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Výročí osvobození
Od mládí jsem měl rád historii. Kromě informací o
historických událostech jsem si z ní odnesl jedno poznání.
Každá doba vnímá historii svým vlastním pohledem, zdůrazňuje v ní ty stránky, které odpovídají aktuálnímu dění
a politickým cílům současnosti. A čím méně vzdálená minulost to je, tím je to patrnější. O událostech druhé světové
války to platí dvojnásob. Necítím se proto nijak oprávněný jakkoliv hodnotit události období, od jehož konce nás
právě dělí šedesát let. Ostatně pozorný čtenář, posluchač
a divák bude mít v těchto dnech jistě dostatek příležitostí
seznámit se ve sdělovacích prostředcích s různými pohledy
na druhou světovou válku. Jeden poznatek je ale zřejmý:
byla to doba, která ukázala, čeho je člověk schopen, když
odloží lidskost, a na druhé straně, co dokáže obětovat pro
záchranu druhých.
To bychom si měli uvědomit, když procházíme kolem míst, která nám v našem městě události a oběti druhé světové války připomínají. Můžeme je potkat denně:
pomník partyzána u sokolovny, pamětní deska sokolů na
sokolovně, památník Jaroslava Haly a jeho spolubojovníků
z RAF ve Slušovské ulici, dvě pamětní desky ve vestibulu

staré školy, z nichž jedna je věnována všem vizovickým obětem války, druhá zvláště obětem židovským. V zámeckém
parku najdeme pietně upravené místo provizorního hrobu
vyvražděných pasekářů, v Nemocnici Milosrdných bratří
pamětní desku na události, které připomíná samostatný
článek v těchto novinách, u silnice na Barák pomník partyzána Vasila. Na hřbitově je pohřebiště padlých osvoboditelů i padlých německých vojáků i hrob zavražděných Vaculíkových – tak se na jednom místě setkávají oběti i viníci. Ale
kdo je v mašinérii války viníkem a kdo obětí?
Památník sovětských vojáků na hřbitově, kterému
dominuje socha lva, se v současné době restauruje, aby byl
na výročí osvobození opět důstojným pietním místem. Na
opravu ﬁnančně přispívá i Generální konzulát Ruské federace v Brně.
Právě na tomto místě se v pátek 6. května 2005 v
16.00 hod. sejdeme, abychom uctili památku všech obětí
druhé světové války. Zvu všechny občany k účasti na tomto
pietním aktu.
Způsob, kterým se v současnosti poučíme z minulosti, předznamená naši budoucnost.
Vít Sušila
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo Vizovice na svém zasedání dne 21.3. 2005 přijalo následující usnesení:
Majetkové záležitosti
- schválilo prodej bytových jednotek v domě č. p. 992, Vizovice, ul. Poštovní dle Pravidel pro prodej bytů ve vlastnictví města
- schválilo prodej nebytových jednotek – garáží v domech č.p. 788 a č.p. 789, Vizovice, ul. Komenského
- schválilo bezúplatný převod pozemků místních komunikací v k. ú. Vizovice dle přílohy č. 3 k zápisu do vlastnictví Města
Vizovice ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s tím, že Město
Vizovice se zavazuje, že ve lhůtě do deseti let od bezúplatného nabytí majetku nepřevede nemovitost na jinou osobu a současně ji
bude užívat k dosavadním účelům
- schválilo zveřejnění záměru prodeje plynovodu Tyršova – prodloužení
Finanční záležitosti
- schválilo rozpočet Města Vizovice a jeho příspěvkových organizací na rok 2005 (příloha č. 5 k zápisu)
- schválilo rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací Města Vizovice za rok 2004 dle přílohy č. 5 – 8
s tím, že kladný výsledek hospodaření nemovitostí města Vizovice ve výši 114.601,-- Kč bude převeden v plné výši do rezervního
fondu
- schvaluje změnu územního plánu č. 9 a č. 10 Vizovice
- zamítlo žádosti č.j. 103/05/ST, 118/05/ST, 119/05/ST a 147/05/ST o změnu územního plánu v lokalitách ul. Hodišovská ,
Kamenec
- schválilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 20.000,-- Kč p. Josefu Mikeskovi na provedení havarijní opravy domu č.p. 532
ve Vizovicích.
Alena Marvanová

Zeleň ve městě
Nikdo z nás nepochybuje, že zeleň ve městě je důležitá součást našeho každodenního života, že jsou to
plíce města.
Je pravdou, že ve všech koutech našeho města není
možné se o veřejnou zeleň starat v plném rozsahu, pro
nedostatek ﬁnančních prostředků, které město na údržbu jemu svěřených ploch vynakládá. A není také reálné
vysadit všechny nové plochy, zejména na sídlištích, tak
aby odpovídaly současným potřebám obyvatel města. V
uplynulých letech bylo vysazeno na sídlištích poměrně
dost zeleně, která v současné době na některých místech překáží a zastiňuje obytné místnosti v panelových
domech. Z těchto důvodů se zejména v jarním období
stává, že občané našeho města, kteří v uplynulých letech, po výstavbě sídlišť v rámci brigád, některé stromy
a keře vysadili, považují tuto veřejnou zeleň za vlastní
majetek. Chtěli bychom občany našeho města informovat o tom, že tato představa není správná. Veškerá zeleň
na pozemcích města je majetkem města. Ten, v jehož
zájmu je odstranění některých, v minulosti špatně vysazených dřevin, musí své požadavky sdělit Technickým
službám města Vizovice, které jsou zodpovědné za údrž-

bu městské zeleně. Ty pak následně konzultují možnost
odstranění těchto dřevin s Městským úřadem ve Vizovicích a odborem správním a ŽP, který je oprávněn na
základě žádosti Města Vizovice, doplněné zákonem stanovenými přílohami, vyhodnotit estetický, zdravotní,
či jiný stav dřevin a následně povolit výjimečné pokácení stromů a keřů rostoucích mimo les, jak ukládá zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V těchto dnech bylo zaznamenáno takto svévolné
pokácení stromů na plochách, které jsou ve vlastnictví
Města Vizovice. Pohled na zbytky stromů a keřů v této
části města je velmi žalostný, neboť obyvatelé některých
těchto domů na sídlišti Růžová, svévolně nakládají se
zbytky kdysi vysazené zeleně, aniž by se pokusili své požadavky sdělit správci městské zeleně.
Upřímně doufáme, že v budoucnu bude těchto pokusů vzít nakládání se stromy a keři rostoucími na veřejných plochách města mizivé množství, a že se správci
městské zeleně podaří vylepšit i jiné části města než jenom náměstí.
odbor správní a ŽP
MěÚ Vizovice
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Zpráva komise pro občanské záležitosti
Jednou z činností komise pro občanské záležitosti je návštěva jubilantů
při jejich životních výročích. Při této příležitosti, Vás občany při dovršení 70
let, 75, 80, 85, 90 let a po té každý rok může navštívit dobrovolná spolupracovnice komise pro občanské záležitosti s nejlepším úmyslem blahopřát
Vám.
Dobrovolné spolupracovnice při KOZ Vizovice (navštěvující jubilanty)
paní
Věra Mikulčíková (ul.Školní, Sadová, Středová, část Masarykova nám...)
Jarmila Rušarová (ul. Komenského, Polní, Nová.....)
Božena Glücková (ul. Lázeňská...)
Jarmila Čalounová (ul. Říčanská, Dubovsko, Lípová....)
Marta Lutonská (ul. Štěpská, sídliště Štěpská...)
Naděžda Sklenářová (ul. Štěpská, sídliště Štěpská...)
Zdeňka Klvaňová (ul. Kopanická, Partyzánská, Dělnická...)
Jiřina Kovaříková (čtvrť A.Háby, ul. Slušovská, Nádražní, Těchlovská, Tyršova...)
Marie Macalíková (ul. Pardubská, Poštovní...)
Věra Polášková (ul. Pardubská, Poštovní...)
Alena Kovaříková (ul. Nábřežní, Chrastěšovská, Chrastěš.paseky....)
Mgr. Ludmila Pšenčíková- předsedkyně KOZ děkuje Vlasta Baná (část Chrastěšov)
pí. Věře Zatloukalové za dosavadní dlouholetou práci. Eliška Pisková (ul. Zlínská, 3.května, Palackého nám...)

