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Připomínka výročí
Jako by se v poslední době zdálo, že význam
28. října 1918 poněkud poklesl založením Dne české
státnosti také 28., ale září. Nicméně Den vzniku samostatného státu bychom si připomínat měli už proto, že
v tomto období jsme se aktivně připojovali k moderní
politice poválečné Evropy. I když jsme po rozhodnutí vítězných velmocí vypadali geograficky poněkud
delší. Přijměte následující článek nejen jako črtu jedné
prázdninové cesty, ale i ohlédnutí a připomenutí
dramatických obrazů počátku minulého století.

Toulky krajem, kde se zastavil čas
Prázdninová cesta do prostoru našeho státu z dob
vzniku Československé republiky se sice jmenovala trochu
jinak, příslušná cestovka ji nazvala Toulky zapomenutým
krajem, ale mně se tento nadpis zdá příhodnější. A protože
článek vyjde v době připomínání si naší státnosti z období
vzniku ČSR, využiji prázdninových postřehů k několika
poznámkám.
Desetidenní putování nejvýchodnějším krajem bylo
nesmírně zajímavé. Nahlédnutí do kraje měst, vesnic a
nekonečných lesů, kraje legendárního Nikoly Šuhaje, mi
připomnělo rekvizity dětství, někdy kolem let 1950, tedy
rekvizity mého rodného města krátce po skončení druhé
světové války a v našich podmínkách protektorátu.
Podkarpatská Rus, naše tehdy nejvýchodnější část, dnes
nejzápadnější část Ukrajiny, měla už v 19. století pohnutou historii. Národnostně rozmanitá, Poláci, Maďaři,
nejvíce Rusíni, židovští přistěhovalci, Rumuni, Němci.
Sociálně trpící, s obrovským vystěhovalectvím především
Pokračování str. 2
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O ČEM PÍŠEME
- udělení čestného občanství
- úryvky z kroniky města (1954)
- z městského zastupitelstva
- připomínka výročí vzniku ČSR
- průběh 2. Jelínkova vizovického koštu
- společenská kronika
- z policejního deníku

Pokračování ze str. 1
do Ameriky a samozřejmě za prací. Tehdejší prameny
tvrdí, že Rusínů v Americe bylo jen o trochu méně, než
těch ve vlastní zemi. Politicky na začátku, tápající v evropském poválečném guláši hledajících se států a národů po
rozpadu rakouské monarchie. Poválečná mírová jednání
toto území díky iniciativě našich politiků přiřkla novému československému státu. “Na Podkarpatské Rusi
máme úkol civilizační”, prohlásil o tomto území tehdy
ministerský předseda dr. Beneš někdy v roce 1918.
Hlavní překážkou byl nedostatek potřebné inteligence,
která by se postavila do čela země a mohla by zabránit
tomu, aby se nestala snadnou kořistí okolních slídících
států. Pokusy doplnit nedostatek politických předáků
z řad amerických rusínských emigrantů netrval dlouho.
I nám známé tahanice ambiciozních samozvaných
politiků z celého okolí způsobily, že krátce v zemi
vyrostlo asi dvanáct politických stran, neboť touha po
korytech nemá hranic. Znechucení američtí emigranti
hledají lepší kariéru zpět v USA, místní politici nacházejí
své téma ve volání po autonomii.
Než je možné trochu uspořádat poměry pomocí
českých učitelů, poštovních úředníků, správních
úředníků, četníků, nastává čas okupace ČSR a druhé
světové války. Jen Koločava má v době první republiky
na chvíli štěstí v Ivanu Olbrachtovi, v jeho legendárním
příběhu Nikoly Šuhaje a tedy v něčem, co by se dneska
nazývalo humanitární pomocí.
Když koncem října 1944 vyslala naše vláda svoji
delegaci na osvobozenou Podkarpatskou Rus, byli její
členové vyhnáni sovětskými úřady. Krátce potom byly
volby do politických stran zorganizovány sovětskou
armádou. Zvítězila komunistická strana. Volili ji všichni,
i právě narozené děti. 29.6.1945 podepsal v Moskvě
Zdeněk Fierlinger a Václav Kopecký dohodu o anexi čs.
území na Podkarpatské Rusi a moderní dějiny tohoto
území dostaly směr nezávisející na našem vlivu.
A dojmy z prázdninové návštěvy?
Je to výlet pro tvrdší povahy. První překvapení vás
čeká už na hraničním přechodu. Hygienická lekce je
přesvědčivá, je otázka, která strana ji připravila lépe, zda
slovenská nebo ukrajinská. A protože čekací doby na
odbavení jsou od tří hodin nahoru, máte možnost si to
vychutnat.
Modernější středy velkých měst Užhorod a Mukačevo
vystřídají kočičí hlavy a hliněné ulice periferie,
rozpadávající se fasády domů ze 30. let minulého
století. Architekturu minulých století prolínají dostavby
a bezohlednost socialismu. Překvapivě dobré pivo,
výborné ceny a evropská obsluha v restauracích.
V Užhorodu navštivte rozhodně skanzen lidové architektury. Je udržovaný a zajímavý.
Navštívili jsme několik přírodních rezervací.
Novinkou prý je, že se zde platí. Někde dost dlouho evidují návštěvníky. Patrně vás překvapí, že pár set metrů
za hranicí rezervace na palouku v lese můžete najít

smetiště odpadů PET lahví, dovážených sem náklaďáky.
Dlouho jsem si myslel, že dopravní prostředky na
silnicích zde nepodléhají technické kontrole. Pak mě
překvapila nálepka na předním skle jednoho místního
autobusu. Bylo to právě toto potvrzení. Nicméně místní
vozidla jsou zvláštní kapitolou, znalci identifikovali
válečnou techniku a výrobu i značně romantickou.
Jedním z hlubších zážitků byla přeprava asi čtyřiceti
lidí se zavazadly na korbě náklaďáků typu GAZ, kde
jsme raději ve stoje podpořili krajnici držením se kolem
ramen. Vše dobře dopadlo, hloubku výmolů na cestě
znám z tankodromů.
Patrně málo českých cestovek mine Koločavu.
Místní učitelka a soukromá hospodská, jediná prý na
Ukrajině, má dobré vztahy s Čechy, ráda vypráví o svém
dědečkovi, který se znal s Olbrachtem, ukáže místní
školu, kde se dá o prázdninách i přespat, místnost
muzea Ivana Olbrachta. Olbracht pravidelně trávil čas
v Koločavě a jejím okolí, podporoval místní děti sirotky
a za peníze si nechával vyprávět příběhy, ze kterých pak
vytvořil svou legendární knihu.
Ukrajinské vesnice znamenají chudobu lidí, odkázaných sami na sebe. Z toho, co vyprodukují, jim musí
něco zbýt na prodej a to je zdroj další nadstavby. Není
času na zbytečnosti. Střechy eternitové, nebo zrezavělé
plechové, málokdy s okapem. Vše jen pro obživu, zima
je delší a mrazivější než u nás. V hospodě je obchod,
něco jako smíšené zboží. Ode všeho trochu, hodně
místa zabírá vodka. Několikrát jsme zbavili hospodu
piva. Bylo dobré, po celodenní túře chutnalo více než
skvěle. Jen hospodská má všeho všudy k dispozici šest
půllitrů. Teprve později jsme zjistili, že je hospodská
neumývá, a tak bezpečnější byl lahváč. Lidé příjemní,
mluví srozumitelnou “slovanštinou”, je možné se
domluvit bez problémů. V každé rodině je někdo, kdo
pracoval, pracuje nebo bude pracovat v Čechách nebo
na Slovensku.
Staří vzpomínají na první republiku s vlídnou
nostalgií. Ve vesnicích i mimo je často vidět památky
staveb z období společné republiky i Sovětského svazu.
Neudržované, vykradené, často vyhořelé památky na
dobu nedávno minulou, bez perspektivy jakéhokoliv
pokračování. Každý se stará o to své, protože času není
nazbyt. I takové je opuštěné staveniště kulturního domu
v Koločavě.
Poslední poznámku, na kterou je místo, věnuji ukrajinským poloninám. Jsou to vypasené plochy bezlesých
hřebenů, plné borůvek. Obklopené nedohledným
prostorem lesů, pralesů s bezkoncem nepřehledných
hřebenů a údolí. Do civilizace, i té místní, je to mnohdy
pěkně daleko.
Ostatně pan spisovatel má barvitost a hloubku
kraje vykreslenu v Nikolovi perem mistrovským. Než
tam pojedete, připomeňte si jeho příběh, tato romantika je stále aktuální, syrová a nepokažená jakýmkoliv
režimem.
Mgr. Jiří Ludvíček
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 20.9.2004 následující usnesení:
Majetkové záležitosti:
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 235/1 v k.ú. města Vizovice, sídliště Růžová
- schválilo prodej části pozemku p.č. PK 3268 v k.ú. Vizovice dle žádosti č.j. 828/04 p. Radimu Pechalovi za
cenu 250,- Kč/m2 u části hodnocené jako stavební pozemek à 15,- Kč/m2 u části pozemku - bývalé skládky u
stadionu
- schválilo prodej pozemku p.č. 4440/23 v k.ú. Vizovice, využívaného jako pastvina, panu Mgr. Karlu Šulcovi za
cenu 60,- Kč/m2
- zamítlo žádost o prodej pozemků p.č. 4522/21 a p.č. 4550/16 v k.ú. Vizovice firmě H+M, a.s. v sousedství
bývalé firmy Razov, protože se jedná o parcely zasahující do vjezdu celého areálu a mezi parcely jiných vlastníků
Investiční záležitosti:
- schválilo prodej bytů v domě č.p. 787, Vizovice, čt. A.Háby
Finanční záležitosti:
- schválilo poskytnutí příspěvku Nadaci města Vizovice ve výši 60.000 Kč
- schválilo změnu rozpočtu Města Vizovice na rok 2004 č.1
- schválilo Zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky Úvěr financování stavby “Bytové domy č. 1
a č.2, ul. Tyršova”.¨
Různé:
- vzalo na vědomí výroční zprávu Základní školy Vizovice za šk.rok 2003/2004
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Vizovice za šk. rok 2003/2004
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Nadace města Vizovice za rok 2003
- vzalo na vědomí zprávu o hospodaření Nadace města Vizovice za období od 1.1.2003 do 31.12.2003
- vzalo na vědomí zprávu o ověření účetní závěrky Nadace města Vizovice k 31.12.2003
- schválilo převod Pečovatelské služby - okrsku Vizovice ze Zlínského kraje na Město Vizovice
- uložilo Radě města Vizovice zpracovat koncept fungování a financování Pečovatelské služby v r. 2005
- souhlasilo se změnou územního plánu v lokalitě Pod Hájem dle urbanistického řešení tohoto území
Alena Marvanová

Oznámení o omezení provozu městského rozhlasu
Vážení občané, jistě jste na mnoha místech našeho města zaznamenali havarijní stav vedení městského rozhlasu.
Většina tohoto, dnes značně zastaralého vedení, je v majetku firmy Český telecom a.s.. Vzhledem k tomu, že stav
vedení je velmi špatný a jeho stav mnohdy nevyhovuje současným technickým požadavkům a bezpečnostním
předpisům, zahájí Český telecom a.s., na své náklady, během měsíce října práce na demontáži vedení městského
rozhlasu.
Funkčnost městského rozhlasu zůstane zachována pouze v částech, kde je vlastníkem vedení město Vizovice,
a to na Masarykově náměstí, Palackého náměstí, v ulicích Zlínská a Chrastěšovská. Vedení města si je vědomo
potřebnosti městského informačního systému. Proto budou v příštím roce započaty práce na projektu pokrytí
města Vizovice, včetně místní části Chrastěšov, novou moderní bezdrátovou sítí městského rozhlasu.
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta města Vizovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční
dne 5. listopadu 2004 od 14.00 do 22,00 hodin
a dne 6. listopadu 2004 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Kulturní dům Vizovice pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice - Hodišovská, Chrastěšovská, Chrastěšovské paseky, Kamenec,
Komenského, Krňovská, Manství, Masarykovo nám., Nábřežní, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod
Hájem, Polní, Poštovní, Prostřední, Růžová, Sadová, Slunečná, Školní, U Stadionu, Zahradní
ve volebním okrsku č.2 je volební místnost Kulturní dům Vizovice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: ulice - Dělnická, Dubovsko, Hrušové, Janova hora, Kopanická, Lázeňská, Lipová, Luhy,
Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Příčná, Razov, Říčanská, Říční, Slatinská, Štěpská ul.,
3.května, U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, Želechov
ve volebním okrsku č.3 je volební místnost internát Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
služeb Vizovice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice - čtvrť A.Háby, Čamínka,
J.Haly, Koráb, Nádražní, Pod Habešem, Příkrá, Slušovská, sídl. Štěpská, Těchlov, Těchlovská, Tyršova
ve volebním okrsku č.4 je volební místnost Kulturní dům MČ Chrastěšov pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu místní část Chrastěšov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ve Vizovicích 5.10.2004; Ing. Vít Sušila, starosta města

