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- Z policejního deníku
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Duševní hygiena v době postní
Počínaje 9. únorem prožíváme dobu postní. Sledujeme-li dějinný vývoj, shledáváme se s ní teprve ve
4. století, v souvislosti s přípravou lidí ke křtu. Církev
oddělila jako postní období 40 dní před Velikonocemi,
nepočítaje v to neděle, neboť ty postními dny být nemohly. Předtím se o postní době mluví jen příležitostně
a to v souvislosti s krátkými časovými údobími ve 3. století. Toto období sloužilo mimo jiné ke konání církevní
kázně: ti, kdo se veřejně prohřešili, byli v postním čase
vyloučení od večeře Páně. Po upřímném pokání byli na
Velký pátek znovu přijati do církevní společnosti.
Číslo čtyřicet je v Bibli spjato s důležitými událostmi lidu Izrael a muže z Nazaretu. Pobýval na poušti
40 dní před začátkem své veřejné činnosti.
Postní období je však velmi důležité pro život člověka i dnes. Nabízí nám příležitost k zamyšlení a k zastavení sebe sama v čase, ke „zvolnění událostí“, které
přicházejí a celé nás pohlcují. Je obdobím duševní hygieny. Změna stravovacích návyků zdaleka není jediným
a nejdůležitějším prostředkem této očisty. Naše někdy

až křečovitá snaha odbourat kila navíc, význam postu
zdaleka nepostihuje.
Chceme-li duševní hygienu v souvislosti s dobou
postní poznat, je dobré odhlédnout nejdříve od vlastního úsilí a možností a sledovat příklad člověka, který
strávil na poušti oněch 40 dní. Postil se, aby uspěl v
souboji se zlem. Na poušti mu satan nabízel snadný
zdroj obživy, hazard s vlastními možnostmi a neomezenou moc nad světem za předpokladu, že mu vstoupí
do služeb. On odmítl a obrátil se ke zdroji svých sil, k
Otci. A proto obstál.
I my máme své zdroje pomoci. Zkusme si jimi v
tomto období projít a udělat hygienu našeho myšlení
i jednání. Hygienu, která člověka očisťuje a umožňuje mu vidět sebe i okolí reálnýma očima. Zbavuje nás
přitom přehnaných očekávání a dává jistotu, že mohu
díky zkušenostem božího muže v zápase se zlem uspět.
Realita našeho života obnáší dobro i zlo. První v
sobě posilovat a druhé potírat, to je cílem duševní hygieny, kterou procházíme.
Miloš Vavrečka
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo Vizovice na svém zasedání ve dnech 13.12. 2004 a 31.1.2005 přijalo následující usnesení:
Majetkové záležitosti
- opravilo text v usnesení č. V/71/04 z „části pozemků p.č. 3267/2 v k.ú. Vizovice na „části pozemku p.č. PK 3268 a pozemků p.č.
3268/3 k.ú. Vizovice“. Opravený text byl znovu zveřejněn, protože od počátku bylo chybně uváděno 3267/2
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 787/2 v k.ú. Vizovice, nad ulicí Nádražní
- schválilo prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v domech č.p. 787 a č.p. 789, Vizovice, ul. Komenského
- schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 5185/2, p.č. 5 200, p.č. 5347, p.č. 5249/2, p.č. 5350/1 a p.č.5364/2, vše v k.ú.
Vizovice, do vlastnictví Města Vizovice ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zařízeních) ve znění
pozdějších předpisů, s tím, že Město Vizovice se zavazuje, že ve lhůtě do deseti let od bezúplatného nabytí majetku nepřevede
nemovitosti na jinou osobu a současně ji bude užívat k dosavadním účelům.
- schválilo změnu usnesení č. VII/103/04 takto: ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 235/9 a p.č. 235/10 v k.ú. Vizovice vlastníkům
bytových jednotek v domech č.p. 997 a 998 ve Vizovicích za cenu 150,-Kč/m2
- schválilo prodej pozemků p.č. 3733/68 p. Luďku Holbíkovi za cenu 300,-Kč/m2, p.č. 4422/14 manž. Sehnalovým
za cenu 130,- Kč/m2, p.č. st. 1753 p. Janu Šalomounovi za cenu 200,-Kč/m2, všechny v k.ú.Vizovice
- zamítlo žádost p.Ing. Kachela o odprodej části pozemků p.č. 5291/1 v k.ú. Vizovice
Finanční záležitosti
- schválilo přijetí úvěru od České spořitelny, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení, ve výši 20.000.000,- Kč se splatností do
20.12.2024 se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy, zástavním právem k pohledávkám vyplývajícím z pronájmu bytových
jednotek v bytových domech č. 1 a č. 2 v ulici Tyršova a bankosměnkou vlastní
- schválilo uzavření následujících smluv s Českou spořitelnou, a.s. : smlouva o úvěru č. 2111/04/LCD, smlouva o budoucí smlouvě
o zastavení pohledávek č. SPZ/2111/04/LCD, smlouva o vyplňovacím právu směnečném č. S/2111/04/LCD
- schválilo změnu rozpočtu Města Vizovice na rok 2004 č. 3 a č. 4
- schválilo rozpočtové provizorium na rok 2005 pro Město Vizovice a jeho organizace takto: čerpání nekapitálových výdajů měsíčně
do výše 1/12 skutečných nekapitálových výdajů za rok 2004, čerpání kapitálových výdajů u jmenovitě zastupitelstvem
schválených investičních akci podle uzavřených smluv o dílo.
- souhlasilo s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. na
pozemky dotčené stavbou „Zlínsko – čištění vod pro Evropu“, část 6.2 Vizovice – kanalizace
- souhlasilo s pořízením změny územního plánu sídelního útvaru Vizovice (ÚPN SÚ) – zapracování změny č. 4 územního plánu
velkého územního celku Zlínské aglomerace (OPN VÚC ZA) a souhlasilo s pořízením změny ÚPN SÚ Vizovice dle
žádosti č.j. 917/04/OSU – změna trasy přeložky silnice I/49
- schválilo pořízení zdravotní polohovací postele s příslušenstvím a uložilo Radě města Vizovice stanovit podmínky zapůjčení
zdravotní polohovací postele.
- schválilo výši příspěvku na 1 dítě na úhradu části neinvestičních nákladů v Jeslích Vizovice s účinností od 1.2.2005 takto:
měsíční příspěvek při pravidelné docházce 350,-Kč – denní příspěvek při občasné docházce 27,-Kč
Různé
- schválilo zřizovací listinu organizační složky města Vizovice Pečovatelská služba Vizovice
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 3/2004, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky. Dle nového
školského zákona již město nemůže vybírat příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, ŠD a školních klubů.
Vybírání příspěvků je v kompetenci příslušných ředitelství
- vzalo na vědomí informace o činnosti výborů a komisí města a redakční rady Vizovských novin za rok 2004
- uložilo RM Vizovice vyhlásit výběrové řízení na převod organizační složky Pečovatelské služby města Vizovice na nestátní subjekt
- uložilo starostovi města zpracovat ekonomickou analýzu změny systému zajištění požární ochrany.
Alena Marvanová

Upozornění na ukončení platnosti některých občanských průkazů
Upozorňujeme občany, že v letošním roce končí platnost občanských průkazů typu „knížka“, které byly vydány do r.1993 (týká se
i občanských průkazů, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez
omezení“)
Držitelé těchto občanských průkazů jsou povinni si nejpozději
do 30.11.2005 zažádat o vydání nových občanských průkazů.
K vyřízení nového občanského průkazu je třeba předložit: stávající občanský průkaz, 1x fotograﬁi (tato by neměla být starší dvou
let), případně rodný list.
U některých občanů (např. trvale upoutáni na lůžko apod.) bývá
problém zajistit fotograﬁi. V těchto případech lze vyfotografovat

tyto občany přímo doma. Nepřijatelné jsou „amatérsky“ vyrobené
fotograﬁe! Je nutno zajistit, aby fotograﬁe vyhotovil odborný fotograf!
Dle našich informací je možno se obrátit na fotograﬁcké studio
ve Slušovicích – pan Miroslav Pokorný, tel.: 604458783 nebo pan
Búřil z Vizovic, tel.: 603290039.
Tito jsou ochotni v nevyhnutelných případech docházet za občany domů a vyhotovit jim požadované fotograﬁe.
Další případné informace ohledně vydávání občanských průkazů
získáte na telefonních číslech: 577599173 a 577599171, nebo přímo na příslušném pracovišti MěÚ Vizovice.
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Upozorňujeme majitele psů, že pokud se jim ztratí pes, nechť to neprodleně ohlásí na číslo městské policie 577 599 199,
nebo 725 122 462. Již několikrát se stalo, že majitel hledal psa po okolí v době, kdy byl pes již odchycen a umístěn v záchytném
kotci.
Další problém je s identiﬁkací psů. Pokud pes nemá známku, automaticky putuje do záchytného kotce a od toho se potom
vyvíjí všechny pokuty, případně další náklady na ubytování. Většina psů se psí známkou, pokud se podaří kontaktovat jejich
majitele, putuje rovnou k majiteli a pokud se jedná o první případ, končí celá věc domluvou.
Za rok 2004 bylo odchyceno 26 psů, z toho v záchytných kotcích skončilo pouze 8 bez identiﬁkační známky, ostatní byli
vráceni rovnou majiteli.
Upozorňujeme motorizované návštěvníky městského úřadu, že tři místa úřadem jsou vyhrazena pro služební vozidla
městského úřadu. Pro návštěvníky je vyhrazeno parkoviště za úřadem
Nález – V závěru roku 2004 bylo nalezeno na ulici Pardubská jízdní kolo značky PEUGEOT. Předpokládáme, že bylo
ukradeno před některou restaurací a dotyčný ho pravděpodobně po pádu (bláto na řídítkách, spadený řetěz) nechal ležet na
místě. Kolo se nalézá na služebně městské policie, Nábřežní 993 (hasičská zbrojnice).
Odpověď na otázku občanů
Co je to vrak?
Dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o provozu na pozemních komunikacích § 19 odst. 2 písm. g): silniční vozidlo,
které je trvale technicky nezpůsobilé provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky
nezpůsobilé provozu.
I když není jednoduché tyto vraky se SPZ odstranit z ulic města, přesto se nám daří v převážné většině případy odstranění
vraků dořešit. Především na základě jednání s jejich majiteli. Za minulý rok to bylo 7 vozidel.

Příjem žádostí o pronájem bytů ul. Tyršova
Přestože máme zimní měsíce, výstavba 24 městských
bytů ul. Tyršově plynule pokračuje a lze očekávat jejich
dokončení v předpokládaném podzimním termínu.
Proto rada rozhodla zahájit oﬁciální příjem žádostí o
pronájem těchto bytů.
Bytové jednotky město staví s využitím státní dotace,
proto musí po dobu dvaceti let zůstat ve výhradním
vlastnictví města a sloužit jako nájemní byty k trvalému
nájemnímu bydlení s věcně usměrňovaným nájmem
(které by podle předběžných propočtů mělo činit
kolem 60,-Kč/m2 měsíčně). Společně ve dvou domech
budou čtyři byty 3 + 1 (výměra 84,13 m2), šest bytů 3
+ kk(výměra 81,37 m2 – 84,24 m2), deset bytů 2 + kk
(výměra 58,77 m2 – 71,84 m2) a čtyři byty 1 + kk (o
výměře 44,43 m2)
Zájemci o pronájem těchto bytů si mohou vyzvednout
tiskopis Žádost o pronájem bytu Tyršova v oddělení
majetku a investic nebo v podatelně městského úřadu.
Uzávěrka příjmu žádostí byla stanovena na 31.března
2005. Později došlé žádosti budou zařazeny pouze mezi
náhradníky.

Protože řada zájemců o byty již dříve kontaktovala
městský úřad, budou těmto uchazečům tiskopisy
rozeslány poštou do konce měsíce února.
A jaká budou kritéria výběru z přihlášených? Podle
diskuse v bytové komisi a radě města je lze shrnout do
bodů: sociální situace žadatelů, bytová situace žadatelů
a jejich vztah k Vizovicím.
Vít Sušila
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Informace pro občany o změnách správních
poplatků a další aktuální změny
na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vizovice

I. Výše správních poplatků 634/2004-zákon o správních poplatcích ( účinnost od 17.1.2005)
Informace pro občany o změnách správních poplatků a další aktuální změny na odboru dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Vizovice
Vydání nového ŘP (z autoškoly)
Výměna poškozeného ŘP
Ztráta, odcizení ŘP
Rozšíření ŘP
Výměna neplatného ŘP
Změna údajů v ŘP nebo mezinárodní ŘP
Vydání mezinárodního ŘP
Výpis z EKŘ (za každou stránku)
Vydání nebo rozšíření průkazu profesní způsobilosti
Změna v osvědčení profesní způsobilosti řidiče
Výměna „starého“ řidičského průkazu

50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
10 Kč
50 Kč
50 Kč
200 Kč
100 Kč
je bez poplatku (pokud není poškozený, nejsou v něm
změny bydliště, jména....)

Řidičské průkazy vydané v období od 1.7.1964 až 31.12.2000 jsou platné do konce roku 2005 (týká se to i „růžových“ ŘP)
ŘP vydané od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou platné do 31.12.2013.
K výměně ŘP je nutno předložit:
- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, rodný list)
- stávající (starý) ŘP
- 1x foto (35 x 45 mm)
- vyplnit žádost u nás na úřadě
- u osob starších 60 let – potvrzení od lékaře s uvedením skupin řidičského oprávnění
Nový ŘP je vystaven za 15 až 20 dní, (platnost nového ŘP je 10 let) při převzetí nového ŘP občan odevzdá starý ŘP,
podání žádosti i převzetí nového ŘP musí občan provést osobně (občanský průkaz s sebou).
Další informace na tel: 577599182 slečna Tomancová

II. Výše správních poplatků na evidenci vozidel 634/2004 – zákon o správních poplatcích
(účinnost od 17.1.2005)
Zápis do registru vozidel, jde-li:
- o motocykl do 50 cm3
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným vozíkem
nebo motorové tříkolky, popřípadě mot. čtyřkolky
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku)
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do Registru vozidel (za každou změnu)
Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny
náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu
jsou-li poškozené, zničené, ztracené nebo odcizené...
Výdaj dat z registru (za každou i započatou stránku)
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300 Kč
500 Kč
800 Kč
500 Kč
700 Kč
100 Kč
200Kč
50 Kč
100 Kč (vydání duplikátu)
50 Kč

-

III. Při přihlášení „ojetého“ vozidla je nutno doložit:

velký TP, malý TP
vyplnit žádost
vozidlo musí být ve velkém TP odhlášené na nového majitele, v případě převodu z jiného správního obvodu
doklady totožnosti (případně plnou moc)
u vozidel k podnikání – živnostenský list, zápis v obchodním rejstříku – jednatel ﬁrmy
evidenční kontrolu na nového majitele -„vozidlo z hlediska evidenční kontroly vyhovuje“
zákonné pojištění (na nového majitele)
odevzdání registrační značky (SPZ), pokud nejsou registrovány ve Zlínském kraji
v případě leasingu: leasingovou smlouvu

Evidenční kontrola se provádí při každé změně vlastníka motorového vozidla, provádí se na STK
(Malenovice, Vsetín, Val. Klobouky....) Údaje ve velkém TP a na vozidle se musí shodovat.

