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Recept

SRPEN 2004

ČÍSLO 7-8

(Metúd Bačovský, červenec 2004)

Vezmi opalovací krém i deštník,
mohu zatím dát jen všeobecnou radu,
frontální poruchy postupují od západu,
vlastně jako vždy, od dob Přemysla oráče.

O čem píšeme
- Návštěva velvyslanců

Tlaková níže, výše, předpověď počasí - třeskyplesky,
jasno, zataženo, hromy, blesky,
možnost přívalových srážek do programu dovolených vstoupí,
místy kroupy,
ojediněle tragače.
Mám sice recept na “prší-neprší koktejl”, který bych popíjel v létě rád,
ale nejsem kompetentní si ho namíchat,
tak poslal jsem recept , no komu jinému asi,
než sv. Petrovi (on vlastní licenci na počasí),
stálo by za to ho jednou vyzkoušet:
“Neroste tráva? - Pršet!
Nechce schnout seno? - Nepršet!”

- Memoriál L. Dintery
- Rockový festival
- Prázdniny s Astrou
- Malý Vizovjánek
ve světě

Ideální dovolená bez cestovních agentur....
Spokojenost i doma, na Valašsku,
a to jak v dešti, tak v horku....
Ostatně, komu by se zdál takový způsob léta nešťastným úplně cele,
mohl by si jet, pro mne za mne,
třeba na Malorku...

Bodlák

CENA 4 Kč

- Otevření rozhledny
- Z policejního deníku

(Z knihy „Kytička Jos. Nerudy“ vybrala ZŠ)

Řekne se bodlák! Bodlák! Jako kdyby to byla nějaká hrozná kytka. A to ještě
jen proto, že tak píchá. Ale podívejte se na něj lépe, hrozný právě jen proto,
že píchá. Hezky kvete. To je pravda. Proti tomu se nedá nic říci. Ale viděli jste
někdy opatrnější kytku, než je on? To takové chudinky jako je sedmikráska,
rozrazil, sněženky a ty ostatní kvetou i za mrazu, ale bodlák? To musí být už
moc velké sluníčko, než ho vytáhne do toho květu. A tak si myslím, že jemu
ještě u nás nikdy horko nebylo, to né, a když jarní rostliny už zas na podzim
znovu se vracejí s květem, ten bodlák je přec jak mátoha. Motá se, schne a když
z něho ještě jeden květ vyleze, tak už o něm ani neví. Pěkná je to kytka, to jí
neberte. A že je to neřád? Inu! Sedláky zlobí, to víme, někdy ho mají v poli
víc než pšenice, ale to je z lenosti, mohou si ho všude včas okolo posekat, než
uzraje. Pak vítr už nemůže jeho semena roznášet nikam do polí, poněvadž je
nikde nenajde.

Foto: Radka Štalmachová
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 21.6.2004 následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o nápravných opatřeních vyplývajících z protokolu o přezkoumání hospodaření
města Vizovice za rok 2003 a uložilo vedoucí finančního odboru a vedoucímu Oddělení majetku a investic
MěÚ předložit zprávu o jejich plnění.
Majetkové záležitosti
- souhlasilo s koupí pozemků p.č. 755/22, 752/22 a 752/28. Vše se nachází v k.ú. Vizovice při soutoku
Čamínského potoka a Lutoninky, na pravém břehu Lutoninky u ulice Štěpské. Uložilo starostovi města
projednat podmínky kupní smlouvy.
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. 5483 a p.č. st. 2038/1 v k.ú. Vizovice. Jedná se o
zastavěnou plochu přízemní budovou, která slouží jako vrátnice a přechodná ubytovna a nádvoří v blízkosti
železniční stanice.
- uložilo Oddělení majetku a investic MěÚ prověřit majetkové vztahy v lokalitě před stadionem
- vyslovilo souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavební objekty budované v rámci
stavby silnice I/49 Vizovice - Lhotsko. Jde o opravu sjezdu na Dubovsko a ke Zlatému jelenu, výsadbu
zeleně, vybudování chodníku a zídky.
- souhlasilo s podáním návrhu na bezúplatný převod asfaltového povrchu komunikace na pozemku p.č.
5106/1 v k.ú. Vizovice, cesta na Dubovsko, od Lesů ČR, s.p.
- schválilo prodej bytu č. 803/1, čt. A.Háby, Vizovice p. Pavlu Kopečnému za 505.000,- Kč
- uložilo Oddělení majetku a investic MěÚ zadat zpracování projektové dokumentace na přeložku vedení
vysokého napětí v ul. 3.května, Vizovice
- doporučilo Radě města Vizovice jednat s TJ Sokol Vizovice a s FC Rudolf Jelínek Vizovice o podmínkách
pronájmu stadionu.
Investiční akce
- uložilo starostovi města zpracovat strategický plán budování a rekonstrukcí kanalizace a vodovodu na
území města Vizovice na období 2004-2008
- uložilo starostovi města zpracovat plán budování, obnovy a údržby komunikací na období 2004-2008
- souhlasilo s realizací následujících investičních akcí: rekonstrukce kanalizace na ul. Tyršova, prodloužení
vodovodu a kanalizace Tyršova, prodloužení plynovodu Tyršova, komunikace Pardubská a projekty - hřiště u
ZŠ, rekonstrukce přízemí Lidového domu, kanalizace Chrastěšovská (Porážky), vodovod a kanalizace Příkrá,
komunikace Pardubská, kanalizace J.Haly - dvě větve, studie Lékařského domu, márnice, návrhy náhradních
výsadeb, rekonstrukce městského rozhlasu.
Finanční záležitosti
- schválilo dodatek č. 1 Statutu sociálního fondu města Vizovic
- schválilo poskytnutí půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení p. Marku Bělíčkovi ve výši 50.000,- Kč na opravu
střechy
- delegovalo ing. Víta Sušilu, starostu města, jako zástupce Města Vizovice na řádnou valnou hromadu
společnosti Rudolf Jelínek, a.s. Vizovice, konanou dne 28.6.2004
- zamítlo návrh Jižní vodárenské, a.s. č.j. 976/04 na vypořádání vzájemných vztahů ve věci vlastnictví akcií
Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s.
- schválilo poskytnutí finančních příspěvků na činnost s mládeží ve výši 200.000 Kč.
- schválilo návrh finančních darů členům výborů a komisí města
Požární řád obce
- ZM zrušilo Řád ohlašovny požárů z roku 1983
- schválilo obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 1/2004, Požární řád města
- schválilo Řád ohlašovny požárů ve Vizovicích
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Z diskuse
- ZM schválilo stanovisko ke studii technické proveditelnosti a účelnosti Rychlostní silnice R 49 Hulín až
hranice ČR, SR, kterým je nesouhlas ZM se snížením standardu a vybočením z koridoru, přiblížením k
městu, kdy vznikne větší hluk. Požaduje další projednávání.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám hezký zbytek léta a těšíme se na další setkání s Vámi v září t.r. při zasedání
Zastupitelstva města Vizovice.
Alena Marvanová

ZE ZASEDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo města přijalo na svém mimořádném zasedání dne 9.8.2004 toto usnesení:
Majetkové záležitosti
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 3267/2 v k.ú. Vizovice, na JV straně fotbalového stadionu
- zamítlo žádost p. M.Pečeni o prodej části pozemku p.č. 4181/1 v k.ú. Vizovice, ul. Lázeňská
- schválilo prodej pozemku p.č. 1176/9 v k.ú. Vizovice, manželům Marii a Vlastimilu Poláchovým za cenu
50,- Kč/m2
- schválilo koupi pozemků p.č. 752/20, 752/22 a 752/27 v k.ú. Vizovice, Štěpská za cenu 42, 60 Kč/m2 a
současný prodej pozemků p.č. stavební 2038/1 a p.č. 5483 v k.ú. Vizovice (u zadního vjezdu do společnosti
R.Jelínek a.s.) společnosti RJ a.s. za cenu 42, 60 Kč/m2
- schválilo prodej stavebního objektu na p.č. st. 1069 společně se zastavěnou částí pozemku p.č. st. 1069
p. Janoši Čižmářovi za cenu 200.000,- Kč současně s vzájemnou směnou pozemku, vše v k.ú. Vizovice, ul.
Říční
- vyjmulo byt č. 788/3 ze záměru prodeje bytů v domech č.p. 788 a 789 (dle usnesení RM č. III/30/04) po
dobu jeho pronájmu na dobu určitou, nejméně do 30.6.2005
Investice
- schválilo záměr financování výstavby 24 bytových jednotek v ulici Tyršova prostřednictvím úvěru v objemu
cca 20 milionů korun a uložilo starostovi města ing. Vítu Sušilovi zajistit zadání veřejné zakázky na poskytnutí úvěrů
- uložilo starostovi zadat zpracování projektu informačního a varovného systému města
Různé
- ZM delegovalo starostu města ing. Víta Sušilu na valnou hromadu společnosti R.Jelínek, a.s. dne
10.9.2004
Alena Marvanová

VÝSTAVBA 2x12 B. J. TYRŠOVA ZAHÁJENA

Sobota 14.8. ráno před započetím prací.

Hloubení stavební jámy.
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MĚSTO VIZOVICE A DŮM KULTURY VIZOVICE
zvou na akce pořádané v rámci Dnů evropského dědictví
při příležitosti udělení Čestného občanství města Vizovice in memoriam:
Jaroslavu Halovi (1914 - 1944) letci RAF
a Gustavu Imrýškovi (1908 - 1989) národopisci, pedagogovi, muzejníkovi a kronikáři města:
Slavnostní zasedání zastupitelstva města s předáním čestného občanství
Obřadní síň Městského úřadu Vizovice pátek 10.září 2004 v 16.00 hod.

Život a dílo Gustava Imrýška a Jaroslava Haly
Výstava fotografií, dokumentů a předmětů, vztahujících se k osobnostem
Gustava Imrýška a Jaroslava Haly Dům kultury Vizovice
Vernisáž 10.září 2004 v 16.30 hod., výstava potrvá do 24. září 2004
Informace o dalších akcích a památkách otevřených ve dnech 10.-19.září v rámci Dnů evropského
dědictví v celé České republice včetně online katalogu najdete na adrese www.ehd.cz

UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Se zrušením okresů přešla na MěÚ Vizovice i milá povinnost přijímat občany
jiných států do svazku České republiky.
Fotografie dokumentují společenskou událost, kdy tajemník MěÚ
Ing. Emil Pechal přijal mezi občany České republiky občanku Vizovic
paní Ing. Katarínu Koňaříkovou, dříve občanku Slovenské republiky,
která státoobčanský slib složila v obřadní síni MěÚ dne 12. 7. 2004.