Nový zákon o zaměstnanosti

z.č. 435/2004 Sb., s účinností od 1.října 2004

Mezi hlavní principy nové právní úpravy patří:
- upřesnění postupů a zpřísnění podmínek při zprostředkování zaměstnání úřady práce, zejména podmínek pro zařazení vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání, a to pro zvýšení motivace uchazeče o zaměstnání ke spolupráci s úřadem práce v procesu zajišťování zaměstnání,
- zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, změna výše podpory v nezaměstnanosti a délky podpůrčí doby
jejího poskytování,
- úprava částečné zaměstnanosti,
- stanovení závazných pravidel při zprostředkování zaměstnání agenturami práce v souladu s požadavky Úmluvy Mezinárodní organizace
práce č. 181 o soukromých agenturách práce,
- komplexní úprava problematiky osob se zdravotním postižením a jejich postavení na trhu práce,
- možnost úřadu práce požádat o posouzení zdravotního stavu fyzických osob pro účely zaměstnanosti určené zdravotnické zařízení a povinnost fyzické osoby podrobit se vyšetření zdravotního stavu,
- zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které přispějí k zajištění maximální úrovně zaměstnanosti a k prohloubení individuálního přístupu k uchazeči o zaměstnání,
- úprava postavení občanů států EU na trhu práce v České republikce v souladu s požadavky stanovenými v právních aktech ES,
- zapracování ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti v souladu s požadavky Směrnice Rady ze dne 22.6.1994
č. 94/33/EC, o ochraně mladých lidí při práci.
Nový zákon vytváří legislativní podmínky pro snižování nezaměstnosti zkvalitněním a rozšířením nástrojů aktivní politiky nezaměstnanosti. Jde
o rekvalifikaci, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Zavádí nové nástroje v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti např. překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců
a příspěvek na zapracování a dále řady opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zákon rovněž obsahuje nová
či zpřísňující ustanovení vůči uchazečům o zaměstnání, kteří nemají zájem plnit své povinnosti vůči úřadu práce. Zavádějí se individuální
plány s obtížně umístitelnými uchazeči na trhu práce.
- AT-
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KULTURA
UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

V rámci Dnů evropského dědictví, bylo
dne 10.9.2004 uděleno Čestné občanství
města Vizovic in memoriam Jaroslavu Halovi
a Gustavu Imrýškovi.
Životopisy obou čestných občanů
města uveřejníme v tomto a příštím čísle
Vizovských novin.

ŽIVOTNÍ CESTA JAROSLAVA HALY
Prolog
Motory bombardérů Liberator jen stěží přehlušovaly
hluk rozbouřeného moře. V dáli se daly spíše tušit
než vidět břehy Norska. Posádka unavená neustálým
hlídáním hladiny se už těšila, až přistane na základně.
Když se však v dálce objevilo několik bodů značících
nepřátelské dálkové stíhače, začala většina z nich tušit
svůj osud. Po urputném boji s německými letouny se
Liberator “K” 311. bombardovací perutě zřítil do moře
asi 70 kilometrů od norského pobřeží. Z posádky se
pravděpodobně nezachránil ani jediný člen. A tak se i u
spisu P/O Jaroslava Haly objevila poznámka “nezvěstný
- pravděpodobně mrtev”.
Stručný životopis do roku 1939
Jaroslav Hala se narodil 26.května 1914 ve Vizovicích.
Ze čtyř sourozenců byl třetí nejmladší. Jeho starší bratr
František a sestra Ludmila se o Jaroslava hodně starali, takže z něj vyrostl jemný, starostlivý a samostatný
chlapec. Byl vychováván jako evangelík, a to zejména
farářem Janem Hrejsou z Jasenné, který se stal po smrti
otce při železničním neštěstí jeho poručníkem. Jako
dítě chodil pomáhat na pole svým rodičům. Začátkem
roku 1929 vstoupil jako dorostenec čs. obce sokolské do
Tělocvičné jednoty Sokol ve Vizovicích.
Po absolvování základní školy se šel učit automechanikem u pana Trávníčka ve Vizovicích, protože
měl už od malička zájem o techniku. Když se vyučil,
zůstal jako nejlepší učeň u Trávníčka a věnoval se

opravování automobilů. Někdy v této době se začal
zajímat o letadla a roku 1932 přešel k firmě Baťa, kde
pracoval jako strojní zámečník. V letech 1936-1937 se
zapojil do akce “1000 nových pilotů republice”, kterou
pořádal právě Baťa. V tomto ročníku byly zřízeny dva
kurzy, jeden v Chebu, jehož se účastnil a druhý v Nitře.
Po absolvování základního kurzu pilota turistického
letounu (10. května - 21. srpna 1936) ve Zlíně byl
zapsán do poddůstojnické školy u 1. leteckého pluku
T.G.Masaryka v Chebu. Tento zápis se uskutečnil
1.listopadu téhož roku a z poddůstojnické školy byl
vyřazen 20. prosince 1936 s dobrým prospěchem v
hodnosti svobodníka. Velitelem této školy byl npor.
Raimund Orel. Škola měla za cíl naučit budoucí piloty
kázni, disciplině a pořádku. Byla vlastně náhradou
povinné vojenské služby, kde budoucí letci fungovali
jako velitelé čet a učili se velení stejně jako jejich kolegové u jiných zbraní.
Základní pilotní výcvik provedl u školní letecké jednotky v Prostějově od 1. ledna 1937 do 23. června 1937
jako nejlepší z ročníku. Vojenský výcvik pilota dvoumotorových letadel uskutečnil J.Hala u 2. leteckého pluku
v Olomouci mezi 3. červencem a 20. zářím 1937. Byl
vyřazen s prospěchem velmi dobrým jako druhý nejlepší
v ročníku. Velitelem cvičné letky byl škpt. let. Josef
Wyzula.
Když J.Hala absolvoval všechny nutné kurzy, byl
zařazen do 63. letky 2. leteckého pluku dr. Edvarda
Beneše v Olomouci jako pilot letec. Na desátníka byl
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povýšen v červenci 1938. Létal na mnoha typech letadel
a do 15. března 1939, kdy končí jeho zápisník letů,
nalétal přesně 900 letů v trvání 204 hodin 29 minut.
Za svou kariéru v Československém vojenském letectvu
odlétal několik výškových letů, např. 7. února 1939
dosáhl výšky 5 650 m nad mořem, avšak nejvyšší výšky
dosáhl 26. července 1938 s des. asp. Kovářem na palubě
a to 5 820 m nad mořem.
Útěk z ČSR a do Velké Británie
Přepadení ČSR zastihlo J.Halu v Olomouci. Rozhodl
se okamžitě, že odejde za hranice a domů odeslal pouze
dopis na rozloučenou, který nese datum 15. března
1939 a sděluje v něm, jak proběhlo zabrání olomouckého
letiště Němci. O jeho odchodu za hranice svědčí jenom
poslední věta dopisu: “Na shledanou!!!”
Přes hranice do Polska se pokoušel dostat několikrát.
První přechod organizovaný dr. Ladislavem Pospíšilem
se nepovedl. Podle některých pramenů byl dr. Pospíšil
konfidentem gestapa. J.Halovi se podařil až třetí
přechod hranic pravděpodobně v Heřmanicích, kde
přeplaval řeku Odru. V Polsku se dostal do tábora v
Malých Bronowicích u Krakowa a odtud koncem srpna
do Demblina. V Demblině byl zařazen do polského
letectva, avšak v Polsku nebyla příležitost k létání. 2. září
1939 prodělal bombardování letiště, při kterém padli
první českoslovenští letci. Při tomto bombardování
byla mimo jiné zničena i elektrárna, takže se nedaly
použít elektrické pumpy na letecký benzin, proto se z
Demblina muselo před Němci utíkat převážně pěšky. Z
Demblina se přesunul do Wojnice, odkud odjel ještě s
dalšími čtyřmi letci - Josef Kuhn, Karel Kopal, Rudolf
Jelen a Jaroslav Dobrovolný - autobusem 16. září 1939
do Kolodna u Zbaraže.
Ze soboty 16. na neděli 17. září 1939 napadla vojska
Sovětského svazu Polsko a J.Hala byl zajat sovětskými
vojáky, a jelikož byl považován za Poláka, prodělal
pochod smrti do Teofilpole spolu s dalšími 1800 zajatci.
V Teofilpoli byli zajatci posazeni do vlaku a odvezeni
do Šepetůvky, kde byli rozděleni na civilisty a vojáky
a ti pak ještě dále rozděleni na důstojníky a ostatní
(poddůstojníci a vojíni). J.Hala byl spolu s dalšími
devíti čs. letci zařazen do skupiny civilistů, se kterými se
posléze dostal do oblasti Volyně na Ukrajině. Na Volyni
si tuto skupinu rozebraly lidé do rodin, kde letci žili.
Aby se nějak rodinám odměnili za jejich pohostinnost,
snažili se pomáhat, jak se dalo. Ve Volyni pobyl J.Hala
do 2.dubna 1940, kdy byl odvezen spolu s ostatními
čs. letci zpět do Šepetůvky. Zde se spojili se skupinou
pplk. Svobody, která posléze odjela přes Jarmolinec
do Oranek. V Orankách bylo z transportu odesláno
60 vojáků. Od konce září 1940 do února 1941 byl
J.Hala internován v Orankách a v Suzdalu, odkud
odešlo dalších asi 60 lidí do Moskvy, aby mohli posléze

vytvořit základní důstojnický kádr Svobodovy východní
armády.
Dne 17. února 1941 byl konečně J.Hala propuštěn
z ruského zajetí a odjel ze Suzdalu do Moskvy, kterou si
mohl společně s celou skupinou prohlédnout, stravovali
se na nádraží, kde byl velký výběr jídel. Celá skupina
zde měla volno, avšak byla neustále sledována ruskou
tajnou policií. Po třech nebo čtyřech dnech strávených v
Moskvě konečně přijel transport, který je přepravil přes
Kyjev do Oděsy, odkud odplul J.Hala s ostatními polskou lodí Svanetia do Varny. Z Varny se pak přesunuli
do Istambulu. V Istambulu byla celá skupina přeplavena
v noci na loďkách na asijský břeh a dopravena vlakem
do Mersiny. Z Mersiny odpluli na egyptské lodi pro
převoz dřeva do Haify v Palestině, kam odpluli 11.
března 1941. Odtud byli přesunuti na letiště Ramleh a
17. března 1941 byla celá skupina letců oficiálně přijata
do RAF a byly jí přiděleny anglické uniformy. Po strastiplné cestě dostali letci 5 týdnů na zotavenou, takže
si mohli zvláště díky pohostinnosti tamějších českých
farmářů prohlédnout Palestinu vč. Mrtvého moře,
Getsemanské zahrady ap.
Dne 29.dubna 1941 se letci přesunuli do Suezu
na loď Cameronia, která je dopravila společně s italskými zajatci kolem Afriky až do Anglie. Při plavbě přes
Rudé moře navštívil 6. května 1941 Aden, 11. května
Mombasu v Keni, 22. května Durban, 28. května East
London, 31. května Kapské město. Zde pobyli až do
2.června 1941 a těšili se zde mimo jiné i pozornostmi ve
snaze předčit toho druhého. 13. června dorazili do Free
Town, pak pokračovali přes Gibraltar a 6.června přestáli
nálet německých letadel ze Španělska. Do Greenocku u
Glasgow dorazil J.Hala 12. července 1941 a byl spolu s
jinými tři dny internován v Yorku v lágru pro “rudé” ze
Španělska a to pro podezření ze spolupráce s Rusy. Dne
16. července 1941 se hlásil na Czechoslovak Depot ve
Winsow, kde skončila jeho dvouletá cesta.
Cestu ze Suzdalu přes Moskvu, Kyjev, Istambul,
Palestinu a kolem Afriky do Anglie vykonal kromě
jiných společně i p. Bohumil Jaroš z Přerova (dřívější
pracovník u Bati), dnes plk. let. v.v., který o celé cestě
podal osobní svědectví. S. J.Halou po příchodu do
Anglie se jejich cesty rozešly a setkali se zase až v r. 1944
u 311. bombardovací perutě oba jako letci - kapitáni
Liberátorů.
Přeškolení na bombardéry
Dne 29. července 1941 byl J.Hala zařazen do
pilotního kurzu a posléze převelen k Československé
výcvikové jednotce COTF (Czechoslovak Operation
Training Flight) No. 1429. Přeškolení na bombardéry
typu Vickers Wellington absolvoval 1. srpna 1941 až
21. listopadu 1942 v kurzu č. 10. Mimo Sgt. Haly byli v
zacvičované osádce ještě Sgt. J.Lazar (první pilot a kapi-
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tán), Sgt. M.Štípa, Sgt. L.Černohorský, P/O P.Dušek a
Sgt. A.Strouhal.
Halova osádka se zacvičovala vesměs ve Wellingtonu
KV-X (DV 884) na letišti Church Brughton v panství
Derbyshire, které bylo satelitním letištěm základny
Lichfielt. Tato osádka byla vycvičena v pořadí jako 19.
u No. 1429 COTF. Poté byl J.Hala zařazen do stavu
311. bombardovací perutě u Bombardovacího velitelství - Bomber Commands jako druhý pilot hodnosti
F/Sgt. k letce “A” a osádce č.9. Peruť v té době létala na
letounech Vickers Wellington Mk. II.
Činnost u 311. bombardovací peruti (Bomber
Commands)
Už 27. prosince 1942 přišly první větší akce v rámci
operace “Fuller”, která měla zabránit vstupu německých
lodí do chráněných severských přístavů. Celá peruť
držela od výše zmíněného data pohotovost a soustavnými nálety blokovala německé lodě (bitevní křižník
Scharnhorst, bitevní křižník Gneisenau a těžký křižník
Prinz Eugen). Operace skončila pro Brity neúspěchem.
J.Hala u Bombardovaího velitelství - Bomber
Commands dlouho nepobyl. Zůstal sice u 311.
perutě, jelikož měla velké ztráty, které už nebylo z
čeho nahrazovat, rozhodlo britské ministerstvo letectví o přeřazení 311. perutě k Pobřežnímu velitelství
- Coastal Commands. Nejdříve však musely být osádky
přecvičeny z dvoumotorových bombardérů Wellington
na čtyřmotorové Consolidated B-24 Liberator.
Přecvičení na letouny B-24 Liberator
Přeřazení 311. perutě k Pobřežnímu velitelství
si mimo jiné vyžádalo zvýšení ponorkové aktivity
německého námořnictva. K přecvičení na B-24 Liberator
došlo v Beaulieu na jihu Anglie. Za tímto účelem byla
založena při 311. peruti výcviková jednotka Conversion
Unit No. 1 (Coastal) OTU.
Výcvik začal vlastně již odvelením skupinky pilotů
do St. Evalu k britské 224. peruti, která už s Liberatory
nějakou dobu létala. Tato skupina zůstala u Britů 14
dní a poté se vrátila. Problémy však byly s přidělením
letounů Liberator, na které musela “třistajedenáctka”
čekat ještě celý měsíc. Konečně 21. května 1943 přišel
rozkaz k přesunu do Beaulieu, kde byly připraveny
Liberátory. První zalétávací lety začaly už 25. května
1943 pod velením instruktorů S/L Everesta, F/Lt
R.W.Wigtmana, F/O J.C.Moxhama, F/O A.Kimminse,
P/O H.D. Garrigana a F/Sg. F.Russela. Mimo cvičné
lety se musela konat i další teoretická příprava, protože
Liberator byl jiný a větší než Wellington technikou,
hloubkovými minami a raketami pro ničení ponorek.
Hlavním úkolem dálkových letounů Coastal
Commands bylo hlídkovat nad rozhlehlým severním
Atlantikem, vyhledávat německé ponorky a je ničit.
Tyto hlídkové operační lety prováděné nad určenými