-

IV. K trvalému vyřazení vozidla je nutno doložit:

doklad o likvidaci vozidla (vydaný subjektem, pověřeným Ministerstvem životního prostředí)
velký TP, malý TP
odevzdat registrační značky (SPZ)
doklad totožnosti (případně plnou moc)
vyplněnou žádost

Další informace na tel:

577599184 paní Konečná
577599183 pan Hába

Rada města Vizovice vyhlašuje svým usnesením č. 2/8/05 podle ustanovení §5 obecně závazné vyhlášky Města Vizovice č.
6/1995, o tvorbě a užití prostředků Fondu pro rozvoj bydlení ve znění obecně závazné vyhlášky Města Vizovice č. 7/1995 a
obecně závazné vyhlášky města Vizovice č. 1/2000

výběrové řízení
na poskytnutí půjček z Fondu pro rozvoj bydlení pro rok 2005
1.
Základní podmínky půjčky
Půjčky lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nemovitosti – obytné budovy nebo její stavby na
území města tzn. v katastrálním území Chrastěšov a Vizovice, a která písemně potvrdí svůj závazek poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel použit výhradně ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb.
2.
Druhy poskytovaných půjček
Z Fondu rozvoje bydlení lze poskytnout tyto druhy půjček:
- do výše 75 tis. Kč jeden byt, se splatností do šesti let a úrokovou mírou 6% p.a.
- na vestavbu bytu do půdního prostoru
- na nástavbu bytu, rušící plochou střechu
- do výše 50 tis. Kč na jeden dům, se splatností do čtyř let a úrokovou mírou 4% p.a.
- na obnovu střechy starší 15 let
- na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti u domů starších 10 let
- na zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let
- do výše 25 tis. Kč na jeden dům, se splatností do tří let a úrokovou mírou 4% p.a.
- na obnovu fasády domu včetně klempířských prací
- na zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajících domě v souvislosti s jeho modernizací
- na vybudování WC, koupelny nebo sprchovacího koutu v bytě, kde dosud není
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Půjčky pro jednotlivé účely lze kumulovat. Nelze však kumulovat půjčky pro obnovu fasády a zateplení. Půjčky nelze získat
opakovaně u téhož domu nebo téhož bytu pro jeden účel
3.
Lhůta pro podávání žádosti do výběrového řízení
Pro podávání přihlášek se stanoví lhůta do 31.3.2005 včetně poštou nebo osobně v podatelně městského úřadu.
4.
Náležitosti žádosti
Žádost o poskytnutí půjčky musí obsahovat tyto údaje:
A
B
C
D
E
F
G
H

Jméno žadatele – fyzické osoby, název žadatele – právnické osoby, jméno jejího statutárního orgánu.
Adresa bydliště nebo sídla
Přesné označení předmětné obytné budovy nebo stavby (číslo popisné, číslo parcely)
Druh požadované půjčky
Náklady opravy nebo rekonstrukce (podle zpracovaného rozpočtu nebo kvaliﬁkovaný odhad)
Termín plánovaného zahájení a dokončení
Požadovaná částka půjčky
Návrh na zajištění půjčky (dva ručitele, směnka, nemovitost apod.)

K žádosti musí být přiloženy:
A.
Doklad o vlastnictví nemovitosti, které se půjčka týká
(výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva apod..)
B.
Stavební povolení nebo jiný doklad o přípustné akci
Příslušný podle ustanovení stavebního zákona.
Pokud nebyl ještě stavebním úřadem takovýto doklad vydán, kopie žádosti na stavební úřad. V tomto případě bude
schválená půjčka poskytnuta po jeho vydání.
Pro podávání žádosti je v podatelně městského úřadu k dispozici formulář, který tvoří přílohu těchto pravidel.
5.
Ostatní ustanovení
Všechny žádosti, došlé v termínu stanoveném v bodě 3 vyhodnotí výběrová komise, jmenovaná zastupitelstvem města.
Poskytnutí půjčky není nárokové.
Výběrové řízení probíhá jednorázově. Žádosti nelze doplňovat po uplynutí lhůty pro jejich podání. O všech žádostech musí
být rozhodnuto současně.
O výsledku výběrového řízení všechny uchazeče neprodleně vyrozumí městský úřad. Vybrané uchazeče vyzve k uzavření
smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy o půjčce zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po
vyrozumění výsledku výběrového řízení.
Na základě smlouvy o půjčce uzavře Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka Zlín, s uchazečem smlouvu o účtu. Čerpání
ﬁnančních prostředků z tohoto účtu se děje na základě předpokládaných účetních dokladů (faktur aj.) bezhotovostním
převodem na účet dodavatele.
Vizovice, 26.1.2005
Ing. Vít Sušila
starosta
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:: UPOZORNĚNÍ ::

Upozorňujeme občany, vlastníky nemovitostí
na skutečnost, že v souladu s §55 a následujících
zákona č.50/1976 Sb. v platném znění (dále jen
stavební zákon), podléhají stavební úpravy nemovitostí (např.výměna oken, dveří, střešní krytiny,
oprava venkovních omítek apod.) ohlášení odboru stavebního úřadu MěU Vizovice. Poněvadž
cca 1/3 staveb umístěných v zastavěné části města
(centrum a přilehlé okolí) je umístěna v památkové zóně, musí být stavební úpravy těchto objektů
odsouhlaseny odborem správním a životního prostředí MěU Vizovice, který vydá závazné stanovisko (cca do 2 měsíců od podání žádosti). Teprve
pak je možno ohlásit záměr provedení stavebních

Ještě k článku
„Jak pokračuje výstavba
na ulici Tyršova“
z minulého čísla
Vizovských novin.
K vzniklým dotazům občanů týkajících se vícenákladů stavby, včetně nových či rekonstruovaných navazujících
sítí, poznamenáme:
Spolu s datem ukončení hlavní stavby, které se předpokládá v podzimních
měsících t.r., bude celá akce podrobně vyhodnocena. Během této doby lze
očekávat, že může dojít, ať už z hlediska
technologických zásahů do projektu či
vnějších subjektivních nebo objektivních vlivů, dílčí změně celkových nákladů.
Vyhodnocení bude předloženo na
zasedání zastupitelstva, kde budou případné další konkrétní dotazy občanů
zodpovězeny. Zasedání zastupitelstva
bude, tak jako každé jiné, volně přístupné kterémukoliv občanu města.

úprav odboru stavebního úřadu MěU Vizovice a
po vydání je provést.
Je proto nutné, aby vlastníci nemovitostí, kteří
mají záměr provádět stavební úpravy si v dostatečném předstihu ověřili, zda předmětná stavba
není umístěna v památkové zóně města Vizovice.
V případě provádění stavebních úprav v rozporu
s platnými předpisy se vystavují nebezpečí značných ﬁnančních postihů za porušení stavebního
zákona a nařízení prací na jejich odstranění.
Hranice památkové zóny jsou k nahlédnutí na
úřední desce MěÚ.
J.H.

Upozornění pro podnikatele
– projektanty
Městský úřad Vizovice, odbor Obecní živnostenský úřad
upozorňuje všechny podnikatele podnikající v živnosti
,,Projektová činnost ve výstavbě, že dnem 1.1.2005 pozbyly
platnosti oprávnění k projektování a oprávnění k provádění
staveb udělená podle vyhlášky č.8/1983 Sb. o zvláštní
způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění
vyhlášky č.73/1987 Sb. nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o
oprávnění k projektové činnosti.
Tuto činnost (živnost) mohou nadále vykonávat pouze osoby,
které mají autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.
Podnikatelé vlastnící předmětné živnostenské oprávnění,
kteří nesplňují podmínku autorizace, mají možnost přerušit
provozování živnosti na vlastní žádost nebo ustanovit
odpovědného zástupce, který podmínky živnostenského zákona
spňuje, případně zrušit živnostenské oprávnění. Pokud splňují
vzdělání pro živnost s přemětem podnikání, projektování
jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
(uvedeno v příloze č.2 živnostenského zákona), mohou požádat
o změnu předmětu podnikání na tuto činnost.
Bližší informace na tel. 577599141 (142,145)

E.P.
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Živnostenský odbor

ŠKOLY
Lyžařský kurz 7.ročníku základní školy v lednu 2005
Když jsem dostal za úkol letošní záznam o pobytu
sedmáků na sněhu, měl jsem obavy, že se budu muset
opakovat. Ale ten týden je vždy něčím jiný, pobytem
daleko od školních lavic a potom každý kurz se od sebe
může výrazně lišit. Takže po pořádku. Místo bylo jasné.
Opět Javorový vrch nad Třincem. Nervozita z nedostatku
sněhu mohla odpadnout.
Zájemců o letošní výcvik bylo devadesát šest.
Připočteme-li patřičný počet instruktorů, dostaneme
číslo, které asi žádná vhodná chata v oblasti nedokáže
uspokojit. Po dalším vyjednávání a logickém vyřazování
některých žáků ze zdravotních důvodů nebo kázeňských
důvodů a po vstřícném uvolnění dalších prostor ve stanici
Horské služby v blízkosti hlavní chaty, jsme mohli odjet.
Samozřejmě díky slibným změnám v počasí, novým
dodávkám sněhu jsme tušili, že ani doprava nebude
jednoduchá. Autobus se na křižovatce ke stanici lanovky
zahrabal a museli jsme pěšky. Asi 400 m k dolní stanici lanovky. I to už bylo značné prověření organizačních a fyzických sil
všech účastníků. Ale to už někteří věděli a ostatní netušili další jobovku.
Dopoledne v neděli, v den příjezdu se pokazila rolba a nás všechny čekal asi kilometrový přesun z horní stanice lanovky na
chatu. Opět v hlubokém sněhu, v mlze, větru, do kopce, se zavazadly. Tady i všichni dospělí museli sáhnout dost hluboko
do zásobníku fyzických sil.
Neplánovaný přechod stál také hodně času, a tak místo na oběd, docházeli postupně všichni asi dvě hodiny na místo
ubytování a prakticky si ověřovali, že ne všechna maminčina drogerie je vhodná, že kluci pomáhají děvčatům, že ne už
ubytováním na chatě vše končí, že je třeba pomoci ostatním. Plánované ubytování a oběd proběhlo během odpoledne, a tak
velmi příjemná byla omluva provozovatelů chaty večerním rozsvícením cvičné sjezdovky a my jsme mohli splnit svůj denní
program večerním rozřazováním do družstev a prvními jízdami na pro mnohé novou zkušeností, večerním lyžováním.
Další zkušenosti byly již více standardní. Dopolední a odpolední lyžování v prostřední hodně odlišném od školních lavic,
od klimatu na vizovickém náměstí. Ve středu odpoledne volno s přednáškou člena Horské služby, s besedami o výzbroji a
výstroji s diskotékami....
Pokaždé si uvědomujeme, že na týden pobytu bez maminky a taťky odvážíme veliký počet dětí s různými zvyklostmi
v chování, ve stravování, s různými způsoby trávení volného času, s různými rodinnými tradicemi a přizpůsobivostí. To
všechno se musí podřídit společnému režimu, což není vždy bez problémů.
Velmi chválíme místní kuchyni. Pan kuchař nám jednou a s potěšením přišel oznámit, že jsme jej vyjedli, že pro zaměstnance
chaty musel vařit znovu. Byly hranolky. Děti si mohly přidávat a ukázalo se, že pro personál chaty to nebyl problém, naopak
potěšení.
Naším potěšením zase bylo, že nikdo neodjel z kurzu předčasně, tentokrát jsme si nepřivezli chřipku, a nahoře na kopci
neměla stejně žádnou šanci.
Zdravotní péči při pravidelných ordinačních hodinách obstarávala sestra od zlínské záchranné služby, a tak měly děti o
pravidelnou zdravotní údržbu postaráno. Zdravotní vybavení a léky poskytl pak doktor Hanák z vizovické lékárny zdarma
jako sponzorský dar, za což děkujeme, částka to nebyla vůbec malá. Další zdravotní zajištění jsme měli ve třinecké nemocnici,
kde jsme měli zajištěny kontakty pro všechny případy.
Velice rádi jsme přivítali ve středu inspekci ředitele školy, rád přijel, v místním kraji začínal po studiích učit, určitě i pro
něho to byl zajímavý zážitek.
Návrat probíhal už v pohodě, rolba fungovala, autobusy dojely až na parkoviště pod lanovkou. Pro rok 2005 lyžařský kurz
skončil, my máme čas na hodnocení a přípravu na rok další. Čím dál tím víc si uvědomujeme, že lyžařský týdenní pobyt není
jen o lyžování, ale o návyku vzájemného spolužití, o uvědomění lidí kolem nás. Tam na kopci často vypadá spolužák úplně
jinak. Často se ukáže, že premiant může být sobec, který nedokáže jinému pomoci.
A na druhé straně nenápadný opomíjený chlapec umí pracovat pro druhé, v jiném prostředí, v jiném světle se stane
oblíbený a třída jej chápe úplně jinak.
A poslední připomínka se dotýká diskoték. Apeloval bych už na rodiče současných šesťáků: na diskotéku na horské chatě
se nosí svetry. Moderní holá bříška a ramínka našich děvčat jsou vhodná na teplé měsíce do Vizovic. Oblečení vyhecované
módními časopisy pro děvčata nemusí být vždy v realitě.
Mgr. Jiří Ludvíček.
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Ze života Domova mládeže
SOŠ a SOU služeb ve Vizovicích
O výsledcích práce žáků SOŠ a SOU služeb Vizovice
Vás na stránkách Vizovických novin pravidelně
informujeme. Málokdo z Vás ale ví, že k SOŠ a SOU
služeb neodmyslitelně patří domov mládeže, neboť
umožňuje studium na naší škole žákům ze vzdálenějších
míst. Kapacita domova mládeže je 213 lůžek. Žáci jsou
zde ubytováni od neděle do pátku. I když budova byla
postavena v dřívějších letech, snažíme se jeho prostředí
neustále modernizovat a zlepšovat, aby se zde žáci cítili
jako doma a měli co nejlepší podmínky k přípravě na
své budoucí povolání.
V tomto školním roce jsme zmodernizovali jednu z
kluboven, byla vymalována, vybavena novým kobercem
a nábytkem. Žáci zde mohou trávit svůj volný čas nejen
sledováním televizních programů, videa či DVD,
ale mohou také využívat počítače, které jsou trvale
připojeny k internetu. Hudebně nadaní žáci mají k
dispozici klavír.
Pro účelné využití volného času organizují
vychovatelky pro žáky pestrou zájmovou činnost.
Ve výtvarných kroužcích si děvčata a chlapci pomocí
sypané batiky vytvářejí nová trička, učí se drátovat např.
hrníčky, skleničky apod. S velkým zájmem se v poslední
době u žáků setkala technika savování, při níž ze starých
prostěradel vytvářejí velmi pěkné, originální ubrusy a
prostírání. V kroužku suché vazby si žáci rádi zhotovují

dekorace k různým svátkům a jiným příležitostem
ze sušených květin a jiných přírodnin, jiní navštěvují
kroužek pletení nebo vyšívání. V pracovně technickém
kroužku si žáci vyrábějí ozdobné předměty pomocí
studeného smaltu, odlévají barevné nebo vonné svíčky,
zkoušejí ubrouskovou techniku na květináčky a sklenice.
Na Vánoce pro své blízké připravili mramorované svícny
a vázičky.
Součástí internátu je také kuchyňka, kde žáci v
kroužku vaření připravují různé dobroty studené i teplé
kuchyně. Hlavně děvčata, ale i někteří chlapci pečou
a zdobí medové perníčky k Vánocům, Velikonocům
a k svátku zamilovaných – Valentýnovi. Někteří žáci
navštěvují kroužek psaní strojem. Sportovně nadaní
žáci mohou hrát volejbal, věnovat se kalanetice, využívat
posilovnu, hrát ﬂoorball, stolní tenis či jiné míčové hry.
Své sportovní výkony žáci měří v přátelských utkáních
s vrstevníky domovů mládeže ze Zlína a Klečůvky.
Čím se žáci baví ve volném čase a co se naučili ve škole,
sami nejlépe posoudíte návštěvou přehlídky zájmové a
odborné činnosti žáků naší školy, kterou každoročně
pořádáme v Kulturním domě ve Vizovicích. Letošní se
koná 28. 4. 2005 a jste na ni srdečně zváni.
Vychovatelky domova mládeže