VIZOVSKÉ NOVINY • 4

NOVINYsrpenTISK.indd 4

18.8.2004 13:53:44

KULTURA
BENÁTKY JSOU FANTASTICKÝ SEN

Foto: Radka Štalmachová
Již deset let jezdím s agenturou Teta z Uherského
Hradiště jako delegátka nebo pedagogický dozor
do kempu Florenz v městečku Lido degli Scacchi
v severní Itálii. Naše cesta vede přes Benátky. Jsou
města, do kterých se jezdí bez představ. Nevíte, co
vás tu čeká, nic si od toho neslibujete. Možná, že
mnozí takto jedou do Benátek. Ale já si myslím, že
do Benátek se jezdí za poznáním, za celkem tohoto
města, za jeho tváří, za jeho jedinečností a neopakovatelnou atmosférou, kterou toto město má.
Ne nadarmo si toto město, které je hlavním
centrem italského regionu Venezie (Benátsko)
vybrali pro své knihy např. Thomas Mann: Smrt
v Benátkách, Ernest Hemingvay: Přes řeku a do
lesů, Jan Werich: Italské prázdniny nebo Miroslav
Horníček: Chvilky s Itálií. Tato metropole je
spojena také se slavnými jmény. Benátky Marca

Pola či Tintoretta, Veronesovy či Casanovovy
Benátky. Věřím, že těm, kteří letos viděli Benátky
poprvé, stejně tak jako mně před deseti lety,
učarovaly. Učarovaly ale také Goetha, Byrona,
Einsteina, Nezvala, Tolstého, či Chopina. Jelikož
118 ostrovů, které tvoří Benátky, leží velmi těsně
při sobě a jsou zastavěny až k nejzaššímu okraji, vznikla zde síť 177 kanálů (nazývaných rií),
které mají funkci ulic a jimiž ladně proplouvají,
mimo jiná plavidla (např. vaporetti - současná
místní doprava) i tradiční gondoly. Gondoly jsou
nejstarším typem lodí v Benátkách a odjakživa
byly určeny především k dopravě osob. Všechny
gondoly podle zákona z roku 1562 musely být jednou provždy natřeny na černo. To proto, že bohaté
rodiny své lodi jinak zbytečně přetěžovaly okázalou výzdobou (jen smuteční gondola je zdobena
stříbrem, na rozdíl od všech, které jsou zdobeny
zlatem). Po vodě se tu vozí všechno: turisté, školáci,
milenci, láhve, zboží i zařízení bytů.
Každý spojuje Benátky s holuby a holuby
s Benátkami. Jsou prý pýchou tohoto města, jeho
ozdobou a jeho neoddělitelnou, neodmyslitelnou
částí, ale také jeho problémem. Nejvíce jich je
na náměstí svatého Marka, kam vedou všechny
cesty. (Také my tam pokaždé přijdeme úplně jinou
cestou).
Připadala jsem si tak trochu jako v Praze, kde
neuslyšíte téměř češtinu, zato potkáte Japonce,
Američany, Francouze, Angličany, Němce, Poláky,
Maďary nebo Indy. Každé město má něco, na co
chce turisty nalákat, a co chtějí všichni, kteří to
či ono místo navštíví, vidět ... Jedete-li do Paříže,
chcete vidět Eiffelovu věž, Louvre, Montmartre,
Notre Dame nebo Moulin Rouge. Právě tak od
Londýna každý něco čeká. Třeba Big Ben, nebo
Tower Bridge, Baker Street, Madame Tussaud,
Hyde Park nebo třeba jenom mlhu, tu slavnou
neprůhlednou mlhu. A také do Benátek jedou
mnozí proto, že chtějí na vlastní oči vidět Rialtský
most (Ponte di Rialto) - jediný most přes Canal
Grande. Letos, když jsme se na něm fotili, mě oslovila půvabná mladá žena. Byla to Češka z Holešova,
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provdaná a žijící již 12 let v tomto nádherném
městě. Představila mi i svého manžela, který vezl
kočárek s ročním chlapečkem. Povídaly jsme si
jen malou chvíli, dozvěděla jsem se, že manžel
má obchod na jednom z nejkrásnějších náměstí
světa a to na náměstí svatého Marka (Piazza di
San Marco). Má zde obchod se sklem s číslem 66
(opravdu tam ten obchod je, přesvědčili jsme se o
tom). Za rodiči do Holešova jezdí každý rok, ale
pomalu se z ní stává Benátčanka. Pozvala jsem ji
k nám do Vizovic, ale zda se s ní ještě někdy potkám, je ve hvězdách.
Na tomto opravdu nádherném náměstí stojí
chrám svatého Marka (Basilica di San Marco)
s dóžecím palácem z růžového a bílého mramoru.
Další pamětihodností je opodál čnící vysoká
zvonice Campanila (Campanile), která je dominantou náměstí sv. Marka. Věž je vysoká 98,6 m, má
dvojité zdi a je přístupná veřejnosti (uvnitř věže je
výtah), který vás za 6 EUR vyveze nahoru. Pohled
z tohoto místa je naprosto jedinečný a nezapomenutelný. Pozornost zasluhuje také Hodinová věž
(Torre dell Orologio). Obdivovat můžete nejvyšší
patro s modrým polem posetým hvězdami a lvem
se sv. Markem, nebo dva bronzové Maury nahoře
na terase, kteří každou celou hodinu bijí do
zvonu kladivy. Mezi charakteristické stavby této
části Benátek také zcela jistě patří Most vzdechů
(Ponde dei Sospiri), sloupy sv. Marka a sv. Teodora
(Colonne di Marco a Teodoro), stará knihovna
sv. Marka (Libreria Marciana) či Piazzeta malé
půvabné náměstí, jež je skutečným přijímacím
salónem Benátek.

Velkým zážitkem byla také plavba lodí po Canalu
Grande, který se jako stužka vine Benátkami. Ano,
jedna z těchto lodí ze stanoviště 82 nás odvezla až
k přístavišti Tronchetto, kde na nás čekal autobus,
který nás zavezl do kempu Florenz.
Z této cesty nám už zbyly jenom krásné fotografie
a spousta vzpomínek. Benátky se propadají. Je to
nepatrný pohyb, snad milimetr za rok. Jak dlouho
ještě turisté budou moci obdivovat Benátky, tento
architektonický skvost: procházet ulicemi, vozit se na
gondolách nebo krmit holuby, kteří patří mezi miláčky
Benátčanů? Pokud pojedete do Itálie, nenechte si tuto
krásnou podívanou ujít. Stojí za to!
Miroslav Horníček, který napsal knihu
“Pohlednice z Benátek”, píše: “Kdybych měl patnáct pohlednic, kdybych měl dvě stě tisíc pohlednic, na všechny bych napsal totéž: “Benátky jsou
fantastický sen”
-ZŠ-

Foto: R.Š.

MOUDRÁ SLOVA (o ohlouposti)
- I génius má své hranice, kdežto hloupost je neomezená.

SWIFT
SCHILLER

- S hloupostí i bohové bojují marně.
- Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát.
Ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou: ten, koho
považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit.
- Z hlupáka lump se stane, je-li mu často odpuštěno.
- Když hlupák vstoupí na most, v řece propuká panika.

WERICH
PUBLIUS SYRUS
LATINSKÉ

- Jeden blb svalí do studny kus skály - tisíc mudrců ji odtud nevyvalí.

ARABSKÉ

- Mladí hlupáci - prej jací kabrňáci. A staří hlupáci - no prostě blbci.

POLSKÉ
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM „MASTERS OF ROCK“

Petr Janda (Olympic) si poprvé na jednom pódiu
zazpíval s dcerou Martou (Die Happy).
Petr a Marta Jandovi

Joey De Maio - jeden z nejlepších baskytaristů
světa a frontman amerických Manowar
na pódiu společně s americkým podnikatelem Tony Brownem před křtem nové
desky italských Rhapsody, která vznikala z
části ve Zlíně za přispění Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů. Joey De Maio tak
jako speciální host letos v létě navštívil jediný
festival a to ten náš, a to také proto, aby osobně
ohlásil účast “Kings of Metal”, jako jednoho z
head-linerů 3.ročníku “Masters”.
CD Rhapsody ( Zčásti se natáčelo ve Zlíně)

Tajemník Městského úřadu Vizovice vyhlašuje:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Název územního samosprávného celku: Město Vizovice
Druh práce: referent odboru správního a životního prostředí
Místo výkonu práce: Městský úřad Vizovice
Předpoklady podle § 4 zákona č. 321/2002 Sb.:
1. Ůředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem CČeské republiky, popřípadě fyzická
osoba, která je cizím občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k
právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jeden cizí jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních
činností stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena:
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
b) pro testný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle
zákona na tuto osobu nehludí, jakoby nebyla odsouzena.
3. Pracovní smlouvu k výkonu činnosti úředníka lze uzavřít jen s fyzickou osobou, která splňuje předpoklady podle odstavnce 1.
Platová třída odpovídající druhu práce: 9
Lhůta pro podání přeihlášky: 9. 9. 2004
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Místo a způsob podání přihlášky: Městský úřad Vizovice, podatelna
Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Městský úřad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12
Jiné požadavky:
- VŠ, ÚSO stavebního směru nejlépe se zaměřením na vodní hospodářství
- teoretická znalost systému veřejné správy v ČR
- komunikativní znalost práce s PC
- řidičské oprávnění skupiny B
- nástup 15. 10. 2004
Uchazeč podá písemnou přihlášku. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- čísloo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamědtnáních a o odborých znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením
Ing. Emil Pechal
. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
tajemník MěÚ

OČIMA JINDŘICHA ŠTREITA
Dívat se na svět kolem svýma očima nám
umožnil náš nejlepší současný dokumentarista v černobílé fotografii J. Štreit. Byl
hostem dětského domova na Chrastěšovské
ulici a z těchto setkání vznikla původní
výstava 10 fotografií s názvem Vizovické
děti očima Jindřicha Štreita. Autora oslovila
atmosféra domova, kde, jak se vyjádřil, se
cítil velmi dobře. Vernisáž byla otevřena
23. července v prostoru centra pro mládež
VITEK na Palackého náměstí a přilákala
řadu hostů. Stala se významnou kulturní
událostí města a svou atmosférou velmi
příjemným setkáním s autorem a jeho
manželkou. Organizátoři děkují všem, kteří
výstavu zahájili slovem i dětem z Vizovjánku
pod vedením p.učitelky Jitky Mackové za
pásmo slova a písní z Valašska. Zájemci
mohou zhlédnout tuto výstavu v prostorách
centra až do 10.října 2004.
za organizátory: Svatava Poláchová
Miloš Vavrečka
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VIZOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Zatím čtyřmi řádnými a jedním mimořádným koncertem se dostává do své poloviny
náš koncertní cyklus. Zahájil jej 28.května prof.
Štěpán Rak sólovým koncertem pro kytaru.
Ukázalo se, že obavy, že jedna kytara nemůže
zajistit jedenapůlhodinový zážitek byly liché.
Prof. Rak dokázal všem přítomným předvést
hudební výkon srovnatelný s výkonem symfonického orchestru, s vysokou uměleckou
úrovní, šarmem a dokonce s humorem. Když u
jednoho z přídavků uvedl, že se ocitneme v jižní
Africe, skutečně jsme si mohli představit africkou vesnici s tamtamy (bubnovanými na kytaru)
a s mučednickým kůlem i s misionářem.
Druhý koncert zajistil 4.června soubor
Kašava, který u nás vystupoval s úspěchem již
v minulých letech. Úspěšný byl i letos s komponovaným pořadem ke 150. výročí narození
Leoše Janáčka.
Třetím koncertem byl 25. června koncert
mladých umělců, na kterém vystoupil Karel
Hofman na lesní roh za klavírního doprovodu
Jany Goliášové. Kruh přátel hudby zařazuje
tyto koncerty jako tzv. premiové. Agentury
je nabízejí se slevou, aby mladí umělci dostali
příležitost prezentovat se na veřejnosti. Vesměs
se ale jedná o vynikající interprety. V minulých
koncertních cyklech v rámci koncertů mladých
u nás vystoupili tehdy neznámí umělci jako
např. Pavel Šporcl, Jaroslav Svěcený, Jan Jiraský,
Karel Košárek, dnes uznávaní a všude vítaní
interpreti.
Mimo předplatné v rámci mezinárodního hudebního festivalu 13.měst
CONTICUS MORAVIAE vystoupilo 29.6.
BENNEWITZOVO KVARTETO s hudbou starších (A.Rejcha), ale i nových autorů.
Škoda, že koncert se konal v úterý, což je pro
naše podmínky dost neobvyklý termín.
Čtvrtý řádný koncert byl věnován příčné
flétně, což je nástroj, na který hrál naposledy