Finanční odbor MěÚ
Vizovice upozorňuje
občany, kteří doposud neuhradili poplatek ze
psů, poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2005 a nájem za pozemky pronajaté od města Vizovice, aby tak provedli
neprodleně, a to na pokladně MěÚ Vizovice, dveře
č. 214 v pokladních hodinách. Na základě obecně
závazné vyhlášky Města Vizovice č. 3/2003 a 4/2003
ve znění vyhl. č. 2/2004 je stanoven termín pro
úhradu poplatku ze psů a poplatku za odpad (případně 1. splátky) do 31.března 2005.
Sazba poplatku ze psů zůstává stejná jako v roce
2004, tj. základní výše činí 180,- Kč v rodinném
domě, 60,- Kč v k.ú. Chrastěšov a 540,- Kč v bytovém domě. Sazba poplatku za odpad je pro rok
2005 stanovena ve výši 450,- Kč. Poplatníkem je fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve městě Vizovice
a fyzická osoba, která má na území města Vizovice
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.
(fo)

Ženy mohou navštívit i jiný obvod např. z důvodu nemoci jiné členky
vždy na žádost a návrh matrikářky a po dohodě s ní. Tak mohou činit i
členky komise níže uvedené. Převážná část žen zde uvedených spolupracuje
s komisí pro občanské záležitosti i několik desetiletí. Činí tak dobrovolně a s
láskou ve svém volném čase, kratičkou návštěvou potěší.
Komise pro občanské záležitosti pracuje v následujícím složení:
Mgr. Ludmila Pšenčíková - předsedkyně komise
Jana Kovářová
Dana Smetanová
Růžena Mitáčková
Elen Macháčková
Bc. Zuzana Štalmachová
K 1.1.2003 činnost v komisi ukončila dlouholetá členka paní Helena
Mazůrková. Podílela se na všech činnostech pořádaných komisí pro občanské záležitosti jak vítání dětí do života, rozloučení s předškoláky, svatební
obřady, návštěva jubilantů, zodpovědně sestavené smuteční projevy. Těchto
pár slov nemůže ani obsáhnout všechnu její činnost, úsilí...
Počátkem letošního roku oznámila odchod z aktivní činnosti při komisi
pro občanské záležitosti paní Věra Zatloukalová. Téměř půlstoletí aktivně
působila v této oblasti, jedna ze zakládajících členek sboru, dlouhá léta vykonávala funkci matrikářky. Mimo jiné organizovala první vítání dětí do
života.
S oběma se budeme samozřejmě nadále vídat, potkávat, zdravit, ale chceme touto cestou upřímně a znovu poděkovat a popřát hodně zdraví, štěstí a
pohody do dalších let.
Dana Smetanová

Redakční poznámka:
Redakční rada si vyhrazuje možnost krácení
došlých příspěvků z důvodu celkového rozsahu
čísla. Upozorňujeme čtenáře, že jednotlivé příspěvky
nemusí vyjadřovat názor redakční rady.
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Něco málo o sociálně - právní ochraně dětí
Městský úřad Vizovice (tak, jako každý obecní
úřad obce s rozšířenou působností) vykonává mimo
jiné také sociálně - právní ochranu dětí.
Sociálně - právní ochranou dětí (SPOD) se rozumí zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a
jeho řádnou výchovu, dále ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně jeho jmění a také působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny (§ 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
Sociálně - právní ochranu dětí vykonávají orgány
SPOD, kterými jsou obecní úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, krajské úřady a ministerstvo.
SPOD je řazena mezi bezplatné služby sociální péče.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zákon o rodině jsou pro tuto oblast činnosti zákony nejvýznamnějšími.
SPOD na MěÚ Vizovice zabezpečují tři pracovníci sociálního odboru (1 soc.pracovnice, 1 soc.pracovník a 1 kurátor pro mládež), kteří se zabývají problematikou dětí, které se ocitly v obtížné životní situaci
buď v souvislosti s poruchami funkce rodiny (např.
rozvod) nebo v důsledku výchovného selhání rodiče
(např. týrání dítěte) či samotného dítěte (např. party,
trestná činnosti, drogy).
Sociálně - právní ochranu dětí upravuje zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, který dává pracovníkům
vykonávajícím SPOD patřičné kompetence pro jejich rozsáhlou činnost. Tento zákon mimo jiné dává
také všem občanům právo upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče a upozornit pracovníky SPOD
na to, že rodiče dítěte neplní řádně své rodičovské
povinnosti nebo že dítě má závadné chování. Povinností pracovníků SPOD je jméno osoby, která takové
oznámení učinila, nezveřejňovat a nesdělovat osobám
na jejichž jednání bylo upozorněno.
Podle zákona o rodině vykonávají pracovníci orgánu SPOD opatrovnictví dětí v případech, kdy by
mohlo dojít ke střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte, účastní se občanskoprávních sporů, kde by mohla být dotčena práva dítěte apod. Rovněž se podílí na
všech soudně realizovaných úpravách rodičovských
práv a povinností.
Pokud se jedná o trestně - právní věci související
s dětmi, a to jak v rovině trestné činnosti páchané
na dětech, tak trestné činnosti páchané samotnými
dětmi, je činnost orgánů SPOD dále upravena například trestním řádem, trestním zákonem, zákonem o
soudnictví ve věcech mládeže, přestupkovým zákonem. atd.
Pracovníci SPOD mají velmi úzký a intenzivní
kontakt se soudy všech stupňů, úzce spolupracují se
školami, zdravotnickými zařízeními a jinými státními i nestátními institucemi, jako jsou dětské domovy,

výchovné ústavy, ale také třeba i věznice. Za zmínku
stojí skutečnost, že jsou známy případy (naštěstí ojedinělé), kdy jsou rodinné vztahy natolik narušené, že
kurátor pro mládež, který má za povinnost minimálně jednou za tři měsíce dítě ve výkonu trestu navštívit, je mnohdy jedinou osobou, která je s takovým to
“mladým vězněm” v kontaktu, kdo si s ním dopisuje
a kdo ho navštěvuje. Pro ilustraci uvádíme, že ze statistiky Vězeňské služby vyplývá, že k 31.12.2004 bylo
ve výkonu trestu odnětí svobody 105 mladistvých
(tj. osob mladších 18-ti let).
Velká pozornost ze strany SPOD je věnována i
problematice zanedbávaných, zneužívaných a týraných dětí. V této souvislosti upozorňujeme, že trestní
zákon, který hovoří také o nepřekažení trestného činu
a o neoznámení trestného činu, ukládá oznamovací
povinnost každému, kdo se hodnověrným způsobem
dozví, že byl spáchán skutek, mající charakter trestného činu týrání svěřené osoby.
Výše uvedené řádky ukazují pouze na některé z
činností, které pracovníci SPOD vykonávají. Život
přináší mnohdy spoustu různých situací, se kterými
si člověk neumí vždy poradit a zdárně je vyřešit. Tímto příspěvkem jsme chtěli připomenout, že jsou tady
lidé a instituce, kteří jsou připraveni s potřebnými
spoluobčany jejich, byť mnohdy nepříjemné, situace
rozplétat a řešit, kteří jsou ochotni a schopni poskytnout pomoc či radu, případně nasměrovat na toho,
kdo takovou pomoc poskytnout může.
A co na úplný závěr? Je jistě dobré, že naše společnost vyčleňuje nemalé prostředky na to, aby mohlo
být pomoženo potřebným rodinám a hlavně dětem.
Je jistě dobré, že jsou přijaty zákony, které umožňují
takovou pomoc poskytovat.
Ze své zkušenosti však víme, že i sebelepší pomoc
nikdy úplně nespraví to, co bylo poničeno. Téměř
každé dítě, kterému se rozvedou rodiče, na které
nemá nikdo čas, které je týrané, zneužívané nebo šikanované, si nese do života větší, či menší zranění,
které bolí. A někdy bolí velice moc. Proto - a to je
naším přáním, by bylo nejlepší, kdyby takovou pomoc nikdo nepotřeboval, kdyby se všechny problémy
zdárně vyřešily hned v zárodku, kdy jsou ještě malé a
snadněji řešitelné.
Jak toho alespoň částečně docílit? Třeba tak, že si
budeme více všímat svého okolí, že budeme mít jeden druhého v úctě, a že budeme respektovat názory
druhých. Nebo třeba také tím, že místo drahých a
honosných dárků věnujeme jeden druhému a hlavně
dětem více svého času. Jednou se nám tato investice
jistě vrátí. Co zasejeme, budeme totiž také i sklízet.
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Vladimír Nedbal
sociální odbor

ŠKOLY
Jarní prázdniny
Během jarních prázdnin jsme se zúčastnili
s našimi tetami 6-denního ozdravného pobytu
v Dolní Bečvě. Ubytování bylo podle našich
představ, nezklamala nás ani pravá česká
kuchyně, která nám dodávala nutný přísun
energie a tuku. Nic jsme nelenili a celí jsme se
oddali „kamarádkám“ běžkám. Disciplinovaně
jsme se zařadili za sebou a razili jsme cestou
necestou po krásné beskydské přírodě.
Několikrát se nám naskytl nádherný výhled
do okolí. Síla a disciplína nás neopouštěly
ani, když nás potkala menší sněhová bouře,
jenom humor byl pryč, protože jsme se báli
o své holé životy. Naší pozornosti neunikla
ani díla našich předků – Valašské muzeum v
přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, nově zrekonstruované historické stavby Maměnka a Libušín, ledové sochy na
Pustevnách. Do našeho programu jsme vtáhli i nové tváře. Byli to rekreanti z různých koutů ČR, kteří nás strašili
na naší večerní stezce odvahy. Každý se těžko loučil, někdo s dobrou kuchyní, jiný s novými kamarády, ale hezké
vzpomínky a „kamarádky“ běžky jsme si odvezli zpět do Vizovic.