Školní jídelna SOŠ a SOU služeb Vizovice
Vaříme chutně a moderně aneb do školní jídelny s chutí!
Školní jídelny jsou stále častěji místem, kde se žáci mnohdy poprvé setkávají se zásadami správné
výživy a racionálního stravování.
Při tvorbě jídelníčku se řídíme nejen povinnými normami, které určuje závazný spotřební koš, které je
třeba v průběhu každého týdne dodržet, ale i potřebami a chutí žáků.
Nabízíme na výběr ze dvou snídaní, obědů a večeří, svačina je bez výběru.
Naše školní jídelna předkládá svým strávníkům lákavé jídelníčky, jejichž pestrost mnohonásobně
překonává představy o školním stravování. Nabídka je natolik široká, že s ní lze snadno vyhovět náročným
požadavkům strávníků.
Průměrně připravujeme 160 snídaní a večeří a 280 obědů.
Široké veřejnosti, jednotlivcům, i ﬁrmám nabízíme možnost odběru obědů v ceně 50,-Kč včetně
polévky a nápoje.
Všem zájemcům rádi poskytneme více informací na tel. 577 599 332.
Vlasta Daňová, vedoucí stravování
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY VIZOVICE
Zápis proběhl v pátek 28.1.2005. Už brzy
odpoledne se začali scházet rodiče se svými
ratolestmi v jedné ze tříd vizovické školy. Po milém
přivítání se děti po skupinkách – už bez rodičů,
ale s paní učitelkou – vydaly hledat úkoly, které
byly rozmístěny v několika třídách školy. Během
této cesty předvedly své vyjadřovací schopnosti,
matematickou představivost, znalost přírody a
návyky při kreslení. Navštívily i pohádkovou třídu

Odposlechnuto při zápisu do 1. tříd:

a na konci si mohly ze spousty různých dárků, které
pro ně připravili starší spolužáci.
Zpět k rodičům se vrátili už sebevědomí budoucí
prvňáčci a mnozí z nich hlásili, že se do školy
těší. Určitě se na těší i všechny paní učitelky ZŠ
Vizovice.
Na závěr vám přinášíme některé výroky, kterými
nás děti pobavily.

- Tatínek mi čte pohádky.
- A co ještě děláš s tatínkem?
- Lozím po stěně.

- Co to je?
- To je telátko.
- Jak se jmenuje maminka? - Kráva
- A tatínek? - Kravinec

- Které ovoce lidé nejraději sbírají?
- Hlavně trnky, na slivovici.

- Máš bratříčka nebo sestřičku?
- Ne, naši budou mít jen mě a psa.

J. Proislová

Děti dětem ... i tak lze nazvat akci kroužku
Klubíčko, ve kterém děvčata
za pomoci vedoucí a maminek
ušila 6 panenek pro UNICEF.
Panenky mají také svůj rodný
list a jsou nezaměnitelné.
Výbor organizace z prodeje
těchto panenek hradí pro
jedno dítě v rozvojových
zemích základní očkování.

... co nového?

Připravujeme:

- ﬂorbalové turnaje
- Akademii DDM v sále KD Vizovice, 3. března v 16 hod.
- soutěž ve zpěvu „Já, písnička“
- velikonoční pobyt v horách, ve spolupráci s TOM
Čižici Vizovice
- vítání jara
- malování kraslic a pletení tatarů
- a ostatní akce, o kterých budeme veřejnost průběžně informovat

Letní tábory

Pobytový tábor na Žermanické přehradě, vhodný pro děti od 6 do 12 let.
Termín: Od 1. 7. do 13. 7. 2005, předpokládaná cena 3.000,- Kč.

Putovní vodácko - turistický
tábor na Vltavě a Šumavě, vhodný
pro děti – vodáky od 9 do 13 let.
Tábor bude pořádán ve spolupráci
s TOM Čižici Vizovice.
Termín: Od 1. 7. do 13. 7. 2005,
předpokládaná cena 3.000,- Kč.
Zdeňka Šimoníková
V pondělí 21. ledna se v Zádveřicích konalo
velké ﬂorbalové klání, kam se sjelo 36 mladších
žáků z Vizovic, Jasenné a ze Zádveřic. Zarputile
se bojovalo o každý míček.

Karneval na ledě byl zkušební akcí. Hudba, občerstvení a drobné
sladkosti od sponzorů - to vše přilákalo napoprvé přes 100 účastníků.
Děkujeme všem sponzorům a externím pracovníkům za pomoc při
zajištění akce.
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KULTURA

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat
na přestavení souboru Portáš ve vizovské sokolovně dne 16.
dubna v 18 00 hodin u příležitosti 20. výročí založení našeho
souboru. V tomto vystoupení bychom rádi nahlédli do
tvorby souboru za uplynulá léta a zároveň Vám tímto chtěli
poděkovat za podporu Vás široké veřejnosti, které se dostává
našemu souboru i folkloru ve Vizovicích a na vizovsku
vůbec.
Soubor Portáš vznikl v roce 1985 v Jasenné z popudu
tamních nadšenců a za výrazné podpory tehdejšího JZD
Podhájí. Kvalitu souboru z počátku garantovali přišlí
tanečníci z Lipty Liptál, ale soubor si začal záhy vychovávat
vlastní tanečníky a tanečnice, takže souborem prošlo za
dobu jeho působení na sto tanečníků. Nyní je soubor
zaregistrován jako občanské sdružení a je členem FOSu
(Folklorní sdružení České republiky). Všechny náklady a
výdaje na chod souboru si platí členové sami za občsného
přispění FOSu, či obce Jasenná. Za 20 let působení prošel
soubor různými společenskými obdobími, od reálného
socialismu přes listopadové nadšení k apatii konce 90. let až k
současnoti. Všechny tyto nástrahy doby soubor překonal díky
velkému nadšení svých členů, ale také díky podpoře, zájmu a
pozornosti blízkých příznivců a Vás – veřejnosti. Hojná, účast
projevená například na Valašských bálech nebo Folklorních
odpolednech u zámku, či vánočních besedách je tou největší
vzpruhou a motivací. V neposlední řadě se soubor opírá o

výbornou spolupráci s cimbálovými muzikami Vizovský
Juráš, Vsacan a souborem Malý Vizovjánek.
A tak mi nezbývá, než věřit, že nám zachováte přízeň i
dalších 20 let, a že spolu budeme uchovávat a pečovat o naše
písně, tance a zvyky, které jsou nám inspirací a potěšením v
našem životě. Rád bych Vás tedy ještě jednou chtěl pozvat
na 20. výročí souboru Portáš do vizovské sokolovny dne
16. dubna 2005 v 17:00hod. Na Vaši návštěvu se těší cérky a
ogaři z Portáše.
Za soubor Portáš
Mgr. Hynek Tichý.

Zájezd 1998 - Zábavní park (Belgie)

Ochranná známka vizovického pečiva
Stejně jako většina lidí i já si každou chvíli vzpomenu na dětská
léta. V paměti z těch dob se mi často vrací vzpomínka na moji
babičku, paní Františku Kubíčkovou, rozenou Lutonskou.
Sedávala v koutku kuchyně a tvořila krásná zvířátka, panenky
a další ﬁgurky. Bylo to zajímavé pozorovat, jak pod její rukou
vzniká z kousku těsta krásný malý ježeček. Pomalu, s rozmyslem a
jistou rukou nůžkami dělala jeho bodlinky. Ještě přilepit nožičku,
místo očka malé zrníčko máku a ježek byl jako na výstavu. Šup
s ním na plech, mezi další kamarády a honem do trouby, kde
se již dopékal plech s holubičkami. Dlouhá léta moje babičkaMistryně lidové umělecké tvorby – pekla tuto nádheru, typickou
pro Vizovice. Pečivo, které z dlouhé chvíle začali vyrábět její
prarodiče, pekaři Lutonští. Moje babička již není dlouho mezi
námi. Je to již více jak 10 let. Stále mám však uschovány výsledky
jejího umu a když přivřu oči, ještě dnes si vybavím vůni, která se
linula její kuchyní.
Tak jako ona, vyráběli a vyrábí známé ozdobné pečivo lidé nejen
z Vizovic, ale i odjinud. Díky nim zůstává zachována tradice
pečiva, která má význam nejen umělecký, ale je v něm uchována

i symbolika, jež se váže k lidskému
bytí. Jsem moc rád, že odkaz
předků tito tvůrci naplňují.
Abychom i pro budoucnost
zachovali čistotu tradičních tvarů
při výrobě vizovického pečiva,
byla zaregistrována a dána k užívání
Městu Vizovice ochranná známka
VIZOVICKÉ PEČIVO 1850 original.
Logo ochranné známky budou moci zdarma
používat všichni, kteří ve Vizovicích pečivo tradičních vzorů
tvoří. V současné době se k logu a „záložce“ s receptem a krátkým
povídáním o historii a významu pečiva připravuje malý katalog
s přehledem a popisem jeho základních tvarů a nahlédnutím do
historie vzniku.
Je dobře, že je mezi námi stále ještě dost těch, kteří se stejně jako
Město Vizovice snaží o uchování našich tradic, ke kterým výroba
vizovického pečiva bezesporu patří.
Stanislav Kubíček
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Literární večer
4. 2. 2005 jste mohli v Domě kultury navštívit
další z řady Literárních večerů. Tentokrát beseda
proběhla s autorem nové knihy renomovaného
ostravského universitního geografa Prof. PaedDr.
Jaroslava Vencálka CSc. Autor představil svou
novou knihu „Zlínský kraj genius loci“. Kniha
je určena všem věkovým kategoriím. Poskytuje
komplexní informace o zlínském regionu.
„Obraz krajiny, kterou jsme na čas převzali od
svých předků s určitým dědictvím a kterou zase
v pozměněné podobě předáváme pokolením
dalším. Máme-li porozumět krajině a lidem, kteří
v ní prožívání své životy, měli bychom genia loci
tohoto území znát. Znát ducha krajiny, tedy v
tomto případě Rožnovska, Valašskomeziříčska,
Vsetínska,
Vizovicka,
Valašskokloboucka,

Luhačovicka, Uherskobrodska, Uherskohradišťska,
Zlínska, Otrokovicka, Kroměřížska, Holešovicka
a Bystřicka, znamená vnímat samou podstatu
Zlínského kraje, znamená poznat stěžejní kameny,
které jsou, byly, či snad by mohly být k dispozici
při budování čehokoliv dalšího.“ (E-mailová
upoutávka nové publikace)
J.T.

VERNISÁŽ „TVOŘIVÉ RUCE“
7. 2. 2005 proběhla v Domě kultury ve Vizovicích
vernisáž výstavy „Tvořivé ruce“, aneb čemu se naučily
účastníce kreativních kurzů.
Pro Vizovjany i obyvatele okolí se stala přitažlivou
bohatá nabídka kurzů. Jen namátkou vzpomenu
kurz paličkování, výrobu loutek, malování na sklo,
na keramiku, barvení hedvábí, odlévání a barvení
voskových svíček, zhotovení originálních triček savovou
technikou, mramorování a další.
Ženy všech věkových kategorií se díky těmto

kurzům nejen seznamovaly s novými technikami, ale
i vlastnoručně vyráběly různé dekorativní předměty. A
právě tyto výrobky si Vám dovolujeme přestavit na této
výstavě.
Vystavované exponáty jsou malými originálními
uměleckými předměty, které přinesly hned několik
potěšení. Již při jejich výrobě účastnice prožívaly
nezapomenutelné chvíle radosti a vzrušení, zda se jim
dílo vydaří podle představ. Svůj půvab měla i příjemná
atmosféra, takže se všechny těšily na společně strávené
chvíle a na to, že při práci byly zapomenuty alespoň
na chvilku všední starosti a problémy. A konečně z
každého kurzu si domů odnášely svá dílka, která se
stala natrvalo součástí jejich domovů a slouží často
jako dekorace, ale i vzpomínka na příjemné podvečery
strávené zde, v Domě kultury.
Chtěla bych ještě touto cestou poděkovat
instruktorkám kurzů paní Marcele Knedlové a Janě
Hlaváčkové za jejich ochotu, trpělivost i pochopení,
kterými nás provázely po celou dobu práce. Poděkovat
bych chtěla také ﬂétnistkám ze Základní školy Liptál
a jejich učitelce paní Haně Vaculíkové za zpříjemnění
slavnostní chvíle. Poděkování patří také paní Dagmar
Všetičkové za úvodní slovo při zahájení této výstavy.
Doufám, že se Vám vystavené exponáty líbily a třeba
jste zde našly inspiraci pro svůj volný čas.
J.T.
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Dětský karneval na Orlovně
Konec masopustu přišel letos velice brzy, neboť první
jarní úplněk, který určuje termín velikonočních svátků letos
připadá brzy po prvním jarním dnu.
Jednota Orel Vizovice pořádá již tradičně v sobotu před
popeleční středou dětský karneval. Letos to tedy bylo
5. února. Orlovna opět ožila maskami princezen, šašků,
zvířátek a dalších postav z pohádek i běžného života.
Každá maska se nám po zahájení představila v osobním
interview s moderátorkou odpoledne Alžbětou Burgetovou.
To bylo velmi důležité, neboť přítomní dospělí pak tajně
hlasovali, aby vybrali nejlepší masku. Nejvíce hlasů letos získal
„Motýl Emanuel“ a „Uklízečka“. Odpoledne pak vyplnily
soutěže, dětské hry a samozřejmě tanec. Bohatá tombola je
vždy zdrojem napětí a radostí. Nebylo snad nikoho, kdo by
nevyhrál nebo nebyl odměněn při soutěžích.
Rozzářené dětské obličeje byly tou nejlepší odměnou
pořadatelům.
A tak nashledanou opět za rok!
-vl-

Před oponou, za oponou
Divadelní soubor Sem Tam Fór občanské sdružení, nás v
loňském roce navštívilo již několikrát. O tom, že je to soubor
převážně mladých, chtivých a zapálených lidí se zájmem o
ochotnické divadlo, jsme již na našich stránkách psali. Sem Tam
Fór si mezi Vizovjany našel již slušnou řádku svých příznivců.
Naposled nás tito ochotníci ze Slavičína navštívili v pátek
21.1.2005 a to s komedií Před oponou, za oponou, která
vypráví o tom, jak to vypadá, když jeden „úspěšný“ soubor
zkouší a hraje „úspěšnou“ komedii. Režisérem byl Jan Nejedlý,
j.h. V Domě kultury ve Vizovicích se sešla v 19,00 hod. necelá
stovka diváků (asi 60).
Ve třech jednáních jste se mohli stát přímými svědky
nejprve generálky divadelní hry, do které režisér zasahuje svými
připomínkami. Udělali jste si představu o tom, jak to někdy
vypadá pár hodin před premiérou, kdy by mělo již fungovat
úplně všechno, ale kdy nefunguje vlastně vůbec nic. Viděli jste,
jak to vypadá v době premiéry za jevištěm, tedy v zákulisí, kam
se obvykle diváci nemají šanci dostat a zhodnotit jste mohli i
stou reprízu, při které si herci nepamatovali již ani text, natož
pak pohyb po jevišti.