čtverci trvaly 10 až 14 hodin ve dne i v noci a
vyžadovaly obrovskou pozornost a rozhodnost všech
členů posádky, protože úspěšně přímo zaútočit bylo
možné jen při prvním útoku, pak se ponorka rychlým
ponořením snažila zachránit. Obvyklý postup byl po
objevení ponorky radarem přiblížení nízkým letem ze
vzdálenosti cca 6 mil. Při potopení ponorky pro její
záchranu označili letci místo barvou do čtverce, kde
se barva vyjasnila bublinkami čeřenými ve vodě od
ponorky, tam shodili hloubkové miny. Při použití raket
(při prvním útoku) se jejich měkký plášť přilepil na
plášť ponorky, nárazem se zahřál na vysokou teplotu a
hlavice s výbušninou tak vnikla dovnitř, kde výbuchem
zničila vnitřek ponorky.
Pro zlepšení organizovanosti byla peruť rozdělena
ještě do čtyř menších oddílů tzv. squad. Během výcviku
nalétali piloti cca 32 hodin, z toho 7,5 hod v noci.
J.Hala byl vycvičen v červenci a srpnu 1943 a jako
kapitán a první pilot v hodnosti F/Sgt (Flight Sergeant
- rtm. let.), byl přeřazen zpět k 311. peruti.
5.10.1943 byl J.Hala vyznamenán čs. medailí
za chrabrost. V Beaulieu skončil výcvik našich osádek
15. listopadu 1943. Další přecvičování našich pilotů
na Liberatory probíhalo od té doby již pouze v
Nassau na Bahamských ostrovech. V Beaulieu setrvala
“třistajedenáctka” do 23. února 1944.
Operační činnost u 311. perutě (Coastal Commands)
Dne 23. prosince 1943 vykonal J.Hala svůj první
operační let. Bylo to na Liberátoru 782-K. Tento let
trval 14 hodin (z toho 12 hodin v noci a 2 hodiny ve
dne). Další let následoval 30. prosince 1943, ale jednalo
se pouze o zálet nového letounu v trvání 40 minut.
Po těchto letech létal J.Hala na standardní patroly nad
Biskajský záliv, 3.1.1944 operační let trvající 14 h 14
min. (z toho 11 h v noci), 8.1. let trvající 1 h 10min.
testující autopilota, 10.1. noční operační let v délce 9
h 33 min., 26.1., 27.1. a 28.1. operační lety trvající
25 min. (špatné počasí), 50 min a 1 h 15 min., s
úkoly bombardovat ve velmi malé výšce. 27.1. 1944
byl F/Sgt. J.Hala povýšen do hodnosti W/O (Warrant
Officer - odpovídá prap. letectva). Už 29. ledna 1944
se mu podařilo v letounu s kódovým označením 773-L
napadnout ponorku, která mu byla posléze uznána jako
poškozená, na kterou bylo svrženo 6 min vybuchujících
v určité hloubce. První testovací let s raketami, které se
v té době staly standardní výzbrojí Liberátorů Coastal
Commands provedl J.Hala 6. února 1944.
Vzhledem k tomu, že “třistajedenáctka” začala být
potřebná jinde než v Beaulieu, rozhodlo velitelství o
přemístění na nejnižší výběžek Anglie, do Predannacku
v rámci přípravy na invazi do Francie. Tento přesun
byl proveden 23. února 1944 a peruť zde setrvala do
9. srpna 1944. V té době létal J.Hala spíše cvičné
seznamovací lety jako ostatně všichni členové perutě,
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avšak bylo i několik letů operačních a to 3.3.1944 v délce
12 h 33 min. (z toho 9 h 33 min. v noci), 16.3. noční
operační let 10 h 30 min. V dubnu začala opět tvrdá
operační činnost. Dne 26.dubna 1944 pak v letounu s
označením 987-A zaútočila Halova posádka na několik
německých válečných lodí, které těžkou střelbou /heavy
flag) poškodily Liberator, jenž s obtížemi doletěl na
letiště do Anglie a poté byl vyřazen.
Po tomto operačním letu dostala celá posádka dovolenou. Teprve 7. května přebral J.Hala nový letoun 956W a provedl s ním testovací let v trvání 4 h 5 min. Jinak
se v květnu příliš nelétalo.
Červen a vlastně už i květen se nesl v duchu horečné
přípravy na invazi do Evropy. 25.května byl J.Hala
povýšen do hodnosti P/O (Pilot Officer - odpovídá por.
let. - povýšení dle informace z dopisu MNO štkp. F.
Pouchlého z 18.11.1946, tato informace však není v souladu s údaji z leteckého deníku psaného p. Slezáčkem).
Dne 6.června 1944 (první den invaze D-Day) provedl
J.Hala protiponorkovou patrolu v jižním invazním
sektoru t.j. od jižní Anglie k Biskajskému zálivu trvající
10 h 36 min. Podobně tomu bylo i 11.6. - operační let
v délce 9 h 56 min. (z toho v noci 2 h), 14.6. - denní
operační let v délce 11 h 30 min., 10.7. - denní operační
let v délce 10 h a 25.7. - denní operační let v délce 5
h. V létě 1944 byla 311 peruť přesunuta do Skotska na
bázi v Tainu. Toto letiště vydrželo “třistajedenáctce” až
do konce války, ale J.Halovi se stalo osudným.
Dne 3. října 1944 vzlétla osádka pod vedením
P/O Jaroslava Haly v letounu 937-K ve složení W/O
Štefan Jaroš (Čadca), F/SDgt Karel Katz (Bratislava),
F/Sgt Michal Kubina (Odorín), F/O František Koranda
(Praha), F/Sgt Jozef Remenár (Radošovce), Sgt Bedřich
Sklář (Bratislava), F/Sgt Alois Štoček (Praha) a F/Sgt
František Veitl (Praha). Ten den jim však štěstěna
přestala být nakloněna. Podle nejpravděpodobnější
rekonstrukce byl Liberator J.Haly sestřelen německými
dálkovými stíhači, aniž stačili vyslat SOS. K osobním
spisům devíti letců příslušníků RAF 311. bombardovací peruti přibyla poslední poznámka: “missing - presumed killed”. 11.12.1944 byl P/O J.Hala vyznamenán
Československým válečným křížem.
Podle osobního sdělení plk. let. v.v. Bohumila Jaroše
(nyní žijícího ve Veselí u Železného Brodu), kapitána
Liberatoru, který byl 2.10.1944 na operačním letu u
norského pobřeží poblíž Trondhaimu (kde bylo umístěno
německé letiště), zahlédla jeho posádka německý letoun
Bf 110, a tak bylo pravděpodobné, že další den byl již
Liberator J.Haly německými stíhači očekáván, když
následující den převzal stejnou patrolu.
Nejposlednější informaci o souboji Liberatoru
kapitána P/O J.Haly poskytly německé záznamy a
osobní sdělení německého stíhače Petera Bathgeho,
který při úporné bitvě 100 km severozápadně od nor-

ského Stavangeru Liberator sestřelil a sám jen o vlásek
unikl smrti, když jeho útočící Messerschmitt Bg 110
Halovi palubní střelci rozstříleli jako řešeto a Bathgemu
prostřelili ruku.
Kompletní záznamy o bojové přípravě a operační
činnosti pilota Jaroslava Haly nejsou, protože jeho
letový deník z RAF není k dispozici. Důležité informace
poskytl pan Stanislav Slezáček (plk. let. v.v.) žijící po r.
1948 v Anglii, který byl v posádce Liberatoru J.Haly
palubním mechanikem (Flight Engineer, později Flight
Engineer Leader) až do konce července 1944. Jeho
letový deník je k dispozici a tak v období od 20.12.1943
do 25.7.1944 vykonali společně 46 letů (32 letů denních, 5 nočních a 9 smíšených) a nalétali celkem 196 h
15 min. (z toho 111 h 30 min. ve dne a 84 h 45 min. v
noci).
Ze soukromého života Jaroslava Haly stojí za zmínku,
že si v Anglii našel dívku, se kterou se mínil oženit.
Jmenovala se Joan Braunová a žila v Disley, známost
byla asi oboustranně vážná, protože se Joan vdala až po
velmi dlouhé době za anglického lékárníka a s rodinou
Halových udržuje písemný kontakt dodnes. V Anglii si
našel J.Hala také mnoho přátel a to nejen z řad letců, ale
i z řad civilistů, přestože podle výpovědí spolubojovníků
byl spíše uzavřené povahy a nebyl v žádné partě, které
tehdy u “třistajedenáctky” byly hojné.
Na paměť
V obnoveném Československu byl po válce Jaroslav
Hala jmenován věstníkem MNO č. 67/46 poručíkem
letectva v záloze “In Memoriam” s účinností a pořadím
od 1.1.1944. Na základě morální a politické rehabilitace byl rozkazem ministra obrany ČSFR č. 0103
ze dne 29.5.1991 Jaroslav Hala mimořádně povýšen
do hodnosti plukovníka ve výslužbě in memoriam a
13. září 1991 vyslovil velitel letectva a PVO ČSFR plk.
v .v. Jaroslavu Halovi za účast v boji za svobodu ČSR
na světových válčištích v letech 1939 - 1945 “Čestné
uznání”. Ve městě, kde Jaroslav Hala vyrůstal, byl při
příležitosti 50.výročí osvobození Vizovic, na místě jeho
rodného domu ve Slušovské ulici slavnostně odhalen
památník P/O Jaroslavu Halovi a jeho posádce. Památník
byl vybudován širší rodinou Halovou za finančního
přispění jejich příslušníků, dále za finančního příspěvku
- daru SME a.s. Ostrava a finančního příspěvku města
Vizovice. Odhalení památníku se osobně zúčastnili
bývalí spolubojovníci, letci RAF 311 bombardovací
peruti plk. v..v Stanislav Mikula z Napajedel, plk. v.v.
Josef Balajka z Valašských Klobouk a plk. v.v. Josef
Vavřík z Nového Jičína - letec 312. stíhací peruti. Další
pozvaní letci spolubojovníci z RAF a zástupce MNO se
omluvili pro nemoc nebo kvůli účasti na jiných akcích
k výročí osvobození. Ze stejného důvodu omluvilo svou
účast velvyslanectví Velké Británie v Praze.
Dne 1.9.2004
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Z kroniky města Vizovic
Vážení čtenáři, při příležitosti výstavy ke jmenování nových čestných občanů města byla vystavena i městská
kronika vedená v polovině minulého století panem učitelem Gustavem Imrýškem. Velice mnohé zaujala a nás
napadlo otiskovat úryvky staré přesně padesát let. Není možné kroniku citovat celou, ale i úryvky jednotlivých
kapitol mohou některým připomenout, jiným ilustrovat dobu nedávno minulou. Doufáme, že připomenutí
padesátileté minulosti města v kronice, která získala nejvyšší ocenění v kronikářských celostátních soutěžích, může
být poučením, vzpomínkou i inspirací. Styl kroniky a její pravopis je dodržen, mezititulky jsou dány autorem.
Zkrácení je značeno oddělením. Připomínáme, že pravopis se může lišit od posledních pravidel a zvyklostí. Přejeme
všem zájemcům příjemné chvíle nad jejím textem. Bude-li zájem čtenářů, můžeme v publikaci vybraných částí
Redakce
městské kroniky pokračovat.

