v Ostravě zapsat předmět s názvem Literárně
- vědná exkurze. Ohodnocen byl třemi kredity. Když
se na nástěnce ve škole objevilo oznámení o schůzce
všech účastníků, měla jsem takový zvláštní pocit
v žaludku. Teď už vím, že mě mé podvědomí chtělo
varovat. Já jsem ho ale neposlechla.
Všichni jsme se sešli ve třídě E11. Bylo nás
20 a tvářili jsme se zmateně. Pak přišel náš
vedoucí a organizátor celé akce Mgr. Jaroslav
David. Porozhlédl se po třídě a šibalsky se usmál,
když spočítal, kolik na exkurzi pojede dívek.
“Tak, abych byl stručny. Budeme chodit po horach,
budeme si čist referaty a budeme se vzajemně
poznavat. Mužete mi tykat, bo v přirodě nebude
moc času na tituly.” Tak zahájil naše setkání náš
vůdce a rodilý Ostravák. Začali jsme se smát.
Nevěděli jsme, jestli můžeme našemu průvodci
říkat Jardo nebo Davide. Nesmáli jsme se dlouho.
Velitel pokračoval: “Tury budou dlouhe, ale fajne
a pěkne. Uvidime Česky raj a navštivime taky

Prachovske skaly. Neberte si s sebou zbytečne věci.
Nikoho nebudu nosit na zadech a lopatu si brat tež
nebudu.” Přestali jsme se smát a zděšeně jsme se
dívali jeden na druhého.
O dva dny později, v 5 hodin ráno, nás
už vlak unášel směrem na Jaroměř. Nikdo moc
nemluvil. Naše krosny měly v průměru 15 kg.
První den byla naplánovaná trasa, která měla
mít asi 20 km. Nebudu do detailu popisovat,
jak naše túra vypadala. Řeknu jenom toto: 3 lidé
se na ubytovnu v Jaroměři nedostavili, 10-ti lidem
otekly nohy tak, že museli spát v pohorách a 6-ti
děvčatům se namohla záda do té míry, že spaly
v sedě s krosnou na zádech, aby mohly další den
pokračovat v exkurzi. Magistr David si první den
pochvaloval: “Když to tak pujde dal a bude nas
postupně ubyvat, zbude posledni den na každeho
o 2 špekačky vic.” Exkurzi jsem přežila. Nevím
jak, ale je to tak. Se dvěma spolužačkami jsem se
dosud nesetkala. Poslaly mi ale pohled z Českého
Krumlova. Magistr David chystá příští rok exkurzi
na Šumavu. Kreditů mám pořád málo! Už teď mám
ale zapsanou čínštinu pro začátečníky.
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ŠKOLY
SOUTĚŽ § 11/55
Několik slov na úvod k soutěži § 11/55
Postupovou soutěž § 11/55 iniciovala minulého
roku Aliance Zákon 18, založená poslancem parlamentu ČR Jaromírem Talířem. Cílem této aktivity
je zvýšit právní povědomí dětí a mládeže a vyvolat
diskusi nad nedokonalou novelou Zákona
37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi z roku 2000. Soutěž už probíhá
druhým rokem výběrovým způsobem ve dvou
krajích republiky. Letos je vyhlašovatelem Zlínský
kraj. Další dva příspěvky jsou vylíčením dojmů
žáků vizovické školy, družstva, které prošlo jak
vítězně školním kolem ve Vizovicích, tak oblastním
kolem ve zlínském klubu Golem. 4.6. se účastnili
tito žáci krajského kola soutěže ve Vsetíně. O své
dojmy se s vámi mohou podělit v následujících
příspěvcích.
Mgr. Jiří Ludvíček

Paragraf 11/55 - školní kolo
Dali mi za úkol napsat nějaké dojmy a pojmy ze školního kola soutěže Paragraf 11/55. Vezmu to úplně
postupně. Když jsem se o soutěži dozvěděla, věděla jsem, že to bude super. Postupem času se můj názor
změnil na “trapas!”. Dostali jsme materiály, učili se. Ve čtvrtek, den před TÍM, jsem byla docela mimo,
slyšela jsem další podrobnosti a stačilo mi to. Když jsem v onen “osudný pátek” - dorazila ve žlutém tričku
do školy, měla jsem dobrou náladu. Ta během první hodiny - matematiky pomalu vyprchala, až mě začalo
bolet břicho. Známá nervozita a tréma se objevily. I když mi nebylo nejlíp. Věděla jsem, že to bude aspoň
sranda. Náhle nastalo 1.kolo - otázky. Bylo to v pohodě, jelikož to Ondra na 100% uměl, takže jsme
“zabodovali”. Druhé kolo bylo horší. Musela jsem jít skoro před celou školu a vydat jim své téma. Ten pocit
nikomu nepřeju! Když jsem vyšla a začala mluvit, věděla jsem, že nesmím zklamat své kámoše v družstvu.
Cítila jsem velkou zdopovědnost. I když jsem plně nevyčerpala limit, sál mě odměnil velkým potleskem.
Bylo mi dobře, totálně jsem se uvolnila a doslova vpadla za celkem spokojeným zbytkem mého družstva.
Třetí kolo jsme totálně pokazili. Postavit věž z několika papírků pro nás byl opravdu nadlidský úkol,
ale pořád jsme nebyli nejhorší. V dalším kole jsme si poslechli pohádku a k ní vypracovali a reprezentovali úkoly.
To jsme nějak zvládli. Pak přišlo na řadu dosti těžké kolo - Porušíš zákon? Tedy, v televizi se promítalo několik
krátkých projekcí s mladými lidmi a my měli poznat, jestli mají nad 18 let. Ufff! Tady jsme se docela hádali,
ale ze šesti jsme udělali jen jednu chybu! Pak, když bylo vše zlé za námi, začali jsme vážně uvažovat o umístění.
Bylo to tady! Naši nejúhlavnější soupeři - oranžoví deváťáci měli stejně bodů jako my! Nastal krutý rozstřel.
Poznat na jedné osobě z kartičky, zda jí prodáme cigarety. Tady nastala největší hádka, ano či ne? Nějak jsme
se dohodli. Teď mi bylo opravdu nejhůř. Bylo to správně?, kéž by, doufala jsem v duchu. Pak se ozval radostný
výkřik moderátorky: “Do Zlína jedou žlutí!!!” Teď mi bylo konečně fajn, objali jsme se a byli šťastní. Málem
jsem brečela. Dostali jsme trička, pochvalu pana ředitele a velký potlesk. Byla jsem hrdá, hrdá na to, že právě
my, sedmáci pojedeme do Zlína. Nevím, jak dopadneme, ale teď chci říct toto: Děkuji za všechno, Ondro,
díky Niki, díky Tome, díky Jani, bez vás bychom to nevyhráli. Tisíceré díky.
Jana Vlčková, žákyně ZŠ
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Paragraf 11/55 - oblastní kolo
Tak, a bylo to tady! Vyhráli jsme školní kolo a nastala další snaha. To příprava na oblastní kolo soutěže
Paragraf 11/55. Má příprava znamenala kvantum (cca 68 otázek) a témat. Jak se říká. “Učit se, učit se,
učit se!” Ale přežila jsem! Naše připravené a mírně nervózní červené družstvo v úterý 18.5.2004 vyrazilo
do Zlína, do Golemu. Na místě jsme zkoumali samotný Golem, podium, ale také naše soupeře. Kolem
desáté hodiny se blížil začátek soutěže a my se řadili v zákulisí. Napětí zde rostlo, avšak úsměv z tváří
nemizel. Po malém kulturním zážitku nastalo první kolo - otázky! My byli sice nejistí, ale udělali jsme
jen jednu chybu (ze 12) a zatím vyhrávali. Ve druhém kole jsme já s Jaňulou předaly porotě a obecenstvu
své téma. Podařilo se a my měli opět nejvíce bodů. Naši fanoušci v publiku se konečně začali ozývat
a poté překřičeli i silné bubnování! Musím říct, že když jsem vystoupila z řad soutěžících a uslyšela
burácet sál, bylo mi líp a sebevědomí rostlo. Po malé přestávce bylo třetí kolo - Postav školu (věž).
Z toho jsme měli největší strach. Avšak Tom byl zručný, tým sehraný a věž vysoká 120 cm nám vynesla
asi 4 body ze šesti. Super! Ve čtvrtém kole jsme navrhovali a rušili zákony v dané obci. S Jaňulou jsme
to opět zvládly na maximum. Vedli jsme už o hodně, a proto v dalším kole zbytečně neriskovali a věk
figurantů na plátně zbytečně netipovali. Pak jsme začali počítat ... Máme 36 bodů a vedeme asi o 5 bodů
- to znamená, že jsme vyhráli! Bylo nám fajn! Při předávání byl sál přímo skvělý! Dostali jsme nějaké
reklamní předměty (propisky, nálepky, dres ČR, CD) a velký koláč, který jsme s radostí rozdělili skvěle
fandícím kamarádům. Pak jsme udělali několik fotografií a Ondra i rozhovor, šli jsme do sálku, který byl
určen jen pro nás, pro vítěze. Zde bylo několik táců jednohubek a my spokojeně slavili. Vítězně naladěni
jsme odpoledne odjeli vláčkem domů. Už za pár dnů - 4.6.2004 nás čeká Krajské kolo ve Vsetíně.
Družstvu chci vzkázat toto: “Buďme skvělí, jako dosud!”
Jana Vlčková, žákyně ZŠ