Vše se odehrávalo v Londýně v 60. letech a celé představení
podmalovávala reprodukovaná hudba tehdy začínající, ale dnes
již všem dobře známé skupiny Beatles.
Někteří diváci byli lehce vyvedeni z míry přemírou dveří
na scéně, které se neustále otevíraly a zavíraly, protože se za
nimi nebo v nich objevovali herci. Na jevišti bylo mnoho
pohybu, komických situací, ale i smíchu v okamžiku, kdy to
už „neustáli“ ani samotní herci, hrající si na herce.
Byla jsem ráda, že jsem toto představení viděla a mohu jen opět
závidět tomuto mladému souboru to, že byli schopni nacvičit
během několika měsíců tuto divadelní komedii. Bohužel naše
ochotnické divadlo ve Vizovicích nemá svého času osobnost
režiséra, který by měl nejenom zkušenosti, čas a trpělivost, ale
hlavně chuť něco nacvičit. Lidí, kteří by si chtěli zahrát, je ve
Vizovicích víc než dost! Proto není o vizovských ochotnících v
současné době nic slyšet. Čest divadelníků z Vizovic zachraňuje
již několik let pouze soubor DNO – Cimrmani. I letos je
budeme mít šanci vidět.
-ZŠ-

Dům Kultury Vizovice
Seznam kulturních akcí na měsíc březen 2005

3.3.2005
3.3.2005
10.3.2005
15.3.2005
17.3.2005
18.3.2005
24.3.2005
16.3.2005
31.3.2005
1.4.2005

16.00
16.00
9.00
16.00
18.00
16.00
16.00
19.00

Akademie DD Astra
kurz paličkování I. a II.
kurz paličkování III.
pohádka Káťa a Škubánek – Divadlo Věž Brno
kurz paličkování I. a II.
SEDM POSLEDNÍCH SLOV JEŽÍŠE KRISTA NA KŘÍŽI
hraje Janáčkovo kvarteto, recitace Alfréd Strejček
kurz paličkování III.
okresní konference hasičů
kurz paličkování I. a II.
divadlo – Dlouhý, Široký, Krátkozraký – DNO Vizovice
Pracovníci Domu kultury se těší na Vaši návštěvu.
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J.T.

SPORT
JK VIZOVICE–– úspěšný
úspěšný rok 2004
JK VIZOVICE
rok 2004
Za svého 2 letého působení jezdeckého klubu Vizovice
jsme dosáhli nemalých úspěchů, s kterými bychom Vás
rádi seznámili. Jedním z největších úspěchů bylo splnění
kvaliﬁkace na MČR v parkurovém skákání dětí na pony.
Tato kvalif. i samotné MČR bylo značně ztížené novými
sportovně technickými podmínkami. Minulé roky
skákaly děti parkury st. „L“ kdežto loni musely překonat
překážky st. „S“
O tuto kvalif. se za naši stáj pokoušela 12letá Nikola
Hurtová se svoji nerozlučnou klisničkou 6-ti letou
Brendou ( spolu se již MČR účastnily před 2 roky).
A jako dobře vyježděná a plná zkušeností ze závodů
si přibrala ještě jednoho koníka jménem Bert. Je to
7 letý šiml, valach a máme ho již 3 roky. A tak nastal
tvrdý trénink bez jakýchkoliv úlev, místo chození
na koupaliště, či dovolené třeba u moře. Začali jsme
vyjíždět na kvalif.závody, bohužel do vzdálenějších
míst, neboť ve zlínském kraji nejsou pony závody ještě
tolik rozšířené. Samotná kvalif. spočívala v absolvování
nejméně 3 parkurů st. LP+LP+SP (95cm)za maxim.
počet 12 tr.b. Celou sezónu zodpovědně nejen plnila
kvalif., ale také trénovala se svými svěřenci na blížící se
MČR. Nejvíce se nám dařívá v Drásově u Brna, kde se
nejen Nikolka umísťuje na předních místech, ale tam
jsme splnili poslední parkur a brána k MČR nám byla
otevřena.
Jsme pyšni na to, že jsme mohli reprezentovat město
Vizovice právě touto účastí.
Samotné MČR ve skocích a drezuře se konalo
27.-29. srpna 2004 v Hradci Králové a byl to vrchol
loňské sezóny pro pony a děti do 16 let. Zúčastnilo se
ho 100 koní a 72 jezdců (z toho 6 chlapců). V sobotu
v zahajovací stylové soutěži jela Niki s Brendou ve své
kategorii „A“ bezchybně a Bert měl jednu neposlušnost
na překážce (bedně), před kterou zastavil. Zde se
potvrdilo, že koník ještě nemá takové zkušenosti z
velkých závodů. Odpoledne téhož dne se jelo první kolo
ze tříkolové mistrovské soutěže, kde Niki nastoupila s
oběma poníky.
S Brendou absolvovala parkur čistě a Bert si odnesl
8 tr.b. Do dalších kol směl jezdec pokračovat pouze s
jedním koníkem. Pro svoje zkušenosti z velkých závodů,
perfektní připravenost a poslušnost byla vybraná
Brenda, která i druhé kolo přejela bez jediné chyby a tím
si zajistila postup do závěrečného třetího kola s dalšími
jezdci. Celkem 16 dvojic tedy postoupilo a nervozita
těchto mladičkých jezdců vrcholila. Přepážky se zdvihly
na 95cm a samotný parkur byl náročnější, nechyběl ani
vodní příkop. Naši zástupci se drželi „zuby nehty.“
A parkur dokončili s 0 tr.b. Měli jsme ohromnou
radost, přejet všechny tři kola bez jediného zaváhání a
bez jediné chybičky jsme si jen tiše přáli, ale moc jsme

s tím nepočítali vzhledem k mladému věku klisničky.
Byla již na ni patrna známka únavy a rozhodovali jsme
se, zda postoupit do rozeskakování, nebo se odhlásit.
Rozhodla o tom její mladá jezdkyně, která ji zná pod
sedlem nejlépe a cítila, že Brenda má chuť bojovat.
S nulovým kontem nastoupilo do rozeskakování
celkem 8 dvojic. Překážky se opět zvýšily o dalších 10 cm
a skončily na hranici 105 cm. Posunula se i šířka skoků
a čekalo nás přejetí technicky velmi náročného parkuru
v co nejkratším čase. Pouze tři dvojice dokončily jízdu
s 0 tr.b. Nikolka s Brendou byly zatíženy poze 4 tr.b. za
lehké shození na druhé překážce. Celkově tedy skončily v
samotné mistrovské soutěži na krásném 7. místě. Veliká
radost byla na místě, takový úspěch nikdo z nás nečekal
a je to zásluha celého kolektivu JK Vizovice. Klisnička,
ač byla velmi unavená, ukázala se jako velká bojovnice.
A Nikolka? Ta nám řekla, že jela celé rozeskakování s
pouze jedním otevřeným okem, neboť do druhého
ji vletěla muška. I to se může na takových to velkých
závodech stát.
Nesmíme ale zapomenout zmínit se i ostatních členech
našeho klubu. Především splnění ZZVJP (zkouška zákl.
výcviku jezdce na pony) a to velice šikovné 13-ti leté
Barbary Šustkové, která se i úspěšně účastnila různých
vystoupení. Lucka Hurtová nejen pomáhá s přípravou
poníků, ale ujala se i se svoji mladší sestrou Niki menších
dětí ve výuce jak na jízdárně, tak i vědomostních
znalostí. Mezi začínající, ale nadějné jezdkyně patří
Danielka Beňková a Katka Martiňáková. Jezdecký sport
je nejen náročný časově, ale především ﬁnančně, proto
tímto děkujeme panu Šustkovi za sponzorský dárek a
to ve formě převezení dětí do Brna i zpět na vystoupení
„BRNO TROPHY.“ Naše poděkování patří i panu
Marcoňovi,který nám umožňuje užívat svou plochu k
trénování koní a věříme,že tomu bude i nadále.
Můžeme tedy říci, že naše loňská sezóna byla úspěšná
a hurá do té letošní.
Kolektiv JK Vizovice

Nikolka Hurtová-Brenda, MČR v Hradci Králové 2004
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RC auta 1:18 při DDM ve Vizovicích
Za měsíc prosinec 2004 a leden 2005 jsme odjeli celkem pět závodů (dva volné závody – Vizovice 19.12. a Vsetín 30.12. a tři ze seriálu
o pohár Valašského království – jeden na Vsetíně 12.12. a zbývající dva ve Vizovicích 16.1. a 30.1.)Tyto poslední závody se Vám pokusím
přiblížit z mého pohledu.
Na první závod letošního roku se nás sjelo celkem 34! Třináct jelo dvojkolky (2WD-D), 13 závodilo se čtyřkolkami 4WD a 8 závodníků
jelo kategorii 1:24 2WD, z toho bylo 6 závodníků ze Slovenska – Púchova. Přiblížím vám kategorii Eco 2WD + D2, kterou jezdíme všichni
ve Vizovicích.
13. místo Martin Kettner 68 kol, 12. místo Marek Šťasta 75 kol - toto jsou noví kluci v kroužku a učí se jezdit a závodit. Osmiletá Iva
Balcová ze Zlína skončila jedenáctá s 95 koly. Já jsem skončil osmý 118 kol, můj syn šestý 133 kol, čtvrtý Tomáš Pečeňa 139 kol a k překvapení
nás všech třetí končil Jakub Krajča 151 kol, druhý Ivo Kavánek ze Zlína 152 kol a jak bývá zvykem v této kategorii vyhrál Roman Štalmach ze
Vsetína se 163 koly.
Druhý závod se jel 30.1.2005. Účast 12 závodníků v katergorii 2WD-D2 byla potěšitelná. Dvanáctý skončil Martin Kettner 99 kol,
jedenáctá Iva Balcová Zlín 101 kol, destátý byl Marek Šťasta se 120 koly! (konečně pochopil, že moje rady a příkazy jsou dobře myšlené). Sedmý
skončil Jakub Krajča 141 kol, jeho auto nebylo v pořádku, až po mé kontrole jsme přišli na závody a tyto odstranili – třetí a čtvrtou ﬁnálovou
jízdu odjel se žaludečními potížemi. Šestý skončil náš Fanánek – 145 kol, pátý jsem byl já 146 kol, čtvrtý Tomáš Pečeňa. Vyhrál opět Roman
Štalmach ze Vsetína 174 kol, druhý byl David Stržínek – žák ze Vsetína 170 kol, třetí Ivo Kavánek Zlín 161 kol, tedy pouhé jedno kolo před
Tomem Pečeňou.
Jak je vidět, tak se Vizovice začínají prosazovat! Tady jsem Vám přiblížil výsledky ze čtvrtého a pátého závodu devítidílného seriálu závodů
Valašského královsktví (2004 – 2005). Každý závod se hodnotí bodově, tak jako u F jedniček, čili osm závodníků bere body (10,8,6,5,4,3,2,1)
a ty se po každém závodě každému, kdo zabodoval, sčítají.
Celkové pořadí v kategorii Eco 2WD po pěti odjetých závodech je následující:
1. Štalmach
Vsetín
46 bodů
2. Kavánek
Zlín
30 bodů
3. Pečeňa
žák
Vizovice
29 bodu
4. Stržínek
žák
Vsetín
25 bodů
5. Mikuš sen.
Vsetín
20 bodů
6. Stodola jun. žák.
Vizovice
16 bodů
7. Krajča
žák
Vizovice
11 bodů
8. Uhřík
žák
Vsetín
8 bodů
9. Stodola sen.
Vizovice
7 bodů
10. Feranec žák
Vsetín
2 body
bez bodů zatím Novák, Kettner, Šťasta a Balcová Iva – všichni žáci.
Klasiﬁkováno v průběžné výsledkové listině je celkem 21 závodníků s alespoň jedním odjetým závodem!
V této kategorii jsou ještě zvlášť hodnocení žáci. Průběžná tabulka s pořadím po pěti závodech je následující:
1. Pečena
2. Stržínek
3. Stodola jun.
4. Krajča
5. Uhřík
6. Feranec
7. Balcová
8. Sklář
9. Kettner
10.Šťasta
11. Novák
12. Mírný

46 bodů
38 bodů
30 bodů
28 bodů
21 bodů
10 bodu
7 bodů
6 bodů
4 body
2 body
2 body
1 bod

Vizovice
Vsetín
Vizovice
Vizovice
Vsetín
Vsetín
Zlín
Huslenky
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice

Celkem v průběžné výsledkové listině i s kategorií Eco 4WD je zapsáno neuvěřitelných 46 účastníků, kteří mají odjetý alespoň jeden
závod.
Na zbývající čtyři závody se kluci svědomitě připravují. Tomáš a náš Fanánek už zkouší nové, silnější motory, aby se drali pořád kupředu. Já
a Kuba Krajča jedeme kategorii D2 s „továrními auty“ a věřím, že půjdeme taky dopředu. Martin (odjel 3 závody) a Marek (odjel 2 závody)
jezdí s kroužkovými „draky“ a ti se mohou jen a jen zlepšovat. Ten, kdo měl zájem začít jezdit RC auto 1:18, může přijít kterýkoliv pátek mezi
16 až 18:30 hod. do tělocvičny na staré škole.
Ještě se zmíním o nové kategorii, zatím nejmenší, která se u nás ve Vizovicích jezdí s to kategorii 1:24. Oproti osmnáctinám jsou ještě o 1⁄4
zmenšené. Pohon pouze 2WD-D2 - čili pohon zadních kol s diferenciálem. Tyto kategorie jsou zhruba to samé, jako u osmnáctek – cestovní
vozy a prototypy, kluci mají navíc připravené i kamiony. Cena je srovnatelná s našimi osmnáctkami. Závod těchto „myší“, jak já jim říkám, by
se měl jet 27. února pří našich závodech osmnáctin. Přijďte se podívat! Třeba Vás tato kategorie nadchne a dáte se na RC auta a rozšíříte naše
řady. Chce to jen počáteční ﬁnanční investice do auta, koupit vysílací zařízení (RC soupravu), obětovat 3 hodiny ze svého času každý pátek a
samozřejmě odjet minimálně jeden závod za měsíc, abyste se mohli srovnávat s ostatními. Jistě si na závodech najdete nové kamarády a přátele.
Pokud se naučíte jezdit s malými kategoriemi (1:18 a 1:24), tak v budoucnosti zvládnete bez problémů i větší měřítka, třeba i modely 1:5 s
benzinovým motorem o objemu 23ccm, což je největší měřítko, které se u nás jezdí. Pro letošní sezónu jaro-podzim se připravují nové závody
1:10 se spalovacím motorem 2.5ccm. Cena těchto modelů s RC aparaturou by měla být velice příznivá. Závody se budou jezdit v Brně, to je
zatím vše, co o desítkách vím. V příštím čísle Vizov. novin Vám snad napíši něco konkrétního a snad bude dobré, abyste se vypravili podívat se
na naše malé auta v akci a zafandit našim klukům.
František Stodola :: Tel. 577452860 :: www.rc-cars.rulez.cz
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TJ SOKOL Vizovice oslaví v letošním roce již 110 let
činnosti od svého založení v roce 1895.
Sportovní činnost TJ SOKOL Vizovice je prováděna
prostřednictvím jednotlivých sportovních oddílů.
ASPV, to znamená asociace sportu pro všechny. Hlavní
aktivita v tomto oddíle je především kondiční cvičení
žen v tělocvičně staré i nové školy. Vedení tohoto oddílu
pořádá každoročně minimálně dva klubové večery
ve vizovické sokolovně, které jsou velmi oblíbené u
veřejnosti a dětský karneval.
Gymnastický oddíl pravidelně cvičí na nové škole s
cvičenkami mladšího i staršího školního věku.
Orientační běh patří k nejaktivnějším oddílům naší
jednoty. Každoročně uspořádá minimálně dva závody
zařazené do žebříčku Valašské oblasti a v loňském roce
uspořádal Mistrovství České republiky na dlouhé trati
v MTBO a štafet. V loňském roce za zmínku stojí
historický průlom Jana Vyorala na Mistrovství České
republiky na krátké trati, kde skončil na 9. místě. Dále
zařazení Antonína Bednaříka jako ﬁnišmana oblastního
valašského družstva, které se stalo mistrem republiky
oblastních výběrů žactva. Ondra Malý obsadil 2. místo
v celostátním ﬁnále žáků 8. a 9. tříd na olympiádě škol.
Šachový oddíl hraje okresní soutěž.
Tenisový oddíl se intenzivně věnuje školní mládeži pod
vedením trenérů Milana Vrby a Martina Lutonského,

kde se učí základům tohoto pěkného bílého sportu.
Tenisté každoročně pořádají pro příchozí i neregistrované
zájemce Memoriál Luďka Dintery. Naši hráči se také
účastní turnajů a soutěží organizovaných tenisovým
svazem. Mužstvo dospělých a žáků se každoročně
zúčastňuje krajské soutěže smíšených družstev. V roce
2004 dospělí sehráli 6 utkání a skončili na 3. místě.
Rovněž žáci sehráli vyrovnaná utkání a taktéž se umístili
na 3. místě.
Turistický oddíl je rovněž organizován u Klubu českých
turistů a provádí samostatně svoji aktivní a bohatou
činnost, o které pravidelně informujeme v informační
vývěsce na náměstí.
Volejbalový oddíl svým smíšeným družstvem obsadil na
turnaji v červnu v Jablůnce 2. místo a v září tamtéž 1.
místo. Na silvestrovském turnaji v Horní Lidči obsadil
5. místo.
V zimních měsících, kdy teplota vzduchu je pod bodem
mrazu, se skupina ledařů na ploše hřiště u Sokolovny
stará o led pro zimní radovánky nejenom mládeže, ale
i dospělých. Tuto ledovou plochu využívají v hodinách
TV školy našeho města.
-JK-