Kronika

1954
...

Během roku přibylo zde několik nových rodinných domků. V trati “Nad městem” jsou to domky
F.Bělíčkové, jejž postavil n.p. Fruta, domek Kmínkův
a domek Boh. Buchty. 12. dubna t.r. přijela do Vizovic
70 členná skupina inženýrů a dělníků slovenské a
maďarské národnosti z jižního Slovenska za účelem
provádění státně důležité stavby, tzv. “technické pošty”
nad Garažijkou. V červnu a červenci byl zaveden vodovod též v dolní části Růžové ulice a v Nové ulici. Při
kopání vodovodního kanálu velmi pomáhali brigádníci
z Nové a Růžové ulice. Na podzim v září a v říjnu byl
vodovod zřízen i v ulici nad katolickým hřbitovem,
která dosud nebyla pojmenována.
Nevyjasněnost mezinárodních poměrů nedopřává
klidu myslím lidí, neboť otázka zachování světového
míru není vyřešena. V únoru t.r. upínala se pozornost našich občanů s určitými nadějemi ke konferenci zahraničních ministrů SSSR, USA, Velké Británie
a Francie konané v Berlíně, od 26.4. sledovali jsme konferenci zástupců SSSR, USA, Velké Británie, Francie,
Číny, Severní a Jižní Koreje v Ženevě. Výsledky byly
skromnější než byly naděje, ale je jisté, že cesta jednání je správnou cestou, i když vyžaduje hodně času a
trpělivosti.
...
Příprava voleb
V souvislosti s připravovaným zákonem o národních
výborech konaly se v lednu veřejné schůze občanů spojené s diskusí o novém zákoně. Místní národní výbor
vydává zvláštní zpravodaj “Vizovice kdysi a dnes”,
v němž jsou výstižně srovnávány poměry z doby před
první i druhou světovou válkou s poměry dnešními,
srovnávají se fakta, na něž se někdy zapomíná. Tak
byla zahájena uvědomovací kampaň v předvolebním
období.
...
Volby byly stanoveny na 16.května. Protože byli
současně voleni zástupci do místního národního výboru,
okresního národního výboru a krajského národního
výboru, dostal každý volič ve volební místnosti tři kan-

didátky se jmény kandidátů svého volebního obvodu,
barevně rozlišené. Volič mohl jméno kandidáta škrtnout,
jestli s ním nesouhlasil. Kandidáty navrhoval volební
obvod, závody nebo strany národní fronty a schvaloval
je akční výbor národní fronty (AVNF).
...
Aby byli občané s volebními zákony dobře seznámeni, byla ve všech obcích zřízena t.zv. Agitační
střediska, v nichž byly pro občany pořádány přednášky,
besedy s rozhovory o volbách a volebních předpisech. Ve
Vizovicích bylo zřízeno agitační středisko v sále střední
školy, kde se konaly přednášky a veřejné schůze, další
agitační středisko bylo v klubovně Valašskoslováckých
pálenic a v budově MNV. Činnost agitačního střediska
ve Vizovicích byla zahájena již v neděli 28.3. přednáškou
s programem hudebním a veselým lidovým vyprávěním.
Úvodem byl přednesen proslov o přípravě voleb a volebním zákonu. Každý týden, někdy i dvakrát v týdnu až
do voleb byly v agitačním středisku pořádány různé
podniky, při nichž bylo občanstvo dále informováno o
volbách.
...
V předvečer voleb, v sobotu 15.5.1954 byl uspořádán
lampionový průvod dvěma proudy, a to od sokolovny a
z protější strany města od Lapače. Oba proudy se sešly
na Wilsonově náměstí za střelby hmoždířů.
...
V den voleb 16.5.1954 vlály na veřejných budovách
prapory, také náměstí bylo dokola olemováno stožáry a
prapory. Volební místnosti byly slavnostně vyzdobeny.
Městský rozhlas po celý den vysílal reprodukovanou
hudbu a hlášení o průběhu voleb. Volby proběhly
klidně, bez jakýchkoliv rušivých příhod. Účast voličů
ve volbách byla velmi dobrá. Volby byly prováděny
demokraticky a tajnost hlasování byla zajištěna tím,
že každý volič po obdržení hlasovacích lístků vešel do
odděleného prostoru, kde mohl v případě nesouhlasu
s navrženým kandidátem jeho jméno na kandidátce
přeškrtnout.
...
Poměry hospodářské. Počasí.
Zima byla letos dosti tuhá, mrazivá. V první polovině
roku mrzlo neustále. Sněhu však bylo málo, ani ne 10
cm. Do poloviny ledna přibylo sněhu asi na 15 cm.
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Sníh napadl již před vánoci minulého roku a od té doby
zůstal ležet. Sucho na podzim minulého roku způsobilo,
že ve studnách výše položených v Nové ulici a v Růžové
ulici není vody, na Těchlova se denně dováží voda z
města. Po polovině ledna nastala obleva, ale v poslední
třetině měsíce přituhlo a ve dnech 26., 27. a 28. ledna
mrazy vrcholily . 25. ledna bylo -22°C, 27.ledna -25°C
a 28.ledna -28C. Mrzlo pak do konce měsíce a téměř
celý únor. Vydatného sněžení však nebylo. Koncem
února sníh většinou roztál. Počátkem března (5/3)
bylo již beze sněhu, jen na kopcích zůstaly ještě zbytky
sněhu. Půda rychle vysychala a již 10.3. lidé na jižních
stráních orali. Jaro bylo však letos mimořádně studené.
Po celý měsíc březen i duben nevystoupila denní teplota
nad 15 °C následkem stálých prudkých severních větrů
a plískanic, někdy i sněhových vánic. O velikonočních
svátcích 18. a 19.dubna ležel na kopcích sníh, avšak
v dolinách roztál. Příroda až do té doby byla pustá,
stromy holé, ani tráva nerostla.
...
Zemědělství
Na pozemcích JZD provádí se orba již traktorem
- i za večerní tmy při světlech reflektorů. V červnu byl
kravín JZD dostavěn a vybaven, takže 28. června bylo
uskutečněno společné ustájení dobytka. Na louce u
nádraží zřídilo JZD drůbežárnu.

...
Zemědělské práce
Na začátku července dostavily se bouřky a deště.
Prvního července napršelo 37,8 mm vody a 2.července
napršelo 68,2 mm vody, při čemž teplota v noci poklesla až na +8°C! Vláhy bylo třeba i k oživení pramenů, jež
byly už po několik let velmi oslabeny. Obilí však silně
polehlo. Následkem trvale deštivého počasí byla senoseč
špatná. Letos ani v polovině července nebyla senoseč
skončena. Mnoho jetele je ještě na polích na sušácích
a ostrévkách. Ještě 23. července sváželi lidé seno s pole
domů. Také žně se letos pro nepříznivé počasí dosti
opozdily. Léto je letos chladné a deštivé a tak žně začaly
až 23. července a to pouze ojedinělým sečením ječmene.
Teprve 26.7. kosily se i rži.
...
V týdnu od 2. srpna do 9. srpna byly žně v plném
proudu, což bylo umožněno trvale krásným, slunečným
počasím. Pšenice byla posečena a mnoho obilí bylo v
tomto týdnu svezeno do stodol. Začalo se i s kosením
ovsů. Přece však ještě většina obilí je na poli složena v
panácích. V polovině srpna hned začalo se mlátit. Obilí
se namnoze vozí z pole přímo k mlátičkám. Hučení
mlátiček zní nepřetržitě, mlátí se i v noci při elektrickém osvětlení.
...pokračování v příštím čísle

VIZOVICKÁ KONCERTNÍ SEZONA SKONČILA
Koncert pro violoncello a violu da gamba
ukončil XXXVII. sezonu Vizovického zámeckého
kulturního léta Aloise Háby. Jaká byla? Tuto otázku
si mohou položit a zároveň odpovědět pořadatelé
i návštěvníci koncertů. Hodnocení první poloviny
cyklu bylo zveřejněno ve Vizovských novinách
v měsíci srpnu, proto se k němu nebudeme již
vracet. V další části cyklu jsme se mohli nechat
unášet převážně tóny hudby, která zněla v době
dávno minulé. Soubor Societas incognitorum vokální soubor, jehož členem je vizovjan Miroslav
Hromádka, nám přednesl skladby autorů, žijících
na přelomu 16. a 17. století. Vystoupení bylo
přijato s velkými ovacemi. Koncert - klavírní recitál
Renaty a Milana Bialasových (otce a dcery, kteří
se ke svému vizovickému původu hrdě hlásí) byl
mimo předplatné. Chápu, že vstupné může udělat
mezeru v rodinném rozpočtu. Je ale škoda, že toto
vystoupení navštívilo, asi jen 50 lidí. Ti, kteří
zůstali doma, přišli o vysoce hodnotné umělecké
zážitky. Slovanské tance v originálním provedení
pro čtyřruční klavír tak, jak byly komponovány tak
hned neuslyšíme. A věřte mi, že bych tento zážitek
nevyměnil za ten nejdokonalejší CD se Slovanskými
tanci, zahranými kterýmkoli symfonickým orchestrem. Ale i tato návštěva pro nás byla poučením:
koncerty mimo předplatné příště nebudeme orgaVIZOVSKÉ NOVINY  10

nizovat. Dva poslední koncerty se nesly v duchu
barokní hudby jak co do hraných autorů, tak nástrojů.
V pátek 10.září nám zahrál Jiří Hošek na violoncello
za doprovodu Hany Kimelové na cembalo virtuosní sonáty 17. a 18. století. Provedené skladby byly
ukázkou toho nejlepšího a nejnáročnějšího violoncellového partu, který nám období baroka zanechalo. Ve
stejném duchu byl i poslední koncert Jana Škrdlíka
na violu za doprovodu barokní violy da gamba v
podání Kateřiny Schwarzové. Poslední koncert byl s
mírnými překážkami - byl zahájen asi o čtvrt hodiny
později kvůli pozdnímu příjezdu umělců, kteří uvízli
v dopravní zácpě způsobené dopravní nehodou na
dálnici. Nic to ale neubralo na skvělém uměleckém
provedení.
Předkoncerty žáků ze Základní umělecké školy
měly rovněž velmi dobrou úroveň. Jejich zařazení do
našeho programu bylo kladně přijato jak většinou
návštěvníků, tak pedagogy i samotnými žáky, kteří
dostávají příležitost vychutnat si všechno, co k
vystoupení před publikem patří: trému, obavy z
možných přehmatů i potlesk, který je povzbudí do
dalšího učení. Počítáme s tím, že v příští sezoně,
bude-li zájem, budeme s vystoupeními žáků počítat
asi ve stejném rozsahu jako letos.
O pocitech našich hostů - umělců - vypovídají
jejich reakce v naší Kronice.Vesměs je to chvála
inspiračního prostředí zámeckého sálu, jeho akustika,
vnímavého a pozorného publika i dobrá organizace
koncertů. Pro ilustraci některé zápisy přetiskujeme,
ale kdo by měl zájem, může si Kroniku prohlédnout
v klidu a podrobněji.
Co náš čeká příští rok? Kruh přátel hudby pracuje
na výběru termínů, umělců i souborů na organizačním
zajištění tak, aby pokud možno zádrhelů bylo co
nejméně. Práce je to dost náročná. Kromě sladění
termínů s možnostmi umělců je nutné dodržet některé
podmínky našeho hlavního sponzora - Českého
hudebního fondu Praha. S čím, nebo s kým v příštím
roce počítáme? V oblasti vokální tvorby bychom u
nás rádi uvítali Martinu Kociánovou, která kromě
toho, že moderuje na PRIMĚ, se věnuje i zpěvu.
V oblasti hudebně-literárních pořadů počítáme s
vystoupením Hany Maciuchové, jako hudební zajímavost bychom rádi pozvali Rautquartet - což je
výběr hráčů z Filharmonie B.Martinů ze Zlína, kteří
na klasické hudební nástroje hrají jazz Gerschwina a
pod. Z nástrojových zajímavostí vybrali členové KPH
tubový kvartet. Dále s Benewitzovým kvartetem,
které v našem zámku s velkým úspěchem vystoupilo
v letošním roce v rámci koncertního cyklu moravských
měst Concentus Moraviae.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se
na úspěchu letošního XXXVII. cyklu Vizovického
zámeckého kulturního léta Aloise Háby podíleli:

je to především správa státního zámku Vizovice s kastelánkou p. Janou Pluhařovou, manželům Ježovým za
přípravu sálu a zajišťování občerstvení v přestávkách
koncertů, paní Burgetové s rodinou za výpomoc při
úklidu po skončení koncertů, dále všem sponzorům,
kteří přispěli finančně nebo věcnými dary:
Českému hudebníhu fondu Praha,
Nadaci Leoše Janáčka Brno,
firmě Rudolf Jelínek Vizovice,
lékárně Milosrdných bratří Dr. Hanákovi Vizovice,
lékárně Jižní svahy Dr.Oreské Zlín,
zahradnictví Juflor - Jurečka Vizovice,
firmě SYKORA Vizovice,
firmě ROSTRA Vizovice,
MUDr. Zavřelové Dagmar Vizovice,
firmě Valendin spol. s r.o.
Zároveň děkuji všem členům KPH za spolupráci
při organizaci od plánování sezony až po její realizaci.
Dík patří i ředitelce Domu kultury paní Trlicové,
na které leží hlavní úkol - dát celé sezoně konkrétní
podobu od uzavření smluv s vybranými umělci až
po materiální zajištění - tisk permanentek, plakátů,
zajištění noclehů pro vystupující, jednání se sponzory
apod.
Dík patří i vám všem, pro které tento cyklus organizujeme - našim abonentům a stálým návštěvníkům
za jejich zájem o hudbu, kterou jim nabízíme i za
prostředí, které pro umělce vytvářejí. Do příštího
setkání v květnu 2005 přejeme všem hodně pohody,
zdraví a vzpomínek na krásné zážitky z koncertů.
jhr
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Literární večer
“Bývali dlabači nátury sporé,
čase nezastavíš, roky sú hore,
půjdeme životem s věrnú robú,
budeme vzpomínat dřevěnú dobu.”
(Úryvek z básně KADLB, z nové knihy J.Zeťka
“Podřevnická zastavení”)
V pátek 8.října se v 18,00 hod. konal v Domě
kultury ve Vizovicích literární večer věnovaný nové
knize “Podřevnická zastavení”. Tato kulturní akce byla
pořádána v rámci Týdne knihoven a uskutečnila se ve
spolupráci Městské knihovny Josefa Čižmáře, Domu
kultury Vizovice a Městem Vizovice. Hlavními protagonisty tohoto večera byli Ing. Jan Zeťěk, který je autorem
knihy “Podřevnická zastavení” a akademický malíř pan
Jiří Holík, který tuto knihu ilustroval.
Součástí večera byla také výstava obrazů Jiřího
Holíka. V příjemném prostředí KD se hosté potěšili
vyprávěním o tom, jak tato kniha plná poezie, psaná
ve valašském nářečí, které se pomalu vytrácí z našeho
slovníku vznikala, a proč ji ilustroval právě malíř Jiří
Holík, o jehož životě a díle se hosté dozvěděli mnoho

zajímavého.
Atmosféru večera dokreslovaly hudební vstupy
sourozenců Krbkových a čtení z nové knihy v podání
pana učitele Miroslava Záhořáka, Viléma Kolaříka a
Zuzany Štalmachové. Celým večerem přítomné provázela
místostarostka paní Alena Marvanová.
V závěru tohoto setkání proběhla autogramiáda s
prodejem nově představované knihy. Popřejme touto
cestou Ing.Janu Zeťkovi a jeho knize “Podřevnická
zastavení” hodně spokojených čtenářů a současně akademickému malíři Jiřímu Holíkovi k jeho významnému
životnímu jubileu spoustu radosti do života a výtvarné
inspirace!
-ZŠ-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ:
Kristýna Krocová
rodiče: Dalibor a Věra roz. Dohnalová
Jan Černobila
rodiče: David Černobila a Kristýna Karičková
Jiří Dobiáš
rodiče: Milan a Hana roz. Manďáková
Nikola Sláčíková
rodiče: Petr Sláčík a Věra Kalendová
Veronika Šolcová
rodiče: Karel a Alena roz. Svobodová
Tomáš Frank
rodiče: Vlastimil a Petra roz. Žebráčková
Štěpán Zábojník
rodiče: Jiří a Eva roz. Šulcová
Josef Machů
rodiče: Josef a Štefánia roz. Šusteková
Rostislav Štěpáník
rodiče: Jaromír a Veronika roz. Bašandová
Aneta Tomšová
rodiče: Bedřich a Jana roz. Přichystalová
Petra Máčalíková
rodiče:Jiří a Aranka roz. Trávníčková
Jáchym Rafaj
rodiče: Ladislav Rafaj a Petra Kalendová roz. Stromšíková

Petr Konečný
rodiče: Petr a Irena roz. Navrátilová
Sabina Kneifelová
rodiče: David a Jitka roz. Barcůchová
ÚMRTÍ:
Lubomír Pšenčík, Masarykovo nám., 68 let
František Meluzín, Růžová, 77 let
Ladislav Frank, Slunečná, 35 let
František Sklář, Štěpská, 63 let
Božena Lednická, Sadová, 91 let
SŇATKY:
Miroslav Papp, Vizovice - Petra Valčíková, Vizovice
Jiří Šimek, Vizovice - Zuzana Peřinová
Ondrej Kubišta - Petra Rozsypálková, Vizovice
Jaroslav Zbranek, Vizovice - Jana Kubová
Milan Vaněček - Petra Vlhová, Vizovice
Tomáš Blinka, Vizovice - Kateřina Bortlová
Pavel Liška, Vizovice - Andrea Kadlecová
Marián Beneš - Šárka Tomisová, Vizovice
Roman Dolanský, Vizovice - Silvie Maděričová,
Vizovice
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DŮM KULTURY VIZOVICE
Seznam akcí na měsíc ŘÍJEN, LISTOPAD a PROSINEC 2004
2.11.2004
16,00
4.11.2004
16,00
11.11.2004 16,00
18.11.2004 16,00
19.11.2004-26.11.2004
19.11.2004 19,00
23.11.2004
9,00
23.11.2004 16,00
25.11.2004 16,00
30.11.2004 16,00

kurz hedvábí na sebe
kurz paličkování I.II
kurz paličkování III.
paličkování I.II
výstava - Keramika pí. Jančíkové
John Murell - Poslední léto (hrají: Marta Vančurová, Vlastimil Harapes)
pohádka Sněhová královna (DIVADLO MALEhRY)
Decoupage jako malovaná
kurz paličkování III.
kurz figurky ze sena

2.12.2004
4.12.2004
7.12.2004
9.12.2004
12.2004
12.2004
16.12.2004

kurz paličkování I.II
Mikuláš
kurz voskové svíčky
pohádka Krakonošův klobouk (hraje Divadelní agentura Praha)
Vánoční výstava (termín bude upřesněn)
Vánoční koncert (termín bude upřesněn)
kurz paličkování III.

16,00
16,00
9,00

16,00

Ve společenské místnosti č. 226 probíhají kromě již uvedených kurzů také různé rodinné i společenské akce, různá
školení.
Pokračuje také výuka hudebních a jazykových kurzů.
Dále v sále DK budou zasedání SDH a Křesťanských sborů.
Ve vestibulu se konají pravidelná setkání důchodců, výuka autoškoly, prodeje různých druhů zboží, předváděcí
akce.
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na Vaši návštěvu.
Do jednotlivých kurzů tvořivé tvorby se můžete přihlásit osobně v DK Vizovice nebo telefonem na číslo 577 599
-JT191 (i záznamník).

Informace pro občany
Pečovatelská služba Vizovice zajistí v domácnostech úkony širokého rozsahu dle potřeby seniorů. Je možné i mimo
jiné žádat:

• nákupy, pochůzky, úklidy, praní prádla, dovoz oběda
• dohledy u klientů, doprovody na vyšetření k lékařům
• společnici na procházky a rozmluvu
• ošetřovatelské a hygienické úkony i u ležících klientů
Tyto naše služby nabízíme zvlášť v době, kdy rodinní příslušníci jsou v zaměstnání a nemohou se postarat o své
blízké.
Bližší informace podá okrsková sestra Pečovatelské služby Krajčová Silvie na tel: 577 453 396
nebo osobně v kanceláři Domu s pečovatelskou službou.
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ŠKOLY
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SLUŽEB
1.září 2004 zahájila Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště služeb již 26. ročník svého úspěšného
fungování ve Vizovicích. Za tu dobu se stala nejen
nedílnou součástí města Vizovice, ale i školou s prestiží
a úspěchy v kraji i v celé republice.
Mezi obory, které škola nabízí, patří:
1. Tříleté učební obory - kadeřník
- fotograf
- krejčí
2. Čtyřletý učební obor s maturitou - kosmetička
3. Čtyřletý učební obor s maturitou - oděvnictví
4. Dvouleté denní nástavbové studium - podnikání v
oborech obchodu a služeb
Školu navštěvuje celkem 600 žáků, za jejich teoretickou výuku i odborný výcvik zodpovídá 56 pedagogických pracovníků. Pro žáky ze vzdálenějších míst
zřídila škola domov mládeže, který ubytovaným nabízí
i možnosti různého vyžití ve volném čase - formou
kroužků, besed, divadelních představení. V brzké době
čekají internát rozsáhlé změny, je zpracován projekt
na přebudování a modernizace. Vedení školy neustále
vylepšuje prostředí celého areálu a podmínky výuky,
a tak v nedávné době byla zřízena nová počítačová
učebna, byla rekonstruována kadeřnická provozovna a
upravena kuchyň, aby odpovídala normám Evropské
unie.
Za zmínku jistě stojí akce, které nás čekají v
nejbližším období. V týdnu od 4.10. - 8.10. naše
žákyně zastupovaly obory kosmetička a krejčí v Českých
Budějovicích na setkání učebních oborů Vzdělávání
a řemeslo. V měsíci říjnu se obory oděvnictví a krejčí

představí na Mladém módním tvůrci v Jihlavě. V
rámci Dne jazyků je pro studenty němčináře připraven
zájezd do Vídně. Průběžně se také budeme zapojovat
do odborných, literárních, jazykových, matematických
i sportovních soutěží. V loňském roce žáci dosáhli
významných úspěchů, a tak jim budeme držet palce i
v tom letošním. Pozornost si zaslouží i účast naší školy
v mezinárodních projektech a soutěžích, za všechny
jmenujme CENTER (účast tří škol tří zemí - Vizovice Prešov - Tarnow), COMENIUS, SCHOOL VIRTUAL
YOUTH - pro obor fotograf.
Jako každý rok zveme i letos Vizovjany i obyvatele okolních vesnic do našich provozoven, kde sami
mohou posoudit úroveň přípravy budoucích kadeřnic,
kosmetiček, fotografů i krejčových. Těšíme se na všechny
a doufáme, že s našimi službami budou maximálně spokojeni. Více informací naleznete na webových stránkách
www. souviz.zlinedu.cz
Mgr. Jana Tomkovičová

Nadějné mladé kadeřnice...

Prázdniny
Prázdniny
jsou obdobím,
kdy žáci a učitelé
s překvapením zjišťují,
že smyslem života může být neučit se a neučit

První září je den,
kdy učitelé a žáci
při kontrole absence zjistili
a třídní knihu, co důkaz, měli
že dva měsíce (si) nechyběli...

VIZOVSKÉ NOVINY  14

září 2004 M.B.

Rusava 2004
Letošní letní pobytový tábor se uskutečnil ve dnech
31.7.-7.8.2004 v rekreačním středisku Jestřabí na Rusavě
a zúčastnilo se jej 32 dětí z DDM Astra Vizovice, 15
dětí z TOM Čižici 19178 a 11 dospělých. Děti byly
rozděleny do 4 oddílů a každý měl své dva vedoucí.
Tábor měl převážně sportovní charakter a jeho
zajištění bylo dosti náročné, nejen po stránce
materiální.

Na úvod byla zařazena cyklistika. Celkem 18 dětí se
dopravilo na tábor a zpět na vlastních kolech. Přepravu
tam i zpět zabezpečovali 4 vedoucí, zdravotník a doprovodné vozidlo. V průběhu tábora děti absolvovaly ještě
2 půldenní cyklotrasy. Každý z těchto mladých cyklistů
najezdil téměř 110 km. Odborné vedení a průběh
zabezpečovali dva kvalifikovaní vedoucí - profesionální
cyklisté.

Po jednodenním odpočinku následoval vodácký
výcvik, který se uskutečnil na přehradě na Rusavě
a zúčastnily se jej téměř všechny děti. Výcvik byl
připraven ve spolupráci s Ing. J.Česnekem ze Vsetína,
který zároveň zabezpečoval odborné vedení a zdarma
zapůjčil oddílový vodácký materiál. Hlavním cílem bylo
naučit děti základním vodáckým dovednostem a začít s
přípravou na plánovanou velkou jarní vodáckou akci.
Pro výcvik byly použitý prakticky všechny současné
typy gumových nafukovacích lodí v provedení K1 a K2
a pevné laminátové kajaky

Náročná byla nejen přeprava všech 11 lodí, ale také jejich příprava a zajištění potřebného materiálu pro oba výcvikové
dny. Závěrem dvoudenního vodáckého výcviku byl připraven vodní slalom a další atraktivní vodácké hry.
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Program tábora pokračoval horolezeckým výcvikem, který
se uskutečnil na cvičné skále v lokalitě Skalné (od tábora asi
5,5 km). K výcviku byla použita profesionální horolezecká
výzbroj s dokonalým jištěním a odborným vedením. Cílem
bylo naučit děti základním horolezeckým dovednostem
a začít s přípravou dětí - zájemců na plánované sobotní
oddílové lezecké akce, které budou pořádány pro děti a
mládež z Vizovic a okolí v zimních měsících 2005 na cvičné
stěně ve Zlíně. Téměř všechny táborové sportovní discipliny
a soutěže byly zahrnuty do táborové olympiády členěné na
tradiční discipliny - běh, hod granátem, skok z místa, fotbal,
odbíjená, střelba ze vzduchovky, stolní tenis a netradiční discipliny - leh/sed, náročné orientační závody, petanque, ringo,
floorball atd.