Historický úspěch lehké atletiky na základní škole
Ve čtvrtek 3.6. v Kroměříži probíhalo krajské finále v lehkoatletickém čtyřboji. Do tohoto finále se probojovali
účastníci školních, okresních a oblastních vyřazovacích kol. Finále se konalo za nepříjemného a deštivého počasí.
Naši školu reprezentovala děvčata ve složení Radka Zrníková 8.C, Lucka Václavková 8.B, Janka Ulmanová 9.A,
Karolína Šmídová 8.B. a Katka Dolinová 8.C.
Soutěžilo se v LA disciplinách: hody - koule nebo kriket, skoky - výška, dálka, běhy - vytrvalost 800m, rychlost
60m. Děvčata se zasloužila o nebývalý úspěch školy v této oblasti. Získala zde první místo a probojovala se tak do finále
České republiky v Karlových Varech, které se bude konat 18. - 20.6.2004.
Blahopřejeme děvčatům a paní učitelce Adrianě Hálové k výsledkům, přejeme mnoho chuti k dalším tréninkům,
děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy a Vizovic. A paní učitelce navíc přejeme příchod dalších nadějných dětí,
ze kterých nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v dalších aktivitách a hodinách trenérské práce nad rámec svých
povinností vychovává nové talenty. A protože úspěchu v soutěžích nad úroveň školy nelze dosáhnout bez patřičného
tělovýchovného zázemí, chtěli bychom jí popřát, aby nemusela se svými svěřenci cestovat po odpolednech a víkendech
do Zlína a jednou konečně měla tyto podmínky také zde, ve Vizovicích...
Mgr. Jiří Ludvíček

Účastnice soutěže Atletického čtyřboje, které se vítězně
zúčastnily krajského kola v Kroměříži a budou reprezentovat školu na republikovém ﬁnále v Karlových Varech
18. - 20. 6 2004

horní řada zleva: úspěšná trenérka LA Mgr. Adriana Hálová
Lucie Václavková - 60 m, výška, 800 m, koule
Jana Ulmanová - 60 m, výška, 800 m, koule
Kateřina Dolinová - 60 m, dálka, 800 m, kriketový míček
dolní řada zleva: Kateřina Šmídová - 60 m, dálka, 80 m, kriket
Radka Zrníková - 60 m, dálka, 800 m, koule
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VRBOVÉ PO ČTYŘICÁTÉ
Školy ve Vizovicích a ve Vrbovém udržují
přátelské vztahy už neuvěřitelných 40 let. Městečko
Vrbové (asi 6000 obyvatel) nemusím většině občanů
Vizovic a okolí ani představovat. Mnozí tam byli
jako žáci školy reprezentovat ve sportu či kultuře,
ostatní alespoň fandili při vzájemných sportovních
kláních ve Vizovicích.
Letošními hostiteli byli Vrbovjané. Zájezdu
se zúčastnili nejen sportovci, ale také 10 vybraných
žáků, kteří byli touto formou odměněni
za úspěchy v různých oblastech, v nichž reprezentovali vizovickou školu. Ve čtvrtek 3.6. ráno jsme
v dobré náladě (přes mizerné počasí) nejprve zastavili
u aquaparku Delfín v Uherském Brodě. Hodina
vodních atrakcí včetně tobogánu a divoké řeky byla
pro všechny úžasná a jen neradi jsme se s tímto
vynikajícím zařízením loučili. Čekal nás hraniční
přechod a s napětím jsme očekávali, jak to funguje
v Evropské unii. Do autobusu nastoupil slovenský
policista. Usmál se na nás a zeptal se, zda máme
všichni pasy, po kladné odpovědi pravil: “Tak
mi s nimi zamávejte!” Zamávali jsme a uháněli
k Trenčínu. Trenčín byl v minulosti velmi častým cílem
školních výletů. Po rozdělení republiky se tam přestalo
jezdit. Jak mi řekla pokladní na trenčínském hradě, byli
jsme letos první českou výpravou. Hrad je opravený
a velmi rozlehlý. Zajímavý výklad průvodkyně
nás provedl pohnutou historií Pováží. Upoutaly
nás zejména krásné historické obrazy a 80 metrů
hluboká studna s dojemnou legendou jejího vzniku.
Po 143 schodech jsme vystoupili na nejvyšší hradní věž
s nádherným rozhledem na město a okolí, nadmořská
výška 335 m, což odpovídá nadmořské výšce naší
školy. Na půlhodinku jsme si dali rozchod v uličkách
historického jádra. Ochutnali jsme zejména pekařské
výrobky, nějaké sladkosti a hlavně porovnávali ceny
v obchodech. Počasí se moc nelepšilo, tak jsme nasedli
do autobusu a podél Váhu pokračovali k Piešťanům.
Minuli jsme další hrad Beckov, který jsme chtěli
navštívit na zpáteční cestě. Po příjezdu na parkoviště
se neskutečně rozpršelo. Ještě že v Piešťanech je krytý
most a vynikající zmrzlina... Naši přátelé nás očekávali
u vrbovské školy v 17 hodin. Krátké přivítání, několik
písniček a hurá na večeři. Následovala diskotéka
- pro mnohé zlatý hřeb celého zájezdu. Bylo už dost
pozdě, když se tanečníci ukládali v tělocvičnách
na molitanové matrace ke spánku. U některých ten
spánek dlouho nepřicházel...