TJ Sokol Vizovice
Oddíl orientačního běhu

Výsledky zhodnocení sezóny

Loňská sezóna byla pro náš oddíl výsledkově velmi úspěšná, a to
především v jednotlivcích. Jeňa Vyoral – 9. místo na Mistrovství
České republiky na krátké trati a především pak Tonda Bednařík
– jeho celoroční výsledky ho vynesly do dorosteneckého
reprezentačního výběru České republiky....
V klubových soutěžích jsme po vydařeném vstupu do sezóny
očekávali větší výsledky. Mrzí především diskvaliﬁkování na
mistrovství, ale i přesto jsme dosáhli výsledků minimálně
srovnatelných s loňskou sezónou.
A na závěr malý výsledkový TOP 10:
-

Mistrovství České republiky oblastních výběrů žactva – Tonda Bednařík ﬁnišmanem vítězného družstva Valašské oblasti
Mistrovství České republiky na krátké trati – Jeňa Vyoral obsadil 9. místo v mužích
Žebříček B – Morava – Tonda Bednařík – 2. místo v celkovém hodnocení H14
Olympiáda škol – Ondra Malý obsadil 2. místo v celostátním ﬁnále v kategorii H9 (8. a 9. třída)
Žebříček B – Morava – Ondra Malý – 4. místo v celkovém hodnocení H16
Mistrovství České republiky na dlouhé trati – Petr Jahn 10. místo v juniorech
Oblastní žebříček Valašské oblasti – Tonda Bednařík 1. místo na všech závodech, kterých se zúčastnil a celkové první místo
Mistrovství České republiky na dlouhé trati – Jeňa Vyoral 19. místo v mužích
Mistrovství České republiky ve sprintu – Tonda Bednařík 17.místo v mladších dorostencích
Oblastní žebříček Valašské oblasti – Martin Hlavenka 2. místo v celkovém pořadí nejmladších žáků
-JKVIZOVSKÉ NOVINY  16

Kronika 1955 I.
V letošním ročníku se budeme opět setkávat nad úryvky historie staré padesát let. Pokračujeme v
citaci městské kroniky Vizovic, která je dílem pane učitele Gustava Imrýška. Styl i pravopis kroniky je
zachován, redakce pouze postupně vybírá z četných jejich stránek údaje, fakta, postřehy, které by mohly
občany zajímat i dnes.
Redakce

Místní úřady
V důsledku provádění centralizace státních
úřadů do okresních a krajských měst byla
letošního roku ve Vizovicích zrušena pobočka
okresního soudu. Místní národní výbor
však žádal, aby pobočka okr. soudu byla ve
Vizovicích zachována, neboť potřeba toho
vyžaduje. Z ostatních úřadů, které jsou v našem
městě, je nutno uvésti státní notářství, které
vede notář Josef Dufek, poštovní a telegrafní
úřad (pošmistr Josef Vermousek), pak je tu
správa hrazení bystřin (vedoucí úředník F.
Julina), farní úřad římskokatolický (farář
Ignác Bězděk), farní úřad církve evangelické
českobratrské (farář Václav Matoulek),
stanice dráhy (náčelník J. Ulman), kancelář
družstevních jednot, stanice SNB a úřad
MNV
Počet obyvatelstva
Počet obyvatelstva vzrostl na 3 820 lidí, počet
domů vzrostl o několik novostaveb na 800.
Některé z nově postavených domů nemají však
ještě přidělena domovní čísla. Očíslovaných
domů je 795.
V roce 1955 narodilo se ve Vizovicích 29
chlapců a 40 děvčat. Zemřelo 15 mužů a 11
žen.
Správa obce
Místní národní výbor byl v roce 1955 v témže
složení, jak byl zvolen v květnových volbách
minulého roku. Dne 25.10.1955 zemřel člen
MNV Antonín Mrázek a v doplňovací volbě
18.12.1955 byl místo zemřelého zvolen členem
MNV Pavel Matějka, školník ve staré škole
na dolním náměstí, které letos dostalo název

náměstí Rudé armády. Letos byla převzata do
správy místního národního výboru spořitelna
a hasičská zbrojnice.
Rozvoj a úprava města
Ve dnech 2. až 4. dubna t.r. prováděly
dobrovolné brigády občanů jarní úklid v
našem městě. Tato akce se konala na výzvu naší
vlády, aby obce a města měly k připravovaným
oslavám desátého výročí našeho osvobození
Rudou armádou vzhled co nejlepší. Byly
uklízeny ulice, různá zákoutí a prostranství
i náměstí. Některé domy svými majiteli
opraveny, natřeny a p.
Ke konci dubna bylo zřízeno nové železné
zábradlí pod kaštanovou alejí v Nádražní ulici.
Na náměstí Rudé armády bylo postaveno
9 stožárů na prapory a podél opěrné zdi v
severovýchodním cípu náměstí byly vysázeny
ozdobné keře. Také cesta k nové škole byla
vroubena vysázenými keři. Při úpravách
na náměstí Palackého byla přemístěna též
socha Jana Nepomuckého, která dosud stála
na rohu zdi u předzámčí. Byla přenesena na
druhou stranu ulice ke kostelu. Dva dny nato,
22. dubna, byla přemístěna i socha sv. Floriána
ze sadu na Palackého náměstí též ke kostelu.
.....
Socha sv. Foriána, jak bylo podle zápisu ve
farním archívu zjištěno, byla zbudována asi r.
1752, neboť téhož roku bylo postavení soch
schváleno konsitoří.
Na horní (jižní) straně Palackého náměstí
byla postavena opěrná zeď až po dům č.
361 a upraven přístup k evangelické faře a
modlitebně.
.....
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Poměry politické
Vše nasvědčuje tomu, že se ocitáme na prahu
atomového věku. Všechny světové velmoci
vyvíjejí horečné úsilí ve výzkumech atomové
energie. Stojíme na osudovém rozcestí. Jen dvě
cesty jsou před námi...Na jedné z nich hrozí
lidstvu zkáza atomovými zbraněmi, na druhé
cestě, cestě míru, kyne lidstvu netušený rozvoj
technický právě pomocí atomové energie, jež
může ve službách člověka přinést všemu lidstvu
mnoho prospěchu. Atomové zbraně mají nejen
Spojené státy americké ale i Sovětský svaz. V
Sovětském svazu však vybudovali též první
atomovou elektrárnu. Tím dávají lidstvu lepší
perspektivu na využití atomové energie.
Ne k ničení lidstva, ale jeho rozvoji.
Výsledky svého bádání poskytl Sovětský
svaz Československu a ostatním lidově
demokratických státům a také nabídl pomoc
při budování prvních atomových elektráren.
Mezi lidmi se o těchto věcech hovoří, neboť
jsou to otázky, které se dotýkají všech. Občané
pozorně sledují politické dění ve světě. Pro
nás v Československu má však největší a
rozhodující význam mírové úsilí Sovětského
svazu. Proto v březnu t.r. uskutečnila se i v
našem městě podpisová akce proti atomovým
zbraním a válečným pařížským dohodám
mocností. Podpisování těchto protestních
prohlášení se konalo zde ve všech závodech, ve
školách, v úřadech i domácnostech.
Západní státy, hlavně USA a emigrace
pokoušející se neustále ovlivňovat myšlení
lidí u nás a v ostatních lidově demokratických
státech nejen rozhlasem, ale nyní i letáky,
které se shazují pomocí balonků s letadel.
Tak 10. května cizí letadla shazovala nad
Vizovicemi letáky připoutané na baloncích.
Několik takových balonků bylo zde
spatřeno a bezpečnostní orgány je i s letáky
zneškodňovaly.
Dne 19. května byly pro místní občany

uspořádány tzv. „Hovory s občany“, kde bylo
pojednáno o všech otázkách, o něž mají občané
zájem. Dostavil se zástupce KNV s. Karel
Vysloužil a poslanec za zdejší volební okres
s. Vincenc Červinka.Občané se dotazovali na
různé problémy a oba delegáti na tyto dotazy
podávali odpovědi a vysvětlení. Většinou se
dotazy točily kolem otázek zemědělských.
Poměry hospodářské.
Počasí a polní práce
Začátkem ledna byly mírné mrazy. –1° až
– 5° C. 5.ledna byl mráz –15°C a 6.1 –12°C,
v následujících dnech se však mrazy zmírnily
na -2° C až -4°C. Sněhu bylo velmi málo,
jen asi 2 cm. Od 10. ledna nastalo velmi
proměnlivé počasí, které se měnilo každý
den, ba i několikrát za den. Slabé mrazíky
střídaly se se slabým sněžením nebo dešťovými
přeháňkami.
17. ledna ráno vála vichřice od jihu, pak
pršelo s sníh roztál. Během dopoledne stočil
se vítr na západ a pak na severozápad. Voda z
roztálého sněhu ještě během dopoledne zmrzla
a vytvořilo se náledí, ale odpoledne dostavila
se zase vánice! Pak po celý týden slabě mrzlo,
přes den vystoupila teplota k 0°C nebo i nad
0°C až na +4°C. Proměnlivé a mlhavé počasí
trvalo až do konce ledna. Také v únoru bylo
proměnlivé počasí s občasnými dešťovými
nebo sněhovými přeháňkami, ranní teploty v
1. polovině měsíce většinou nad 0°C a teprve
od 12.2. začalo slabě mrznout. 16.2. poklesla
teplota na -15°C, ale pak v následujících
dnech teplota velmi kolísala v rozpětí několika
stupňů pod nulou nebo nad nulou střídavě.
Teprve 21.2. dostavily se opět mrazy: 22. a 23.
února bylo –12°C, 26.2 a 27.2. bylo –10°C.
Při tom zuřily velmi často prudké větry. Během
února občas slabě sněžilo a teprve 24.2. sněžilo
vydatněji celé dopoledne až do 13 hodin a
napadlo asi 20 cm sněhu.
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE

Nevšední setkání
Čtvrtek 20. leden. Den jako každý jiný? Tak to
zase ne. Ač studený a zasněžený, přinesl mnoha
lidem do duše kus slunce a radosti díky „pohádkové
babičce“ paní Aloisii Bačové.
Tak ji říká Zdeňka Drábková, ředitelka Domova
důchodců Burešov, kde se konaly oslavy 100. výročí
narození rodačky z Vizovic.
Setkání s paní Bačovou bylo pro každého velkým
přínosem a obohacením vlastního nitra. Mezi
gratulanty z rodiny a řady přátel i pracovníků z
domova nechyběli vedle hejtmana Zlínského kraje
Libora Lukáše a primátora Tomáše Úlehly ani
zástupci z rodných Vizovic. S kytičkou žlutých
růží a drobnými dárky přišli rodačce z Vizovic přát
starosta Ing. Vít Sušila, místostarostka Mgr. Alena
Marvanová, předsedkyně Komise pro občanské
záležitosti Mgr. Ludmila Pšenčíková a matrikářka Dana Smetanová.
Paní Bačová se narodila na vizovských pasekách jako šestá z devíti dětí. Otec byl hajný. Cestou do
školy, která trvala dětem dvě hodiny, se ráda učila, děti hodně zpívaly a skromně jedly. Vdala se v
roce 1928. Ze čtyř dětí dnes žijí dvě dcery. Má sedm vnoučat, 15 pravnoučat a jedno prapravnouče.
Nejprve byla na službě u vizovského obchodníka, později pracovala v kravíně, v JZD na poli a také
jako předačka ve „vizovském lihovaru u Jelínků“. V domě důchodců bydlí od léta 1996. Ráda si
zazpívá, povídá, luští křížovky a poslouchá pěknou muziku.
Chcete znát recept, jak se dožít stovky?
Dobrá nálada, kus štěstí a pracovitost, „protože to je poklad boží“. K tomu každé ráno malý kalíšek
Jelínkovy průtahové borovičky, „která je v malém množství všelék.“
Byli jsme při tom. V tento vzácný okamžik jsme byli s tou, která přes radosti i starosti života zářila
jako sluníčko. Úsměvem a jiskřičkami v očích dávala najevo, že setkání tak milé je oboustranné.
Milá paní Bačová,
do dalších let Vám ještě jednou, za všechny Vizovjany přejeme
hodně zdraví, optimismu a lásky svých bližních!
Alena Marvanová
Dana Smetanová
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Vzpomínky Aloisie Bačové
„Narodila jsem se na vizovských pasekách pod Ostrým
vrchem. Školu jsem navštěvovala ve Vizovicích až do 8.
třídy. I když jsem se ráda učila, musela jsem jít do služby,
protože nás bylo devět dětí a byla bída. Maminka mně
našla službu v jedné židovské rodině ve Vizovicích, kteří
měli obchod se všeckým. Paní byla velice hodná, do
všeho mne zasvětila a já dělala všechno, co mi poručila.
Dokonce prosila moji maminku, že si mne vezme za
vlastní. To se maminka polekala a za nějakou dobu mne
vzala domů. Šla jsem dělat na panské na Těchlova, kde se
pěstovala řepa, brambory a obilí. Všechno se obdělávalo
ručně a pan šafář byl přísný a dohlížel na nás. Takže od
dětství už jsem se učila dělat práci poctivě, a tak to šlo
se mnou celý život.
Potom na Razově bratři Sousedíkovi měli malou
továrničku na lakování různých podpatků, tak jsem pak
přešla k nim. Ta práce mne moc bavila. V roce 1928
jsem se vdala a měla 3 děti. V r. 1942 jsme si počali stavět
domek a v r.1943 se narodilo 4 dítě. Práce bylo jako na
kostele. Chodila jsem pomáhat sedlákům na pole, kteří
měli pole blízko domku. Manžel dělal u ﬁrmy Baťa. Taky
jsem dohlížela na děti, aby byly naučeni a připraveni do
školy. V tom jsem byla přísná, i manžel. V r. 1950 jsem
nastoupila do JZD v rostlinné výrobě. To byla dřina.
Ráno do kapse krajíček chleba a pár kostek cukru na
celý den. Kolik dělala jednotka, to vám říkat nebudu.