ve Vizovicích asi před třiceti lety prof. Žilka.
Je to nástroj, využívaný hojně impresionisty
(Debussy). Monika Štreitová s klavírním doprovodem Michala Nejtka dokázala zaujmout
posluchače přednesem hudebního partu, který
ve skladatelích vznikal pod dojmem vnějších
vlivů - zejména přírody.
Co nás ještě čeká? Příští dva srpnové
koncerty budou ve znamení Vizovjanů umělců, kteří ve Vizovicích žijí nebo tady
mají své kořeny. 6. srpna se uskutečnilo
vystoupení vokálního souboru SOCIETAS
INCOGNITORUM, jehož členem je
vizovický občan Miroslav Hromádka. Soubor
u nás již vystupoval v minulosti (v kostele)
a tentokrát vystoupil s programem “Když
promlouvají nymfy”. 27. srpna se bude konat
koncert mimo předplatné. V klavírním recitálu vystoupí prof. Milan Bialas s dcerou
Renatou Bialasovou v sólech i čtyřručně a
budou hrát skladby A.Dvořáka, L.Janáčka,
P.Blatného a dalších.
Poslední dva koncerty - v září - budou
věnovány barokní muzice. Jejich společným
rysem bude nástroj - violoncello. V rámci
Dnů evropského kulturního dědictví 10. září
zahraje doc. Jiří Hošek (loni u nás v komponovaném pořadu Pocta Edit Piaf vystupoval
jako korepetitor) s doprovodem čembala, na
které bude hrát Hana Kimelová. Závěrečný
koncert bude opět barokní hudba v podání
violoncella, tentokrát za doprovodu zajímavého nástroje, který jsme ve Vizovicích
ještě neslyšeli - barokní violy da gamba.
Violoncellový part přednese Jan Škrdlík, na
violu da gamba zahraje Kateřina Schwarzová.
Doufáme, že zbývající koncerty vás zaujmou a budeme se těšit na setkání s vámi v
reprezentačním sále vizovického zámku.
Jhr
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PŘICHÁZÍME S VÁMI TANČIT

Folklor ve Vizovicích má mnohaletou tradici.
V současnosti zde působí Dětský soubot písní a
tanců Malý Vizovjánek s cimbálovou muzikou
Vizovský Jurášek. Navazují na činnost Valašského
krúžku z padesátých let a školního souboru
Vizovjánku s vedoucími paní Drábkovou a Banou
i na současnou pravidelnou činnost s malými
valášky ve vizovické mateřské školce. Vedoucím
cimbálové muziky je pan učitel Dalibor Bambuch
a tanečníkům se již dvanáctým rokem věnují
Ivana Výbohová a Jitka a Libor Mackovi.
A právě na závěr této dvanácté sezóny byla třetí,
nejstarší skupina Vizovjánku vyslána Folklorním
sdružením České republiky v červenci letošního
roku do největšího města Pobaltí, rozkládajícího
se na planině rozdělené 500 m širokou řekou
Daugavou, do Rigy. Tamní festival PULKA EIMU,
PULKA TEKU, volně přeloženo “Přicházejte s
námi tančit” je pořádaný vždy jednou za tři roky
a letos se jej zúčastnilo 20 souborů z celé střední a
východní Evropy.
Vybaveni zkušenostmi z předchozích festivalů,
z polské Legnicy a maďarského Kecskemétu,
jsme ráno v úterý 6. července naposledy zamávali
rodičům u horní školy ve Vizovicích a vydali se
na cestu dlouhou 1300 km. O polských silnicích
jsme už věděli své, a tak nás pohupující se jízda

po rádoby dálnici spíše ukolébávala. Velkým
překvapením se ukázal průjezd Litvou po krásné
upravené silnici, bohužel dlouhé necelých 100
kilometrů. Lotyšské vozovky byly o poznání
v horším stavu, ale většina z nás poslední část
cesty probděla, protože se již nemohla dočkat, až
uvidí Rigu, starobylé město patřící mezi památky
UNESCO. Někteří ještě při příjezdu k Vermanes
Garden Parku v Rize podřimovali, ale nakonec i je
zvědavost probudila.
Jako každý soubor jsme
i my dostali průvodkyni, která nás měla provázet
celým festivalem. Že nebyla zrovna výhrou, o
tom vědí všechna děcka své. Ač se jmenovala Ilsa,
okamžitě jsme ji díky podobnosti jmen a bohaté
kudrnaté hřívě, přejmenovali na lvici Elsu. Byly
hlasy, které o ní později hovořily jako o naší
“Káče”. Na každou naši otázku totiž odpověděla
slovy: “Ja něznáju, no ja sprašú”. Ale nakonec
jsme celý festival zvládli bez větších problémů, jen
jsme trošku déle čekali, než se Ilsa na vše přeptá.
1.den
Po příjezdu do Rigy jsme se jeli ubytovat do
přímořského střediska Jurmala, které se pyšní
nádhernými dlouhými plážemi. Najednou jsme si
připadali jako v jiném světě, protože jsme se ocitli
na 18 km dlouhé šestiproudé dálnici. Byla to
jediná takto široká dálnice v bývalém Sovětském
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svazu, a tak ji filmaři často využívali k natáčení
filmů, které se odehrávaly v “imperialistickém”
světě. Možná i proto získala přezdívku “deset
minut v Americe”.
Našim dočasným domovem se stal internát
střední zahradnické školy, který byl umístěný v
překrásných zahradách. Ale ne nadlouho. Po snídani jsme se sbalili a vyrazili zpět do Rigy na zahajovací ceremoniál festivalu. Muzika s pěti tanečními
páry se tak definitivně musela po cestě dlouhé 22
hodin probudit a hezky celý soubor uvést. O tom,
že se jim to podařilo, svědčilo i nejvíce našich fotografií ve festivalovém průvodci, který pořadatelé
sestavili a do druhého dne vytiskli ze záběrů
pořízených v úvodní den. A zase nás čekala cesta
v autobuse. Na první dva dny se všechny soubory
rozdělily do tří skupin a rozjely se do tří měst v
okolí. Naše “okolí” bylo městečko Livany, vzdálené
170 kilometrů. A tak se zase veselo cestovalo,
i když jen s krojem, pyžamem a nejnutnějšími
hygienickými potřebami, protože - jak řekla
průvodkyně - následující den jsme zpět v zahradách
internátu v Jurmale”.
Před městečkém Livany jsme společně s ostatními soubory byli uvítani tradičním stužkovým
průvodem a rychle se šli ubytovat a odpočívat,
vždyť nás večer čekalo vystoupení! Výraz v tváři
vedoucích, po prohlídce naší dočasné ubytovny na
jednu noc, hovořil za vše. Měli jsme spát v mateřské
školce na postýlkách o délce 140 centimetrů. Ó,
jak pohodlný se najednou autobus zdál. Opět
jsme si museli připomenout, že nejstarší skupina
Vizovjánku a Jurášku spadá věkem mezi dětské a
mládežnické soubory, ale určitě ne rozměry jednotlivých tanečníků a muzikantů. Ale nakonec
místní učitelky i obyvatelé vykonali nemožné
a sehnali slamníky, na kterých se spalo docela
dobře. Lehce umytí pod jednou sprchou a dvěma
umyvadly jsme konečně hodinu odpočívali. Bylo
jedenáct hodin po příjezdu, první den.
A ještě vše nekončilo. Nejlepším lékem na
únavu se zdál pohyb. Ještě i po 32 hodinách, které
uběhly od našeho odjezdu z Vizovic, měli někteří
tanečníci sílu zúčastnit se závodů v sečení trávy u
nedalekého jezera Silva, aby pak všichni ostatní
dostali večeři, mohli si zaplavat, či se projet na
loďkách.
Po návratu do mateřské školky jsme si udělali
malou zkoušku a už se menší sál mateřské školky