Své místo měla pochopitelně i turistika - výlety na Hostýn,
Pardus a Skalné, poznávací výlety do okolí, plavání na
koupališti na Rusavě a na přehradě a byla sehrána dvě
mezitáborová přátelská fotbalová utkání. Ve volných chvílích,
kterých nebylo mnoho, děti malovaly trička, pletly náramky
a hrály Abalone a Carcassone. Bylo pamatováno na posezení
u táborového ohně a zpívání s kytarou. Karneval a diskotéka
se soutěží o nejlepší masku a o nejlepší taneční páry byly
pěkným zakončením celého tábora.
Manželé Šimoníkovi, vedoucí táboru
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ROZVRH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PŘI DDM ASTRA VIZOVICE,
ŠKOL. ROK 2004 - 2005
Pondělí:

Sportovní hry, aerobik
Klubíčko
Sportovní hry
Cvičení rodičů s dětmi
Floorball
Hra na zobcovou flétnu
Hra na zobcovou flétnu
Kalanetika

12 - 15:30
14 - 16:00
14 - 15:00
16 - 17:00
13 - 14:00
13 - 14:00
15 - 17:00
18 - 19:30

tělocvična ZŠ Zádveřice
DDM Astra
Jasenná
tělocvična ZŠ, nová škola
Jasenná
Jasenná
DDM Astra Vizovice
tělocvična ZŠ, náměstí T.G.M.

Úterý:

Výtvarný kroužek
Vaření
Školáček
Správní kluci
Zdrav.cvičení a SG
Florbal 1. a 2.
Míčové hry

15 - 17:00
13:30 - 15:00
13:30 - 15:00
15 - 16:00
16 - 17:00
15 - 17:00
17 - 18:00

Jasenná
DDM Astra
DDM Astra
tělocvična ZŠ, nám. T.G.M.
tělocvična ZŠ, nám. T.G.M.
tělocvična ZŠ, nová škola
tělocvična ZŠ, nám T.G.M.

Středa:

Školáček
Floorball
Volejbal
Stolní tenis
Baby studio
Keramika
Aerobik
Floorball - hoši 2. a 3.
Sebeobrana
Radiomodelářský

13:30 - 15:00
13 - 14:00
14 - 16:00
17 - 18:00
16 - 17:00
15 - 17:00
16 - 18:00
15 - 16:00
18 - 19:00
15 - 16:00

DDM Astra
Jasenná
tělocvična ZŠ, nová škola
tělocvična ZŠ, nám. T.G.M.
tělocvična ZŠ, nám. T.G.M.
DDM Astra
tělocvična ZŠ, nová škola
tělocvična ZŠ, nám. T.G.M.
tělocvična ZŠ, nám. T.G.M.
DDM Astra

Čtvrtek:

Angličtina hrou
Výtvarný kroužek
Přírodovědný
Zdravověda
Aerobik II.
Kalanetika

13:45 - 15:45
15 - 17:00
14 - 16:00
13 - 14:00
16 - 18:00
18 - 19:00

DDM Astra
DDM Astra
Jasenná
Jasenná
tělocvična ZŠ, nám. T.G.M.
tělocvična ZŠ, nám. T.G.M.

Pátek:

Hra na kytaru - zač.
RC auta 1:18
Atletika

14:30 - 15:30
15 - 18:00
13 - 15:00

DDM Astra
tělocvična ZŠ, nám. T.G.M.
tělocvična ZŠ, nová škola
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SPORT
MISTROVSTVÍ ČR V MTBO - DT RAČNÉ 2004 VIZOVICE
Oddíl orientačního běhu TJ Sokol Vizovice
uspořádal o víkendu 26 a 27.6.2004 v Lidečku
Mistrovství republiky v MTBO štafet a mistrovství
na dlouhé trati. Závod se konal za pěkného počasí.
Skupina bajkerů pod vedením Pavla Najbrta a Dalibora
Kroce přichystala náročné mistrovské tratě, které byly
současně jedny z nominačních závodů pro podzimní
mistrovství světa v Austrálii.

Medajle byly rozděleny takto:
Ženy elita 14,6 km 780m převýšení 14 kontrol
1. La Cerbonara Hana TJ Tesla Brno
126,11 min.
2. Folprechtová Jarča OOB TJ Turnov
130,20 min.
3. Chmelíková Jana OK Loko Pard.
134,14 min.
Muži elita 28,7 km 1290 m převýšení 22 kontrol
1. Tomeček Lubomír
Continental KHS Bike Team
177,44 min.
2. Ševčík Martin TJ Tesla Brno
189,05 min.
3. Šrůta Milan OK Jiskra Nový Bor
189,20 min.
Štafety ženy
1. TJ Tesla Brno
2. OK Jiskra N.Bor
3. KOS Slavia VŠ Plzeň

246,34 min.
246,47 min.
251,26 min.

Štafety muži
1. Pellś MTBO Team
2. TJ Tesla Brno
3. USK Praha

201,26 min.
211,49 min.
212,28 min.

MISTROVSTVÍ ČR ŠTAFET A KLUBŮ 2. - 3. 10. 2004
Mistrovství České republiky
štafet a klubů 2. a 3.10. 2004 nedaleko hradu Žebráku na Křivoklátsku
za účasti všech klubů se zúčastnila i
naše výprava z Vizovic, kde naše
družstvo dospělých skončilo na
pěkném 34 místě.
Nejúspěšnějším členem výpravy
se stal Tonda Bednařík, který startoval
za žákovský výběr Valašské oblasti.
Závod měl dramatický průběh, po
1.úseku vedla Ještědská oblast, pak
šla do čela Haná, avšak na 6 úseku
ztratila 10 minut a dotáhly se na ni
družstva Východočeské a Valašské
oblasti. Vše rozhodl poslední úsek
- nejrychlejší byl finišman Valašské
oblasti náš Tonda Bednařík.
-JK-

Finišman Valašské oblasti - Toník Bednařík
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RC AUTA 1:18 PŘI DDM ASTRA VIZOVICE
V dnešním čísle Vizovských novin bych Vám chtěl přiblížit poslední závody ve Vizovicích.
Tabulka výsledků
První kategorie nazvaná “open” či-li otevřená - spočívá v použití různých tuningových dílů, silných motorů
s libovolným počtem bateriových článků. Označení 04 jsou upravované čtyřkolky, 02 jsou tovární odpružené
dvoukolky s diferenciálem. Děvčata Jana a Ivana Balcovy jely svůj první závod a vedly si vcelku úspěšně. Mladší
Iva - 7 let najela na starší Janu - 9 let dokonce za dvě finálové jízdy 9 kol. Kluci Schillerovi jeli taktéž první závod
v 1:18.
Druhá kategorie E4 (čtyřkolky) spočívá v jednoduchosti a v té je síla. Tyto modely jsou postaveny přímo z
krabice či-li ze stavebnice a to bez tuningových dílů, 5 pohonných baterií a motor Hudý 180. Všechny modely
byly pod označením X-Ray 18, vyráběné na Slovensku firmou Juraj Hudý. Vsetínští Jirka a Tomáš svedli mezi
sebou obrovskou bitvu. Při jízdě jejich skupiny bylo v tělocvičně opravdové ticho.
Třetí a neméně zajímavou skupinou je kategorie E2, čili dvoukolky. Stavební pravidla hvoří - el. motor řady
280-300, nerozebíratelný, pohon čtyři články, pohon pouze zadní nápravy a tato náprava musí být bez diferenciálu. V této kategorii jsou všechny modely postavené amatérsky a v tom je taky ta krása! Rozdíly mezi ECO2 a
ECO4 jsou ve výsledkové listině patrné, ale... kdyby vsetínský Roman Štalmach nemusel ze závodů odjet na jiné
závody ve Zlíně a další finálovou jízdu by najel dalších 55 kol a možná i více, tak jeho součet ze tří finálovek by byl
minimálně 165 kol. Tak a teď se podívejte, kde by figuroval v celkovém hodnocení. Další škodou v této kategorii
bylo to, že ze vsetínského kroužku nepřijeli žáci. Tam totiž budou začínat letošní kroužek asi až koncem října,
zatím co my jezdíme od 3.září. Jediný ze vsetínských žáků Jakub Ferenc se lepší závod od závodu a šlape vizovským
klukům statečně na paty. Můj syn a já jsme mezi sebou sváděli velký boj a tak další dva nám ujeli - Zdeněk Novák
zajel svůj životní závod a po zásluze skončil druhý za Tomášem Pečeňou, který je v kroužku a na závodech zatím
nedosažitelný. Každý, kdo ho vidí jezdit, o něm říká, že “roste”!
Závěrem chci všem čtenářům říci, že všichni tito kluci mají naprosto shodně postavené modely, byť jen s
nepatrnými odchylkami, které Vy byste sotva postřehli. Věřím, že Vás výsledky našich kluků potěšily, tak jako
mne.
V neděli 31. října v tělocvičně staré školy ve Vizovicích odstartuje 1. závod z devítidílného seriálu závodů
Valašského království. Pět závodů se jede ve Vizovicích, čtyři na Vsetíně. Další plánované závody tohoto seriálu
naleznete na internet.stránkách http”/rc-cars.rulez.cz a zde také naleznete mnoho zajímavostí a výsledkové listiny
ze závodů. V dalším, prosincovém čísle VN Vás seznámím s tím, jak si Vizovice v pohárovém závodě vedou. Věřím,
že to bude dobré čtení!
Za RC auta 1:18 ve Vizovicích František Stodola, tel. 577 452 860

VÝSLEDKOVÁ LISTINA (volný závod RC automobilů 1:18 ve Vizovicích dne 26.9.2004)
Absolutní
pořadí

Pořadí
v kategorii

Jméno

Klub

Kategorie

F1

F2

F3

F4

Součet
kol

5
7
8
14
15
16
1
2
3
4
9
6
10
11
12
13
17

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Drahomír Čevela
Ivo Kavánek
Pavel Schiller
Jakub Krajča
Marek Schiller
Jana, Ivo Balcová
Jiří Soukup
Tomáš Solanský
Radovan Solanský
Petr Soukup
Zdeněk Janoš
Tomáš Pečeňa
Zdeněk Novák
František Stodola
Fanánek Stodola
Jakub Ferenc
Roman Štalmach

Otrokovice
Zlín
Mor. Třebová
Vizovice
Mor. Třebová
Zlín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vsetín
Vsetín

O2
O2
O4
O2
O4
O2
E4
E4
E4
E4
E4
E2
E2
E2
E2
E2
E2

51/10:7
49/10:5
48/10:1
37/10:15
40/10:2
20/10:20
59/10:4
57/10:8
58/10:4
54/10:3
46/10:2
50/10:10
44/10:12
42/10:4
43/10:2
25/10:11
55/10:3

43/N
49/10:2
47/10:9
42/10:15
21/N
27/10:4
59/10:9
59/10:6
57/10:10
53/10:1
47/10:5
49/10:1
46/10:10
44/10:1
42/10:18
40/10:11
55/10:13

51/10:1
51/10:4
50/10:2
40/10:7
42/10:16
26/10:7
56/10:1
53/10:1
58/10:10
52/10:8
49/10:1
51/10:3
46/10:13
45/10:4
45/10:11
45/10:14
nejel

54/10:11
52/10:6
52/10:11
44/10:12
42/10:14
28/10:18
59/10:3
60/10:8
57/10:9
52/10:7
50/10:11
51/10:1
47/10:17
46/10:8
45/10:7
44/10:8
nejel

156
152
150
126
124
81
177
176
173
159
146
152
139
135
133
129
110
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Informace o průběhu 2. Jelínkova vizovického koštu