Manžel byl v invalidním důchodu, tak jsme dřeli bídu.
Na nemoci a únavu nebyl ani čas přemýšlet. Ale jak se
říkalo ve Vizovicích: „kdo pije borovičku nepotřebuje
doktora Lyčku“ a to byl nějaký doktor. Ale jenom jeden
kalíšek na lačno. Ale já si myslím, že největší lék na stáří
je stále pracovat, chodit pěšky, být v přírodě a skromně
jíst a hlavně v zimě kyselé zelí. To je velice zdravé.
V šedesáti letech jsem odešla z družstva a šla dělat na
Razov k Jelínkovi, abych si dodělala roky na důchod.
Když mi bylo 68 let, manžel mi umřel a já zůstala na
domku sama. Obdělávala jsem celou zahradu. Měla
jsem dost přátel i rodiny ve Vizovicích, kteří mne občas
navštívili a pochválili moji zahrádku.
Byla také plná kvítí.
Přestože jsme si s manželem postavili domek dožívám,
život v Domově důchodců v Buršově. Dvě děti mi
zemřely. Dcera Boženka mě chodí navštěvovat skoro
každý den, bývá ve Zlíně. Druhá dcera Jaruška žije v
Německu, ale každý rok se za mnou přijede podívat.
Když jsem byla zvyklá celý život dělat, na domově
máte mnoho času na přemýšlení a čas pomalu utíká.
Tak jsem si našla koníčka luštit křížovky. Je to dobré
i na mozek. Kupodivu ještě si dost pamatuji. Kdyby i
sloužily nohy, tak ani nevím, že už je mi 100 let“.
(Vyprávění paní Bačové zaznamenala její dcera Božena
Zrníková (73 let.))

Tříkrálová sbírka 2005
V letošním roce jsme Tříkrálovou sbírku naplánovali na 8. ledna 2005. Koledníci, kteří byli rozděleni
do 12 skupin letos s opravdovým nadšením vyrazili do našich domácností.
Chodili nejen ve Vizovicích, ale také na Chrastěšově a Lhotsku.
Výsledky letošní sbírky byla celková částka v hodnotě 95 428, 50 Kč.
Pro srovnání uvádíme i roky předcházející.
2001................42 923,20 Kč
2002................65 153,10 Kč
2003................71 748,90 Kč
2004................73 035,50 Kč
2005................95 428,50 Kč
Poděkování za letošní sbírku patří všem dárcům, kteří mysleli na potřeby ostatních, ale také všem
koledníkům, kteří přišli, aby pomohli dobré věci.
Poděkování rovněž patří všem ostatním, kteří pomáhali při organizaci.
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Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2005
Také v letošním roce se Město Vizovice zúčastnilo
společně s ﬁrmou RUDOF JELÍNEK a.s. a Glass
Atelier Morava s.r.o. veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005, který probíhal od 13. do 16.1 2005
v Brně.
Nová expozice představila turistům a návštěvníkům veletrhu celý region Zlínského kraje. U
informačního pultu, kde jsme se již tradičně střídali s pracovníky ﬁrmy RUDOLF JELÍNEK a.s.,
jsme seznamovali potencionální návštěvníky našeho města a blízkého okolí s rozmanitou nabídkou
turistických možností ve všech ročních obdobích.
Největší zájem byl o prohlídkovou trasu DISTILLERY LAND a výrobky ﬁrmy R. JELÍNEK, neboť
slivovice je významným symbolem našeho města, a
také o možnosti návštěvy ﬁrmy Glass Atelier Morava spojené s prohlídkou a nákupem tolik obdivovaného uměleckého skla. Většina návštěvníků, kteří
se zastavili u našeho informačního pultu, zajímala
také komplexní nabídka turistických, kulturních a
sportovních možností i akcí.
Frekventované byly otázky na možnosti cykloturistiky, agroturistiky, ubytování a stranování. Často
se zastavovali lidé, kteří měli jakékoliv vazby na Vizovice a dělili se s námi o vzpomínky. O vzpomínky z mládí, z náhodné návštěvy, či organizovaného
zájezdu, spojeného s prohlídkou „půvabného“ zámku. Nás upřímně potěšilo, že mnozí znají restauraci
Sklípek či Valašský šenk, obchůdek Štěpský dvůr a
nebo „...tu restauraci se zahrádkou na náměstí vedle
cukrárny, kde tak dobře vaří.“ Příjemná byla drobná poznámka „Vizovice! Máte takové čisté a upravené město...“
Stejně jako v loňském roce, i letos jsme přivezli na
veletrh cestovního ruchu novinku. (V roce 2004 to
byly nové cizojazyčné překlady propagačních materiálů o Vizovicích, kterých jsme letos rozdali 1800!)
Šlo o představení nového loga, ochranné známky
pro vizovické pečivo, kterou nechal zaregistrovat a
městu dal k dispozici pan Stanislav Kubíček. Stejně
tak se postaral i o návrh podoby loga.
Mám-li zhodnotit letošní veletrh Regiontour
2005, byl úspěšný především zvyšujícím se zájmem
návštěvníků o naše město. Škoda jen, že zatím nemáme nově koncipovaný propagační materiál, který by nabízel ve vícejazyčné podobě možnosti vyžití
ve Vizovicích a jejich okolí komplexně, jak se o to

pokusili majitelé rekreačního zařízení REVIKA ve
svém propagačním materiálu. K vytvoření takového materiálu je však zapotřebí spolupráce všech,
kteří se na cestovním ruchu ve Vizovicích podílejí.
Těm aktivním, se kterými je spolupráce již teď velmi dobrá, patří dík!
Zástupkyně ﬁrmy RUDOLF JELÍNEK a.s. Veronika Jakobová, která zodpovídá za oblast cestovního
ruchu „na Razově“, reprezentovala DISTILLERY
LAND a naše město také na veletrhu cestovního
ruchu ITF Slovakiatour, který se ve dnech 20.-30.
ledna konal v Bratislavě. Vizovice tak byly společně s exkurzní trasou R. JELÍNEK prezentovány jak
slovenským cestovním kancelářím, tak i jednotlivým turistům a potencionálním hostům našeho
regionu. Slovensko a jeho obyvatelé jsou našimi
nebližšími sousedy, a proto propagaci Vizovicka na
nejvýznamnějším slovenském veletrhu cestování
velmi vítáme.
Alena Marvanová

VIZOVSKÉ NOVINY  21

Historie Trnkobraní

Trnkobraní vstoupilo do vědomí veřejnosti 29.8.1967
zahájením 1. ročníku, který se konal pod záštitou ZV
ROH Sloko závod R. Jelínek ( ředitel Jan Laga, předseda ZV ROH – K.Bedřich) a Osvětové besedy Vizovice
– PhMr. Miloš Žabka.
První ročník slavností byl zahájen degustáží destilátů, výstavou ovoce a květin v tehdejší SZTŠ Vizovice
a kulturním programem, zvláštností byly dostihy. V
dalších letech se postupně rozšiřoval rozsah slavností a
v roce 1970 se konala oslava Mezinárodního družstevního dne a ve Vizovicích byly první dožínky. Koncepce
Trnkobraní se měnila na Okresní zemědělsko-potravinářské slavnosti spojené s dožínkami, rozšiřoval se kulturní program a v roce 1972 se uskutečnil první ročník
knedlíkové soutěže. Tradiční potravinářské slavnosti a
výstavy se v roce 1973 konaly naposledy v areálu SZTŠ
a od roku 1974 se kulturní program přemístil na areál
stadionu a výstavy do ZŠ. Vrchol zemědělsko-potravinářských slavností a výstav byl v roce 1977, kdy se
prezentovalo na výstavách dvacet potravinářských a devatenáct zemědělských podniků. V roce 1979 se Okresní dožínky s kulturním programem přemístily na nový
Areál mládeže, který byl vybudován za účinné pomoci
města.
V dalších letech probíhaly Vizovické slavnosti a Okresní dožínky tradičním způsobem. V roce 1982 v rámci
15. ročníku těchto slavností končí ve Vizovicích okresní
dožínky, které se přesunují do dostihového areálu JZD
Slušovice. Naše slavnosti se vrací k tradičnímu názvu
TRNKOBRANÍ s knedlíkovou soutěží. V roce 1984
zvítězil Josef Slabík z Brumova (výkonem 152 knedlíků - v novém rekordu této soutěže). V roce 1986 se
uskutečnil zdařilý pořad „ Odešli za múzami“ ve kterém
účinkovali slavní rodáci z Vizovic. Jubilejní 20. ročník
Trnkobraní v roce 1987 byl zahájen slavnostním zasedáním organizačního výboru Trnkobraní a pozvaných
bývalých členů. V letech 1988 až 1990 probíhalo Trnkobraní v tradičním duchu s bohatým kulturním programem pro všechny věkové kategorie. V roce 1991
došlo k oﬁciální registraci původní organizace Vizovické Trnkobraní na Kulturně-společenské sdružení
„VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ“ u Ministerstva vnitra
ČR dne 28.5.1991 pod číslem jednacím: VSC/1-6753/
91-R, na základě schválených stanov sdružení. Od data
registrace do roku 1997 včetně bylo sdružení jediným
pořadatelem Trnkobraní. V témže roce v rámci zkvalitnění propagace byla uzavřena smlouva s Agenturou
Publikum. Protože se spolupráce osvědčila, postupně
jsme s Agenturou Publikum uzavřeli několik smluv o
spolupráci. Poslední byla uzavřena dne 24.4.2001 a
byla podepsána na dobu určitou do 31.8.2004. Jejím
předmětem bylo kompletní programové, reklamní,
ﬁnanční a technické zabezpečení akce Vizovické Trnkobrani, vyjma organizace soutěže v pojídání trnkových
knedlíků. Naše sdružení poskytovalo práva na skladbu

programu, práva na organizaci soutěže v pojídání švestkových knedlíků, včetně práva na veškerou propagaci
akce s názvem Vizovické Trnkobraní. Dle těchto smluv
je zřejmé, že Agentura Publikum ﬁguruje při pořádání
akce Vizovické Trnkobraní jako naše partnerská organizace, která měla smluvní vztah k našemu sdružení. Ještě
v průběhu této smluvy v roce 2001 jsme se dozvěděli
(nikoliv od Agentury Publikum), že si pan Ing. Zdeněk Jurásek zaregistroval na sebe jako fyzickou osobu
název Trnkobraní a posléze i Vizovické Trnkobraní, byť
věděl, že jsme se několikrát o registraci známek na ÚPV
pokoušeli. Na náš dotaz z jakého důvodu si bez našeho vědomí tyto známky nechal zaregistrovat nám bylo
sděleno, že chtěl tyto známky registrovat dříve, než někdo jiný. Byli jsme ujištěni, že při případném ukončení
spolupráce na sdružení ochranné známky převede, k čemuž jsme ho písemně dopisem ze dne 23.11.2004 vyzvali, protože při posledním společném jednání našeho
sdružení s Agenturou Publikum, zastoupenou manžely
Juráskovými dne 29.9.2004 nám bylo sděleno, že další
smlouva o spolupráci nebude z jejich strany uzavřena.
Vzhledem k výše uvedenému a dále vzhledem k
tomu, že Ing. Juráskovi bylo dobře známo, že název
„Vizovické Trnkobraní“ máme v názvu od roku 1991,
protože s naším sdružením uzavíral smlouvy o zajištění
reklamy, resp. o spolupráci při organizování akce „Vizovické Trnkobraní“ (např. v poslední z těchto smluv
ze dne 2.4.2001, jejímž předmětem je podle čl. 1. „organizační, programové a ﬁnanční zabezpečení 34.-37.
ročníku Vizovického Trnkobraní“ je v článku II. oběma
smluvními stranami výslovně konstatováno, že Kulturně-společenské sdružení „Vizovické Trnkobraní“ je zakladatelem soutěže v pojídání trnkových/švestkových
knedlíků a garantuje tradiční úroveň soutěže) jsme se
rozhodli domoci se svých práv na vlastnictví předmětných ochranných známek soudní cestou. Zastoupením
v tomto právním sporu jsme pověřili úspěšného brněnského právníka JUDr. Jaroslava Brože.
S ohledem na z naší strany nesouhlasné programové směřování Vizovického Trnkobraní pod vedením
agentury Publikum k „Technobraní“, jsme se rozhodli
uzavřít dlouhodobou smlouvu na pořádání Tradičních
Vizovických slavností s likérkou RUDOLF JELÍNEK,
která je pro nás a věříme, že i pro návštěvníky, zárukou
zachování tradic a úspěšného rozvoje Tradičních Vizovických slavností.
Vizovice 16.2.2005
Za Kulturně-společenské sdružení „Vizovické Trnkobraní“
Miroslav Zatloukal, zástupce ředitele a tiskový mluvčí,
tel.: 604 971107.
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ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

rok
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

místo konání
Střední zemědělská a technická škola Vizovice
nekonalo se
Střední zemědělská a technická škola Vizovice
Střední zemědělská a technická škola Vizovice
Střední zemědělská a technická škola Vizovice
Střední zemědělská a technická škola Vizovice
Střední zemědělská a technická škola Vizovice
Areál stadionu Vizovice
Areál stadionu Vizovice
Areál stadionu Vizovice
Areál stadionu Vizovice
Areál stadionu Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál mládeže Vizovice
Areál ﬁrmy RUDOLF JELÍNEK Vizovice
Areál ﬁrmy RUDOLF JELÍNEK Vizovice
Areál ﬁrmy RUDOLF JELÍNEK Vizovice
Areál ﬁrmy RUDOLF JELÍNEK Vizovice
Areál ﬁrmy RUDOLF JELÍNEK Vizovice

pořadatel
Osvětová beseda Vizovice, ZV ROH SLOKO závod R. JELÍNEK Vizovice

pozn.

Osvětová beseda Vizovice, ZV ROH SLOKO závod R. JELÍNEK Vizovice
Osvětová beseda Vizovice, ZV ROH SLOKO závod R. JELÍNEK Vizovice
Kuturní středisko Vizovice
Kuturní středisko Vizovice
Kuturní středisko Vizovice
do 12.6.1975
Kuturní středisko Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
od 12.6.1975
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
MěV Národní fronty Vizovice
JZD Podhájí Lutonina
JZD Podhájí Lutonina
JZD Podhájí Lutonina
JZD Podhájí Lutonina
JZD Podhájí Lutonina
Kulturní sdružení Vizovického Trnkobraní
Kulturní sdružení Vizovického Trnkobraní
Kulturní sdružení Vizovického Trnkobraní
Kulturní sdružení Vizovického Trnkobraní
Kulturní sdružení Vizovického Trnkobraní
Kulturní sdružení Vizovického Trnkobraní
Agentura Publikum na zákl. smlouvy Kult. sdr. Viz. Trnkobraní
Agentura Publikum na zákl. smlouvy Kult. sdr. Viz. Trnkobraní
Agentura Publikum na zákl. smlouvy Kult. sdr. Viz. Trnkobraní
Agentura Publikum na zákl. smlouvy Kult. sdr. Viz. Trnkobraní
Agentura Publikum na zákl. smlouvy Kult. sdr. Viz. Trnkobraní
Agentura Publikum na zákl. smlouvy Kult. sdr. Viz. Trnkobraní
Agentura Publikum na zákl. smlouvy Kult. sdr. Viz. Trnkobraní

Organizátoři TRNKOBRANÍ – právní forma
1967 – 1970
1971 – 1975
1975 – 1986
1987 – 1992
1992 – 1997
1998 – 2004

Osvětová beseda a ZV ROH Sloko závod R.Jelínek
Kulturní středisko (do 12.6.1975)
MěV Národní fronty
JZD Podhájí Lutonina
Kulturně - společenské sdružení „ Vizovické trnkobraní“
Kulturně - společenské sdružení „ Vizovické trnkobraní“, které na základě smluv o spolupráci pověřilo
organizací Agenturu Publikum

Skupina organizátorů uvedená níže vzhledem k politickému systému v době před rokem 1989 nutně potřebovala mít
možnost oﬁciálního organizátora a organizaci s ohledem na možnost vést bankovní účet a moci legálně rozhodovat o platbě za
organizaci. S nastolením nových ekonomicko-politických podmínek bylo za účelem organizace tradičních lidových slavností
28.5.1991 založeno 11 hlavními organizátory Kulturně-společenské sdružení „Vizovické trnkobraní“.