naplnil k prasknutí. Každý ze souborů se chtěl
představit co nejlépe a ani my jsme nenechali
nic náhodě. Museli jsme do výkonu vnést větší
gesta a mimiku, ale ogarské hry, pásmo O sv.
Blažeji, Trávnice, či točené nepotřebovaly žádného
tlumočníka. Přesvědčili jsme se, že taneční a
hudební jazyk je univerzální. Program všechny
vyburcoval a ani po 39 hodinách po odjezdu z
Vizovic se nešlo spát. Hrály se hry a někteří až
do časného rána nacvičovali bubnování se skupinou Vilkači, což byla spíše skupina historického
šermu, která se doprovázela zajímavými zpěvy.
2.den
Konečně druhý den. Po snídani jsme se
přesunuli do Muzea řemesel v Livani, které bylo
zcela nově zbudované z prostředků fondu FARE.
Na zvýšené terase se střídaly všechny soubory
ve vystoupeních a doprovázely tak dopolední
program - tradiční výrobu drobných řemeslníků.
Kdo zrovna nevystupoval, mohl se nějakému
řemeslu přiučit a sám si mnohé vyzkoušet. Před
obědem jsme se ještě vydali na místním přívozu za
zpěvu písní přes řeku Daugavu, abychom poslali
květinový pozdrav v podobě velkého věnce městu
Riga. Po zbytek dne jsme se balili, stačili si ještě
jednou zaplavat u jezera Silva a vraceli se zpět z
Livani do Jurmaly.
3.den
Třetí den byl pro mnohé velkou zkouškou. Ráno
se nedostavila průvodkyně ve smluvenou dobu, a
pak - 15 hodin v kroji jsme ještě nikdy nebyli. Po
snídani, oblečení v krojích, jsme sami přejeli do
Rigy, lehce jsme se ztratili, až jsme zastavili přímo
před prezidentským palácem. Mimochodem, mají
prezidentku. Čekaje na naši, už po několikáté
ztracenou průvodkyni, jsme zhlédli střídání hradní stráže, vyfotili se, snažili se zorientovat podle
mapy, až se nám podařilo připojit se k dalšímu
souboru a s ním přejít ke kostelu sv. Petra. Tam
jsme se konečně s naší průvodkyní - lvicí Elsou
setkali, ale co to, její kudrnatá přírodní hříva byla
pryč. Najednou měla vlasy dlouhé, ale rovné. Že
by návštěva u kadeřníka? Tak proto jsme se motali
po Rize sami!! Po několika slovech vysvětlování
jsme se rozdělili do skupinek po jedné tuně tolik byla nosnost výtahu na věž sv. Petra a po
vyzdvižení jsme si mohli poprvé udělat představu
o rozloze Rigy i o některých dominantách města
- Památníku Svobody, Svatojakubské katedrále,
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Švédské bráně, o Válečném muzeu. V dálce jsme
také spatřili pás obchodních domů, kam směřovala
naše další cesta.
V areálu obchodního domu ORIGO se
odehrával celodenní program festivalu. Ne uvnitř,
v klimatizovaných obchodech, ale na dlážděném
náměstí, kam bylo pro účel festivalu postaveno
podium. Soubory střídavě vystupovaly, mimochodem jsme si tam museli přes staré město
přivézt na vozíku cimbál a ve chvilce volna se
každý rád ukryl před 35 stupňovým horkem do
klimatizovaných místností v obchodním domě.
Zde je možná na místě připomenout, že jsme
si uvědomili, jak jsou české festivaly výborně
zabezpečeny, co se jídla a pitného režimu týče.
My jsme dostávali střední, spíš menší porce a pití
poměrně málo, skoro nic. Takže kapesné v ceně 5
Lat, což je asi 250 korun, jsme převážně utratili
za jídlo a nápoje. Po celodenním úmorném horku
nás čekal tříkilometrový pěší přesun do centra
Staré Rigy, kde se konal koncert ve Wágnerově
hale, nádherné historické budově. Na tuto cestu
budou jistě vzpomínat hoši z “cimbál party”, kteří
zastavili i dopravu, když projížděli s cimbálem
přes velké křižovatky. Ale vše dobře dopadlo,
vystoupení mělo úspěch, poprvé a naposledy
na zájezdě zaznělo i pásmo O sv. Dorotě, kdy
všichni s údivem pozorovali, jak odstraňujeme
ze středně velkého podia mikrofony (přece jen se
tam muselo pohodlně vejít 11 párů) a ani muzika
je nepotřebovala, protože sál měl dobrou akustiku
a po prvních tónech všichni pochopili, že je naše
děvčata opravdu nepotřebují. Muzika si v desetiminutovém bloku zahrála “Hořičku” a pásmo o
sv. Blažeji kralovaly především herecké výkony
ogarů, které potleskem odměnil i plný Wágnerův
sál. Po celodenním horku bylo pro všechny velkou
motivací se nejenom předvést v nejlepším světle,
ale zasloužit si také takzvanou “nevečerku”, kdy
mohl jít každý spát podle potřeby.
Síly na družení se s ostatními soubory neubrala
ani druhá večeře v zajímavém stylu, kdy jsme
si museli vytvořit skupiny po osmi, smíchané
z různých souborů, a každá skupina v menším
přísálí měla připravenou velkou pizzu. Bohužel,
někteří naši tanečníci nebyli dost rychlí, či všemu
hned neporozuměli a než snědli jeden klín pizzy,
ručky menších cizích dětí z jiných skupin hbitě
pizzy z jejich krabic ujedly. Po té následovala

tradiční zábava - učení se tancům. Zpáteční pěší
cestu osvětlenou Rigou jsme si nemohli dostatečně
vychutnat, protože se spustil mírný deštík a bylo
třeba s kroji i nástroji spěchat do autobusu. Snad
někdy příště.
4.den
Konečně nastal čtvrtý den, toužebně vyhlížený,
kdy se konala jenom dvě odpolední vystoupení,
jedno 45-ti minutové v městě Kauguri a druhé v
parku města Majori. A co jsme dělali dopoledne?
Přenesli se do dětských let, stavěli hrad z písku,
mimochodem byl dílem hlavně muziky a chodil jej kdekdo obdivovat a fotografovat, jezdili
na šlapadlech, snažili se nespadnout do moře,
jehož teplota byla ten den 13 stupňů a jak jsme
se dozvěděli, bylo tomu tak, protože vítr šel od
pevniny. Pokud foukal od moře, přinášel teplé
proudy a ty moře “ohřály” i na 17 stupňů. Sbírali
jsme mušličky, hráli fotbal a jeden tanečník
postavil z písku znak Vizovjánku. Někteří
z nás konečně zjistili, jakou zábavu přinášejí staré
atrakce - klece, které musejí účastníci, kteří do
nich vstoupí, sami vlastní silou i jakýmsi grifem
roztočit. Výzvou byla i možnost nemuset nic platit
za “jízdu”, pokud se klec přetočí o 360 stupňů do
10 minut. A to se většině podařilo, s menším či
větším vypětím sil.
5.den
A poslední, pátý den pobytu, jsme strávili ve skanzenu, podobnému muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. Přijížděli jsme už
plně naloženi a sbaleni, abychom si i v jediném
deštivém dni naposledy zatančili a zazpívali se
všemi soubory a pokud počasí dovolilo, důstojně
zakončili celý festival. Nechybělo ani předávání
kontaktů mezi vedoucími, fotografování, které
zachycovalo rozzářené tváře, ale i smutné pohledy
děvčat a chlapců, kterým festival připadal tak
krátký a loučení tak neskutečné.
V podvečer jsme se vydali na zpáteční cestu
vybaveni “super small balíčkem” a po krátké
zastávce na doplnění zásob u obchodního domu
za Rigou jsme se rozjeli k domovu. Věříme, že
jsme po sobě zanechali stopu v srdcích festivalových přátel, pořadatelů, diváků, a že folklor,
nejen ten valašský, má před sebou budoucnost
i ve spojené Evropě.
I když jsme, Rigo, daleko, přece jsme si velmi
blízko.
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A tu jsme my, kteří jsme si to užili:
tanečnice: Jitka Mikesková, Zuzana Kadlecová, Jana Šimková, Anna Macková, Tereza Macková, Pavla
Hrachová, Barbora Dopitová, Pavla Kořenková, Hana Matušů, Katka Dolinová, Alena Ryšavá, Hana
Lednická
tanečníci: Martin Srba, Tomáš Mikeska, Martin Výboh, Tomáš Vašek, Josef Lednický, Ondra Vašek,
Jaromír Slezák, Ondra Štach, Ondra Světlík, Radim Ševčík, Zdeněk Mikeska
muzika: Josef Jurčík, Jiří Šimek, Adam Slováček, Pavel Machovský, Alena Jahodová, Jana Němečková,
Andrea Haničincová, Jitka Mikuláštíková
vedoucí: Jitka Macková, Dalibor Bambuch
A tu jsou ti, jimž moc děkujeme za finanční podporu, bez které bychom nemohli vycestovat a
reprezentovat tak nejen Vizovice, náš kraj, ale i Českou republiku:
JASNO Jasenná
RUDOLF JELÍNEK, a.s.
PharmDr. Bohumil Hanák, lékárna Milosrdných bratří
CORIS, Vladimír Odložil
Soukromá lesní správa Klášťov, v.o.s.
Lednický Josef, stavebniny
Valla Miloskav, soukromá sanitní služba
MIABEL s.r.o., Lutonina
Kde jsme byli a kde nás v nejbližší době uvidíte:
14. února: předtančení na bále souboru Portáš, příprava a organizace bálu, služby v šatně a kuchyni
3. a 4. dubna: soustředění prostřední skupiny - doprovází je a program pro ně chystají velcí
17. dubna: 1. dětský valašský bálek - KD Vizovice, všechny 3 skupiny
9. května: vystoupení pro maminky v KD Vizovice
29. a 30.května: taneční soustředění nejmenší skupiny 1. a 2.tříd v RS Trnava
13. června: vystoupení v Liptále na Dětských folklorních dnech
14. června: vystoupení pro školu Vizovice - společně se Zlatým Levíkem
26. června: vystoupení na Folklorních slavnostech “Vsetínský krpec” - dopoledne
7.-11. 7. festival v Lotyšsku
20. srpna: košt slivovice v areálu firmy Jelínek - Vizovský Jurášek a 4 páry
28. srpna: vystoupení ve večerním programu dospělých souborů (poprvé s dospělými) na Liptálských slavnostech
12. září: vystoupení - Mezinárodní slavnosti Dolní Lomná,
25.-28. září: Mezinárodní slavnosti v Nových Zámcích u Bratislavy - prodloužený víkend
Mgr. Jitka Macková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVEN - ČERVENEC 2004
NAROZENÍ:
Petr Gerža
rodiče: Petr a Andrea roz. Lutonská
Adam Prokop
rodiče: Vítězslav a Bohdana roz. Šandová
Zuzana Dořmanová
rodiče:rodiče: Marek a Ingrid roz. Lutonská
Tereza Búřilová
rodiče: Roman a Petra roz. Jurčáková
Kateřina Hnátová
rodiče: Petr Hnát a Pavla Mamulová
Teodor Černota
rodiče: Jaroslav Černota a Edita Procházková

ÚMRTÍ:
František Schreiber, Říčanská, 77 let
Josef Rafaj, Poštovní, 76 let
Ludmila Hrůzková, Chrastěšovská, 71 let
Ludmila Kulíšková, Pardubská, 84 let
Anna Urbančíková, Dělnická, 80 let
František Geržičák, A.Háby, 62 let
Josef Ticháček, Chrastěšovská, 62 let

SŇATKY:
Jiří Gajzur, Vizovice - Barbora Machů, Vizovice
Lubor Sláčík, Vizovice - Markéta Hauerlandová
Michal Vlček, Vizovice - Jindřiška Pražáková
Jiží Zábojník - Eva Šulcová, Vizovice
Jiří Holek, Vizovice - Renata Šimurdová
Jiří Kozubík, Vizovice - Jana Šimečková
Petr Zlinský - Šárka Macháčková, Vizovice
Vítězslav Baďura, Vizovice - Petra Češková
Martin Slovák - Jana Straková, Vizovice

Městská knihovna Josefa Čižmáře
Milí spoluobčané,
rádi bychom Vás požádali o pomoc při sestavení seznamu jmen občanů města Vizovic, kteří po
roce 1945 odešli z jakéhokoliv důvodu do emigrace. Chtěli bychom zachytit období až do roku
1989. Tento seznam bude použit jako příloha v kronice města Vizovic k zápisu o událostech kolem
17.listopadu 1989 a době, která jim předcházela.
Údaje můžete předat osobně nebo písemně.
Kontakty:
adresa: Městská knihovna Josefa Čižmáře
Palackého nám. 376
763 12 Vizovice

e-mail: knihovnavizovice@cmail.cz

telefon: 577 452 780
Lze využít poštovní schránku umístěnou před budovou knihovny u vchodu do předzámčí.
Osobně, telefonicky nebo v půjčovní době knihovny.
Všem upřímně děkujeme!