Děti z internátu ZvŠI Vizovice

Vzácná návštěva
Fotograﬁe zachycuje hejtmana Zlínského
kraje pana Libora Lukáše při návštěvě Zvláštní školy internátní ve Vizovicích v pátek 4. 4.
2005. Setkání proběhlo ve velmi příjemné a
srdečné atmosféře. Pan hejtman si prohlédl budovu i okolí domova dětí a v družné debatě s
nimi se zajímal o jejich životní osudy, zájmy a
plány do života.
„Chtěl jsem si zařízení prohlédnout, protože jsme se jako zřizovatel rozhodovali, kterým
směrem by se škola měla dále vyvíjet. Chceme
podpořit její rozvoj, neměla by být jen internátní školou, ale také dětským domovem. S tím
souvisí i úvahy o změně názvu,“ řekl hejtman.
Děti byly tak vzácnou návštěvou nadšeny
a těší se, že si pan hejtman ve svém náročném
programu najde chvilku a opět za nimi přijede.
Mgr. Eva Čapková
ředitelka
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Základní umělecká škola informuje
Základní
umělecká škola informuje

To, že jsou naši žáci šikovní a umí, jsme letos již několikrát dokázali.
Někteří žáci ZUŠ se v tomto roce zúčastnili Celostátní
klavírní soutěže ZUŠ. Školní kolo proběhlo již v září na
ZUŠ Štefánkova ve Zlíně a 5 žáků postoupilo do kola okresního, konajícího se v Napajedlích na ZUŠ. V této soutěži
získala 1.místo Bohumila Pečeňová ze 2.roč. a postoupila
tak do kola krajského, které se uskutečnilo v Kroměříži.
Tady se ve své kategorii umístila celkově na 2.místě.
Dále chválíme za hezké umístění v okresním kole
děvčata z klavírního oddělení ze třídy Mgr. A.Fuskové a
uč. L.Juráňové:

Základní umělecká škola ve Vizovicích má v letošním
školním roce 2004/2005 115 žáků. Učí zde kolektiv složený z 8 vyučujících a to v oborech hudebním a výtvarném:
A kdo jednotlivé obory vyučuje?
- klavír – uč. L.Juráňová, Mgr. A.Fusková
- housle – uč. A.Mahrová
- ﬂétna – uč. J.Pikna, Fr.Tkadlčík, V.Obdržálková,
F.Slavík
- klarinet – uč. J.Pikna, F.Slavík
- trubka – F.Tkadlčík
- výtvarný obor – uč. Milan Šebesta (tento obor se
vyučuje na nové škole)
Při naší škole působí již řadu let i pěvecký sbor, který
se zúčastňuje všech školních i mimoškolních kulturních
akcí. Žáci, kteří mají zájem o výuku z některých výše uvedených nástrojů nebo mají chuť a rádi zpívají, mohou se
denně informovat na naší škole, která sídlí na Masarykově
náměstí v ZŠ Vizovice ve druhém patře, denně od 13,00
– 18,00 hod.

-

G.Hejtmánkovou – za 2.místo (II.kateg.)
L.Krajčovou – za čestné uznání (III.kateg.)
K.Svitálkovou – za 2.místo (V.kateg.)
B.Pečeňovou za 2.místo (VII.kateg.)
J.Dvořáčkovou za 3.místo (IX.kateg.)

A co nás ještě čeká? Každoročně pořádáme koncem
května absolventský koncert a nebude tomu jinak ani
v letošním roce. V nádherném a příjemném prostřední Reprezentačního sálu Státního zámku ve Vizovicích se Vám
představí našich 9 absolventů.
Naše škola má ale také své starosti a problémy. Již několik let je našim největším přáním získat důstojnější a větší
prostředí pro konání koncertů a žákovských besídek.
Jsme přesvědčeni, že si naši žáci zaslouží vystupovat a
hrát v důstojnějším a pro ně příjemnějším prostředí, než
jsou klasické školní třídy, ve kterých tráví děti celé dopoledne.
Proto apelujeme na všechny instituce, podniky a společnosti vůbec, které by nám mohly vyjít vstříc, aby se podařilo tento problém zvládnout ke spokojenosti jak dětí,
tak rodičů a v neposlední řadě i nás vyučujících.
Děkujeme za spolupráci
Za kolektiv ZUŠ L.Juráňová

Akademie SOŠ a SOU služeb Vizovice 2005
Pravidelně na jaře ožívá naše město díky žákům Střední odborné školy a Středního odborného učiliště služeb. I letos
se škola představí veřejnosti v Přehlídce odborné a zájmové činnosti žáků. Ve čtvrtek 28.dubna 2005 od 16 hodin budou
v Kulturním domě ve Vizovicích připraveny poradenské služby oborů kadeřník, kosmetička a fotograf a prodej vlasové i
pleťové kosmetiky. Vlastní program začne v 17 hod, 30 min, v sále Kulturního domu. Kosmetičky představí své umění
například v ukázkách dobového líčení a nechají se inspirovat znameními zvěrokruhu.
Kadeřnice nabídnou nové nápady pro letní trendy v účesech, popustí uzdu fantazie pro společenský účes budoucnosti,
objeví se i extravagance v pánských účesech. A protože teprve šaty dělají člověka, připadne náročný úkol učebnímu oboru
krejčová připravit nápaditou módní přehlídku.
Žákyně třetího ročníku předvedou svoji trpělivou práci v kolekci vlastních výrobků. Čtyřletý studijní obor oděvnictví se
pochlubí ukázkou ze soutěže Mladý módní tvůrce Jihlava s tématem noční prádlo. Firma Tiba zadala pro soutěž zpracování
své tkaniny a originální nápady účastníků soutěže uvidíme rovněž v módní přehlídce.
A že při studiu zvládají i své koníčky, dokáží žáci školy v nápadité kreaci na téma „Pelíšky“, ukázkami zpěvu i recitace.
Škola každý rok přivítá nejen diváky z Vizovic, ale i mnoho příznivců, absolventů a především budoucích uchazečů o
jednotlivé obory.
Všichni jste srdečně zváni!
Mgr. Jana Žůrková
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Akademie domu detí a mládeže...
...tradiční akce, která byla opět pěknou přehlídkou hudebních, sportovních a
společenských kroužků. Děti se vždy připravují na tato vystoupení velmi zodpovědně a návštěva rodičů, příbuzných a kamarádů bývá pro ně tou nejlepší odměnou.
Kroužek aerobiku pod vedením paní Lenky
Sieklíkové a paní Lenky Kolínkové se zúčastnil 19.
března soutěže „O pohár starosty Tlumačova“ a obsadil krásné druhé místo.
Nyní se děvčata připravují na soutěž Děti ﬁtness
aneb sportem proti drogám.
V minulém roce děvčata postoupila do celostátní
soutěže do Prahy.
Návštěva hasičské zbrojnice ve Vizovicích byla
určena hlavně mladším dětem, které se zaujetím vyslechly naučnou přednášku pana Poláška. Vše doplnila „důkladná“ prohlídka celé hasičské zbrojnice.
Malování a zdobení kraslic je už tradicí, která neodmyslitelně patří k velikonocům.
Manželé Adamcovi již podruhé předvedli ukázky lidové tvořivosti.
Téměř 40 dětí si přišlo nechat udělat prstýnek z drátků, namalovat vajíčko nebo kraslici.

Pripravujeme...

Pripravujeme...
15. 4.
23. 4.
30. 4.
1. 5.
5. 5.
14. 5.
21. 5.
24. 5.
4. 6.

Návštěva výstavy hadů, pavouků a ještěrů.
Cesta za pokladem – sraz v 9:00 hodin na Masarykově náměstí ve Vizovicích, s sebou - pití, svačinu a
špekáček.
Slet čarodějnic - sraz v 16 hodin u Domu kultury ve Vizovicích. Letošní přehlídka leteckých dovedností
se uskuteční na Rybářské baště (za viaduktem, směrem na Chrastěšov).
Zahájení vodácké sezóny - sjíždění Bečvy (od Valašského Meziříčí do Teplic nad Bečvou).
Vyrob si dárek ke dni matek - od 15 hodin na DDM Astra Vizovice, ubrousková technika, malování na
sklo.
Cesty vody - víkendová turistická akce.
Cyklostezka - sraz v 13 hodin na Masarykově náměstí ve Vizovicích.
Batikování - od 15 hodin na DDM Astra Vizovice.
ORIZARO – orientační závod rodinných družstev, start od 9 hodin za fotbalovým stadiónem pod
Hájem ve Vizovicích.

Pozor, změny!
Vodácko - turistický tábor po Vltavě a Šumavě se uskuteční v termínu od 1.7. do 13. 7. 2005.
Počet míst je omezen a předpokládaná cena je 4 000,- Kč.
Letní pobytový tábor slečny Matyáštíkové se uskuteční v termínu od 16. 7 . – 26. 7. 2005
v Jedovnici, Moravský Kras.
Tábor je určen dětem od 7 do 14 let, cena tábora je 3 500,- Kč.
Přihlášky na oba tábory je možno si vyzvednout v DDM Astra Vizovice, ve Slušovské ulici
od 20. dubna 2005.
Bližší informace ke všem akcím a táborům na tel. 577 452 589
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Jednodenních pololetních prázdnin „Čižici“ využili k výletu na běžkách po trase ze Syrákova do Vizovic. Akce se zúčastnili i úplní lyžařští začátečníci.
V zimních měsících, jednou za 14 dní, TOMíci organizovali, především pro nečleny oddílu,
pravidelné rekreační plavání v lázních ve Zlíně.
Je potěšitelné, že o rekreační plavání je stále větší zájem.
Při závěrečném plavání navštívili také cvičnou stěnu ve
Zlíně. Z prostorových důvodů se však této akce mohla
zúčastnit jen menší skupina.
Na této stěně si mohli někteří naposled vyzkoušet své
lezecké dovednosti před lezením na skutečných skalách.
V období velikonočních prázdnin se uskutečnila třídenní
turistická akce organizovaná po vzoru polárních badatelů
a lovců. Základní tábor byl vybudován na chatě horských
sportů na Lukově.
Každý „polárník“ se musel ve všem postarat sám o sebe.
Společně bylo nutno zajistit topení, pečovat o zásoby a
základnu.
„Polárníci“ také podnikali výpravy do okolí, navštívili hrad Lukov a druhý den pobytu byl vyčleněn
k lezení na Králkách - náročných skalních útvarech, nacházejících se ve výšce 7 800 cm nad potokem.
Většina účastníků expedice se vrátila s vlastnoručně upletenou pomlázkou a snad i s pocitem příjemně
prožitých velikonočních prázdnin.
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KULTURA
Divadlo nahodilých ochotníků
Soubor založil v roce 1995 vizovický občan Miroslav Hála. Ten oslovil několik svých kamarádů a nadchl je pro myšlenku
napřed nacvičit a potom zahrát pro místní publikum některou z divadelních her geniálního českého dramatika Járy Cimrmana.
Začalo se s nastudováním divadelní hry “Blaník”, která měla premiéru 11. května 1996 v Domě kultury ve Vizovicích. Na
základě kladného ohlasu na toto představení a také na základě příjemného zjištění, že hrát divadlo je baví, se členové souboru
rozhodli, že budou v této činnosti pokračovat. S laskavým svolením pánů Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a umělecké
agentury AURA-PONT pak soubor nastudoval další mistrovy hry. Malá rekapitulace:
název hry
1. ”Blaník”
2. “Záskok”
3. “Dlouhý, Široký a Krátkozraký”
4. “Akt”
5. “Dobytí severního pólu”
6. “Vražda v salonním coupé”
7. “Švestka”

premiéra
(11.5.1996, DK Vizovice)
(14.6.1997, DK Vizovice)
(4.4.1998, DK Vizovice)
(17.4.1998, DK Vizovice)
(7.10.2000, DK Vizovice)
(9.3.2002, DK Vizovice)
(11.10.2003. DK Vizovice)