Současně v nedalekém středisku probíhalo
oficiální setkání učitelů a rodičů obou škol s primátorem a místoprimátorem Vrbového a dalšími
hosty. Nejvzácnějším hostem však byla paní učitelka
Barošková, která byla na samém počátku této družby.
Vzpomínala, jak před čtyřiceti lety domlouvala
s paní učitelkou Jindrou Šteflovou první vzájemnou
výměnu školních výletů. Vzpomněla také pana
ředitele Kleslu, pana učitele Jiříčka a Ševčíka a další,
kteří tenkrát stáli u zrodu této tradice.
V pátek byly připraveny tradiční sportovní
soutěže. Počasí se umoudřilo, a tak jsme se pustili
do atletického zápolení. Přestože už řadu let atletiku s přehledem vyhráváme, byly letos všechny
soutěže velmi vyrovnané. Vrbovjané se v atletice velmi zlepšili. Nakonec jsme těsně vyhráli.
Horší to bylo ve volejbale, naše mužstvo složené
z mladších žákyň prohrálo hladce 3:0 a všichni
s napětím očekávali zápas v kopané, kde byli
jasným favoritem domácí. Mezitím do Vrbového přijeli
na pozvání vrbovského primátora náš pan starosta
Ing. Vít Sušila a členka zastupitelstva paní Mgr.
Ludmila Pšenčíková. Seznámili se s hostitelskou
školou, krásným novým kostelem a přišli povzbudit
právě fotbalisty. Už to věru potřebovali. Prohrávali!
Po nadšeném výkonu dokázali vyrovnat na 4:4
a tento výsledek udrželi do konce. V prodloužení jsme
sice prohráli, ale naši chlapci zanechali ten nejlepší
dojem. Naši představitelé navštívili místní radnici,
aby projednali možnosti spolupráce obou měst.
Myslím si, že v Evropské unii nás čekají obdobné
problémy a spolupráce s přáteli je ve všech směrech
žádoucí. Blížila se 15.hodina, plánovaný čas odjezdu.
Nejčastěji se ozývalo: “Zůstaňme tu aspoň ještě
jeden den.” Loučení bylo někde slzavé, výměna
adres, ještě častěji čísel mobilů, rozdání svačin
a “nashledanou-doviděnija”. Formálně jsem
se zeptal po 10 minutách jízdy “Chcete hrad
Beckov, nebo přímo domů?”. Ti, kteří ještě nespali, radostně zvolali domů! Po hodině a půl jízdy
se přání vyplnilo. Byli jsme doma. Dětem
i dospělým zůstaly krásné vzpomínky. Ale učitelé
Mgr. Bakalíková, Mgr.Hálová a Mgr. Žáček už
v autobuse přemýšleli nad otázkou: Co uděláme
se 41.ročníkem?
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Mgr. Oldřich Polák, ředitel ZŠ Vizovice

Úspěch ZŠ Vizovice v celostátním finále v orientačním běhu 2004
Dne 20.5.2004 proběhlo v Luhačovicích krajské kolo v orientačním běhu. Mladší žáci z naší školy
se umístili na 3.místě zásluhou Martina Hlavenky ze 4.tř. a Jakuba Vašičky z 5.tř. V kategorii starších žáků
a žákyň pak vybojovali naši reprezentanti celkově 4.místo, které jim zabezpečilo postup do celostátního
finále. Celostátní finále proběhlo dne 2.června na dostihové dráze v Pardubicích. Na fyzicky i orientačně
náročné trati se nejlépe dařilo Ondrovi Malému z 8.tř. Z celkového počtu 50 závodníků obsadil vynikající
2.místo. Tomáš Pavelka pak přispěl do bodového hodnocení 24.místem. Ani děvčata se nenechala zahanbit, když Marie Kršáková z 6.tř. obsadila krásné 8.místo, Veronika Kršáková ze 7.tř. pak 20.místo rovněž
z 50 soupeřek. Pochvalu a ocenění si zaslouží další účastníci týmu, především pak Veronika Opravilová
za 27.místo a Alena Ryšavá za 28.místo (obě 8.tř.) ve starší kategorii a Iva Křenovská za 35. místo v
mladší kategorii. Poslední tři jmenované dívky totiž běžely svůj vůbec první orientační závod a do týmu
byly zazařeny na poslední chvíli. Díky vyrovnaným výsledkům jsme nakonec obsadili celkově 13.místo
ze všech škol České republiky. Všem účastníkům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
Mgr. Olga Kršáková

Ač nejmenší v kraji, úspěchy srovnatelné s velkými
Zvláštní škola ve Vizovicích se svými zhruba 50 žáky patří vskutku mezi malé školy. Přesto ale i v tomto
školním roce jsme dosáhli výrazných úspěchů.Vzato chronologicky:
Atletika: v okresním tříčlenném družstvu byli 2 žáci z Vizovic. Radim Holý zvítězil v krajském finále
hodu kriketovým míčkem výkonem 69,89 metrů a přidal i prvenství v běhu na 1500 metrů časem
5:16, 2 minut. Daniel Pilát byl druhý v běhu na 60 metrů výkonem 8,2 sekund. Oba svými výkony
přispěli k tomu, že okres Zlín skončil v kraji na 2.místě.
Matematika: v krajském finále matematické olympiády v Otrokovicích obsadil Jan Zapletal v kategorii
8.tříd 3.místo a Pavel Malenda byl mezi deváťáky pátý.
Malá kopaná: snad největší úspěch. Krajské finále v Rožnově znamenalo titul krajského přeborníka,
když jsme postupně zvítězili nad Valašským Meziříčím 2:0, Zlínem 3:0 a s Rožnovem remizovali 0:0.
Družstvo tvořili chlapci Radim Holý (kapitán), Miloš Klinkovský, Pavel Malenda, Daniel Pilát,
Petr Vaculík, Eduard Makula a Lukáš Zugárek. Všem chlapcům jak v naučných, tak i ve sportovních
soutěžích patří poděkování za reprezentaci školy i našeho města.
PaedDr. Jan Procházka, učitel