2.Jelínkův vizovický košt se konal dne 20.srpna tohoto
roku v areálu společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.
Do koštu zájemci přihlásili 620 vzorků ovocných destilátů,
převážně z Moravy a Čech, některé soutěžní vzorky, stejně
jako loni, pocházely ze zahraničí. Vzorky byly rozčleněny
do kategorií slivovice, meruňkovice, hruškovice, třešňovice,
jablkovice a ostatní ovoce nebo směsky.
Hodnocení provádělo 150 degustátorů, kteří byli
rozděleni do 30 odborných komisí a posuzovali čistotu,
vůni, chuť, jemnost a perzistenci (délku trvání) chuťového
vjemu destilátů pomocí 20 bodobé stupnice. Hodnocení
každé komise řídil kvalifikovaný degustátor se zkouškami pro
provádění degustací destilátů nebo vín. V řade komisí zasedli
též Vizovjané.
Odborné komise ze všech přihlášených vzorků vybraly
50 nejlepších, které postoupily do tzv. “finále”. Finálové
ohodnocení vybraných vzorků prováděli pouze kvalifikovaní
degustátoři a zvolili absolutního šampiona koštu, kterým
se (opět) stala hruškovice, letos přivezená panem Josefem
Lupačem z Hodonína. Vítězná hruškovice pochází z roku
2000 a obdržela 19,31 bodů. Oceněna byla též nejlepší
“páleničářská” obec, za kterou byla zvolena obec s nejlépe
hodnocenými vzorky. Na tomto vítězném stupínku byly
Vizovice vystřídány Velkou nad Veličkou.
Ocenění získal i vítěz pěstitelského pálení u naší firmy
RUDOLF JELÍNEK a.s., v podobě pálení zdarma během
letošní sezony. Této soutěže se účastnily pouze vzorky, které
byly vypáleny v pěstitelské pálenici RUDOLF JELÍNEK a.s.
na Razově a vítězem se stala slivovice pana Luďka Vraníka z
Trnavy s 18,95 body.
Hlavní ceny byly předány vítězům na pódiu Trnkobraní.
Prvních 109 nejlépe hodnocených účastníků bylo oceněno

věcnými cenami. Nevyzvednuté ceny jsou v sídle naší
společnosti uloženy a jsou připraveny k vyzvednutí v podnikové prodejně do konce letošního kalendářního roku. V
pracovní dny v době od 6:00 do 18:00 hodin, v sobotu od
7:00 do 12:00 hodin. Předání věcných cen probíhá proti
předložení občanského průkazu. Zde je možné také převzetí
katalogu s kompletními informacemi a výsledky koštu.
Rádi bychom všechny již nyní pozvali na 3.ročník
Jelínkova vizovického koštu, který by se měl uskutečnit v
pátek 19.srpna 2005 (předběžný termín) opět v areálu naší
společnosti. Pozvěte Vaše přátele, známé a sousedy. Věříme,
že se Vizovicím opět podaří dodat do koštu nejvíce kvalitních
vzorků a pohár pro nejlepší obec se v příštím roce opět vrátí
k nám do Vizovic.
Dovolte nám, abychom tuto příležitost využili k pozvání
na pěstitelské pálení v naší firmě. Naše pěstitelská pálenice
disponuje moderním jednovsádkovým zařízením německé
firmy Holstein, kvas se do kotlů čerpá čerpadlem, kotle jsou
duplikátorové, vyhřívané párou, takže kvas se ohřívá
rovnoměrně po celém obvodu bez nebezpečí připálení.
Pálenice disponuje kvalitním integrovaným čistícím
zařízením, které po každém kvasu celé zařízení kompletně
vymyje. Informace Vám ochotně poskytnou naši pracovníci
na telefonních číslech 577 686 180 nebo 577 686 116,
případně též 577 686 129. Přejeme Vám kvalitní pálenku z
letošní sklizně.
Martin Déva, RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice, 27.9.2004

Vítězové jednotlivých kategorií

Šampión:
Josef Lupač, Hodonín, hruškovice 2000, 19,31 b.
Slivovice:
Jan Melichárek, Velká nad Veličkou, 19,23 b.
Meruňkovice:
Jean Gauthier, Francie, 18,85 b.
Hruškovice:
Josef Lupač, Hodonín, 19,31 b.
Třešňovice:
Zdeněk Lysý, Mutěnice, 19,05 b.
Jablkovice:
Václav Juříček, Kozlovice, 18,94 b.
Ostatní a směsky:
Josef Stávek, Němčičky a R.JELÍNEK, shodně 18 b.
Nejlepší obec:
Velká nad Veličkou
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KONEC SEZONY NA VIZOVICKÉM ZÁMKU
šermu a tance Virtus Vincit ze Zlína. Ve spolupráci s
těmito mladými lidmi bychom rozhodně chtěli v dalších sezónách pokračovat, a to při přípravě i jiných
druhů kulturních akcí.
Na závěr sezóny jsme tradičně počítali s nočními
prohlídkami. Rezervace a předprodej vstupenek byl
s ohledem na zkušenosti z předchozích let zahájen
již 1. září. Přesto si většina zájemců nechala zajištění vstupenek až na poslední chvíli, a tak jsme museli
mnohé opět odmítnout. Až dosud jsme připravovali
každý rok téma a způsob provedení nočních prohlídek nově. Vloni však byla jejich příprava mimořádně
náročná a protože bylo z bezpečnostních důvodů nutné chodit v malých skupinkách, na řadu zájemců se
prostě nedostalo. Proto jsme se letos rozhodli loňské
prohlídky zopakovat. Mnohé návštěvníky to možná
odradilo, ale byli naopak tací, kteří šli i na reprízované
prohlídky rádi znovu a nejednou. Ve dvou večerech se
uskutečnilo 26 prohlídek, v nichž prošlo zámkem kolem 450-ti návštěvníků. Jako „bonus“ byla mimořádně otevřena také zámecká krypta, do níž návštěvníci
vstupovali maximálně ve dvojicích a mohli nám na
velký arch papíru napsat svůj vzkaz. Potěšilo nás, že
vzkazy z obou večerů byly veskrze kladné a potěšující.
Proto všem děkujeme za názor a za uznání – je pro nás
cennou motivací do dalších let.
V současné době je vizovický zámek již uzavřen.
Letošní sezóna skončila mimořádně 20. září. Reprezentační sál, v němž se konají koncerty a svatební obřady, měl totiž v havarijním stavu původní parketovou
podlahu a její opravu již nebylo možné odkládat, a to
ani na konec sezóny, který je obvykle 31.10. Podzim
je totiž v zámku vždy ve znamení prudkých teplotních
změn a ty by mohly práci podlahářů vážně zkomplikovat. Současně s opravou parket nastoupila do zámku
rovněž jiná ﬁrma, která provedla modernizaci zabezpečovacího zařízení. S těmito pracemi je návštěvnický provoz skutečně neslučitelný, a tak se letos uloží
zámecké interiéry k zimnímu spánku poněkud dříve.
I když ne tak docela – jako každou zimu připravíme
i letos pro další sezónu nějakou novinku: po mnoha
letech bude z prvního patra vystěhována část zámecké knihovny zpět na své místo ve druhém patře a do
uvolněného pokoje se vrátí původní instalace – pokoj
komorníka. Však tam po něm zbyl ještě z hraběcí pracovny zvonek …

…byl v letošním roce ve znamení hned několika mimořádných akcí. Kromě probíhajícího cyklu koncertů
vážné hudby, který má na zámku už své pevné místo,
byly připraveny ještě akce méně vážného charakteru.
Už před prázdninami jsme vás zvali k návštěvě „Rozkvetlého zámku“ – 25.8. se k nám totiž sjelo 50 účastníků celostátního semináře aranžování živých květin
v historickém interiéru. Za 3 dny trvání semináře zde
vytvořili kolem 120-ti květinových aranžmá, kterými
jsme vyzdobili celý zámek včetně zámecké kaple. V
jejích prostorách připravili profesionální zahradníci
dokonce svatební výzdobu. K aranžování bylo během
semináře využito kolem 3000 květů. Kdo v tyto dny
navštívil vizovický zámek, rozhodně nebyl zklamán!
Za 5 dní trvání akce jsme v zámku přivítali kolem
650-ti hostů. Přiznám se však, že při tak pečlivé propagaci jsem očekávala mnohem větší zájem veřejnosti,
tak, jak je to při těchto příležitostech na jiných památkových objektech obvyklé… Všem, kteří projevili
Věříme, že nám svou přízeň zachováte a že se na
svůj zájem a přišli, jsme vděční, že naše snaha nevyšla
novinky ve vizovickém zámku přijdete v novou sezónaprázdno.
nu 2005 podívat.
Jana Pluhařová
Další akcí bylo Večerní dostaveníčko pod balkónem. Poměrně hojná účast diváků nás mile překvapila a snad se líbilo i vystoupení skupiny historického
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40 LET ZO ČSCH VIZOVICE
V roce 1936 byla poprvé založena ve Vizovicích
organizace “Svaz chovatelů drobného zvířectva”.
Zakládajícími členy byli: př. Akulšín, Bečica, Lednický,
Bureš, Jaša, Florjančič Alois, Hrejsa, Hába a Tichý.
Počet se rozrostl na 28 členů a to i z okolních vesnic. Již
v roce 1938 uspořádali výstavu zvířat. Členové - chovatelé ovcí si uvnitř organizace založili tzv. “Pastvinářské
družstvo”, a na pronajatých pozemcích chovali ovce. V
době okupace se musela organizace zrušit.
Opět znovu byla naše ZO založena v roce 1964, a
zakládajícími členy byli: př. Bureš Vinc., Florjančič
Alois, Olejník Alois, Vašica Jos., Žůrek Jos. a další.
Do organizace se v průběhu 2 let přihlásilo 35 členů.
Aby mohla ZO fungovat, půjčili členové po 100,- Kčs.
Pronajímají si 2,7 ha luk a pastvin. Prvním předsedou
byl zvolen př. Bečica Karel. O rok později jsou nové
volby a předsedou je zvolen př. Žůrek Jos. ZO se
rozrůstá na 69 členů, je uspořádáno 1. Stolní ocenění
králíků, neboť pro výskyt myxomatozy nelze dělat
výstavu. V roce 1969 je jednatelem ZO zvolen př.
Olejník Alois, který tuto funkci vykonával až do roku
2000, tedy plných 31 let, kdy se ze zdravotních důvodů
stává naším Čestným členem.
V roce 1970 je uspořádána I.výstava, kterou v té
době navštívila i vládní delegace vedená Al.Indrou.
V roce 1971 zemřel předseda př. Žůrek a na jeho
místo je zvolen př. Řepa Al., ale to se nelíbilo vedení
NF, neboť př. Řepa nebyl přítelem KSČ, a tak výbor
NF napadal naši ZO, že se v ní vyskytují pravičácké
názory. Byla uspořádána II. výstava. Do organizace
přicházejí noví členové a někteří, kteří si potřebovali
vylepšit kádrový profil, a nebo měli zájem jen o tehdy
přídělové krmivo, pro nečinnost odcházejí. V roce 1975
byl zvolen nový předseda ing. Matyáš Zdeněk, který již
byl krevní skupiny, požadované NF, ale tato funkce mu
vydržela jen 2 roky, kdy byl členy pro nečinnost odvolán. Novým předsedou členové zvolili př. Kozubíka
Milana. V ZO se členská základna pohybuje mezi 40
- 50 členy. S některými, kteří se jen “vezou”, ale nelze
nic dělat, neboť jsou pod ochranou NF.
V roce 1980 je v naší ZO uděleno 1. vyznamenání
“Za zásluhy o chovatelství” III. stupně př. Řepovi Al. Je
uspořádána III. výstava, v zimě pak IV. stolní ocenění
králíků a holubů.
V OV ČSCH Gottwaldov je vždy alespoň 1 člen
naší ZO. Členy ZO, kteří slaví své životní jubileum
nad 50 let navštěvují zástupci ZO s blahopřáním
a malým dárkem. V roce 1980 jsme uspořádali IV.
výstavu již ve vlastním výstavním fundusu. Pořídili
jsme klece pro 120 králíků a 40 voliér pro holuby a
drůbež. V tomto roce dostávají za svou dlouholetou
aktivní činnost vyznamenání “Za zásluhy o chovatelství” III. stupně př. Olejník Alois a Vašica Josef. V ZO