Po každé premiéře následoval určitý počet repríz (3 /pohádka/ - 15 /Švestka/) a pak hurá do nácviku další hry.
V současné době se DNO rozhodlo, že nácvik nových her na určitý čas pozastaví a svou činnost zaměří na “oprášení” a
znovu uvedení starších her.
Tímto chce soubor určitým způsobem zúročit to, co se už kdysi naučil, s tím rozdílem, že si to teď bude více vychutnávat
a možná to zahraje i o něco lépe (to už je ale jen jeho zbožné přání).
A tak v roce 2005 DNO znovu uvedlo na “prkna, co znamenají svět” pohádku “Dlouhý, Široký a Krátkozraký” a hru
“Blaník” uvede. Přestože se “Divadlo nahodilých ochotníků” nebrání občasnému rozšíření o nějakého dalšího nahodilého
ochotníka, jeho jádro tvoří tyto herecké individuality: Ing. Vladimír Škabraha (počítačový expert), Miroslav Hromádka (operní
zpěvák), Ing. Luděk Kasala (ekonom), Vilém Kolařík (zámecký zahradník), Ing. Miroslav Kohoutek (všeuměl), Zbyněk Pluhař
(kastelán) a Mgr. Miroslav Hála (zvukař).
Soubor si neklade žádné vysoké ambice. Stačí mu, když pobaví sám sebe a své publikum. Je to málo?
Miroslav Hála

Dlouhý, Široký a
Krátkozraký

Na návštěvě u Děda Vševěda - zleva: M.Hromádka-král,
M.Kocourek-Zlatovláska, L.Škabraha-princ Jasoň, Z.Pluhař-Děd
Vševěd, M.Hála-Krátkozraký

Členové souboru DNO - zleva horní řada: M.Hála, P.Stloukal,
O.Dobiášová, M.Hromádka, L.Škabraha, M.Kohoutek, R.Zapletal
zleva dolní řada: J.Findeis, M.Hálová, Z.Pluhař

V úterý 5.4.2005 se konala v KD ve Vizovicích obnovená
premiéra divadelní hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Autory této pohádky jsou pánové: Cimrman - Smoljak - Svěrák.
Divadelní hru, které v tento večer silně konkuroval hokejový zápas HC Hamé - HC Pardubice a nebo rodinný seriál Rodinná pouta, ve svém volném čase nacvičilo Divadlo
nahodilných ochotníků (DNO) z Vizovic. Ti, kteří mají v
oblibě divadlo tohoto charakteru, si jej však nenechali ujít
a na ochoníky se přišli podívat. Nelitovali. Vtipný humor,
výborné herecké výkony jednotlivých aktérů byly v průběhu hry několikrát přerušovány smíchem a potleskem diváků.
Obzvlášť pěvecký sborový výstup v Ódě na Děda Vševěda
vzal všem dech.
Dlouhý potlesk v závěru hry byl hercům odměnou publika za velmi hezký kulturní zážitek.
-ZŠ-
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Přehlídka dětských folklórních souborů
Ač byla sobota 9.4.2005 zamračeným a deštivým dnem,
přesto za zdmi KD ve Vizovicích bylo teplo a slunečno.
Konala se zde Přehlídka dětských folklórních souborů, jejímž
pořadatelem bylo Valašské folklórní sdružení a soubor Malý
Vizovjánek. Od rána se do Vizovic sjížděly soubory z Bystřice
pod Hostýnem, Liptálu, Valašských Klobouk, Brna, Vsetína
a Valašského Meziříčí. Celkem přicestovalo 372 účinkujících
od 6 - 15 let. Po losování za přítomnosti všech vedoucích
jednotlivých souborů se mohlo začít.
V úvodu přišla přítomné přivítat a pozdravit
místostarostka Mgr. Alena Marvanová, a pak už jeviště
ovládla valašská lidová píseň za doprovodu cimbálové muziky
a množství menších, či větších dětí ve valašských krojích. A
protože jsme byli ve Vizovicích, ogaři a cérky z Vizovjánku s
pásmem Betlém přehlídku zahájili.
Soubor střídal soubor, a než jsme se nadáli, bylo tu
poslední vystoupení.
Ještě dřív, než se účinkující šli naobědvat, pozdravil
všechny soubory, jejich vedoucí i hosty místopředseda
Folklórního sdružení ČR pan Ing. Ladislav Michálek, který
krátce pohovořil o významu pořádání takových kulturních
akcí, o udržování lidových tradic a lásce k folklóru, který
nezanikne, když bude mít tolik příznivců, kolik se jich sešlo
u nás ve Vizovicích.

Přestože se jednalo o přehlídku, musela porota ve složení
takových odborníků jakými jsou: Antonín Bařinka, Ludmila
Bařinková, Jiří Perůtka, Libuše Perůtková a Mgr. Jana
Šamánková po skončení vybrat z 12 souborů 4 soubory, které
postoupí do regionálního kola. Po dlouhém rokování bylo
rozhodnuto. Do Rožnova pod Radhoštěm 23.4. pojedou
tyto soubory: Ovečky z Valašského Meziříčí s pásmem těch
nejmenších “Mám věneček mám”, Vsacánek ze Vsetína
s pásmem “Tetka”, Malý Vizovjánek z Vizovic s pásmem
“Štědrá večeře” a Malý Klobúčánek z Valašských Klobouk s
pásmem “Naša kotěnka”.
Srdečná a dobrá nálada pokračovala i po obědě, kdy byla
pro děti v sále KD připravena diskotéka. Někteří zpívali,
hráli a tančili na chodbách KD a utužovali tak přátelské
vztahy mezi jednotlivými soubory. A komu poděkovat za
tento krásný den?
Především ZŠ ve Vizovicích, MěÚ Vizovice, panu
PharmDr. Bohumilu Hanákovi, p. Jiřímu Čalovi a všem
ostatním dobrovolníkům, kteří při této významné kulturní
akci pomáhali. Ale ten největší dík patří paní Mgr. Jitce
Mackové. Bez jejího nadšení, elánu, pochopení, obětavosti,
trpělivosti a lásky k valašskému folklóru by se tato přehlídka
nekonala!
Zuzana Štalmachová

Program Vizovického zámeckého kulturního léta 2005.
Dne 27.května zahájíme 38.cyklus Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Pokud do našeho
programu nezasáhne vyšší moc, bude program vypadat
následovně:
Sezonu zahájí, jak je shora uvedeno, 27.5.2005 v
19:30 Rautquartet, soubor složený z hudebníků zlínské ﬁlharmonie Bohuslava Martinů, který v klasickém
kvartetovém složení I.housle (Miroslav Křivánek), II.
housle (Milan Lapka), viola (Michaela Slámová) a violoncello (Viktor Kozánek) zahraje jak klasiku (Zach,
Mysliveček, Mozart), tak i hudbu s rytmy a skladebním
pojetím 20.století (J.Ježek, D.Elington, G.Gerschwin).
Za čtrnáct dnů, 10.6.2005 vystoupí ART TRIO
Bohemia ve složení housle (Tomáš Vejvoda), violoncello (Vladan Kočí), a klavír (Eva Šilarová) s programem,
ve kterém bude opět zastoupena jak klasika (W.A.Mozart), tak skladatelé 20.století (D.Šostakovič).
Dne 24.června přivítáme moderátorku televize PRIMA Martinu Kociánovou, kterou budeme mít možnost poznat i jako pěvkyni. Doprovodí ji dechové trio
ve složení klarinet (F.Hlucháň), klarinet (K.Dohnal)
a fagot (P.Hlucháň). Uslyšíme skladby W.A.Mozarta,
G.Rossiniho, G.Bononciniho, G.F.Handela, J.Bizeta,
ale i autorů operetních (J.Oﬀenbacha, J.Fučíka).
Hudebně-literární večer předpokládáme 15.7.2005.

Hana Maciuchová přednese verše z poezie Jana Skácela, Fráni Šrámka a Bohuslava Rynka. Na klavír ji doprovodí Daniel Wiesner.
Mladí umělci jsou zastoupeni Martinou Merunkovou, klavíristkou, která nám přednese skladby D.Scarlattiho, W.A.Mozarta, F.Schuberta, F.Liszta a S.Rachmaninova.
Jako v minulých letech i letos jsme na 26.8.2005
pro vás připravili instrumentální zajímavost. Bude to
PANTHER TUBA BAND, soubor složený čtyřmi
tubami. Je zajímavé, že na programu se podílí třináct
autorů, kteří pro tak atypický soubor skládali.(Je mezi
nimi i J.Ježek).
Posledním koncertem 9.9.2005 bude vystoupení houslistů Adama Nováka a Bohuslava Matouška a
klavíristy Petra Adamce. Zahrají skladby J.M.Leclaira,
N.Paganiniho, L.Janáčka, A.Dvořáka, B.Smetany a
B.Martinů.
Členové Kruhu přátel hudby se těší na setkání se
všemi příznivci dobré muziky a zábavy, doufají, že každý si z letošní nabídky vybere a všem přejí krásné zážitky v prostředí slavnostního sálu vizovického zámku.