Další soutěže - další úspěchy
SOŠ a SOU služeb ve Vizovicích má nejen šikovné kadeřnice a kosmetičky. Důkazem toho jsou další
úspěchy v soutěžích žáků středních škol v oborech fotograf a krejčí. V pátém ročníku celostátní soutěže
CESOFOTO 2004 obsadila 1.místo v kategorii na volné téma Kateřina Petříčková. Svůj vítězný snímek nazvala “Jízda” a můžete si ho prohlédnout na webových stránkách naší školy - www.souviz.zlinedu.cz
O další vítězství v soutěži oděvních oborů se nepřičinil jedinec, ale hned celý kolektiv žáků pod
vedením mistrů odborného výcviku. Naše krejčové se zúčastnily 12.5.2004 mezinárodní soutěže
“Prostějovská zlatá jehla”. Nabídly divákům a hlavně odborné porotě k posouzení dvě kolekce oděvů pod
názvem “Vycházková mladá móda” a “Slavnostní příležitost”. Právě těmto kolekcím udělila porota dvě
první místa. Toto dvojnásobné zlato všem způsobilo velikou radost. Gratulujeme!
Naděžda Kašíková, zástupkyně ředitelky školy pro OV
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Náš školní výlet
Už na podzim letošního školního roku jsme se rozhodovali, kam pojedeme na výlet. Padlo mnoho návrhů,
mnoho myšlenek, ale vyhrála Praha. Tak a co teď? Začali
jsme přemýšlet, kdo s námi pojede, kolik to bude stát
a hlavně, co bychom chtěli vidět? Pro náš nápad jsme
získali naše třídní učitelky i paní ředitelku, a tak nám nic
nebránilo, abychom vyrazili.
Autobus nás bezpečně dovezl do Prahy - našeho
hlavního města. Většina z nás byla v Praze poprvé. Hned
první zážitek - metro - byl pro nás nezapomenutelný.
Vždyť ve Vizovicích metro nemáme. Metrem jsme se
dopravili na start naší pěší túry po Praze - Valdštejnské
zahrady, Hradčany, Chrám sv. Víta, Zlatá ulička, Karlův
most, Staroměstské náměstí s radnicí a orlojem, Václavské
náměstí - uf, to nás bolí nohy. A to ještě není všechno.
Druhý den nás čekalo překvapení - báječná plavba
po Vltavě až do Tróje - hurá i počasí nám přeje.
Pak Strahovský klášter, Petřín s rozhlednou a zrcadlovým
bludištěm. To byla legrace!
Nakonec nás čekal dobrý oběd a nastala chvíle
odjezdu, ach, jo! Bylo nám tady dobře. Škoda, že tu
nemůžeme ještě zůstat. Věříme, že se tu jednou vrátíme
a poznáme další místa a zákoutí naší matičky Prahy.
Lidka Štachová, žákyně 9.tř.

Vybráno ze slohových prací žáků:
“Výlet se mi moc a moc líbil a chtěla bych se tam ještě
někdy vrátit. Praha je překrásná.”
“Nejvíce se mi líbil Karlův most, na kterém bylo mnoho
různých umělců - malířů, muzikantů. Moc se mi tam
líbilo, byl to moc krásný výlet.”
“Jsem strašně moc ráda, že nám ta Praha vyšla! To byl
můj nejkrásnější výlet za moje roky ve škole. Moc děkuji
za všechny žáky. Bylo to báječné, prostě eňo ňuňo!
Děkujeme - děkuji”.
A na závěr ještě to nejdůležitější. Chtěla bych poděkovat
všem sponzorům, bez jejichž pochopení bychom tuto akci
neuskutečnili a děti naší školy by nepoznaly krásy Prahy.
Mgr. Eva Čapková, ředitelka ZvŠI Vizovice
PROJEKT KERAMICKÉ DÍLNY
ZŠ Vizovice zakoupila před několika lety keramickou pec.
Žáci této školy mají tak možnost pracovat s hlínou, seznámit
se s výrobou keramiky, zdobením střepu, vypalováním v rámci
odpoledních kroužků. Naše škola navázala spolupráci se Základní
uměleckou školou ve Zlíně, a tím umožňuje nejen žákům
z Vizovic navštěvovat pobočku umělecké školy přímo
ve Vizovicích. Probíhá zde pod vedením Mgr. Heleny Návratové
výuka práce s hlínou. Vyučování je rozděleno do dvou kurzů po
dvou hodinách, a to ve středu a v pátek. Dále pro žáky 9.ročníku
existuje dvouhodinový volitelný předmět Keramická dílna jednou
týdně. Pro nedostatek prostoru a vybavení však nelze tyto kurzy

rozšířit, ani podpořit vznik zájmových kroužků. Také výuka
výtvarné výchovy by vznikem nové dílny mohla být obohacena
o plastické a prostorové vytváření v hlíně. Dále by bylo možné
poskytovat služby veřejnosti pořádáním kurzů pro dospělé,
o které by byl velký zájem. Škola by také mohla navázat spolupráci
se Zvláštní školou ve Vizovicích formou ukázek práce s hlínou.
Práce s hlínou je radostným procesem, který může vyplnit
odpolední čas našich dětí. Keramická dílna, to není jen výchova
budoucích výtvarníků, ale je to hlavně podpoření tvořivých
schopností dětí i dospělých, citu pro materiál, jde zde o výchovu
a vztah k řemeslu a k umění, k lidské práci.¨
H.Návratová
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II. slet čarodějnic, který se konal ve Valašském
šenku, byl opět unikátní přehlídkou ježibab
a velkých i malých čarodějnic. Poděkování
pořadatelů patří paní Duroňové z Valašského
šenku za vytvoření ideálních podmínek pro tuto
akci, a paní Marii Pilčíkové, vedoucí potravin
na Říčanské ulici, za sladkosti do soutěží
pro čarodějnický potěr.

V dubnu se v Napajedlích konala soutěž “DĚTI
FITNESS aneb sportem proti drogám”. Soutěže
se zúčastnila dvě družstva aerobiku z Vizovic. Kroužek
paní Lenky Kolínkové postoupil až do finálové soutěže,
která se konala 23.května v Praze. Děvčata předvedla
dobrou, téměř bezchybnou sestavu a dobře reprezentovala naše město.

Orientační závod rodin a rodinných kolektivů
Letošní druhý ročník, pořádaný ke Dni dětí
Domem dětí a mládeže Astra a TOM ČIŽIci
Vizovice, se konal poslední květnovou neděli
v pohádkovém Háji nad Vizovicemi. Dobrá
účast, krásné počasí a opravdové pohádkové
kontroly. Letošní hlavní cenu - “Perníkovou
chaloupku” si odneslo rodinné družstvo Fuksových
z Vizovic. Snad jen zbývá dodat, že poděkování
právem náleží všem dospělým dětem - členům
ZO ČSOP v Jasenné, externím pracovníkům
DDM, mladým turistům - TOMíkům z Vizovic
a místostarostce paní Aleně Marvanové, která na
akci přispěla nemalým sponzorským darem.
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Tomící zachraňovali “Gajdošku”
Členové oddílu TOM ČIŽIci Vizovice v sobotu 15.května
vyčistili historickou studánku nacházející se v lesích jasenského
katastru nazývaného “Odjatě”. Studánka se nachází za obcí
Jasenná - za mysliveckou chatou, od rozcestí vlevo asi 10
minut chůze do hory.