Členové organizačního výboru Trnkobraní:
(jednotliví členové a doba, kdy se podíleli na organizaci tradičních slavností, tučně zvýraznění – zakládající členové
Kulturně-společenského sdružení „Vizovické trnkobraní“)
PhMr. Miloš Žabka
Jan Laga
Karel Bedřich
Jan Štěrba
Mgr. Jiří Findeis
Mgr. Jaroslav Baný
Ladislav Janča
Josef Sušila
Bařina Karel
Mgr. Jan Zatloukal
Jiří Lutonský
Mgr. Karel Šulc
Jan Lutonský
Jan Machů
Ing. Zdeněk Světlík
Miroslav Zatloukal
Zdeněk Navrátil

1967 – 1997 (ukončil členství na vlastní žádost)
1967 – 1974 (ředitel závodu R.Jelínek)
1967 – 1974 (předseda ZV ROH R.Jelínek)
1969 - 1981
1971 – dosud
1971 – dosud
1974 – dosud
1974 - 1983
1975 – 1984 (ředitel závodu R.Jelínek)
1977 – dosud
1977 – 1997 (ukončil členství na vlastní žádost)
1979 – dosud
1980 – 1997 (ukončil členství na vlastní žádost)
1981 - 1985
1982 – 1997 ( ukončil členství na vlastní žádost)
1985 – dosud
1990 – dosud
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Z TISKOVÉ KONFERENCE...
Společnost RUDOLF JELÍNEK se prostřednictvím
svých zaměstnanců od roku 1967 každoročně podílí
na organizaci festivalu. V novodobé historii vždy jako
sponzor a později jako spoluorganizátor. Vzhledem k
vhodnému umístění areálu společnosti – mimo sídelní
zástavbu a genius loci místa, kde se nepřetržitě od roku
1894 pálí z trnek slivovice – se Vizovické Trnkobrani i
po dohodě s městem Vizovice v roce 2000 přestěhovalo
do nově připravených prostor.
Na základě této podepsané smlouvy s Agenturou Publikum a vzhledem k vysokým investicím do budování areálu a našeho ﬁnančního příspěvku na propagaci,
zapůjčení pódia a kompletního technického zabezpečení areálu včetně plateb za spotřebovanou elektřinu
a vodu, jsme inkasovali tržby za pronájem plochy pro
prodejce. Tato skutečnost byla ze strany Agentury Publikum pravým důvodem pro vyvolání mediální kampaně v březnu 2004 (podotýkám za doby platnosti řádné
smlouvy) za přemístění Vizovického Trnkobrani mimo
areál a mimo Vizovice. V okamžiku kdy jsem souhlasili s převedením tržeb za stánky na Agenturu Publikum (s poskytnutím všech prostor jsme souhlasili od
začátku), manželé Juráskovi ihned podepsali dodatek
ke smlouvě, ale s ukončením spolupráce po uspořádání
37.ročníku Vizovického Trnkobraní, tj. k 30.8.2004.
Tzn. od tohoto data jsme neměli žádné smluvní vazby
s Agenturou Publikum!
Dne 23.9.2004 nám předložili nabídku pro rok 2005,
kterou jsme na tomto jednání ihned neakceptovali a na
dalších schůzkách čekali na jejich nové návrhy.
Vzhledem k tomu, že jsme se v tomto období od
Agentury Publikum dozvěděli, že v žádném případě
již nehodlá uzavřít smlouvu s Kulturně-společenském
sdružením „Vizovické Trnkobraní“ (které je pro nás jediným právoplatným zosobněním tradice Vizovických
slavností), a toto nám nabídlo dlouhodobou spolupráci
a analýzu právního stavu ve věci vlastnictví ochranných
známek vztahujícími se k Vizovickému Trnkobraní a
dále, jsme se shodli na základních hodnotách při organizaci Tradičních Vizovických slavností. Především na
zachovaní místně příslušné kulturně – historické tradice těchto slavností zavedenou předchozími ročníky.
Základní hodnoty pro dlouhodobou spolupráci:
- orientovat tradiční slavnosti tak, aby se v jejich rámci prezentovali především zvyky a tradice Valašska a celého Zlínského kraje,
- spolupracovat na organizaci se všemi příslušnými

místními institucemi tak, aby tradiční slavnosti byly
nejen širokou veřejností vnímány jako regionálně největší a nejprestižnější, tradiční prezentační akcí celého
Zlínského kraje s cílem dlouhodobého zvýšení turistického ruchu v regionu,
- zachovat tradici v pořádání soutěže pojídání švestkových/trnkových knedlíků,
- zachovat skladbu hudební produkce, tak aby byla
určena všem věkovým skupinám obyvatel,
- orientovat tradiční slavnosti tak, aby se v jejich rámci prezentovali tradiční výrobky a produkty Valašska a
popř. celého Zlínského kraje.
Společnost RUDOLF JELÍNEK je přesvědčena o
morálním právu Kulturně-společenského sdružení
„Vizovické Trnkobraní“ na vlastnictví předmětných
ochranných známek a vysoce pravděpodobném nekalosoutěžním jednáním Ing. Zdeňka Juráska ve věci přihlášení předmětných ochranných známek.
RUDOLF JELÍNEK a.s. na základě smlouvy o komplexním zabezpečení organizace s Kulturně-společenským sdružením „Vizovické Trnkobraní“ uspořádá ve
dnech 26. -28.8.2005 38.ročník Tradičních Vizovických slavností ve svém areálu ve Vizovicích.
Vzhledem k tomu, že tato činnost není hlavním předmětem podnikání naší společnosti a dále vzhledem ke
společně sdíleným hodnotám jsme se s Kulturně-společenským sdružením „Vizovické Trnkobraní“ dohodli
a oslovili představitele Města Vizovice, Města Zlín a
Zlínského kraje, předložili jsme jim smlouvy o spolupráci a převzetím záštity ze strany těchto institucí a mj.
navrhli rozdělení případného zisku z Tradičních Vizovických slavností rovnoměrně mezi těchto pět subjektů
za účelem další podpory rozvoje cestovního ruchu v
našem regionu.
Vizovice 16.2.2005
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Ing. Pavel Dvořáček
Předseda představenstva
a generální ředitel RUDOLF JELÍNEK a.s.
Tel.: 577 686 120, 602 21 21 78

Tradiční Vizovické slavnosti 2005
Areál likérky
RUDOLF JELÍNEK a.s. ve Vizovicích
26.- 28.8. 2005
Charekteristika akce

Tradiční Vizovické slavnosti patří mezi největší kulturně společenské akce ve Zlínském kraji. V roce 2005 se bude konat již
38. ročník. Kulturně společenský program určený pro nejširší publikum přiláká do areálu společnosti RUDOLF JELÍNEK
ve Vizovicích každoročně přes 20 tisíc návštěvníků. Připravovaný 38. ročník Tradičních Vizovických slavností bude výjimečný i tím, že ho poprvé v dějinách tohoto festivalu zahájí sám Valašský král Bolek Polívka, vizovický rodák. Hlavní náplní je
odkaz k tradicím, které se na Valašsku dochovaly a oslava švestky ve všech podobách. Součástí akce je Grand prix v pojídání
švestkových knedlíků, jejíž vítězové jsou zapsáni v české knize rekordů.
Partneři akce
Poprvé v dějinách konání tohoto festivalu zaštiťuje tento
festival hned několik institucí:
Kulturně – společenské sdružení „VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ“
Město Vizovice
Město Zlín
Zlínský Kraj
RUDOLF JELÍNEK a.s.

Program Tradičních Vizovických slavností – hlavní scéna

Zahájení Boleslavem Polívkou – jízda Krále
Pokus o překonání českého rekordu v hromadném přípitku
Kulturní program postaven na nejlepších českých a zahraničních umělcích všech žánrů, např.: Chinaski, Mig 21,
Marie Rotrová, Turbo, Aleš Brichta,Vašo Patejdl, Ready Kirken, Aneta Langerová a řada dalších
Grand Prix v pojídání švestkových knedlíků
Soutěže partnerů pro účastníky festivalu
LED obrazovka, největší v ČR

Program Tradičních Vizovických slavností
– cirkusový stan

hlídací služba pro děti
bohatý program pro děti, malá diskotéka pro nejmenší
autogramiáda hokejistů Hamé Zlín
představení cirkusu
Michal Nesvadba – představení pro děti

Od 21.00 hod – pátek, sobota
video projekce, diskotéka na přání, pouštění klipů, soutěže sponzorů, Doprovodný program v areálu
Autogramiády účinkujících
Setkání čtenářů TRNEK - BRNEK – účast kreslířů
Vaření švestkových povidel a sušení švestek
Imigrační úřad Valašského království
Kinematograf bratří Čadíků
Internetová kavárna
Prohlídky Vizovické sklárny
Prohlídka likérky RUDOLF JELÍNEK
Pravidelný vláček do centra Vizovic
Ve Vizovicích dne: 16.02.2005
Vypracoval Ing.Lumír Zakravač, obchodní ředitel RUDOLF JELÍNEK a.s.
Kontakt: 602747742,zakravac@rjelinek.cz
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O počasí v minulém roce.
Jak už je tradicí i v letošních prvních Vizovských novinách vám nabízíme pár souborných informací o počasí v
roce 2004. Přesto, že jsme v létě mohli mít pocit, že rok
bude nadprůměrně suchý a teplý, nejsou výsledky po provedení patřičných rozborů nijak zvlášť překvapivé, snad jen
tím, že se podstatně neliší od dlouhodobých normálů. Srážek v loňském roce napršelo 692,7 mm, dlouhodobý průměr za rok 1968 až 2004 je 711,0 mm. Nejvíce vody spadlo
v měsíci červnu a to 131,2 mm a nejdeštivějším dnem byl
19. červen (27,2 mm). Rovněž průměrná loňská teplota
8,34 stupně Celsia se příliš neliší od dlouhodobého prů-

měru, který je 8,13 stupně Celsia. Nejteplejším dnem byl
19. červenec s průměrnou denní teplotou 23,4 stupně Celsia a nejvíc jsme mrzli 25. ledna, kdy denní průměr dosáhl
14,0 stupňů pod bod mrazu.
Přiloženými grafy se snažíme znázornit jak dlouhodobou
řadu u srážek i teplot, tak porovnat průběh údajů loňského
roku podle jednotlivých měsíců s dlouhodobými průměry.
Uvedené údaje pocházejí z meteorologické stanice ve
Vizovicích a mohou být zveřejněny díky pochopení správce
stanice Mgr. Baného.
jhr

VIZOVSKÉ NOVINY  26

Otázky, které zajímají naše občany.
1. Občany našeho města by zajímalo, kdy Město plánuje rekonstrukci poškozené komunikace (chodníků)
na vizovickém hřbitově a zda mezi jednotlivými úseky bude použita tatáž dlažba jako na hlavní cestě?
2. K jakým účelům bude využito přízemí místního Hotelu, v jehož prvním patře se nacházejí kanceláře
městského úřadu?
3. Již více než 15 let hyzdí střed našeho města rozbořená budova bývalého kina, která chátrá čím dál víc.
Existuje návrh na rekonstrukci a využití tohoto objektu?
4. Podle jakého klíče budou přidělovány nově postavené bytové jednotky na Čamínkách?
Na otázky odpovídá starosta města Ing. Vít Sušila
1. Vydrolené chodníky na hřbitově představují kolaudační závadu, o jejímž odstranění město dosud jedná
s dodavateli stavby. Mezi zainteresovanými stranami zatím nedošlo ke shodě na řešení: zda provést znovu
(a lépe) pochůzí plochy ve stávající konstrukci nebo použít i na tyto plochy zámkovou dlažbu, což by
vyvolalo vyšší náklady. Předpokládaný termín provedení je první pololetí 2005.
2. Je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci přízemí Lidového domu pro potřeby
městského úřadu, která přepokládá, že do těchto prostor se ze staré radnice přemístí odbor dopravy
a silničního hospodářství a dojde k dalším přesunům ve stávajícím rozmístění úřadoven, především
v souvislosti s aplikací vládního programu ZAP (zjednodušení administrativních postupů),
kdy z živnostenských úřadů mají vzniknout tzv. centrální registrační místa. V bývalém průjezdu objektu
Lidového domu je vyčleněn prostor také pro informační středisko, jehož absence je ve městě stále citelnější.
3. Existuje několik záměrů, jak prostory zadního traktu bývalého hotelu využít – multikulturní středisko,
lékařský dům apod. Všechny však narážejí na jeden velký problém – peníze na tuto investici i peníze
na zajištění provozu takového objektu. Proto zastupitelstvo bude zvažovat i využití objektu soukromým
subjektem.
4. Hlavní kritéria pro výběr zájemců o pronájem bytů budou vycházet z jejich sociální situace,
bytové situace a vztahu k Vizovicím. Této problematice je věnován samostatný článek v tomto čísle
Vizovských novin.

Společenská kronika říjen–listopad 2004
Narození:

Sára Lutonská
Filip Ševčík
Veronika Červenková
Michaela Slováčková
Veronika Kučerová
Elisabet Pekařová
Pavel Kozubík

Úmrtí:

rodiče: Martin a Monika roz.Andrýsková
rodiče: Miroslav a Marie Jurčáková roz. Čížová
rodiče: Pavel a Petra roz. Dvouletá
rodiče: Petr Krajščák a Eva Slováčková
rodiče: Jiří Kučera a Romana Stiborová
rodiče: Jaroslav a Věra roz. Šejnohová
rodiče: Jiří a Jana roz. Šimečková

Rudolf Macháček, Komenského, 59 let
Petr Surý, Nádražní, 55 let
Antonín Pátek, Štěpská, 57 let
Josef Maštěna, Chrastěšovská, 90 let
Jan Schovajsa, Těchlovská, 80 let

Sňatky:

Markéta Trombíková, Vizovice – Petr Kadlec
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Jak poznat člověka
Nedávno jsem v televizním pořadu o populárních umělcích zaslechl, jak známý umělec uvedl začínající
hvězdičku do „vyšší“ nebo „lepší“ společnosti. I ve Vizovicích je prý lidi možno uvést mezi „honoraci“.
A tak jsem se zamýšlel nad tím, co to vlastně ta „lepší společnost“ nebo „honorace“ je. Dospěl jsem k
poznání, že každá společnost se skládá z lidí. Jací jsou jednotliví lidé, tak se obvykle pohlíží na dotyčnou
společnost. Jeden darebák dokáže pokazit reputaci společnosti jinak docela slušných lidí. Osobně netřídím
lidi podle toho jestli jsou urození nebo neurození, vysokoškolsky vzdělaní, či se základním vzděláním,
věřící či bez vyznání, bohatí nebo chudobní, politicky zaměření vlevo nebo vpravo. Lidi si dělím na
slušné a hajzlíky. A tak i „vyšší“ nebo „lepší“ společnost. Podle čeho se to rozezná?
Napoleon, když si vybíral důstojníky, tak je prý nekádroval podle toho, jestli byli šlechtici nebo kmáni,
zda měli vojenskou akademii nebo byli bez vojenského vzdělání ba ani podle velikosti měšce na peníze.
Napoleon prý se ptal: „Má štěstí?“ No a vidíte, nakonec ho čekalo stejně Watterlo.
Nedávno se ptali v pořadu „Na stopě“ okradených starších spoluobčanů, proč ty zloděje pouští do
bytů. Jedna postižená paní z Uherskohradišťska měla důvod: „Když oni s námi tak pěkně mluvili .“
Paní ze severních Čech zdůvodňovala svůj draze zaplacený úlet následovně: „Když von byl tak pěkně
voblečenej“. Inu, pravdu měli Voskovec s Werichem, když zpívali: „Podle kabátu se svět měří, lháři ve
fraku každý věří...“
Ale vážně, jak poznat slušného člověka od darebáka? Řekl bych, že v první fázi je žádoucí nevěřit
nikomu a každého sledovat, co z něho vypadne, jak se zachová. Spoléhal bych na ono biblické: „Po ovoci
poznáte je“ a podle toho si bližního zařadit.
jhr

Prostě, jako, super, vlastně...
(čeština...)