VIZOVSKÉ NOVINY  10

jhr

Můj poslední kulturní zážitek
Vizovice byly v r. 1570 povýšeny na město. Od té doby
jsou důležitým střediskem správním, hospodářským i kulturním. Zdobí je barokní zámek s rozsáhlou zahradou anglického i francouzského typu. Chloubou zámku je prostorný a
krásný hudební sál, kde v letních měsících probíhá Vizovické
kulturní léto, což je důkazem toho, že Vizovice jsou propagátory vážné hudby.
Na 18.3. t.r. připravil Dům kultury ve Vizovicích koncert
Janáčkova kvarteta, světově známého hudebního tělesa. Tento
druh hudby nepatří k mým oblíbeným, ale protože jsem poštou obdržel pozvánku, cítil jsem potřebu reagovat na ni kladně. Šel jsem za novým poznáním. Koncert se konal ve Sborovém domě církve evangelické. Holé čisté zdi, světlé dřevěné
lavice, stupínek se čtyřmi pulty a pěti židlemi, na čelní zdi
kalich, symbol jmenované církve. Asi dvě desítky posluchačů
očekávaly v naprosté tichosti příchod umělců. Stalo se tak
přesně v 18,00 hodin. Se čtyřmi hudebníky přišel i pátý člen
uměleckého kolektivu - recitátor Alfréd Strejček. Po usazení
hudebníků promluvil. Získal si mě první pronesenou větou.
Dosud jsem snad neslyšel tak podmanivý hlas. V jeho podání
jsem obdivoval krásu českého jazyka, jeho melodičnost, barevnost, každá myšlenka byla vyslovena v potřebné tónině,
síle, spádu slov, jemnosti, důrazu. Někdy jsem poslouchal se
zavřenýma očima, jindy přebíral slova přímo z jeho úst. Byl
to pro mne veliký zážitek.

Z jeho úvodního projevu jsem se dověděl, že koncert
tématicky zapadá do velikonočního času. Nesl název Sedm
posledních slov Ježíše Krista na kříži. Bylo to sedm obrazů,
které zachycovaly Kristovo utrpení. První obraz měl motto
Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Hloubku pronesených slov recitátor objasnil pečlivě volenými slovy s cílem,
aby posluchače zcela zaujal, a pak aby s pochopením mohl
vyslechnout nádhernou hudbu Josepha Haydna, který tóny
vyjádřil to, o co se slovy snažil Alfréd Strejček. S pochopením
jsem poslouchal hudbu vzepjatého patosu, jemného ladění i
melodické vroucnosti. Musím se přiznat, že jsem tu Kristovu
nevyslovitelnou bolest a beznadějnost v hudební atmosféře
zcela cítil a chápal.
Jeden obraz navazoval na druhý. Slovo a hudba. Nádherná
symbióza uměleckých prvků. Škoda, že čas tak rychle běžel.
Sedmý obraz s hlavní myšlenkou Otče, v ruce tvé poroučím
ducha svého vyzněl ve velikém dějovém vzepětí, hudba mohutné síly přecházela do tónů plných citů a jemnosti a také
pochopení posledních slov Dokonáno jest.
Kromě dokonalého profesionálního přednesu Alfréda
Strejčka jsem mohl z bezprostřední blízkosti pozorovat mistrovské ovládání nástrojů jednotlivých hráčů.
Jak bych se na závěr vyjádřil k prožitku skutečně nevšednímu? Prostě, setkání s krásou.
Miroslav Zahořák

Do knihovny na loutky
i na internet

Do Vizovic přijede Kinematovlak

O tom, že Městská knihovna Josefa Čižmáře neslouží jen registrovaným čtenářům,
se mohli přesvědčit všichni, kdo počátkem
roku navštívili některou z akcí pořádaných
v knihovně. K 230. výročí narození českého loutkáře Matěje Kopeckého uspořádala
knihovna ve dnech 24.2.-2.3. rozsáhlou výstavu loutek, maňásků a marionet, zapůjčených z různých organizací i soukromých
sbírek. Ti starší při ní zavzpomínali na zašlou
slávu vizovického loutkového divadla, děti z
mateřské školy a místních škol zase obdivně
vzhlížely na Kašpárka, draka či krále. Žáky
ZvŠI výstava natolik zaujala, že k ní nakreslili
spoustu výkresů, které pak ozdobily prostory
knihovny.
Ani v březnu knihovna nezahálela. Již poněkolikáté se konal “Březen - měsíc internetu”.
Nezaměstnaným byl umožněn po dvě dopoledne internet zdarma. Také senioři mohli za
pomoci knihovnic nahlédnout do tajů počítače a internetu. Pro ženy jsme uspořádaly
“Dámskou jízdu”, při které se povídalo, prohlížely se nové knihy a časopisy, některé si vyzkoušely, jaké je to poprvé na internetu nebo
využily burzy starších časopisů.
Pokud Vás tyto akce zaujaly, pak vězte, že
některé budeme opakovat ještě druhý týden v
říjnu, kdy probíhá “Týden knihoven”.
Knihovnice

Ve středu 1.června 2005 přijede do Vizovic speciálně upravené kino na kolejích, Kinematovlak a zdrží se až do neděle 5.června. Tento vlak je společným
projektem Českých drah a 45. Mezinárodního festivalu ﬁlmů pro děti a mládež ve Zlíně, který se uskuteční od 29.5. do 4.6.2005. Pojízdný klimatizovaný
kinosál Českých drah má kapacitu 35 míst. Ve všední dny od 8 do 14 hodin
je dopolední promítání krátkých dětských ﬁlmů a večerníčků rezervováno pro
školy, od 14 do 16 hodin bude mít do Kinematovlaku přístup široká veřejnost. O víkendu je vlak od 9 do 16 hodin vyhrazen pro rodiny s dětmi a vedle
promítání ﬁlmů se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program.
Vstup na všechny projekce do kina na kolejích je zcela zdarma. Kromě hlavního promítacího vagónu je vlak doplněn ještě o doprovodný výstavní a salónní
vůz. V doprovodném voze bude výstava vítězných soutěžních prací výtvarné
soutěže “Po kolejích s Večerníčkem do Zlína”. Ve výstavním voze bude instalována zajímavá expozice historie a budoucnosti železnice.
Kinematovlak zahájí svoji letošní pouť Českou republikou v pátek 29.
dubna v Táboře. Jihem republiky bude následně putovat celé 4 týdny. V pracovní dny bude navštěvovat menší obce a města a o víkendu bude vždy volně
přístupný ve větších městech (7.-8.5. Český Krumlov, 14.5. Jindřichův Hradec, 15.5. Pelhřimov, 21.-22.5. Znojmo, 28.5. Uherské Hradiště). V neděli
29.května se zúčastní slavnostního zahájení 45. Mezinárodního festivalu ﬁlmů
pro děti a mládež Zlín. Poté bude od 30.5. do 31.5. přistaven do železniční
stanice Horní Lideč v rámci československého přátelství. Svoji jízdu Českem
zakončí právě ve Vizovicích.
Trasa Kinematovlaku: Tábor - Chýnov - Soběslav - Ševětín - Zliv Borovany - Český Krumlov - Horní Planá - Volary - Prachatice - Vodňany
- Jindřichův Hradec - Pelhřimov - Telč - Slavonice - Jihlava - Třebíč - Moravské
Budějovice - Znojmo - Mikulov - Lednice - Břeclav - Brno - Kyjov - Uherské
Hradiště - Zlín - Horní Lideč - Vizovice
Přesné termíny příjezdů vlaku a program najdete od 1.dubna na www.
zlinfest.cz.
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Aktuálně o 38.ročníku tradičního Vizovického
Trnkobraní
Vážení čtenáři, rád bych Vás seznámil s aktualitami kolem
38. ročníku tradičního Vizovického trnkobraní. Organizátoři
festivalu, kterými jsou Kulturně- společenské sdružení Vizovické Trnkobraní, město Vizovice a společnost RUDOLF
JELÍNEK a.s. si dali za cíl vrátit zpět Vizovickému trnkobraní jeho původní podobu. Proto organizátoři spolupracují i s
PhMr. Milošem Žabkou, který v roce 1967 založil společně s
dalšími tradici Vizovického trnkobraní a je autorem označení
názvu festivalu jako „švestkobraní“ na Valašsku „trnkobraní“.
Vše se bude odehrávat v tradičním areálu likérky RUDOLF JELÍNEK. Připravujeme i program, který bude situován do centra Vizovic a jeho okolí.
38.ročník tradičního Vizovického Trnkobraní začne jízdou krále Bolka Polívky s matkou královnou Jarmilou Šulákovou od vizovické radnice do areálu likérky RUDOLF
JELÍNEK a.s. Bolek Polívka slavnostně zahájí letošní ročník
společným přípitkem slivovicí, kterým se pokusíme překonat
5 let starý český rekord v hromadném přípitku, který doposud drží jistá karlovarská likérka počtem 2 918 přípíjejících
si lidí. Každý návštěvník nad 18 let obdrží u vstupu zdarma
„panáka“ slivovice a pracovníci Agentury Dobrý den z Pelhřimova provedou sčítání a potvrzení výsledků.
Z programu 38. ročníku tradičního Vizovického Trnkobraní bych jmenoval třeba chorvatskou skupinu KARMA,
která v tomto čase dobývá hitparády v celé Evropě, dále jednáme s jednou legendou evropského rocku, z českých a slovenských kapel bych jmenoval například kapelu Wohnout,
Turbo, Vypsaná ﬁxa, Děda Mládek Ilegall Band, Nevím,
UDG, Burma Jones, Lenku Dusilovou, Kern, Petra Nagyho
a další. Jednání probíhají s nejslavnějším českým písničkářem