H.S.
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ŠKOLY
Prázdniny v DDM ASTRA Vizovice
Za medvědy do Medvědí…
Víte vůbec, vážení čtenáři a občané Vizovic a okolí, kde je Medvědí? Všech 22 dětí, nyní již zdatných
„zálesáků“, to ví. I když, jak se dodatečně zjistilo, možná někteří z Vás tam chodili „zapíjet“ konec školního
roku.
Medvědí, to je hlavně krásná louka uprostřed lesa blízko Vizovic potůček s průzračnou vodou a léčivým
bahnem, houbařská pánev, a když vyjde počasí místo, které by ani malíř nenamaloval…

Děti si tam mohly samy vařit na lihových vařičích jídla běžná i netradiční, absolvovaly výlet do okolí,
náročný orientační závod a připravily dřevo na táborák.
Krásné počasí však vydrželo jen jeden den, do sobotního večera. Jen se dopekly „medvědí tlapy“, spustil
se liják. Búřil hrom a světla bylo jak o poledni. Někteří se aj báli, ale medvědi asi taky, protože nepřišli.
Snad příští rok se konečně těch medvědů dočkáme.
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Prázdniny v DDM ASTRA Vizovice
Příměstský tábor na Astře
Ve dnech 1. až 9. července se konal příměstský tábor dětí z Vizovic a okolí, kterého se zúčastnilo
jedenáct dětí. Pod vedením slečny Heleny Pšenčíkové, Katky Štolbové a Petry Ivanovské děti chodily na
výlety, hrály různé hry, malovaly, pracovaly s hlínou a navštívily Zelené koupaliště ve Zlíně a zoologickou
zahradu v Lešné. Také jednu noc pod stany přenocovaly na zahradě DDM. I podle fotograﬁí se letošní
příměstský tábor vydařil.

Zájmové kroužky
Do zájmových kroužků DDM Astra Vizovice se mohou zájemci hlásit již poslední týden v srpnu.
Bližší informace byly uveřejněny v minulém čísle. Podrobná nabídka všech zájmových kroužků je také
k nahlédnutí na nástěnce u městské tržnice a na dveřích DDM ve Slušovské ulici.
Zdeňka Šimoníková
Kroužek modelů RC aut 1:18 oznamuje všem klukům od 6 do 60 let, že začínáme jezdit v pátek
10.září 2004 v 16 hod., v tělocvičně staré školy na náměstí ve Vizovicích. Všichni noví zájemci jsou
srdečně zváni. Ten, kdo zapomene přijít, může nás navštívit kterýkoliv další pátek od 16 hod.
Za DDM Astra Vizovice František Stodola a parta dobrých kluků!
Kontakt tel. 577 452 860
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Prázdniny v DDM ASTRA Vizovice

RC auta 1:18 při DDM Astra Vizovice
Uvítám zde i starší kluky, kteří absolvovali
již základní školu a mají zájem o RC auta.
Poplatek v kroužku je stanoven na 400
Kč/šk.rok nebo 200 Kč/pět měsíců. Tyto
vybrané peníze DDM Astra použije na
Kroužek začal 19.září za účasti 7 kluků úhradu pronájmu tělocvičny.
ve věku 12 let. První tréninky mi naznačily,
Dvě „kroužková auta“ k jízdě zájemcům
že tito kluci jsou velice snaživí a hlavně je
ježdění baví. Již koncem září a října jsem zapůjčím, nutno vzít s sebou přezutí do
tyto kluky nasazoval do ostrých závodů ve tělocvičny. Jezdí se na koberci 12x6 metrů,
Vizovicích a Vsetíně. Jejich začátky byly trať je vytyčena mantinely a bójkami.
vcelku uspokojivé, z jejich strany velmi
Ti, kteří se jízdy nezaleknou, nasadím do
snaživé. V průběhu dalších měsíců jsem
sháněl další zájemce do kroužku. Celkem „ostrého závodu“ již v neděli 26.září. Pro
se v kroužku vystřídalo 15 kluků. Všichni zimní sezonu říjen - březen se ve Vizovicích
tito noví kluci odjeli alespoň pár ostrých a Vsetíně pojede osmidílný pohárový seriál
závodů. Na konci června zůstalo v kroužku závodů o skutečné velké poháry. Takže je
pět stabilních „jezdců“ ve složení – junioři: na co se těšit. Současně zvu i diváky na tyto
František (Fanánek) Stodola, Zdeněk Novák, závody, které ve Vizovicích budou probíhat
Tomáš Pečeňa, Jakub Krajča a Michal Kolář vždy každou poslední neděli v měsíci od 10
(Kolin). Tito kluci mají již svoje auta, takže hodin. Ti zájemci, kteří nestihnou zahájení
s nimi mohu počítat pro nový školní rok. 9.září, mohou přijít do kroužku kterýkoliv
Těchto pět hochů vydrželo v kroužku celý pátek od 16 hodin.
Ty, kteří snad ještě váhají navštívit kroužek
rok a mohu zodpovědně říci, že se závod od
závodu lepšili. Jejich rivalita mezi sebou při RC auta 1:18, budu pravidelně informovat o
závodech je na vysoké úrovni. Vždy první tři dění ve vývěsní skříňce vedle Textilu Daněk,
z vizovických kluků dostanou k opatrování jak v kroužku pracujeme, jak se nám daří na
do příštího závodu putovní poháry. Toto je závodech.
pro ně velká motivace, aby se snažili i příště.
Závěrem tohoto příspěvku bych chtěl
Celkem jsme odjeli 17 závodů, z toho 10 ve
poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli
Vizovicích, 5 na Vsetíně a 2 v Prostějově.
na provoz tohoto kroužku.
Pro nový školní rok bude kroužek zahájen
10.září v 16 hodin ve staré škole na náměstí
František Stodola, tel. 577 452 860
náborem nových zájemců ve věku 6 – 15 let.
V dnešním čtení o RC autech 1:18 bych
chtěl čtenáře těchto novin seznámit, jak
pracoval kroužek RC auta v uplynulém
školním roce 2003 – 2004.
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LETNÍ ORELSKÝ TÁBOR NA CHATĚ V PITÍNĚ 3. - 10. 7. 2004

Stalo se již tradicí, že se naše orelská jednota
ve Vizovicích věnuje nejen sportovní, kulturní a
duchovní činnosti během školního roku, ale že na své
členy nezapomíná ani v době prázdnin a připravuje
pro ně letní pobyty. Nejinak tomu bylo i letos.
Už podruhé se naším útočištěm stal orelský srub
v Pitíně, který se tentokrát proměnil v „jeskyni
v době ledové“, kterou 3.-10.7. obývalo 17 dětí a 6
vedoucích.
Tématika doby ledové se prolínala celým
týdenním pobytem, který jsme v sobotu zahájili
slavnostním nástupem, vyvěšením orelské vlajky
a táborovým ohněm. Nedělní dopoledne bylo
věnováno společné účasti na mši svaté v kostele sv.
Stanislava v Pitíně. Odpoledne musely děti prokázat
svou zručnost a obratnost v zápolení družstev na
hřišti. To, zda by měly dost síly k ulovení mamuta,
ukázaly v disciplinách, jako byla např. překážková
dráha, válení špalku dřeva, nošení pingpongového
míčku na lžičce atd. a navečer také při orientačním
běhu v lese. Po večeři bylo pro děti připraveno malé
překvapení. Vedoucí dokázali, že i oni si ze sebe umí
udělat legraci, zahráli dětem scénku „Kozliatka“
a podnítili je tak k přípravě pátečního zábavného
programu. Zbývající čas do večerky byl vyplněn hrou
„Člověče, nezlob se“, kdy se samotné děti proměnily
ve ﬁgurky postupující po velkém hracím plánu.
Na pondělí byl naplánován celodenní výlet.
Podnikli jsme pouť vlakem na Velehrad, do místa,
kam r. 863/4 přišli věrozvěstové Konstantin a
Metoděj a kde se konala slavnostní poutní mše svatá
za účasti našich biskupů a kardinála Špidlíka. Zde
jsme se setkali také se členy naší orelské jednoty i celé
Župy velehradské. V úterý nám celý den pršelo a tak
jsme byli nuceni celý den strávit v chatě. O zábavu
však bylo postaráno. Kreslilo se na dřevěné kotouče,
tvořilo z moduritu a hrála se spousta zajímavých her,

jako např. „Twister“ nebo „Tichošlápek“. Nejvíce
zábavy a smíchu však bylo při večerní hře „Kufr“,
kdy děti musely hádat slova za pomoci nápovědy
a pantomimy, poznat a přiřadit, která noha patří
kterému vedoucímu a nakonec poznat skrytý obrázek
Panny Marie.
Ani jsme se nenadáli a byla tu středa, která byla
věnována stavění obydlí pro lidi v době ledové. Děti
v lese za pomoci přírodního materiálu vytvořily
díla, při jejichž shlédnutí člověku až žasnul zrak
nad jejich nápady a originalitou. Vrcholem dne byla
stavba mamuta, na které se podílela mužská část
vedoucích. Ve čtvrtek nám sluníčko opět přálo, a
proto jsme neváhali podniknout sedmikilometrovou
túru do Bojkovic na koupaliště, abychom se zde
trochu osvěžili. Po návratu jsme opět hráli oblíbené
„Člověče“, ale vrchol dne měl přijít až v noci na
přelomu čtvrtku a pátku. Asi v jednu hodinu ráno
byly děti postupně po jednom probuzeny, rozděleny
do tří skupinek a odvedeny na tři různá místa, odkud
se měly vrátit zpátky do chaty. Takto všichni prokázali
svou statečnost ve stezce odvahy.
Páteční den byl věnován hrám na hřišti,
orientačnímu běhu a hlavně přípravám na večerní
vystoupení dětí. Opravdu se bylo na co těšit.
Nezklamali ani vedoucí, kteří na úvod malé
„akademie“ sehráli scénku „Popoluška“. Pak už se
nám představily samotné děti. V jejich netradičním
podání jsme shlédli pohádky „O perníkové
chaloupce“ a „Carculka“. Svými překvapivými
pointami nás zaujaly scénka „Už?!“ a „reklama na
Mazdu“. Famózní bylo také vystoupení žongléra
Pavla. Protože to byl poslední večer našeho pobytu,
nechyběl ani pořádný táborák a předávání diplomů,
ocenění a upomínkových předmětů. V sobotu se už
jen balilo a uklízelo, podepisovaly se upomínkové
dřevěné obrázky se siluetou pitínské chaty a mnohdy
se i ronily slzy. Pak už nastala osudná 14. hodina,
kdy jsme při závěrečném nástupu stáhli orelskou
vlajku, dali sbohem Pitínu a auty se vypravili zpět do
rodných Vizovic.
Myslím si, že se letošní orelský pobyt opět vydařil.
Velký dík patří všem, kteří se na něm jakkoli podíleli,
těm, kdo nám poskytli chatu v Pitíně, kteří nám
pomohli s odvozem a kdo nám jakkoli přispěli,
samotným rodičům, kteří nám svěřili své děti a
nakonec všem dětem a vedoucím, bez kterých by
pobyt nebyl takový, jaký byl.
Alžběta Burgetová
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SPORT
KOUPALIŠTĚ U SOKOLOVNY
...Chvilku prší, chvilku zebe, chvilku padá modré
z nebe, chvilku svítí sluníčko…
Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny,
ale těch krásných pohodových slunných letních
dnů bylo zatím jako šafránu. Děti, které se ze všeho
nejvíce těšily na to, že nebudou chodit do školy ale
na koupaliště, sedí zatím doma u televizorů nebo
počítačů, protože teplota vzduchu ani vody ke
koupání moc neláká.
Koupaliště u Sokolovny otevřelo svou bránu letos 1.7.
Vstupné: děti do 3 let: 10 Kč
děti do 15 let : 20 Kč
dospělí: 40 Kč
Po 16,00 hod. sleva: děti do 15 let: 10 Kč
dospělí: 20 Kč
V areálu koupaliště, jehož správcem jsou Technické
služby města Vizovic, je možnost stánkového
občerstvení. V pokladně koupaliště si můžete také
zarezervovat tenisový kurt. Poplatek za 1 hrací
hodinu činí 80 Kč. V blízkosti je hřiště na míčové
hry a restaurace Sokolovna s možností občerstvení
teplých jídel.
Od 1.7. do 31.7. 2004 prošlo pokladnou 2 663
návštěvníků, což je o 661 návštěvníků méně, než
v loňském roce v témže období. V červenci se
nekoupalo pro nepříznivé počasí celých 8 dnů. Vloni
se nekoupalo v červenci celých 14 dnů. Nejméně
návštěvníků bylo 1. a 10.7. (pouhých 6 lidí). Zato
20.7., kdy teplota vzduchu vyšplhala na 35˚C
se přišlo osvěžit 427 lidí, což je rekord letošního
července. Nejteplejším týdnem bylo období od 17.
do 24.7. To bylo opravdové léto! Za tento týden
prošlo branou 1 666 návštěvníků.
Nejklidnější koupání byvá vždy dopoledne, kdy ti,
co přijdou, mají bazén téměř sami pro sebe. Nebývá
jich hodně, ale v krásných slunných dnech chodí
pravidelně opravdoví sportovci, neřku-li otužilci.
Pokud si myslíte, že jde o mládež, jste na velkém
omylu. (Ta chodí až po obědě). Našimi pravidelnými
a milými návštěvníky jsou opravdové sokolky – sestry
Kalužovy a Dobra Krajčová. Strčí do kapsy všechny
mladé, kteří přijdou a při pohledu na tabuli s údaji