Před úpravou...

Po úpravě

Místní kronikář Jan Macek o studánce zaznamenal:
Pozemky zde uvedené náležely dříve k selskému gruntu čís.89
a některé byly obhospodařovány jako orná půda. Jelikož byly
vzdálené, vypravil se vždy hospodář s pacholkem na celý den na
pole a hospodyně na poledne posílala pracujícím oběd. Při jedné
příležitosti donesla oběd sloužící děvečka Anna Mikuláštíková
vulgo Gajdošová (nar.1859). Jelikož nebylo v okolí vhodné pitné
vody (z potoka se nehodila), vykopala jmenovaná na p.č. 949, v
místech, kde ze země prýštil pramen, novou studánku. Studánka
byla pojmenovaná podle jejího přízviska “Gajdoška” a zachovala
se dodnes. Od té doby (asi od roku 1880 - 1885) sluje též okolí
studánky “U Gajdošky”. Před tím slul p.č. 949 “Na Lázy pod
cest” a p.č. 951 a 952 “Za potúčkem”.
Této plánované akce TOMíků, která se uskutečnila ve spolupráci
se ZO ČSOP Jasenná, se zúčastnilo 10 dětí a vedoucí oddílu.
Přestože nebyl ještě proveden potřebný rozbor vody, všichni
účastníci “záchranné akce” mohou potvrdit, že voda je velmi
dobrá a pitná.
Miroslav Šimoník

Malí účastníci pod dohledem vedoucího oddílu
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Nábídka zájmových kroužků DDM Astra Vizovice na školní rok 2004 /2005
Oddělení tělovýchovy a přírodovědy - vedoucí Zdeňka Šimoníková

Oddělení společenských věd a estetistiky - vedoucí Helena Pšenčíková

Pracovnice DDM Astra Vizovice děkují všem externím pracovníkům
za jejich obětavou celoroční práci.

Zdeňka Šimoníková
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SPORT
Malá krasobruslařka

Klára Kudrnáčová

V minulosti si sport ve Vizovicích získal významné postavení ve společenském dění. Jen Sokolové
by mohli vyprávět ..... Dnes potkáváme denně
fotbalisty, tenisty, úspěšné vyznavače běhu
orientačního či nadšené sportovní gymnasty, dumající
šachisty a přírodu milující turisty. Vizovice daly světu
skvělé atlety, byť svá mistrovství vybrušovali v jiných
oddílech. To vše je většině z nás známo. Ale že by
mezi námi byla krasobruslařka? Mnohé překvapím,
je tomu tak.
Asi ve 4. letech obula Klárka Kudrnáčová poprvé
brusle stejně, jako spousta jejích vrstevnic. První
krůčky na ledě si vyzkoušela kde jinde než u Sokolovny.
Pocity měla jistě stejné jako jiné děti - radost z toho,
že začínám něco umět a že to na těch bruslích pěkně
frčí. Jelikož pohybové nadání jí bylo dáno do vínku,
dělala slušné pokroky. A pak se zrodila myšlenka
- proč si nezabruslit i mimo sezónu, kdy nás příroda
ještě neobdařuje sněhem a ledem.

A tak v září 1999 přichází v doprovodu obětavých
prarodičů na zlínský stadion, kde je jako šestiletá
zařazena do krasobruslařské přípravky. Nádherný
pocit zabruslit si v tomto období je vyvažován krutou
řeholí. Tréninky jsou v sobotu a neděli od 6.15 - 7.15
hodin, takže v době, kdy Vizovice o víkendu ještě
podřimují, drnčí Klárce u hlavy nepříjemný budík.
Kolikrát by si nejraději přetáhla peřinu přes hlavu a
obrátila se na druhý bok.... Jenže zvládnutí prvních
krasobruslařských prvků je velkou motivací. Po roce
je v srpnu roku 2000 zařazena do oddílu. K víkendovým dnům přibývají 3x týdně tréninky pod vedením
trenérky v odpoledních hodinách a k tomu balet a
pohybová průprava. Připočteme-li dojíždění a školní
povinnosti, jde kromě zábavy o pěknou porci povinností. Pokroky jsou ale zřetelné a v březnu 2001
se Klárka pyšní první zvládnutou dvouminutovou
volnou jízdou, prvními závody v Břeclavi a pak
dalšími čtyřmi. Ve své kategorii je nejmladší, umísťuje
se mezi 10.-15.místem.
V červnu začíná další sezóna týdenním
soustředěním a přípravou na suchu. Jednou za týden
bývají tzv. “dívací jízdy”, na které se mohou přijít podívat všichni známí. Je to vlastně generálka na závody.
Tréninky jsou už každý den a to přináší i výsledky.
Posunuje se do první desítky a poprvé pozná, jak
blažený pocit má závodník “na bedně” za třetí místo
v kategorii “nováčci” dívky. Jak se pak stává tradicí,
testy na konci sezóny potvrzují nárůst výkonnosti.
V roce 2002 přechází Klárka do kategorie nejmladších
žaček. Tréninkový cyklus zůstává stejný, denně na stadion za doprovodu babičky či dědečka Kudrnáčových,
kteří jsou největšími fanoušky a zároveň i sponzory a jejichž obětavost nemá mezí. Jezdí se závodit
na Ostravsko, do Brna i Prahy. Vzhledem k tomu,
že přestoupila do starší kategorie, jsou umístění do
15. místa krásným úspěchem. V celostátním žebříčku
patří po sezóně Klárce šedesáté místo.
V roce 2003 je už zdatnější, zvládá krasobruslařskou
abecedu, umí všechny skoky - jednoduchého Axela,
dvojitého Rittbergera, Lutze, Toeloopa, Salchowa,
Flipa a piruety. Volná jízda je jistější a posun ve výsledcích zřejmý. Závodí po celé republice - v Břeclavi,
Uherském Hradišti, Třinci, Karviné, Havířově,
Kopřivnici, Ostravě, Brně, Hradci Králové, Praze.
Dvakrát se umísťuje na 3. a 4.místě a v republikovém
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žebříčku postupuje na 9.místo. Poprvné poznává, co
znamená vítězství. Vyhrává přebor Zlínského kraje.
Nevadí jí, že v následujícím roce musí zase
o kategorii výš a bude v ní mezi nejmladšími. Znovu
se bude muset prokousávat pořadím. Ale protože
je vytrvalá a tento krásný, byť tvrdý sport ji baví, ona
i nejbližší věří, že radost z pohybu budou doprovázet
i pěkné výsledky.
Sport, který si Klárka vybrala, je náročný nejen
tréninkově, časově, ale i finančně. Brusle, dres, hodiny
baletu, led, soustředění - to vše si vyžádá nemalé finanční
částky - sezóna vyjde na 22.000 - 24.000 Kč. A vydrží-li
Klárka v kariéře, pak s postupem do starších kategorií
budou náklady ještě stoupat. A tak mě napadá otázka.
Nenašel by se v regionu sponzor, který by pomohl
snížit tuto finanční zátěž? Určitě by se jednalo o
rozumnou podporu a investici.
Pokud v budoucnu potkáte ve Vizovicích drobnou dívenku “s bruslemi přes rameno” směřující
k vlakovému nádraží, budete tušit, kdo je ta dosud
neznámá z řad vizovických sportovců. Přejme jí
vytrvalost, houževnatost, pokroky ve výkonnosti
i úspěšné výsledky. A hlavně radost z tohoto krásného
sportu!
-MN-