současné doby a hvězdou slovenské populární muziky. Kromě hvězd české a zahraniční hudby se můžete těšit na bohatý
doprovodný program jako setkání s kreslíři časopisu Trnky
Brnky, 1. Vizovické pstruhobraní, autogramiády umělců, kinematograf Bratří Čadíků, vaření švestkových povidel a sušení švestek, pokus o překonání českého národního rekordu v
hromadném přípitku slivovicí a mnoho dalších.
Pro děti, které budou mít do věku 6 ti let vstup zdarma,
jsme připravili novinku v podobě jejich vlastního programu,
který se bude odehrávat v cirkusovém stanu cirkusu JO JO.
Tak se naši nejmenší mohou těšit na vystoupení Michala
Nesvadby, loutkoherců České televize, dětské diskotéky a
spousta soutěží. Dobrou zprávou pro rodiče jistě je novinka
v podobě hlídací služby pro děti, tak, aby si na tradičním
Vizovickém Trnkobraní všichni užili. Naším zájmem je spokojený návštěvník všech věkových skupin.
Jistě všichni dobře víte, že se Vizovické Trnkobraní v letošním roce ocitlo na křižovatce. Rádi bychom vrátili
Vizovickému Trnkobraní jeho původní myšlenku, kterou je
oslava trnky ve všech podobách a společenská událost pro celou rodinu. I Vaše myšlenky a názory rádi zvážíme. Od poloviny měsíce dubna budou v provozu webové stránky, kam
můžete psát své myšlenky a náměty. Adresa je jednoduchá.
www.vizovicketrnkobrani.cz.
Těšíme se na Vaše náměty
Za organizační výbor
Lumír Zakravač,
RUDOLF JELINEK a.s.

Trnkobraní se vrací ke kořenům
Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale Trnkobraní se letos koná
v našem městě už po osmatřicáté. Ano, slavnosti valašského
ovoce se poprvé veřejnosti představily v srpnu 1967 pod záštitou závodního výboru ROH Slováckých konzerváren (vizovický závod R. Jelínek tehdy řídil Jan Laga) a místní Osvětové besedy vedené zasloužilým PhMr. Milošem Žabkou.
Původně místní iniciativa dostala počátkem sedmdesátých let
oﬁciální rámec v podobě tzv. okresních dožínek, konaných
pod hlavičkou Okresních zemědělsko-potravinářských slavností, které byly například v roce 1971 spojeny s oslavou Mezinárodního družstevního dne. I přes oﬁciální ráz si dožínky
udržely charakter spontánní slavnosti s bohatým kulturním
programem, v roce 1972 se uskutečnil první ročník dnes tak
proslulé knedlíkové soutěže.
Dožínky se od roku 1982 přesunuly do dostihového
areálu JZD Slušovice a naše slavnosti se tak mohly vrátit k již
tradičnímu názvu Trnkobraní. Doba po roce 1990 přinesla
nové možnosti: zakladatelé slavností založili Kulturně-společenské sdružení „Vizovické Trnkobraní“, pod jehož hlavičkou

pokračovali v úspěšné organizaci Trnkobraní. Výrazný obrat
nastal po roce 1997, kdy Sdružení začalo spolupracovat se
zlínskou Agenturou Publikum. Mediální obratnost agentury
posunula Trnkobraní mezi nejvýznamnější hudební festivaly
v České republice, na druhou stranu však slavnosti ztratily
mnoho ze své původní přitažlivosti, takže ne náhodou se festivalu občas přezdívalo Technobraní.
Proto se Kulturně-společenské sdružení rozhodlo v letošním roce upořádat Trnkobraní ve zcela novém duchu, jímž
se hlásí k bezmála čtyřicetiletým kořenům vizovických slavností. Sdružení ve spolupráci s městem a ﬁrmou RUDOLF
JELÍNEK a.s. (v jejímž areálu se konaly poslední ročníky
Trnkobraní) chystá bohatý program, o jehož podrobnostech
se můžete dočíst na jiném místě tohoto vydání. Nové podobě
Trnkobraní poskytlo partnerství rovněž Město Zlín a záštitu
nad festivalem převzal Krajský úřad Zlínského kraje. Doufejme, že s touto pomocí se tradiční vizovické Trnkobraní snáze
navrátí k hodnotám, ze kterých čerpalo při svých počátcích.
Marcel Sladkowski
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Setkání s papežem
Janem Pavlem II.
2.dubna 2005 večer zemřel nejvyšší představitel katolické
církve Jan Pavel II., který tento úřad zastával 26 let. Jeho
přínos církvi i celému světu je nesporný, ale jeho hodnocení
nechme historikům a dalším povolanějším osobám. Avšak
jeho pontiﬁkát přímo zasáhl do událostí našeho města (našeho faráře otce Jana Graubnera jmenoval v r. 1990 biskupem
a po smrti arcibiskupa Vaňáka pak arcibiskupem). Nikdy v
minulosti jsme neměli příležitost k osobnímu setkání s papežem, nikdy v minulosti žádný papež nenavštívil naši zemi.
Třikrát jsme měli příležitost k setkání se Svatým otcem při
jeho návštěvě u nás a několikrát byly uspořádány v našem
městě zájezdy do zahraničí (zejména do Říma), jejichž cílem
bylo setkání se Svatým otcem - a naši občané a mládež těchto
příležitostí využívali a každé toto setkání pro ně bylo povzbuzením do dalšího života. Připomeňme si ta setkání, kterých
se zúčastnili občané našeho města:
- r. 1989 Řím, svatořečení sv. Anežky České (audience pro
poutníky v aule),
- r. 1990 Velehrad, první návštěva Svatého otce v naší zemi,
setkání mládeže s papežem v Čenstochově - Polsko
- r.1995 Olomouc a setkání s mládeží na Sv. Kopečku, druhá návštěva při příležitosti svatořečení sv. Jana Sarkandra a sv. Zdislavy
- r.1996 děkovná pouť do Říma (audience pro poutníky v
aule),
- r.1997 Praha a setkání s mládeží v Hradci Králové, třetí
návštěva při příležitosti milénia sv. Vojtěcha,
- r. 2000 národní pouť do Říma (audience pro poutníky v
aule).
Prvním vizovickým občanem, který se s tímto papežem
osobně setkal, byl otec ThDr. Stanislav Glück, který na toto
setkání vzpomíná:
“Bylo to v červenci r. 1963 v Krakově, kdy byl ještě krakovským světícím biskupem a profesorem. Jako studenti jsme
si v rámci tz. “malého pohraničního styku” udělali prázdninový výlet. Při představování každý řekl odkud pochází.
Když jsem mu řekl, že jsem z Vizovic, ptal se mne jak daleko
je od nás do Austrie. V prvním momentě jsem myslel, že jde
o Austrálii, a tak moje odpověď byla zdrojem velmi humorné
situace. Až později jsem si uvědomil, že tím předznamenal
můj pozdější směr cesty z vlasti. Jinak na mne silně zapůsobily jeho hluboké ﬁlozoﬁcké znalosti, které se projevují i v jeho
pozdějších encyklikách. Měl jsem příležitost se s ním setkat
později ještě několikrát v Římě po mém návratu z misie v
Africe. Při všech těchto setkáních (přednášky či audience) z
něj vyzařovala hluboká pokora”.
Na setkání mládeže s papežem na Svatém Kopečku u
Olomouce vzpomíná paní E.K. takto:
„Byla neděle 21. května 1995 odpoledne. Na setkání papeže Jana Pavla II. s mládeží na Svatém Kopečku u Olomouce se sjelo přes deset tisíc mladých poutníků. I přes nepřízeň
počasí byla nálada radostná a velmi bezprostřední. Někteří
mladí z Vizovického děkanátu účinkovali v programu tohoto
setkání. Díky tomu jsem měla příležitost setkat se na podiu