o teplotě vzduchu a vody pronesou: „Až to bude
teplejší, příjdem“. (A to má voda třeba 22 – 23˚C).
Vzpomínám si, že když jsem byla malá, tak jsem se
svojí kamarádkou Aťou stávala u brány koupaliště a
čekala na paní Trubákovou až otevře a my se budeme
jít moci vykoupat, ať svítí, či je obloha zatažená. Voda
v koupališti tehdy nebyla vůbec tak krásně průzračná
a modrá, ale zelená, že na dno bylo jen stěží vidět. Ty
tam jsou doby, kdy v areálu stávaly dřevěné kabinky
a koupaliště se napouštělo z Čamínského potoka
a o čističce jsme si mohli jenom nechat zdát. Přesto
na koupání i za těchto podmínek mám krásné
vzpomínky.
I když koupaliště ve Vizovicích patří svou polohou
a přístupností k velmi vyhledávaným místům letní
rekreace, prognóza, o které jsme psali již v loňském
roce, není vůbec příznivá. 1.1.2005 vstupuje
v platnost v plném rozsahu nová vyhláška Evropské
unie o dodržování hygienických norem a dodržování
hygienických předpisů, kterou nebude o příštích
prázdninách koupaliště u Sokolovny splňovat, a tak
jako v jiných městech, pokud se nevyřeší jednání
mezi TJ Sokol Vizovice a Městem Vizovice, bude
koupaliště uzavřeno! Proto využijte ještě posledních
prázdninových dnů k tomu, abyste se přišli vykoupat,
osvěžit a načerpat nových sil před nadcházejícím
školním rokem, který už pomalu klepe na dveře.
Těšíme se na Vás!
-ZŠ-

Foto: Jiří Lutonský

VIZOVSKÉ NOVINY • 19

NOVINYsrpenTISK.indd 19

18.8.2004 13:56:44

MEMORIÁL LUĎKA DINTERY

Foto: Memoriál L. Dintery, Jiří Lutonský
Tak letos jsme se setkali již po devatenácté. Informovat pak veřejnost
alespoň trošku jinak, než v letech minulých, je stále obtížnější. Nádherná
atmosféra i kvalita zápasů nejenže zůstala, ale šla nahoru. Velmi rádi jsme
mezi námi přivítali Aťku Dinterovou s jejím synem Davidem.
Pro letošní rok dovolte trošku více statistiky:
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 58 hráčů a hráček v pěti
kategoriích. Odehráno bylo 63 zápasů v šesti dnech. Mezi nejstarším
a nejmladším účastníkem turnaje byl rozdíl 50 let (ve stejné kategorii),
rozdíl mezi ženami činil 40 let.
Kategorie – výsledky
V registrovaných ženách se zúčastnily turnaje tři hráčky, kterým
vzájemné zápasy určily toto pořadí: Hálová A., Vrbová G., Halová M.;
Stejný systém hry určil pořadí v registrovaných žačkách: Hálová
Bára, Veronika Valová, Tereza Slováčková a Markéta Valová.
V kategorii neregistrovaných žen se turnaje zúčastnilo 10 hráček. Do
semiﬁnále se probojovaly: Zátopková Staňka, Štalmachová Sylva, Hálová
Magda a Repíková Jana – (Zlín).
Finále Zátopková – Hálová 7:6, 6:4
V kategorii registrovaných mužů startovalo 7 hráčů. Do semiﬁnále se
probojovali Vrba Milan, Kundera Aleš ml., Ostravský Jiří, Dědek Ivo
– (Zlín).
Finále Vrba – Ostravský 6:2,6:2
Kategorie amatérů:
Příval zájemců z minulých let pokračoval i letos. Turnaje se zúčastnilo
rekordních 34 hráčů – kromě Vizovic také ze Zlína, Vsetína a okolí..
Hustým „pavoukem“ se do semiﬁnále probojovali: Lutonský Martin,
Ambrůz Stanislav, Novák Miloš a Michálek Petr – (Vsetín).
Finále Michálek – Lutonský 6:3, 6:1
Přestože meteorologové předložili turnaji krizový scénář, podařilo se
všechny zápasy odehrát důstojně a v daném termínu. Pár skrečovaných
zápasů, až na jednu výjimku, vyplynulo ze zdravotních problémů hráčů.
Závěrečné poděkování patří všem účastníkům a pořadatelům turnaje,
především pánům Milanu Vrbovi, Jiřímu Ostravskému a Miloši Novákovi.
Zvláštní poděkování za nás za všechny pak přátelům a sponzorům tohoto
turnaje: pí. Aťce Dinterové a D.Dinterovi, fy: Cheport, Prostějovská
starorežná, AL-KO, Glass Ateliér, Hanel-toys, pánům K.Šulcovi,
R.Kristlovi a stánku na koupališti p. Charvátovi a p. Petrů.
Těšíme se na jubilejní 20. ročník v příští sezóně.
Za tenisový oddíl MN

Martin Lutonský a Petr Miohálek

Milan Vrba a Jiří Ostravský
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Luděk, Laďa a Karel

Metůd Bačovský

27. červenec 2004, úterý,
první kola memoriálu
kamaráda Luďka Dintery.
Laďa Hála versus Karel Ševčík –
Vzrušující tenisová bitva,
Celkové skóre složeno ze dvou půlek:
Dva ku jedné pro Karla –
Zapíšeme do tabulek,
Nezapisuje se – tři ku nule
Vítězí, nad Laďovou bolavou kyčlí,
Jeho nezlomná vůle.
(20 let od posledního tenisového utkání Luďka Dintery)

Magda Hálová a Staňka Zátopková

VYDAŘENÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ
Krajské vojenské velitelství v Kroměříži uspořádalo
23. července t.r. ke Dni armády střeleckou soutěž pro
úřady III. stupně pověřených obcí kraje Zlín. Soutěž
byla vypsána ve dvou disciplinách, a to v pistoli na 25
m a v malorážní pušce na 50 m. Podmínkou startu
tříčlenných družstev bylo zařazení minimálně 1 ženy
do týmu.
A protože i Vizovice jsou také sídlem tohoto tzv.
„malého okresu“, vyslal starosta města do soutěže tento
tým Městského úřadu: Petru Kovářovou, specialistku
na mimořádné a krizové situace, mgr. Stanislava
Floriana, právníka úřadu a ing. Emila Pechala,
tajemníka úřadu. Soutěž se uskutečnila na vojenské
střelnici v Kotojedech u Kroměříže za účasti přibližně
30 střelců z několika městských úřadů, krajského
úřadu a specialistů z vojenské výcvikové základny.
A jak dopadlo naše družstvo „snajprů?“ Přes

nevýhodné vylosování, kdy naši nastupovali jako
startovní čísla 1,2 a 3, to byla výsledná „stříbrná
medaile“ z pistole žen na 25 m a v mužích „zlatá
medaile“ z malorážky na 50 m. Výsledek v neoﬁciálním
hodnocení družstev znamenal 1.místo v pistoli a také
1.místo v malorážce!!!
Dosažený výkon, dá se říci, byl poněkud překvapující
nejen pro přítomné vojenské specialisty, ale zejména
pro naše „reprezentanty“. Je pravda, že naši střelci před
střelbou na okamžik zaváhali, zda nepoužít obvyklou
občerstvující „vizovskou vodu“. Jako talisman,
přípustný doping i jako propagace města posléze lépe
posloužily dresy s logem ﬁrmy Jelínek Vizovice.
Vyhlášení výsledků a předání cen se zúčastnil mimo
krajského vojenského velitele plukovníka Fiedlera i
krajský hejtman František Slavík.
-ep-

Netypický postoj naší pistolové střelkyně (bez natažených
rukou a rozkročených nohou) neměl vliv na skvělé výsledky

Naši borci (s logem světoznámé ﬁrmy na zádech) při prohlídce
terčů
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ROZHLEDNA NA DOUBRAVĚ

V sobotu 17.července za krásného slunného počasí se desítky příznivců turistiky nejen z Vizovic,
Loučky, Slopného a blízkého okolí, ale třeba i ze středních Čech (akce navazovala na Mezinárodní
týden turistiky na Valašsku, takže mnozí ji přivítali jako příjemné završení této akce), setkaly na
vrcholu Doubravy (672 m.n.m. při slavnostním otevření nové rozhledny.
Pamětníci si možná ještě vzpomenou, že asi do roku 1950 stála na Doubravě dřevěná vyhlídková
stavba. Uběhlo tedy více než padesát let, než jsme se mohli znovu rozhlédnout po okolí. Souhlas
s účelovou stavbou a.s. T-Mobile si Lesní družstvo Malinová stráň Loučka, na jejímž pozemku
je zbudována, podmínilo vybudováním vyhlídkové plošiny. Ta je ve výšce asi 33 m nad terénem.
Sám jsem to nepočítal, ale vede na ni prý 177 schodů. Odměnou za namáhavý výstup je výhled,
který stojí za to.
A kdy můžete rozhlednu navštívit?
Provozovatel - Lesní družstvo Malinová stráň Loučka - vyhlásil tuto provozní dobu:
Březen:

12.30 - 16.30, sobota, neděle, svátky

Duben: 12.00 - 17.00, sobota, neděle, svátky
Květen: 12.00 - 17.00, sobota, neděle, svátky
Červen: 12.00 - 18.00, středa, pátek, sobota, neděle, svátky
Červenec: 12.00 - 18.00, středa, pátek, sobota, neděle, svátky
Srpen:

12.00 - 18.00, středa, pátek, sobota, neděle, svátky

Září:

12.00 - 17.00, sobota, neděle, svátky

Říjen:

12.00 - 16.00, sobota, neděle, svátky

Listopad: 12.00 - 16.00, sobota, neděle, svátky - jen do 15.11.