Mistrovství ČR v MTBO 26. a 27. června 2004
Sešel se rok s rokem a oddíl orientačního běhu TJ Sokol Vizovice pořádá opět vrcholnou soutěž.
Po loňském úspěchu při pořádání Continental Cup 2003 v orientačním běhu jednotlivců je letos
na programu další odvětví orient. sportu a to MTBO. To jsou orient. závody na horských kolech.
Závodníci se pohybují v terénu na kolech, a tak je při přípravě mapy kladen důraz na sjízdnost cest, aby
závodník mohl požadované informace získat i za jízdy v terénu.
Centrum závodů bude opět v Lidečku - místní část Račné a prostor je zhruba vymezen obcemi Lužná,
Prlov, Pozděchov, Ploština a Lačnov.
Závod je vypsán Českým svazem OB jako mistrovství ČR v závodě štafet a na dlouhé trati. Vzhledem
k blížícímu se MS v Austrálii se zúčastní celá česká elita v tomto odvětví orientačního sportu, která
patří mezi světovou špičku. Protože “bitva o letenky” k protinožcům je veliká, tak ti nejlepší nebudou
určitě chybět. Vedle elitních kategorií HE a DE startují také i ti “normální závodníci” ve svých věkových
nebo výkonnostních kategoriích do 14, 18, 19-39 a nad 40 let pro veterány. Nezapomíná se ani
na začátečníky a pro ty je určena kategorie Příchozích, takže do lesa s mapou a kolem může vyrazit
opravdu každý. Stačí se jen trochu umět orientovat podle mapy v terénu a není nutné ani nějaké “super”
vybavení mimo přilby a horského kola v dobrém technickém stavu.
Mapy a tratě jsou již připraveny, a tak stačí nachystat pěkné počasí, bufáč, ohleduplnost pěšáků
na značených turistických cestách a závody mohou začít. Pro více informací nejen o těchto závodech stačí
na internetu najít vizovské OB stránky. Tam jsou poslední aktuality a taky “Jeňův Bulvár”, protože humor
může být i ve sportu. www.obvizovice.cz
“Ať sa ukáže, gdo bude letos mistrem na Valachoch!!”
(Šak je to na mapě rovina, a tá je placatá)
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Pavel Najbrt

JARNÍ SEZÓNA V PLNÉM PROUDU
Představovat oddíl orientačního běhu TJ Sokol Vizovice
na těchto stránkách není třeba. Jména jako Hala, Najbrt,
Kalenda, Kršák asi většina Vizovjanů zná, a taky ví s jakým
sportem je spojit. Vycházím z toho, že většina občanů o nás
už slyšela nebo četla, a nemusím se tedy zaobírat dlouhým
představováním. Je to také tím, že ve Vizovicích není tak moc
aktivních sportovních spolků, a taky podpora sportu ze strany
města je v podstatě symbolická, takže “malý” orienťák, který
nepotřebuje nákladné sportoviště, může vyčnívat. Bezesporu
všechno je o chtění lidí sportovat, ale na dobrém sportovišti se
chce snadněji. Nevím o tom,že by někde vzniklo nové veřejné
sportoviště, či hřiště. Ty stávající samozřejmě v rukou různých
organizací buď pomalu chátrají, nebo nejsou veřejnosti
zdarma dostupné. Stručně řečeno: odraz postavení Vizovic
ve fotbalové tabulce odpovídá postavení sportu ve Vizovicích.
Ale zpět k tomu veselejšímu - k aktivitám našeho oddílu.
V žádném sportu to bez tréninku nejde. V orienťáku
to platí dvojnásob. K dobré fyzické kondici je třeba umět
taktiku běhu s mapou a hledání kontrolních stanovišť.
Ne, opravdu na kontrolních stanovištích nestřílíme ze vzduchovky a neházíme granátem na cíl, pouze jimi probíháme.
Společné tréninky pro malé - začínající jsou dvakrát týdně.
Vždy v pondělí a čtvrtek na areálu u Nové školy. Scházíme
se v 17:00 a rádi přijmeme každého nového zájemce. Máme
zkušenost, že pro děti, které jsou mladší než 10 let, je to moc
složité. Například toto pondělí nás bylo dvanáct ve věku
od 8 let do 15 let a tři vedoucí k tomu, takže nějakého
nováčka navíc, ve věku kolem 10 let, ale i staršího, bychom
určitě zvládli. Pokud budu mluvit za trénující dospělé,
trénuji prakticky denně. Teď v závodním období to nejsou
moc dlouhé tréninky. V pondělí trénuji s dětmi, pomalý
volný běh asi 20 minut. V úterý běhám úseky 6x1km nebo
něco velmi podobného s rozklusem a výklusem. Ve středu
běžím tempový trénink tj. buď 2x20 minut v terénu - pauza
do 5 minut nebo 40 minut na asfaltu a lesních cestách, vše
v maximálním úsilí. Ve čtvrtek zpravidla odpočívám nebo jen velmi
volně max. 60 minut. V pátek jen výklus prokládaný tempem
a sprinty max. 30 min. V sobotu se závodí. V neděli většinou
taky, když ne, pak jdu něco delšího v kopcích asi 90 minut
svižně, tady dost záleží na pocitu únavy. V tomto období to je
dohromady asi 50 km týdně, ale raději nechci vědět, co běhá
Honza Kalenda (syn Jury Kalendy - rozhodně nejvíc trénující člen oddílu), nebo mí soupeři. Musel bych se asi stydět.
V celostátní soutěži se pohybuji v druhé padesátce, momentálně
asi 87. Započítává se deset nejlepších závodů za poslední rok.
Tolik asi k tréninku, a teď k závodění.
První oblastní závod, kterým začala sezóna, se běžel
v nenáročném lese ve Vracově už 13.3. Ti zkušenější a starší,
pak o týden později jeli na tradiční Jarní pohár do Hradce
Králové, kde se první den běží klasický závod a druhý den
štafety. Letos se běželo v lese, kde někteří doslova lítali.
Další dva víkendy byly závody jen v sobotu. A to v Žopech