se Svatým otcem.
Uvědomila jsem
si, že papež skutečně
využíval
každou příležitost
setkat se s mládeží. Těsně před naším vystoupením
nám
pokynul,
abychom šli za
ním. A tak jsme
jej mohli osobně
přivítat. To nikdo
z nás předtím
nečekal (ani jeho ochranka, které připravil během setkání
několik podobných překvapení). Papež nám každému podal
ruku, prohodil pár vlídných slov a požehnal. Byl to velmi
silný zážitek a ještě dlouho po setkání se mi vybavovaly některé okamžiky z této květnové neděle.Podle slov některých
církevních představitelů také papež vzpomínal na toto setkání ještě dlouhou dobu a připomínal jeden z pokřiků, kterými
jsem ho vítali:
Otče, Svatý Kopeček plný je tvých oveček!
Můžu říct, že ani já na toto setkání nezapomenu. Svatého otce si budu pamatovat nejen jako představitele katolické církve, ale především jako lidského, milého a laskavého
člověka, který svou bezprostředností a osobním příkladem
ukazoval druhým cestu k Bohu.“
Bylo by chybou, kdybychom se nezeptali při této příležitosti na osobní vztah k zemřelému papeži polského původu
našeho současného pana faráře - Poláka - otce ThLic. Roberta
Marciniaka:
“Nejsilnější vzpomínky na Svatého otce mám od svých
15-ti let, kdy jsem se zúčastnil v r. 1979 pouti do Čenstochové při první návštěvě Svatého otce v Polsku po zvolení
papežem. Jeho promluva se mi hluboce vryla do paměti a
ovlivnila můj další život. Byl jsem ve věku, kdy jsem hledal
životní cestu a poznával svět. AS právě tehdy uslyšel jsem
slova: “Dějiny Polska a světa se nedají pochopit bez Krista,
člověk nemůže pochopit ani sám sebe bez Krista!” Dodnes si
pamatuji, jak silným zážitkem pro mne bylo večerní bdění
mládeže s papežem. Tam nám řekl, že je třeba, aby si každý
sám nastavil vysoké morální požadavky, i když je po nás nikdo nevyžaduje. To bylo ještě v komunismu, kdy duchovní
požadavky nebyly brány vůbec v úvahu. Řekl, že je třeba bránit duchovní hodnoty a žít z nich pro své okolí. Tuto obranu
přirovnal k obraně posledního kousku půdy pod nohama
(území), tak jak to Poláci dělali proti uchvatitelům jejich
země - je třeba je ubránit za každou cenu. Tenkrát jsem si
uvědomil, že každé zlo je třeba přemáhat a získal jsem naději,
že náš boj bude vítězný. V tom mne utvrzovala i myšlenka
Svatého otce, že “vítězství přijde skrze Marii”. Papežovo heslo: “Totus Tuus” (= celý Tvůj)” a první setkání s papežem,
stalo se pro mě začátkem jeho duchovního vedení”.
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SPORT
Odpoledne s EUROTÝMY
První dubnovou sobotu, tj. 2.4.2005, se konalo pod záštitou TJ Sokol Vizovice – oddílu sportovní
gymnastiky v tělocvičně nové školy gymnastické cvičení družstev s názvem Odpoledne s Eurotýmy. Tohoto
cvičení se zúčastnila družstva z Vizovic, Otrokovic a ze
Žlutav. Jelikož nešlo o závody, nebyla cvičení hodnocena. Spíš šlo jen o to, ukázat širší veřejnosti, o co se
jedná.
Co jsou to vůbec Eurotýmy? Jedná se o gymnastické
cvičení družstev, které se skládá ze tří částí:
1) pódiová skladba
2) skoky z malé trampolíny
3) akrobatické řady na páse
Cvičit musí minimálně šest a maximálně 12 závodníků (mohou závodit i chlapci). Všechna cvičení musí
být na hudební doprovod. Pódiová skladba má přesně
stanovený časový limit. Musí být splněno aspoň šest
různých formací. Musí obsahovat akrobatické prvky,
váhy, vlny, závodníci musí být obráceni během cvičení
zády i čelem k rozhodčím, musí cvičit na břiše...atd.
Skoky a akrobatické řady musí být na hudební doprovod beze slov. Závodníci musí mít stejné dresy. Nesmí
být lesklé a s ﬂitry. Taky nesmí být odhaleno břicho,
nebo kalhoty do zvonu. U každého cvičení musí být
dva trenéři pro případnou dopomoc, trampolína se nesmí posunovat .... atd. Pravidel je prostě hodně.
Trénovat na Eurotýmy začala děvčata z oddílu

sportovní gymnastiky Vizovice začátkem tohoto roku.
Dříve jsme se v gymnastice věnovaly spíše klasickému
gymnastickému cvičení, ale to už málokterou dívku
baví, protože je to velká dřina. A trampolína je velké
lákadlo, tak jsme se s ostatními trenérkami rozhodly, že
zkusíme cvičit úplně něco nového – Eurotýmy – co už
např. v Otrokovicích běžně cvičí několik let. Secvičily
jsme s 10-ti děvčaty pohybovou skladbu, skoky i akrobatické řady. A naše cvičení jsme si porovnaly s děvčaty
z Otrokovic a ze Žlutav. Ještě máme co dohánět! Na
Otrokovice zatím nemáme, ale myslím si, že při hodnocení bychom Žlutavy určitě trumﬂy.
Odpoledne s Eurotýmy se vydařilo a snad se líbilo i
divákům, kteří se přišli podívat. Další, tentokrát už bodované závody máme 16. dubna v Chropyni, a pak 15.
května v Otrokovicích. Tak nám všichni držte palce, ať
se dobře umístíme!
A kdo by si chtěl cvičení Eurotýmů zkusit, nechť se
za námi přijde do tělocvičny podívat a domluvit. Cvičíme každé pondělí a čtvrtek od 17 do 19.00 hodin.
-JR-

Pozvánka na Večerní přechod
Vizovických vrchů
Jak již se stalo tradicí, pořádá TJ Sokol

Běh zámeckým parkem
Dne 10.4.2005 proběhl v zámeckém parku krosový
závod. Chladné počasí asi některé odradilo, proto se na
startu objevilo jen 18 závodníků.
V hlavní a veteránských kategoriích 8 a v žákovských
kategoriích 10. Nejmladšími účastníky se stali Jan Vraj
a Kryštof Kroc z Vizovic. Škoda jen, že se připraveného
závodu nezúčastnilo více žáků a žákyň vizovické základní
školy. Snad se to povede v dalších ročnících. Vítězem
hlavní kategorie se stal Václav Bitala z PSK Olymp Praha
před Jiřím Vlčkem ze Zlína. Ve veteránských kategoriích
zvítězili Janečková a Rafaj ze Zlína. V žákovských
kategoriích zvítězili Jan Tomšů, Petr Ťopěk, Andrea
Valchářová s Janou Frýdlovou a Jakub Bajza.

Vizovice v pátek 27.května 2005 Večerní přechod
Vizovických hor. Sraz účastníků 17,30 hodin u
Sokolovny.
-JK-
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
60.výročí osvobození Vizovic – vzpomínky MUDr. Františka Lapeše
Podařilo se nám získat opis vzpomínek MUDr. Františka Lapeše, bývalého primáře vizovické Nemocnice
Milosrdných bratří, které sepsal k 13.výročí osvobození
Vizovic, tedy v r. 1958. V tomto desetistránkovém materiálu vzpomíná MUDr. Lapeš na celé období fašistické
okupace a činnost vizovických zdravotníků při podpoře
protinacistického odboje v tomto období, kdy personál
této nemocnice nasazoval životy své i osudy svých rodin za záchranu zraněných partyzánů, kteří operovali
ve vizovických horách. 3.května 1945, tedy před 60-ti
lety, byly osvobozeny Vizovice postupující Sovětskou
armádou, ale bezprostředně před tímto osvobozením se
v okolí Vizovic odehrála řada dramatických a krvavých
událostí, kterých byli MUDr.Lapeš a další pracovníci
vizovické nemocnice osobními aktéry a svědky. Přesto,
že postupující Sovětská armáda byla začátkem jara 1945
„za dveřmi“, nacisté se nevzdávali a jejich řádění se ještě
v závěrečných dnech stupňovalo. Na události jara 1945
vzpomíná MUDr. Lapeš takto:
„Bylo jaro i když na východě hřímalo na lepší časy,
utrpení lidu valašských hor a pasek ještě neskončilo.
Nacisté připravovali nejzběsilejší pomstu, jejíž obdobou je jen francouzský Oradour, české Lidice a Ležáky.
Chystali valašskou Ploštinu, Prlov, Vařákovy paseky,
Vizovské paseky! Nebudu se podrobně zmiňovat o známých podrobnostech, shrnu jen strašlivou bilanci hrůzy
a smrti oněch dnů:
4.duben 1945: Lískovec (Juříčkův mlýn) – 9
zastřelených osob, vypálení!
19.duben 1945: Ploština – 24 upálených, umučených
a zastřelených, vypálení!
21.duben 1945: Vizovské paseky – 2 zastřelení
pasekáři, vypálení!
23.duben 1945: Prlov a Vařákovy paseky – 21
upálených, zastřelených a oběšených osob a vypálení v
Prlově, 4 umučené osoby na Vařákových pasekách.
1.květen 1945: Vizovice – zámecký park – 7
zastřelených osob pro podporu partyzánů (5 z Dešné,
1 z Prlova, 1 ze Všeminy – všichni zastřeleni ranou do
týlu).
Od podzimu 1944 byla zběsilost Němců
vystupňována a teror sílil. Je nutno připomenout,
že tehdy zraky českého lidu se skutečně obracely k
východu, stovky amatérsky upravených rozhlasových
přijímačů byly nařízeny na česká vysílání spojenců
a zotročený lid žil jen nadějí na svobodu. Není bez
zajímavosti, že právě ve Vizovicích vznikla v době, kdy

na východní frontě zasáhla úspěšně armáda generála
Vatutina, zdravice spisovatele Eduarda Basse, který do
Vizovic utekl před králem kolaborantů Emanuelem
Moravcem, nutícím autora Cirku Humberto k napsání
aktivistického libreta k podpoře fašistického režimu.
Bassova zdravice počínající slovy
„Na zdraví Vatutina, ať nám ty Němce stíná....“ se
rozletěla pak po Čechách a Moravě jako důkaz smýšlení
českého lidu.
Dočkali jsme se porážky nacistů. Ale také boj o
Vizovice stál ještě životy. S ostatními skupinami odporu
poslední den bojů o Vizovské hory nastoupili svou
službu do terénu také vizovičtí lékaři, aby vykonali svou
povinnost. Mimo lékaře v nemocnici byl na svém místě
v horách též vizovický lékař Dr. Boh.Brázdil. Když
naše město bylo osvobozeno a jásalo – ještě jsme viděli
právě my zdravotníci – jak svoboda nebyla zadarmo.
Ještě jsme viděli kosit smrt životy bojovníků. V okolí
se ještě všude bojovalo: Spojení mezi sousedními městy
bylo přerušeno. Most u Razova byl ustupujícími Němci
zničen, jeho okolí bylo zaminováno. Byli stále ranění a
to těžce ranění. Po dva dny nebylo možno dosáhnout
nemocnici ve Zlíně a na Vsetíně. V nemocnici ve
Vizovicích vytvořila si sovětská armádní skupina polní
nemocnici. Náš operační sálek byl jim dán k dispozici.
Sovětští lékaři operovali a ošetřovali příslušníky armády
a pro velký počet raněných musili lékaři vizovické
nemocnice převzít ošetřování příslušníků partyzánských
skupin, civilního obyvatelstva a poraněných Němců.
Bylo nutno si zřídit improvizovaný operační sálek a
provádět po dva dny a noci téměř bez přestávky ošetření
a zákroky takového druhu, s jakými jsme nepočítali:
střelná poranění orgánů, průstřely hrudníku, amputace
rozdrcených končetin minami apod.
Nebudu se šířit již o podrobnostech, chci jen
zdůraznit, že tehdy jsme došli k poznání, jak je nutno
být vždy připraven na nejhorší situace, k poučení, jak
se nám může stát, že nebudeme vždy mít k dispozici
všechny vymoženosti moderní doby, jak jsme zvyklí,
že musíme např. pracovat i bez elektrického osvětlení,
hledat např. projektily bez rtg snímků, když nastane
přerušení elektrického proudu a řešit jiné těžké situace,
a že to musíme dělat dobře, jak je nejlépe možno.“
Čest všem hrdinům padlým za osvobození Vizovic!
(Z opisu vzpomínek MUDr. Lapeše vybral se
souhlasem jeho manželky zveřejnil Václav Lednický)
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přijde...