Na svůj věk, pro češtinu, mám poměrně bystrý slech,
kterým následující rozhovor jsem odposlech:
„Jaký to bylo?“
„Dobrý, pohoda...“
„Až tak? A v čem jako...?“
„Tak celkově...(ty pako)“
„Chápu...Jasně...“
Fakt...Prostě, jako...bylo to super, vlastně...“
Foto: Radmil Schneider SOŠ a SOU Vizovice 3 ročník, obor fotograf
Nevím sice proč, kdo, co, a kde jsem se ocit,
ale že to bylo super, mám hřejivý pocit.
Uspokojen zcela vnitřně, méně vně,
vzpomněl jsem na šedesátá léta, na všudypřítomné slovíčko – „normálně...“

M.B.
Prosinec 20004
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Českomoravská myslivecká jednota
Okresní myslivecký spolek Zlín a Myslivecký spolek Vizovice
Vás srdečně zvou na

Chovatelskou přehlídku trofejí,
která se koná v sobotu 5.3. a neděli 6.3. 2005

od 9 do 17 hodin na sokolovně ve Vizovicích.
Na přehlídce můžete shlédnout několik set trofejí srnčí zvěře, dále trofeje muﬂoní, dančí, jelení a
černé zvěře, lebky lišek a jezevců.
K občerstvení bude připraven srnčí guláš a pečený divočák.
Srdečně zvou myslivci z Vizovic

Zeptala jsem se...
kastelánky státního zámku ve Vizovicích, paní
Jany Pluhařové, jak se budou využívat prostory
po zaniknuvší Galerii Růže v předzámčí?
Toho času jsou tyto prostory nabídnuty ﬁrmě
Rudolf Jelínek k přestěhování muzejní expozice z
prostoru zámku (sezónní prodej) do bývalé galerie
s možností celoročního provozu.
V případě, že tato nabídka nebude využita,
budeme hledat využití z řad zájemců...(kavárna
apod.)

Zámek Vizovice informuje
zájemce o svatební obřady
Vzhledem k zvýšení poplatků v důsledku uplatnění
zákona o stanovení nájemného v místě a času obvyklém
a z povinnosti poplatky danit 19% DPH zvyšujeme
poplatek za svatební obřady na 2.899,-Kč včetně DPH.
Tato sazba platí pro svatby uvnitř i vně zámeckého
objektu. Mimo svatební den (pátek, sobota) se obřad
koná s příplatkem 1.000,- Kč.

-ZŠ-

Jana Pluhařová, kastelánka.

Moudrá slova

(Několik Murphyho zákonů do nového roku)

- Buďte opatrní pří výběru životního cíle – mohli byste se treﬁt.
- Neočekávejte, že tomu, co se dá předvídat, se dá i zabránit.
- Když se Vám zdá, že se mýlíte, tak se mýlíte.
- Když máte jistotu, že se nemýlíte, tak jste na omylu.
- Když pravděpodobnost úspěchu není právě blízko jedné, potom je po čertech blízká nule.
- Negativní předpovědi se splní do puntíku a ihned. Na splnění kladných se pořád jen čeká.
- Nic není zajímavějšího, než muž s budoucností a žena s minulostí.
- Nepožádáš manželku bližního svého. Mohla by u tebe zůstat.
- Sedadlo, ze kterého se nejlépe ovládá vozidlo je vedle šoféra.
- Svatba patří mezi nejčastější příčiny rozvodů.
- Budoucí čas od slovesa ženit se je rozvést se.
- Sex je dědičný. Kdyby to vaši rodiče nezkusili, ani vy to nezkusíte.
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Poděkování
Technické služby – dík.
Začal nám nový rok 2005 – je to doba, kdy každý z nás se zamýšlí nad sebou samým. Žijeme v pohnuté době, kdy katastrofy
na nás útočí ze všech světových stran. A právě proto bychom měli být semknutí a ochotní si navzájem pomáhat. Nemám ráda
časopisy, ani pořady ve sdělovacích prostředcích, které lidi rozeštvávají a ne stmelují. Vždyť slušných, pracovitých lidí je přece
většina, a těch je nutno si vážit a také umět jim poděkovat a nejen stále vše kritizovat. Převážně velký kritik pro společnost
mnoho dobrého nevyková.
A tak jsem začátkem roku šla okolo popelnic, které právě pracovníci Tech. služeb vyváželi. Popřála jsem jim hodně zdraví
do nového roku, a zeptala se, zda i jiní občané města jim děkují za celoroční úklidovou práci. Smutně řekli – nikoli.
Dotklo se mne to a řekla jsem si, jak je možné si jejich každodenní práce nepovšimnout. Jsou to tuny odpadu, který
musí vyvést, hektary trávníků pokosit, stovky keřů a stromů ostříhat, udržovat chodníky. Naše město je čisté, srovnatelné s
Luhačovicemi, hřbitov udržovaný a předvánoční výzdoba města byla elegantní a krásná.
Čistota a pořádek je nedílnou součástí kulturnosti každého člověka a národa!
Proto chci touto cestou poděkovat všem pracovníkům Tech. služeb, za jejich celoroční nelehkou práci. Vím, že ocenění
zahřeje u srdce.
Tak tedy – hodně zdraví a štěstí!

Mazůrková Helena

Zámek Vizovice děkuje
neznámým nálezcům, kteří v sobotu 8.1.2005 přivedli zpět zaběhnutého služebního psa. Rádi bychom osobně poděkovali
nálezcům, kteří nezanechali svoji adresu. Prosím, přihlaste se na správě zámku Vizovice.
Ještě jednou děkujeme
Manželé Pluhařovi

V posledním čísle loňského roku vyšlo několik poděkování na adresu různých sponzorů a dárců.
Dnes chce své poděkování připojit Městská knihovna Josefa Čižmáře. Děkujeme PharmDr. Bohumilu HANÁKOVI
z lékárny Milosrdných bratří ve Vizovicích, který na konci roku 2004, přispěl částkou 5.000,- Kč na nákup naučné
literatury.
Děkují knihovnice.

Děkujeme PharmDr. B. Hanákovi za finanční dar, díky kterému se mohl uskutečnit 17.12.2004 Vánoční koncert
J. Čižmáře.
Za návštěvníky koncertu děkují pracovníci Domu kultury.
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INZERCE
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PODLAHÁŘSTVÍ ŘEPA
Koupím stavební pozemek
ke stavbě rodinného domu
ve Vizovicích.
Tel. 602977761

Sběr

Prodej a montáž
plovoucí podlahy
dřevěné podlahy
renovace dřevěných podlah
(broušení, tmelení, lakování)
vyrovnání a zahlazení podkladu
koberce bytové a zátěžové
PVC, linoleum
korky podlahové a obkladové
malířské a natěračské práce
MONTÁŽ - CELÁ ČR
Dále nabízíme: půjčení brusek na dřevěné podlahy

Skauti pořádají dne 16.4.2005 tradiční
sběr papíru a železa. O akci budete
informováni jako obvykle také letáčky.
SR

Vzorková prodejna:
Nám. Palackého 358, Vizovice
tel.: 577 452 700
Informace:
mobil:
603 547 944
603 220 645

DOVOLENÁ 2005
Výběr přímo ve VIZOVICÍCH!!
SPORT. CENTRUM VIZOVICE – čtvrtek 15-17hod.
BOHATÁ NABÍDKA produktů 40 CK:
EXIM, ALEXANDRIA, SUNNY, VTT, BLUESTYLE, EMMA, TRAVEL,
VALAŠKA, VSACAN, JOKRATOUR, LUDOR, GULLIVER aj.
(vhodné předem hlásit poptávku)
Odjezdy z Vizovic:
Gradac 30.5.-9.6. – švéd. stoly, 7 nocí - jen 5.880 Kč!
Gradac + CVIČENÍ u moře 3.- 12.6. –6.790 Kč!
Bibione 18.-22.5 – 2 noci – 2.500 Kč
Bibione + PILATES u moře 9.- 17.9. – 5.500,-Kč
Aktuálně:
VÍKEND PRO ŽENY 26.-27.2 – Jeleňovská V. Klob.
Pilates, Powerjoga, vizáž, psycholog!
PRAHA + koncet QUEEN!! 16.4.
SLEVA do 28.2. až 10%!!
Prodej: dr. Trochtová – MORAVIATOUR V.Klobouky
Tel. 602-560795
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Začátek roku 2005 je pro naše obvodní oddělení ve
znamení zvýšeného nápadu trestné činnosti. Zatímco v
loňském roce jsme k 1.2. evidovali 16 trestných věcí, v
letošním roce evidujeme již 33 trestných věcí, což je nárůst
o více jak 100%. Hned v prvním lednovém týdnu jsme
zaznamenali 18 trestních oznámení, což je z dlouhodobého
hlediska opravdu velké číslo.
V dnešním příspěvku Vám nejen přiblížíme ty
nejzajímavější případy ze začátku tohoto roku, ale rád
bych Vás také seznámil se zdejším obvodním oddělením a
s lidmi, kteří zde pracují.
Asi největší úspěch tohoto roku jsme zaznamenali v noci
18. ledna, kdy byli naši hlídkou zadržení na místo činu
dva pachatelé vloupání do rekreační chaty na Lipských
pasekách. Pachatelé nejen odcizili zařízení chaty, ale hlavně
chatu využívali k výrobě omamných a psychotropních
látek, přičemž byli rovněž na místě přistiženi. Jeden z
pachatelů skončil po tomto zadržení ve vazbě.
Občané Vizovic asi dobře znají jednu mladistvou
spoluobčanku, která se od dětství pohybuje po různých
ústavech. Tato mladá slečna, která má nařízenou ústavní
výchovu a do loňského léta byla zařazena ve Vizovicích, se
má oﬁciálně zdržovat v diagnostickém ústavu v Brně. Zde
ale nepobývá a většinu času tráví ve Vizovicích. Z krátkého
úvodu jste asi poznali, o kom píši a pokud jste to nepoznali,
není to tak důležité. Významná je ta skutečnost, že se nám
podařilo objasnit několik případů, ve kterých tato slečna
hraje hlavní roli pachatele trestné činnosti.
Ve všech případech jde o krádež věcí. Pachatelka ve
většině případů využila noční doby a skutečnosti, že Vy,
obyvatelé Vizovic, nezamykáte vstupní dveře. Těmito
vstupními dveřmi pak vnikla do obydlí. Předmětem zájmu
pachatelky pak jsou většinou peníze, mobilní telefony,
cigarety apod. Vrcholné číslo mladistvá předvedla,
když vnikla do jednoho z obydlí, tam odcizila ﬁnanční
hotovost, našla klíče od zaměstnání obyvatelky bytu, z
bytu odešla do místa zaměstnání, odemkla odcizenými
klíči, prohlédla, odcizila věci, opět řádně zamkla a vrátila
se zpět do bytu spící majitelky, které vrátila odcizené klíče
na původní místo. S podobným případem se nesetkáme
ani u zkušených dospělých recidivistů.
Poslední případ, který stojí za zmínku je případ z prvního
ledna, kdy bylo oznámeno na naše oddělení poškození
vozidla ve Slušovicích. Pachatelé úmyslně rozbili zadní sklo

vozidla, poškodili lak na vozidle a zničili okrasné křídlo na
zadních dveřích vozidla.
Provedeným šetřením se podařilo tento vandalský kousek
objasnit. Spolupachatelem případu byla žena, která zřejmě
neunesla rozchod se svým přítelem a navedla své další dva
kamarády, aby vozidlo poškodili popsaným způsobem.
Kamarádi, zřejmě zaslepeni falešným kamarádstvím, pak
vozidlo poškodili a způsobili zde škodu bezmála 30.000,Kč.
Další případy, se kterými jsme se setkali v lednu letošního
roku, už nejsou tak zajímavé, naopak jsou smutné, jako
případ domácího násilí muže z Vizovic, který své osobní
problémy řeší týráním manželky a dětí. Vše bude mít
samozřejmě soudní dohru.
Tolik z černé kroniky našeho oddělení a dál, jak jsem slíbil
Vás v krátkosti seznámím s naším obvodním oddělením.
Na Obvodním oddělení PČR Vizovice je v současné
době zařazeno 16 uniformovaných policistů, včetně mne
jako vedoucího oddělení a mého zástupce, kpt. Bc. Karla
Jurčáka. Uniformovanou policistku máme jednu, ale to
bude platit jen do konce března, protože pak nastupuje
plánovanou mateřskou dovolenou a na oddělení pak
zůstane pouze 15 uniformovaných mužů, jedna provozní
pracovnice a uklízečka, která rovněž patří k našemu
útvaru.
Věkový průměr sloužících policistů na oddělení je 31
let. Nikdo z policistů není trvale bytem ve Vizovicích a
dojíždí většinou ze Zlína, ale také ze Slavičína, Valašských
Klobouk, Luhačovic, Pitína a dalších míst.
Našimi nadřízenými jsme dlouhodobě hodnoceni jako
jedno z nejlepších oddělení Okresního ředitelství PČR Zlín
a já bych byl velmi rád, kdyby tomu tak bylo i nadále.
Pokud jde o místní působnost našeho útvaru máme na
starost 2 města / Vizovice, Slušovice/ a k tomu dalších 17
obcí.
Dalo by se o našem útvaru a o lidech zde zařazených
hovořit obsáhleji, ale do dnešního příspěvku to snad stačí
a někdy příště se k tomuto tématu určitě vrátím.
V příštím čísle bych se rád vrátil k problematice
přestupků, jelikož o těch jsem dnes nehovořil.
Kpt. Bc. Pavel Nesvadba
vedoucí oddělení

VIZOVSKÉ NOVINY - Vydává město Vizovice. Redakční rada: šéfredaktor Ing. Emil Pechal, radaktoři: Ing. Josef Hradil,
Ing. Václav Lednický, Mgr. Jiří Ludvíček, Bc. Zuzana Štalmachová, Ing. Stanislav Úlehla, Mgr. Jiří Koňařík
Sazba EZOP reklamní studio s.r.o., Vizovice, tel: 557 686 158, MK ČR E 13005

VIZOVSKÉ NOVINY  34