u Holešova a v Lidečku. Ten druhý jsme pořádali. Jednalo
se sice jen o oblastní závod, ale právě tyto závody jsou
nejvhodnější pro malé závodníky. Náš závod je také spojen
s jednou smutnou událostí. Je mi moc líto, že byl posledním
soupeřením s mapou a terénem pro našeho dlouholetého
člena oddílu Přemysla Najbrta, který náhle zemřel čtrnáct dní
poté. Potom opět přišly akce pro ty zkušenější: soustředění,
mistrovství Moravy na klasické trati a štafet v Petříkově
(Jeseníky) a mistrovství ČR na dlouhé trati u Protivanova
(Drahanská vrchovina). Pěkné závody trochu pokazilo velmi
špatné počasí. Další oblastní závod se pak běžel 1.5. v Zašové
u Rožnova p. Radhoštěm. Pro všechny starší však sezóna začala
teprve až 15.5. v Blansku na 1. a 2. žebříčku B - Morava. Tyto
závody jsou pro mladší děti tou nejvyšší možnou soutěží,
kterou mohou běhat. Od 16 let je pak i soutěž žebříčku A
- pro celou republiku. Licenci A má z loňska zatím vyběhlou
pouze Tonda Bednařík, ale Jirka Hladík a Ondra Malý začali
sezónu skvěle a také mají našlápnuto na licenci A. Doufejme,
že v dalších závodech potvrdí, že jezdit jen po Moravě jim
nestačí. Zatím poslední akcí byly dva závody v Poháru
štafet nedaleko Chrudimi. Kluci běhají prvním rokem vyšší
kategorii a Tonda je dokonce ještě o věkovou kategorii níž.
Jejich soupeři jsou mnohem starší a zkušenější, to dělá velký
rozdíl, který nemají šanci překonat, i kdyby podali životní
výkony. V mužích však máme silnou sestavu, která když se
jen trochu sejde, dokáže bojovat na Vizovice velmi vysoko.
V sobotu jsme se trápili, ale v neděli nám přijela posila (přímo
z maturitního večírku). První tedy běžel úspěšný maturant Pavel Jahn, který přestoupil do Vizovic z Opavy. Snad
u nás tento mladý, spíše atleticky zaměřený borec, vydrží
déle, než domluvený jeden rok. Běžel skvěle a předával
Martinovi Markovi v první skupině s minimální ztrátou na
nejlepší štafety. Martin se letos pohybuje mimo svou obvyklou běžeckou formu, ale bojoval a udržel první dvacítku,
což bylo do teď naše výsledkové maximum. Já jsem pak v
lese soupeřil se dvěma běžci z Prahy a Olomouce, kteří patří
do širší špičky v republice. Byli nad mé síly, ale utekli mi až
v závěru. Věděl jsem, že běžím bez chyb a docela rychle, a tak
jsem věřil v dobrý výsledek. Na poslední veřejné kontrole na
mne kluci řvou, že jsme osmnáctí. Je to náš zatím nejlepší
výsledek a v konkurenci 70 štafet z celé republiky také výsledek moc pěkný.
Jen během tohoto jara jsme projeli celou Moravu,
a to jarní část sezóny zdaleka nekončí. Popisovat zde každý
závod, každou aktivitu a vypisovat všechny výsledky není
v možnostech tohoto článku. Pokud vás zajímá dění v našem
oddíle, zvu vás na naše internetové stránky www.obvizovice.cz,
kde se dozvíte mnohem více o zmíněných závodech, o výsledcích, o táboře a můžete si prohlédnout naši fotogalerii. Kde
si nelze nevšimnout našich hezkých a výrazných závodních
dresů, jako stvořených na propagaci nějaké firmy či výrobní
značky.
Jan Vyoral

“Za Vizovskú trnkú”
Druhý ročník turistického pochodu připravují na neděli 22.8.2004 turisté z Klubu českých turistů
SK Zlín. Pěší trasy v délce 10,20,30 a 42 km povedou okolím Vizovic a start i cíl bude v Sokolovně. Na
trasy můžete vyrazit od 6:00 do 9:30 hodin. V cíli si můžete zakoupit speciální suvenýr.
Patronem pochodu je Město Vizovice
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Takovou pouť ke Chladné studni nepamatujeme!
Stalo se již po r. 1989 tradicí, že koncem května se koná pouť k mariánské kapličce
u Chladné studny. Ta letošní měla být obzvlášť
významná, protože jsme při ní chtěli oslavit některá významná životní jubilea. Totiž
naši duchovní otcové, kteří jsou úzce spjati
s naším farním společenstvím, slavili koncem
května a začátkem června svá významná kulatá,
či půlkulatá výročí:
P. Robert Marciniak - náš pan farář slavil 40.
narozeniny a 15 let kněžského svěcení.
P. Arnošt Červinka - kaplan, který u nás
vypomáhá, slavil 65. narozeniny a 40 let
kněžského svěcení.
P. ThDr. Stanislav Glück, který se na důchod
vrátil ze zahraničí do rodných Vizovic a
vypomáhá u nás i v okolních farnostech, slavil
také 65. narozeniny.
P. Antonín Basler, který u nás působil jako
farář před otcem Robertem a nyní působí
jako kancléř arcibiskupství v Olomouci, slavil
20 let kněžství a přijel na tuto naši pouť stejně
jako.
Pozvání k účasti přijal také vizovický rodák
P. Petr Žůrek a bývalý vizovický děkan a farář
v Kašavě P. Jiří Orság.
A tak se u improvizovaného oltáře před
kapličkou u Chladné studny sešlo šest kněží,
které doplnil ještě jáhen P. Josef Zádrapa z
Bratřejova. Počasí na onu neděli 23.května však
bylo již od rána spíš “aprílové” - hned pršelo, hned
svítilo sluníčko. Všichni jsme očekávali, jak to
odpoledne dopadne. Po obědě se obloha vyjas-

nila, a tak první mladí poutníci vyrazili pěšky
a už po 13.hodině, ale suší nahoru nedorazili. Byla to však jen krátká přeháňka. Přesto,
že počasí bylo nejisté, nakonec se před třetí
hodinou sjelo a sešlo kolem 150 poutníků
z Vizovic, ale i z okolních farností. Slavná
bohoslužba začala za zvuků vizovické dechovky,
sluníčko krásně svítilo. Ale náhle se setmělo
a v krátké chvíli se spustil déšť, který třikrát
přešel v krupobití tak, že celá země byla pokryta
drobnými ledovými krupkami. Přítommí byli
vyzbrojeni deštníky i pláštěnkami, a tak všichni
vydrželi až do konce bohoslužby, která byla
ukončena slavnostním “Te Deum” a litaniemi.
Následovala gratulace jubilantům a pak se
opékaly špekáčky a vařil čaj a káva, což každý
přijal s povděkem - vždyť bylo jen několik málo
stupňů nad nulou! No a cestou zpět nás opět
několikrát svatý Petr pokropil. P. Stanislav konstatoval, že máme takové počasí, jaké si zasluhujeme. Zkrátka - takovou pouť u Chladné studny
nepamatujeme.
-VL-
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Kamarád na jedno dopoledne.
Humorně - romantický příběh