Mimo provozní dobu lze dohodnout návštěvu
pro hromadné výpravy na tel. 737 129 896.
Vstupné: děti do 14 let 5 Kč
ostatní 15 Kč

-VSVIZOVSKÉ NOVINY • 22

NOVINYsrpenTISK.indd 22

18.8.2004 13:57:17

OREL Vizovice po roční přestávce opět přeborníkem v malé kopané
Tým mužů ve složení Josef Rychta, Štěpán Žůrek, Martin Sušila, Pavel Elšík, Jan Hejtmánek a Karel
Kundera se stal po roční přestávce přeborníkem Orla v malé kopané.
Finálovému turnaji ve Stěbořicích u Opavy 3.7.2004 předcházel turnaj o postup v Uh.Brodě 26.6.2004,
kde naši muži obsadili 2.místo za vítězným týmem z Veselí nad Moravou – postupovaly dva týmy. Stejně
jako před dvěma roky postoupil náš tým ve Stěbořicích ze skupiny do ﬁnále na pokutové kopy a také ve
ﬁnále po nerozhodném výsledku ve hře nastoupily pokutové kopy a při nich fotbalové štěstí bylo na straně
našich hráčů. Pochvalu zaslouží také výkon talentovaného devatenáctiletého Pavla Elšíka, který hraje už
dnes za zlínský dorost a určitě o něm ještě v budoucnosti uslyšíme.
Naši orelskou klubovnu obohatili naši reprezentanti o druhý pohár za vítězství v ústředním turnaji
Orla v tomto sportu a doufáme, že přibudou v příštích letech další. Děkujeme za výbornou reprezentaci
a gratulujeme!
-vl-

CELOSTÁTNÍ TURISTICKÁ AKCE V SOBOTU 28. 8. 2004

Otevírání Turistického pramene
Sraz a start:

v 8 hod. z náměstí ve Vizovicích

Program: Provoz Turistického pramene bude zahajovat předseda KČT, Ing. Jan Havelka předseda
oblastnío výboru Ladislav Janák, zástupci Severomoravské energetiky a.s. sponzora stavby pramenu
a turistického značení a starosta města Vizovic.
Akce se zúčastní další významní funkcionáři KČT a manažeři.
Náročnost tras: Vizovice jsou na úrovni 290m n.m. a nejvyšší bod - rozhledna na Doubravě je 672 m.
Dostupná relativní výška rozhledny je 30 m. Cesty jsou většinou lesní, částečně asfaltované a na modré
značce cesty s písčitým povrchem. Krajina většinou zalesněná s vrcholovými výhledy.

1. - 14 km nová zelená - Vizovice náměstí, kolem Valašského šenku, rekreačního střediska Revika,
k Turistickému pramenu - slavnostní zahajování provozu, kolem hájovny, do lesů k poutnímu místu
Chladná studna - pitná voda, k rozhledně na vrchol Doubravy 672 m.n.m. a dále po modré po vrcholech
na Spletený a po červené přes Janovu horu kolem zříceniny hradu ( s výhledy až na Hostýnek) do Vizovic,
s možnou prohlídkou muzea slivovice a zámku.

2. - 6 km nová zelená značka - Vizovice náměstí, kolem Valašského šenku, rekreačního střediska
Revika, k Turistickému pramenu - slavnostní zahajování provozu, dále přechod k červené značce po lesní
cestě (1 km) na červenou a po ní na Janovu horu, kolem zříceniny hradu a prohlídka zámku a muzea
slivovice (v budově zámku).

3. - 19 km Vizovice dle trasy č. 2 až k Turistickému prameni, dále přechod k červené značce, po ní na
Spletený a potom po modré kolem zřícenin dvou hradů (Engelberg - neboli Sehrad a Starý Světlov na
úbočí hory Komonce) do Luhačovic. Zakončení akce v tomto případě je v Luhačovicích. Spojení na
vlak i autobus.
Klub českých turistů - odbor Vizovice
Ing. Miloslav Vítek č.tel. 603332439
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O FOTBALU BEZ OBALU
Přiznávám se po dobrém, jsem autorem
několika článků o vizovském fotbalu a
ve všech nechyběl humor, aspoň si to
myslím. No, ale to se mi to psalo, když
v té době naše mužstvo obsazovalo
přední místa v tabulce krajského přeboru.
Dokonce v jeden čas to „hrozilo“ i
postupem, ale ten jaksi nebyl žádoucí. A
tady zřejmě nastal zlom a následující pád.
Už v té době měli dostávat příležitost
mladí, aby se jak se říká otrkali, zvláště
když odchod několika zkušených byl
dopředu avizován.
Následující ročník už byl potom
ﬁaskem a ostudou. Fotbal dnes je
především o penězích, a zasahuje to i kluby
z nižších soutěží. Už samotné ﬁnancování
tolika žákovských a dorosteneckých
mužstev stojí spoustu peněz, vezměme
třeba jenom tu dopravu. A možná by
se divili i na Městském úřadě, který
fotbalovou mládež ﬁnančně podporuje,
ovšem museli by dostávat příslušné
doklady. A jestli si někdo myslí, že „cizí“
posily hrály u nás za klobásku a pivo, tak
je bláhový. Sponzoři a můj názor na ně:
sponzor dává peníze tam, kde vidí snahu,
přehledné hospodaření a především
výsledky, což v uplynulé sezóně určitě
nebylo. Na druhou stranu ale když nejsou
peníze, nejsou ani hráči, ani výsledky,
tak to vidíte, jak je to pěkně zamotané.
Jak se z toho fotbal dostane, nevím, ale
určitě bude muset. Fotbal je kolektivní
hra a svádět vinu jenom na jednotlivce,
ať už v mužstvu, nebo ve vedení, se mi
zdá trochu zjednodušené i když … Věřte,

velmi těžko se mi teď píše o vizovském
fotbalu a teď se dozvídám, že budeme hrát
tu třídu, ze které už se nesestupuje, tak
to mě teda podržte! Kurňa chlapi, je to
vůbec možné? Kdysi jsem prohlásil, když
jsme doma dostávali takové nakládačky
(neplést s oharkama), že snad budu jezdit
do Zádveřic, Jasenné, nebo Bratřejova. A
podívejte se, už je to tady, to jsem teda
netušil, že jsem takový jasnozřivec. Ale
stejně jsem se trochu zmýlil, prý budeme
jezdit přes Barák za hory. To abych si na
staré kolena koupil horské kolo, šak už
ho stejně „kupuji“ aspoň deset let. Dělám
si samozřejmě srandu, ale těžko se s tím
fanoušek smiřuje, i když ten fotbal je
jenom hra. Tak z toho nedělejme tragédii,
on také ten fotbal ve Vizovicích nekončí,
ale začíná!
Pozn. autora: Možná se vám zdá článek
příliš obecný, ale je to pouze svérázné
vyjádření řadového fandy. K situaci ve
vizovském fotbale by se měl vyjádřit někdo
kompetentnější, ale jak znám poměry, asi
se máme načekat. A ještě něco. V těchto
dnech oslavuje 86. narozeniny nejstarší
a nejvěrnější vizovský fanoušek, pan Jar.
Láčík. Dědečku, Slávečku, gratulujeme!
Tož tak.
F.K.
P.S. K poznámce o mládežnických
družstvech: v oddíle bylo ještě v minulém
ročníku šest družstev. 2x přípravka, 2x
žáci, 2x dorostenci.
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
VIZOVICE V CESTOVNÍCH MAPÁCH VELVYSLANCŮ
Během jednoho týdne navštívili Vizovice
hned dva vrcholní diplomaté zastupující své
státy v České republice, pan velvyslanec státu
Izrael, Artur Avnon, a pan velvyslanec státu Jižní
Korea, Joon-hee Lee.
Pan velvyslanec Avnon zavítal do našeho kraje
vůbec poprvé během svého funkčního období
a 19.7.2004 měl opravdu nabitý program.
Po oﬁciálním uvítání na Krajském úřadu a
magistrátu města Zlína, pan velvyslanec přijal
pozvání na oﬁciální oběd ve Valašském šenku
za účasti pana starosty Ing. Víta Sušily, paní
místostarostky Mgr. Aleny Marvanové a zástupců
ﬁrmy RUDOLF JELÍNEK, a.s., generálního
ředitele Ing. Pavla Dvořáčka a marketingového
ředitele Ing. Zdeňka Chromého. Podle
informací zúčastněných vládla během oběda
velmi přátelská atmosféra a pan velvyslanec se
živě zajímal o místní historii a kulturní zvyky.
A samozřejmě nemohla chybět ani decentní
ochutnávka kosher slivovice R. JELÍNEK.
Odpoledne následovala prohlídka exkurzní
trasy DISTILLERYLAND v areálu na Razově.
Panu velvyslanci se v „Jelínkovi“ velice líbilo,
což potvrzuje i Ing. Chromý: „Pan velvyslanec

Slavnostní pasování korejského velvyslance.

nás požádal, že by se nad rámec dohodnutého
programu rád podíval i do rektiﬁkace, což nás
potěšilo. S menším nadšením to však přijala
ochranka pana velvyslance.“ dodává s úsměvem.
Snad není tajemstvím, že pan velvyslanec
přijal čestné členství ve SPOLKU PŘÁTEL
JELÍNKOVY SLIVOVICE.
Večer potom pan velvyslanec oﬁciálně zahájil
Týden židovské kultury v Šachově synagoze
v Holešově.
Přesně za týden navštívil Zlínský kraj a
Vizovice pan velvyslanec státu Jižní Korea,
Joon-hee Lee, který v doprovodu své manželky
mimo jiné v rámci svého programu navštívil
DISTILLERYLAND. Podle toho, co se nám
podařilo zjistit, byla panu velvyslanci doporučena
návštěva JELÍNKA jedním z jeho osobních
přátel. Pan velvyslanec byl také slavnostně
přijat do SPOLKU PŘÁTEL JELÍNKOVY
SLIVOVICE a získal pas Valašského království.
Cestu do našeho regionu pan velvyslanec
považoval za přínosnou a přislíbil pomoc při
propagaci Valašska ve světě.
Na závěr se nabízí otázka, kdo přijede příště?
-JiK-