jsou chováni králíci plemen: KO,KOA,MO,FS,Kal,Nb
,Nč,Vb,Al,Sz,Z bar.,Ca, Bčorex,Rčrex a Kurex. Drůbež
plemen: RI,NH,Vk,Hastt,Mič.Čzk,zČzk,zBa, a zHa.
Z holubů pak: King, Pol.rys,Český stavák, Mor.pštros.
Z ovcí to jsou Východofríšky. Dále jsou chováni exoti,
okrasné kachničky, bažanti apod. V roce 1983 jsou za
svou chovatelskou práci odměněni vyznamenáním III.
stupně př. Hlahůlek Jos., Kozubík Milan a Kudela Jos.
V okresní soutěži ZO okresu se naše ZO umísťuje
do 5.místa z 54 ZO okresu. V soutěži jednotlivců se
naši členové umísťují do 6.místa.
V roce 1984 je uspořádána V.výstava, další VI.
výstava pak v roce 1986. Ani MCH nezahálí, a jeden
z nich, př. Jež Jar. se probojoval do nár.kola v Děčíně,
kde obsadil ve II. kategorii králíkářů hezké 6.místo.
V roce 1991 je uspořádána další VII. výstava. ZO
doplňuje výstavní fundus, neboť nám začínaly scházet
klece na umístění zvířat při výstavě. Aktivní členové
jsou i členy Speciálních klubů - králíků: př. Hlahůlek
Jos., Kozubík Milan. Drůbeže: př. Špaňhel Karel,
Hladík Vlad., Rušar Jar. Holubů: př. Zádrapa Ant.,
Pavelka Rudolf. V ZO mají naši členové povoleny
2 výzkumné chovy králíků.
V roce 1992 se vzdává po 15 letech funkce předsedy
př. Kozubík a místo něj je zvolen př. ing. Stupka Jar.,
který je předsedou dodnes. Je konána VII. výstava. S
výstavami pokračuje naše ZO dodnes, kdy konáme
již XIX. výstavu. Naši členové obesílají výstavy nejen
místní a okresní, ale nechybí na speciálkách, NVMK,
NV Brno, ale i na EV v Brně, kde vystavovali 2 naši
členové. V roce 1997 a 1998 je oceněna aktivita našich
členů vyznamenáním II. stupně př. Zádrapa Ant. a
Jež Jar. st. II. stupně př. Hlahůlek Jos. a Kozubík M.
Jak bylo uvedeno dříve, v roce 2000 se vzdal funkce
jednatele př. Olejník Al., a na jeho místo je zvolen
př. Kozubík Milan, který byl v letech 1998-2001
předsedou OO ČSCH Zlín a nyní je místopředsdou
OO a jednatelem Rex klubu. V naší ZO máme úspěšné
vystavovatele: př. Zádrapu Ant., Pavelku R., Vašice
Jos., Rušara Jar., Dlabaju M., Halu Mir. a Kozubíka
M., kteří např. v roce 2000 obeslali 23 výstav, kde
vystavili 155 králíků, 119 holubů, 11 ks drůbeže, a
mimo dobrého ocenění svých zvířat získali 30 ČC.
V registraci králíků bývá naše ZO mezi 3 nejlepšími v
okrese. U příležitosti 40.výročí založení naší ZO ČSCH
Vizovice bylo uděleno vyznamenání “Za zásluhy o chovatelství” II.stupně - př. Olejníkovi Aloisovi, Vašicovi
Jos. a Zádrapovi Ant. III.stupně - př. ing. Stupkovi Jar.,
ing. Žůrkovi Jos., ing. Krieglerovi Pavlovi, Rušarovi Jar.,
Halovi Mir. Čestné uznání ÚVČSCH - př.Kozubíkovi
M. V současné době má naše ZO 20 členů, ale jejich
aktivita není o nic menší, jako byla dříve.
Celý tento článek je nepatrným výtažkem z naší
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Kroniky, v níž jsou uvedeny úspěchy i neúspěchy
ZO.
Po 40ti letech trvání ZO lze vyvodit, že úspěchy
či neúspěchy ZO nezáleží na množství členů, ale
na jejich kvalitě a ochotě pro chovatelství něco
užitečného udělat. Že přichází léta, kdy má každý
chuť s “tím praštit” je normální, ale zanícenost pro
chov překoná mnohé potíže, vymění se názory (někdy
i ostrým slovem), a zase jdeme “do toho” dál a nejlépe
se každý ukáže při přípravě výstavy, kdy je v tak malém
kolektivu potřeba každé ruky. Stačí 2-3 tahouni, a vše
jde dál, jak má jít a to je ta záruka, že pokud bude v
každé ZO pár takových “bláznů” zapálených chovem,
nemusíme se o chovatelství bát. Nejhorší jsou neustávající “žabomyší” boje, které stejně nikam nevedou,
a jen nám otravují život a berou chuť do další práce.
Milan Kozubík, jednatel ZO

Moudrá slova
(O bohatství a chudobě)

SENECA
- Bohatství moudrému muži slouží, hloupému poroučí
CICERO
- Existují tři druhy bohatství : největší ducha, druhé těla
a to třetí vnější.
FR.BACON
- Nehledej velkého bohatství, ale takové, jakého můžeš
nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit
ve spokojenosti.
FR. KAFKA
- Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.
IUVENALIS
- Poutník, který prázdnou má kapsu i vida lupiče si zpívá.
XENOFÓN
- Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.
J.K.TYL
- Kdo nemá peněz, je chud, kdo nemá druha je chudší,
kdo nemá srdce, je nejchudší.
RUSKÉ
- Chudý chodí skoro nahatý, má však duši jako bohatý.

Nepořádný vítr
(Metúd Bačovský)
Binec na hlavě řádnývítr nepořádný
šibal vál
rozfoukal
tři vlasy (ó běda)
přemýšlejícího děda...
Mlčí jako pěna
děd, hlava otevřená
ale vevnitř má chaos nevýslovný.
vítr se mu dostal do mozkovny
nápady v ní honí
jeden druhý cloní
myšlenky víří
každá jinam míří...
I pozastavil děd
větru let
učesal do posloupnosti
myšlenek sled
vyhledal do rýmů
slovíčka ve slovníčku
vymyslel básničku několik zrýmovaných řádek
všedního dne lyriku
stačilo udělat pořádek
po nepořádném větříku..
Pořádek
Plaváčku a milé děti
není snadné udržeti už zas ušklíbá se děda
tři vlasy (ó běda)
mu v čerstvém vánku vlají
( co se pod nimi asi tají...)
čichem na všední vůně nasál ze všech sil další zajímavou asi navětřil...

JAPONSKÉ
- Nahatí nic neztratí.

srpen 2004
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To všechno odnesl čas
Poslouchejte, však se mi zdá, že ještě nejsem tak
starý, ale pravda je, že už také cosi pamatuji. Třeba to,
jak se dřív ve Vizovicích uměli lidé bavit a kolik k tomu
měli po celý rok příležitostí. Však sotva skončily plesy,
hned tu byly Velikonoce a tradiční zábava a přímo z ní
chodili někeří borci na mrskačku a to měly potom cérky
budíček!
Potom v létě se konaly zábavy venku na hřišti u
Sokolovny a když vyšlo počasí, tož to byla panečku
paráda. A když nevyšlo, potom škrk do Sokolky pod
střechu, šak hrnec s gulášem a pivo se lehko přenéslo.
Na sokolském hřišti tehdy ještě nebyl asfalt jak teď, ale
vydupaná tráva a na tu se potom položil dřevěný taneční
parket. Dělal ho zřejmě jakýsi fušer, protože desky se
prohýbaly a semtam trčel hřebík. Není proto divu, že
občas docházelo k pádům, samozřejmě bouřlivě aplaudovaným.
Je zajímavé, že v okolních dědinách tyto letní akce
fungují doposud, zřejmě tam mají lidé k sobě jakýmsi

způsobem blíž. Vezměmě si jenom takový proslulý
Dětský den na Chrámečném, nebo Myslivecký výlet na
Rakovách. Jenom ve Vizovicích, jak že se to říká cosi o
psovi, abych neurazil chovatele, aha že odešel.
A nepravte mi cosi o Trnkobraní, však už také není
naše, jeden říká že nám ho ukradli, druhý zas, že ho
kdosi prodal. A stejně se mi zdá, že současné Trnkobraní
je jenom pro mladé a vzpomeňme jeho začátky, kdy
touto slavností žilo celé město a byli jsme na to patřičně
hrdí. My dříve narození, na to vzpomínáme velice rádi.
Podívejte se, nás pamětníky za ten plot na tu vřískanicu
nedostanete, ani kdybyste nám ještě zaplatili. Nám
by stačila nějaká ta dechovka, nebo klasický bigbít,
dobré pivo nebo vínko, taléř guláše nebo zabijačky a
přinejhorším ze čtvrt metra klobáse z udírny. A to už by
se potom mohlo i něčím ostřejším zapít. Tož řekněte vy,
trochu odrostlejší ogaři a cérky, nemám pravdu?
Fk
Tož tak.

NAROZENINY
Jedna svíčka na dortu centra VITEK už hoří. 3.října
2003 se narodilo centrum pro děti a mládež VITEK.
Tvoří malou rodinu nízkoprahových center Zlínského
kraje. Symbolizuje malé, nicméně světlo osvěcující
chvíle desítkám dětí z Vizovic a okolí, které zde našly a
stále nacházejí zábavu i myšlenku.
Zábava je transparentní a má svoje pravidla, myšlenka
je tichá a osvobozující. Přichází zevnitř, od dětí, které si
zde smí spontánně hrát i přemýšlet.
Možná i proto nás nezatěžují kriminální jevy a vandalismus. Naopak, VITEK v nás probouzí naději, že děti
jsou lidé hledající lásku, zájem a vstřícnost dospělých.
Samy schopny tvořit a klást otázky, které jsou pro nás
dospělé někdy překvapující, protože jsou jiné než před

několika málo lety.
Snad na ně i v centru na Palackého 364 budeme
umět reagovat. Pomůžeme nejen dětem, ale především
sami sobě. Být lidmi s otevřenýma očima pro svět dětí a
jejich problémy.
Děkuji všem, kteří ve VITKU pracují a sdílejí
jeho radosti a potřeby. Věříme, že příští narozeniny
budou opět bohatší aktivitou dětí i programem, který
nabízíme. Děkujeme všem, kteří na nás myslí a podporují nás v duchu i hmotně. Děkujeme za rok života,
který nám byl dán.
Mgr. Miloš Vavrečka
za realizátora projektu Farní sbor ČCE

Díky
je slovo, jež nás provází životem a je znamením vděčnosti. Třeba vděčnosti za úrodu, kterou sklízíme ze
zahrádek a zahrad, polí i lánů. Uchopeni prací, smíme se na chvíli zastavit a říci - díky.
Ale komu, říkám si. Možná sobě, možná dalším, kteří spolu pracujeme. Možná někomu, kdo dává růst, přivádí
k životu. Určitě je komu děkovat. A navíc slovo děkuji nesmírně osvobozuje od pocitu sobectví, které křičí
já - moje.
Díky je očišťujícím médiem, jež se chová laskavě k našemu životu, komunikuje s ním a prostupuje všemi jeho
póry. Je to lék, který podáván pravidelně, léčí naše nemoci. Odvádí únavu a posiluje oslabenou imunitu naděje
ve smysl naší práce a všeho co děláme, proč se rozhodujeme.
Děkuji nás vrací z naší samoty k lidem, ke všemu, co ztělesňuje víru žít a tvořit dobré věci pro druhé i pro
sebe. Brání ďábelskému pokušení, které nás vězní a namlouvá nám, že jsme sami sobě zdrojem naděje a vděčnosti.
Není tomu tak. A proto i letos děkuji za období vegetace, za setkání s lidmi zemí i krajů, za život, který s vámi
sdílím.
Mgr. Miloš Vavrečka
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INZERCE
ALITRON CZ, s.r.o. Zlín

26,50
25,20
13,00
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
V dnešním příspěvku zhodnotím období od začátku
měsíce srpna do 30. září 2004. V uvedeném období
bylo evidováno 47 trestných činů. Převážně se jednalo
o krádeže vloupáním, a to jak do objektů rekreačních
chat, tak i do vozidel. Dále jsme řešili 142 přestupků.
Nejvíc se jednalo o přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomániemi dle § 30
z.č. 200/90 Sb. Byly provedeny opakované kontroly
pohostinských zařízení na teritoriu OOP Vizovice se
zaměřením, zda není alkohol podáván mladistvým,
či nezletilým osobám. Je smutné, že i přesto, že kontroly byly provedeny opakovaně, se našlo více restaurací, kde došlo k opakovanému podávání alkoholu
mládeži. Uvedené přestupky byly většinou řešeny na
místě uložením blokové pokuty a ty nejzávažnější byly
zaslány k projednání na Městské úřady ve Vizovicích
a Slušovicích. V daném případě chci podotknout, že
podle z.č. 37/89 Sb., každý, kdo prodává nebo podává
alkoholické nápoje, jiné návykové látky a výrobky je
obsahující nebo tabákové výrobky, je povinen odepřít
jejich podání nebo prodej osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku, pokud ji neprokáže
úředním dokladem. Toto se týká nejen alkoholu, ale
také tabákových výrobků, kdy jejich prodej a podání je
taktéž omezeno věkem 18-ti let. Opravdu je zarážející,
kolik porušení tohoto zákona bylo jen za poslední dva
měsíce zjištěno. K doplnění ještě uvádím, že podat alkohol, nebo tabákové výrobky může kdokoliv a nemusí to
být jen osoby obsluhující v restauracích. V měsíci srpnu

se konaly dvě, co do rozsahu, velké akce a to Barum
Rallye a tradiční Trnkobraní. V toto období bylo
zdejší oddělení posíleno policisty z celého Okresního
ředitelství PČR Zlín a hlavním úkolem bylo zajištění
veřejného pořádku a majetku osob. Na Trnkobraní
nebyl spáchán žádný trestný čin. Byly odcizeny jen
dva stany ze stanového městečka před areálem firmy
R.Jelínek, v tomto případě se jednalo o přestupky. Na
Barum Rallye bylo provedeno vloupání do dvou vozidel
na pasekách v obci Lípa, kdy vozidla byla zaparkována
až v lese a jejich majitelé byli jako diváci na soutěži asi
1 km daleko.
Za poslední období se také množí případy tzv.
domácího násilí. Tyto případy jsou řešeny jako přestupky
proti občanskému soužití dle § 49 z.č. 200/90 Sb.
a následně oznamovány na MěÚ. V současné době
byl do trestního zákona zařazen nový trestný čin dle
§ 215a) “Týrání osoby žijící ve společně obývaném
bytě nebo domě”. Jedná se o novou samostatnou skutkovou podstatu zahrnující pouze tzv. “domácí násilí”.
Pachatelé v tomto případě týrají jiné osoby a činí tak
vůči osobám blízkým a dalším osobám žijícím s nimi
ve společně obývaném bytě nebo domě, přitom nemusí
vést společnou domácnost (v případě rozvedených
manželů, dětí a prarodičů, nájemce a podnájemce).
Pokud se intenzita domácího násilí stupňuje, nebo se
opakuje, bude se v daném případě již jednat o výše
uvedený trestný čin.
kpt. Bc. Pavel Nesvadba, vedoucí oddělení

Pozvánka

Komise pro občanské záležitosti a Dům kultury Vizovice Vás zvou na

BESEDU S DŮCHODCI,
která se koná v sobotu 27.listopadu 2004
od 14 hodin ve velkém sále Kulturního domu.
V programu vystoupí Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice
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