Jednou jsem tak sekl trávu kolem chaty, bylo jakési dusno a mouchy štípaly jak o závod.
Oháněl jsem se kolem sebe jak větrník a počet obětí z čeledi hmyzu stoupal. Když jsem ucítil,
že na mě opět něco sedlo napřáhl jsem ruku k úderu, ale naštěstí jsem se na to místo podíval.
No, to bych tomu ale dal! Na mé paži seděl překrásný motýl, který by možná byl ozdobou
sbírek sběratelů a potěchou jejich příležitostných dámských návštěv. Pokračoval jsem v práci,
motýl mě stále obletoval, ale vždy když jsem přestal už zase seděl na mně. Že by z vděčnosti,
že jsem ho nezabil? Za chvíli už jsem ho takto pojmenoval, však jak jinak Emanuel a důvěrně
Eman. Netrvalo to dlouho a začal jsem si s ním povídat. Přiznávám, že to vypadá trochu
divně, ale byl jsem tam sám. Vždy, když jsem se šel občerstvit do chaty, motýl zůstával venku,
ale když jsem vyšel, už zase seděl na mně. Neuvěřitelné! No ale před poslední návštěvou
chaty jsem ho trochu bedlivěji sledoval, když zrovna seděl na mé paži a nevěřil svým očím.
Ten holomek měl mohutný sosák vystrčený a cosi ze mě vysával. Nemuselo mi to vadit,
však to nebolelo a vůbec by nevadilo, kdyby mě trochu ubylo, ale cítil jsem se jaksi dotčeně
a také mu za to hlasitě vynadal. Po chvilce odpočinku znovu vycházím, vyhlížím Emana,
ale ten nikde. Dal jsem se znovu do práce, která už mi vůbec nešla a trpělivě vyhlížel
Emana, ale už jsem se ho nedočkal. Však ale dobře mi tak, kamarádů si má člověk vážit
a ne tak ještě jim nadávat!
Tož tak
F.K.

Společenská kronika
duben - květen 2004
narození:

Simona Marečková
rodiče: Oldřich a Jana roz. Solařová
Pavlína a Vojtěch Pekařovi
rodiče: Tomáš a Věra roz.Hermannová
Tomáš Holý
rodiče: Rostislav Holý a Pavlína Kunovská
Michal Lutonský
rodiče: Karel a Monika roz. Kratochvílová

úmrtí:

Rudolf Stibor, Prostřední, 57 let
Marie Divoká, Pod Habešem, 49 let
Anna Hermannová, Těchlovská, 83 let
Karel Jančík, čtvrť A.Háby, 76 let
Jan Laga, 3.května, 86 let

sňatky:

Jaroslav Černý - Gabriela Štachová, Vizovice
Milan Okál, Vizovice - Martina Vodicová
Martin Lutonský, Vizovice - Monika Andrýsková, Vizovice
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Náš poslední příspěvek do Vizovských novin
popisoval období do začátku měsíce dubna 2004.
V dnešním příspěvku nejprve zhodnotím
období od začátku roku a poté se vrátím
k těm nejzajímavějším případům posledních dvou
měsíců.
Od začátku roku 2004 do konce měsíce května
náš útvar eviduje celkem 99 trestných činů.
V porovnání se stejným obdobím loňského roku,
kdy bylo evidováno 117 trestných činů, se stále
daří držet pozitivní trend v podobě sníženého
nápadu trestné činnosti. Ještě příznivější je fakt,
že z daného počtu trestných činů letošního roku
se cca 60% podařilo objasnit. Jen pro srovnání
uvádím, že v loňském roce byla ve stejném období
objasněnost cca 40%. Na této skutečnosti má
zcela jistě vliv jednak výborná spolupráce se
Službou kriminální policie a vyšetřování Okresního
ředitelství Zlín, která vyčlenila své dva pracovníky pro práci v našem teritoriu a dále zvýšená
výkonnost samotných policistů, která je citelná
v mnoha sledovaných ukazatelích.
Pokud jde o problematiku přestupků,
evidujeme od začátku roku 194 přestupků, což je
nárůst o 30 přestupků.
Od začátku roku bylo na našich cestách
zjištěno 71 případů řízení motorového vozidla
po předchozím požití alkoholických nápojů.
Jen za poslední dva měsíce bylo těchto případů
zjištěno 31.
V minulosti jsem se nikdy nezmiňoval o blokovém řízení. Většina z vás jistě vnímá současnou
nedobrou situaci na našich cestách, zejména
v otázce dodržování zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích.
Od začátku roku naši policisté v blokovém řízení
projednali 864 případů, na základě kterých bylo
v blokovém řízení uděleno pokut v celkové
částce 383.800,- Kč.
I v tomto období pokračujeme ve víkendo
vé dny v prověrkách po místních hostincích,
kde zjiš’tujeme podávání alkoholických nápojů

osobám mladší 18 let. Za poslední dva měsíce
to bylo 10 případů. Jen v této souvislosti
připomínám, že není přestupkem jen podávání
alkoholických nápjů osobám mladším 18 let,
ale rovněž podávání alkoholických nápojů již podnapilým osobám. V těchto prověrkách budeme
pokračovat a v nadcházející prázdninové měsíce
budou tyto prověrky prováděny i v jiné, než víkendové dny.
Jestliže mám připomenout nejzajímavější
případy doby, nesmím zapomenout na několik
případů objasněného sprejerství na území města
Vizovic. Již v minulém čísle jsem Vás seznamoval
s několika objasněnými případy. Podařilo
se objasnit další. Za poslední tři měsíce bylo
objasněno cca 30 případů pomalovaných objektů
ve Vizovicích. Figuruje zde několik pachatelů
z řad osob dospělých, mladistvých i nezletilých.
Poslední případ sprejerství byl objasněn poslední květnovou neděli, kdy byli při činu naší hlídkou
zjištěni tři pachatelé, kteří pravě prováděli grafity
na autobusové zastávce ve Vizovicích, místní část
Razov. Dva z pachatelů byli nezletilí, čili mladší 15
let a jeden z pachatelů byl mladistvý.
Našim kolegům ve Fryštáku se podařilo zadržet
známého recidivistu z Veselé, který se s oblibou
vloupával do rekreačních objektů jednak v našem
okrese a rovněž v okrese Vsetín. Na našem teritoriu tak byl objasněn případ krádeže vloupáním
do jedné z rekreačních chat v obci Jasenná.
Nadcházející letní období je spojeno jak
s prázdninovými radovánkami, zaslouženým
odpočinkem mnohých z vás, ale také se zvýšeným
nápadem trestné činnosti, jak vyplývá ze statistik z minulých let. Proto bych vás rád požádal,
abyste dávali pozor na sebe i na své okolí a informovali nás o všech podezřelých skutečnostech.
Jen připomínám, že služba na obvodním oddělení
PČR ve Vizovicích je nepřetržitá, že tel. číslo přímo
k nám je 577 453 333 a v případě nepřítomnosti
hlídky je nutné volat bezplatnou linku 158.
kpt. Bc. Pavel Nesvadba, vedoucí oddělení
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