Izraelský velvyslanec při prohlídce ﬁrmy Rudolf Jelínek
a.s. v doprovodu generálního ředitele a marketingového ředitele ﬁrmy.
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CO NOVÉHO NA ZÁMKU?
Touto větou mě často oslovují známí a přátelé, když
se po nějakém čase potkáme. Vždycky přemýšlím,
jak odpovědět, protože život na zámku se v mnohém
podobá jiným životům, práce zde je často stejná jako
jinde a já nikdy nevím, co je právě tou nejzajímavější a
nejpodstatnější změnou. A tak mi nezbývá než odpovědět
– „bude nejlepší, když se přijdete podívat“…
Tak mi dovolte, abych pozvala i vás, známé i neznámé
obyvatele města Vizovic, protože především pro vás se
všechny ty změny dějí. Pro vaše oči se opravuje, upravuje
a vylepšuje, zkrátka dělá se všechno pro to, aby vám
v areálu vizovického zámku bylo dobře.
Většina z vás zřejmě ví, že jsme v roce 2001 otevřeli pro
veřejnost i druhé patro zámku, s vybavenými rodinnými
a hostinskými pokoji. Zbývá už jen 20% budovy, které
jsou naším provozním zázemím – bez něj bychom se už
neobešli. Přesto jsme letos ještě rozšířili prohlídku zámku
o tzv. lokajnu v přízemí a o průhledy do prostor v prvním
patře, které využívalo služebnictvo – chodbu před pokojem
pomocnice kuchařky a dřevěné točité schodiště, spojující
první a druhé patro se zámeckou kuchyní. K tomu jsme
ještě z přítmí depozitáře vysvobodili většinu stolních
společenských her, které se zde dochovaly po šlechtických
rodinách a vrátili jsme je do obytných pokojů, kde
bylo původně jejich místo. Bohatě vybavené a velkým
množstvím zelených rostlin doplněné interiéry tak působí
zabydleným dojmem, jako by si zdejší obyvatelé jen na
chvíli odskočili třeba do zahrady…
Mimo péči o samotný zámecký areál se snažíme
každou sezonu připravit také něco málo kulturních akcí.
Letos jsme poprvé vyzkoušeli Večerní prohlídky pro děti,
dětem i dospělým bylo určeno Šermířské odpoledne.
Teď bych vás všechny ráda pozvala na mimořádnou akci,
která zde proběhne na samém konci letních prázdnin:
celostátní seminář vázání historických květinových vazeb
se letos uskutečnil právě na vizovickém zámku. Výsledky
prací účastníků semináře budou k vidění v zámeckých
interiérech v rámci akce ROZKVETLÝ ZÁMEK ve
dnech 27. – 31.8., a to v prodloužené návštěvní době:
27.8.
14-18 h
28.8.
13-18 h
29.-31.8.
9-18 h.
Věřím, že si takto upravené interiéry zámku včetně
svatebně vyzdobené zámecké kaple nenecháte ujít.
Další akcí bude pořad připravený v rámci letošních
Dnů evropského dědictví. V sobotu 11.září se uskuteční
třičtvrtěhodinový večerní pořad skupiny historického
šermu a tance VIRTUS VINCIT. Se šermíři, tanečníky
a plivačem ohně se sejdeme pod zámeckým balkónem ve
20 hodin.
Vzhledem k nutným opravám v interéru zámku
(restaurování parketové podlahy v reprezentačním sále
zámku a ošetření historických podlah v ostatních pokojích)
ukončíme letos návštěvnickou sezónu již 19.září, kdy bude
naposledy v tomto roce možné zdejší zámek navštívit. Se

sezónou 2004 se proto rozloučíme již tradičními nočními
prohlídkami. Uskuteční se v pátek 17.9. od 22 hod. a
v sobotu 18.9. od 20 hodin. Protože se však v loňském
roce nedostalo na všechny zájemce, rozhodli jsme se
ZOPAKOVAT LOŇSKÉ NOČNÍ PROHLÍDKY,
jejichž příprava byla dosud nejnáročnější ze všech našich
předchozích akcí. Vstupenky na noční prohlídky začneme
prodávat 1.září a po loňských špatných zkušenostech je
budeme rezervovat pouze týden. Jen připomínám, že akce
je nevhodná pro děti do 12-ti let. A to už je ze zámku vše
– těšíme se na vaši návštěvu a přejeme hezký zbytek léta.
Jana Pluhařová, kastelánka

Plivání ohně - skupina historického šermu a tance VIRTUS
VINCIT.

Jedna z prací semináře historických květinových vazeb; zámek
Buchlovice 1998.

Květen 2004 - večerní prohlídky zámku pro děti.
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AŤ ŽIJE BYROKRACIE!
Byrokracie je nezbytnou součástí našeho
života ve 3.tisíciletí, setkáváme se s ní
téměř denně ve svých zaměstnáních, ale
hlavně jako občané při styku s úřady státní
správy. Bez ní to zkrátka nejde, ale nesmí
se rozbujet natolik, aby se občan cítil jako
naprostý nevzdělanec, který nedovede
pochopit, jak se příslušný formulář
vyplňuje. Úředník na druhé straně
přepážky by si naopak měl uvědomit, že on
se s příslušným formulářem setkává denně
a neměl by se divit, že občan, který se
k formuláři dostane třeba jednou za deset
let, po prvním přečtení někdy záludných
otázek si neví s odpovědí rady.
Všichni jsme s nadšením uvítali po
vytvoření našeho města obcí s rozšířenou
pravomocí – tzv. „malým okresem“, že
nebudeme muset pro vyřízení našich
různých žádostí jezdit do Zlína. Zejména
byl nepříjemný styk s policií při vyřizování
záležitostí kolem koupi, prodeje či převodu
osobního auta, i když tuto činnost běžný
občan vskutku dělá jednou za 5 – 10
let. Dobře si pamatujeme dlouhé fronty
a arogantnost pracovníků dopravního
inspektorátu ve Zlíně.
Domníval jsem se, že přihlášení osobního
auta na nového držitele hladce vyřídím u

nás ve Vizovicích. Ocenil jsem, že mne
usměvavá úřednice přijala i v neúřední
den, ale jaké bylo mé překvapení, když
jsem se dověděl, že nemám potvrzení o
evidenci vozidla, tj. ověření, že údaje o
motoru a karosérii v technickém průkazu
souhlasí se skutečností, a že toto potvrzení
mi může vydat jen stanice technické
kontroly a ta je nejblíže v Malenovicích.
Přitom tyto údaje STK zkontrolovala při
řádné technické kontrole před několika
měsíci, což jsem byl schopen prokázat.
Vydal jsem se tedy do Malenovic,
kontrola proběhla bez zbytečného čekání,
celý úkon trval cca 5 min. a zaplatil jsem
poplatek 150,- Kč. A dostal příslušné
potvrzení.
A tu mne napadla otázka: proč tuto
činnost nemohl vykonat úředník
dopravního odboru ve Vizovicích? Vždyť
se jednalo pouze o vyjítí z úřadu a přečtení
dvou čísel! I ten poplatek bych raději
zaplatil ve Vizovicích.
Určitě to není chyba pracovníků úřadu
ve Vizovicích, kteří dodržují nějaký
předpis a k provedení tohoto úkonu
nemají oprávnění, ale má to logiku? Nebo
je to ta nezdravá byrokracie! Co na to naše
zákonodárné orgány?
-vl-

UPOZORNĚNÍ NADACE MĚSTA VIZOVIC
Nadace města Vizovic upozorňuje zájemce – vysokoškoláky – na termín podání žádostí o příspěvek
na studium. Termín je 30.září 2004. Předpoklady pro přiznání a výši příspěvku jsou: žadatel je
trvale hlášen ve Vizovicích, věk nepřekročí 25 let (může dosáhnout ve studijním roce, ve kterém
o příspěvek žádá), doloží, že úspěšně ukončil poslední semestr, sociální potřebnost a ﬁnanční
možnosti Nadace. Žádosti zasílejte na adresu NADACE města Vizovic nám. T.G.M. 1007 763
12 Vizovice nebo předejte osobně pí Ing. Žalmánkové na MÚ Vizovice.
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
V dnešním příspěvku zhodnotíme období od
začátku měsíce června do 31. července 2004. Za
uvedené období bylo evidováno 44 trestných
činů, a to převážně majetkového charakteru. A
to krádeží vloupáním do vozidel a objektů. Dále
docházelo ke krádežím mobilních telefonů a
platebních karet. K tomuto uvádím, že konkrétně
u platebních karet byly tyto volně uloženy
v peněženkách a dokonce v jednom případě
majitel měl mezi doklady zapsán PIN a pachatel
následně provedl výběr ﬁnanční hotovosti.
Upozorňuji, že i při nahlášení odcizení platební
karty a jejím následném zablokování, je toto
provedeno až od půlnoci dne, kdy došlo k jejímu
zablokování na centru daného ﬁnančního
ústavu, který kartu vydal. V daném období jsme
zaevidovali 121 přestupků, a to 44 podnapilých
řidičů, 16 přestupků proti občanskému soužití,
22 přestupků proti majetku. Dále bylo zjištěno
7 krát porušení zákona číslo 37/89, kdy personál
restauračních zařízení podal alkohol osobám
mladším 18 let. Uvedené přestupky byly řešeny
převážně v blokovém řízení. Dne 11. a 12.
června proběhl v areálu R.Jelínka Valašský frgál a
následně v době od 2. až 4.července MASTERS
OF ROCK. Jednalo se o velkou akci, kdy tuto
navštívilo více než 10.000 osob. V tomto období
došlo k posílení výkonu služby a to jak ze strany
OOP Vizovice, tak i z jiných součástí OŘ PČR

Zlín. V průběhu akce nedošlo k žádné
mimořádné události ani ke zvýšení nápadu
trestné činnosti. V současné době se nám podařilo
zajistit pachatele krádeží do výkupny kovového
odpadu v Lípě, kdy tito po přelezení oplocení
vysokého 2 metry vnikli na pozemek sběrny a
zde uskladněný odpad složili do pytlů a převáželi
jej v osobním vozidle a následně prodávali v jiné
sběrně. Pachatelé byli kontrolováni hlídkou OOP
Vizovice přímo na nám. TGM ve Vizovicích, kdy
tvrdili, že se jedná o odpad, který dostali od muže
z Želechovic. Po prověření uvedených skutečností
se následně přiznali, že tento odcizili a dalším
šetřením bylo zjištěno, že se tohoto jednání
nedopustili poprvé. Další kuriozní případ se
stal v obci Lípa, kde prozatím neznámý pachatel
neoprávněně propojil trubky v místě odpojeného
plynoměru a odtud čerpal zemní plyn, který užil
pro svoji potřebu a způsobil tak škodu ve výši
54.500,- Kč. V měsíci srpnu nás opět čekají
dvě velké akce v našem teritoriu, a to tradiční
Trnkobraní a následně Barum-Rallye. Jedná se
opět o akce, které se budou převážně odehrávat ve
Vizovicích a Slušovicích a dotknou se tedy všech
občanů. V průběhu těchto akcí bude opět posílen
výkon služby s tím, aby nedošlo k narušení
veřejného pořádku a ke škodám na majetku. Přeji
všem krásný zbytek dovolených a prázdnin.
kpt. Bc. Pavel Nesvadba, vedoucí oddělení
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