Přijde jaro, přijde...

Ta letošní zima nám ale dala zabrat a to začala
až v době, kdy jsme nevěřili, že ještě vůbec nějaká
bude. Ale pamětníci varovali, že si to „paní zima“
musí odbýt a měli pravdu. Když už ale trvala tak
dlouho, všichni už se těšili na jaro. Zimu mám rád,
ale čím dál víc už jenom z okna příjemně vytopeného
pokoje. Jaro bude letos určitě opožděné, ale ona si
to ta příroda, jak se říká, dožene.
Vzpomínám, jak jsme se jako děcka na jaro těšili
a to začínalo hrou o kuličky. Vrstevníkům nemusím
vysvětlovat o co jde, ale vnoučata by z toho měla
asi srandu. Kuličkové turnaje probíhaly na každém
trochu rovnějším plácku nebo chodníku. Jednalo se
sice jenom o kuličky hliněné pálené, ale pro hráče
měly velkou cenu. Byly ale také kuličky skleněnky
nebo olověnky a ty měly daleko větší kurz. Někdy
také, když někdo švindloval, skončila hra rvačkou.
A když se zazelenal trávník, tak začal samozřejmě
fotbal. Našimi idoly byli v té době brankář Plánička
a útočník Bican a to byli nějací borci! Fotbal se hrál

na každém volnějším plácku a dokonce i na cestě,
však auta skoro nejezdila. Zato rozbité okno – to
byl těžký průšvih a tvrdě trestaný.
Když se v červnu začervenaly první skoré třešně,
tož ty před námi nikdo neuhlídal. Náš rajón byl
Čamínka a Těchlov a tam teda bylo ovoce! Třešňová
alej začínala už skoro od Sokolovny a končila až
u lesa, jak se jede do Slušovic. Po stromoch jsme
uměli lozit jak veverky a občasný sprint před
majitelem nevídaný.
Dnešní děcka mají jiné zájmy, televize, video,
počítače, atd. Rozvoj zkrátka nelze zastavit, my
pamětníci zas asi máme krásnější vzpomínky.
Tož tak.

FK

Jarní tání
Jak už název naznačuje, bude řeč o tání, které
působí teplo. Přišlo jarní tání a moudrá příroda
předvádí, jak si takové tání představuje. Sníh a led
pozvolna mizí, potoky i ty zcela zapomenuté se naplnily čipernou vodou, prostě kolem nás to bublá a
zurčí. Ale nepůjde mi především o proměnu počasí, ani o znak ročního období. Mám na mysli tání,
které vzniká mezi námi. Tání, převedeno do roviny
vztahů mezi lidmi.
Říkáme, že tají ledy – to lidé, poznamenaní
chladem ve vzájemných vztazích, si k sobě hledají
cestu a daří se jim to.
I v nás se jarní tání projevuje, voda bouří, valí se
a její dravý proud leccos odnáší sebou – rodinnou
pohodu, správu věcí veřejných, naše vztahy.
Zdá se, že naše „jarní tání“ příliš nehřeje. Možná proto, že hledíme do „rozbouřených vod potoků slov“ a unáhlených činů a už mnohem méně ke
zdroji tepla, které tání způsobuje. Ke zdroji, který
prohřívá naše vztahy a jehož zdroj lze najít v poselství křesťanských velikonoc. U lidí, kteří tímto teplem žili a žijí. A zůstávají nám příkladem i po smrti.
U lidí, kteří se s rozzářenýma očima nám dívají do
očí, protože nás milují. A to není vůbec málo, přes-

foto: Radka Štalmachová

tože s oteplením počítáme stejně jako s faktem, že
zimu střídá jaro.
Ano, jarní tání v přírodě, alespoň prozatím, má
svou periodu. Jarní tání v nás, to je někdy složitý
proces. Vyžaduje vstřícnost k druhé straně, toleranci v opozici, naslouchání jinému přesvědčení. Jarní tání v podání člověka je mnohem složitější, než
vstup přírody do jara. Teplo mezi sebou si musíme
vytvořit sami, někdy i vybojovat, což stojí hodně
námahy. Znamená to oslovit jeden druhého, přinést světlo do temnot svého okolí. Být světlem, které se nestaví pod nádobu, ale na svícen. Aby bylo
vidět, hřálo a přineslo příjemný pocit do našeho
života. Máme k tomu opět výjimečnou příležitost.
Je jaro a příroda je nám i letos zářným příkladem.
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Miloš Vavrečka

Kronika 1955 II.
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

Počasí a polní práce
V prvním týdnu března trvaly mrazy. Sníh ještě stále leží a 8/3 připadlo asi
20 cm nového sněhu, neboť hustě sněžilo
celé dopoledne, takže stromy byly velkým
sněhem obtíženy. Také 11/3 dopoledne
sněžilo za severního vichru. Do 15/3 bylo
stále zamračeno, ranní mrazy nepříliš silné, jen něco málo pod 0°C, denní teploty
+5°C až +6°C. Po 15/3 dostavily se opět
sněhové přeháňky a vánice. 21/3 mírně
tálo, avšak příštího dne dostavilo se prudké tání, takže 23/3 sníh úplně až na malé
zbytky zmizel. Denní teploty byly velmi
proměnlivé. 26/3 vystoupila teplota až
na +21°C, ale v následujících dnech nastalo prudké ochlazení až na +5°C opět
trochu sněžilo a 30/3 dostavila se vánice
při teplotě +2°C. Celý březen s výjimkou
26/3 byl nepříjemně drsný. Také duben
byl velmi studený, drsný, se sněhem nebo
dešti.
V druhé polovině měsíce se ochladilo
ještě více za severního větru, denní teploty poklesly na +3°C až +5°C. 18.dubna
za sněhové vánice napadlo opět 5 až 6 cm
sněhu. 19/4 sněžilo rovněž dopoledne i
odpoledne při denních teplotách blízko
nuly a napadlo asi 6 cm sněhu. Příštího
dne sníh roztál, avšak odpoledne opět
padal sníh s deštěm. Na polích ani v zahrádkách nedalo se dosud pracovat, polní
práce jsou velmi opožděny. Trávníky jen
slabě se zelenávají, stromy jsou stále holé
jako v zimě. Zima nestála za nic a jaro

není letos vůbec žádné... Velikonoční
svátky 10/4 a 11/4 byly chladné. V neděli velikonoční byl ráno poprašek sněhu a
dopoledne sněžilo. V pondělí velikonoční
pršelo a bylo drsno. Květen byl také velmi
studený, zeména v druhé polovině.
Zemědělství ve Vizovicích
Ve Vizovicích je celkem 300 zemědělských závodů a v zemědělství pracuje celkem 474 osob. Ve vizovském katastru je
celkem 1359 ha zemědělské půdy. Školní
statek při rolnicko-ovocnářské škole (jinak také hospodářská škola zvaná) má z
toho 61,30 ha zemědělské půdy, JZD 77
ha a 12 ha záhumenek a státní statek na
Těchlovách má 75 ha zemědělské půdy.
Většina zemědělské půdy je dosud obhospodařována soukromými zemědělci, kteří
se však stále brání vstupu do JZD, přesto, že v zemědělských rodinách je málo
pracovních sil. Z toho důvodu započala
v srpnu akce vracení pracovních sil z průmyslu do zemědělství.
Také ve zdejších podnicích bylo každému podniku stanoveno, kolik pracovních sil má vrátit do zemědělství. Jednalo
se vždy o ty zaměstnance podniku, kteří
mají doma zemědělství s nedostatečným
počtem pracovních sil. Tato akce nepotkala se však se zdarem, neboť všude se
jeví nechuť a neochota k návratu do zemědělství – a přemístění pracovních sil
je možné jen na základě dobrovolnosti.
Dodávky však byly splněny, neboť do
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konce října byly dodávky mléka splněny na 87%, hovězího masa na 73%, vajíček na 114% brambor na 73%, obilí na
100%. V říjnu začalo zcelování půdy pro
JZD a školní statek. Státní statek požádal o přidělení 50 ha pro rozšíření chovu
koní. Doposud se chová na státním statku
na Těchlovách 140 koní. Školní statek při
rolnicko-ovocnářské škole dodal z každé
ustájené dojnice celkem 3 723 l mléka a
z 1 ha zemědělské půdy odchovali 205 kg
dobytka za rok. Platné služby zdejšímu zemědělství prokazuje strojní traktorová stanice (STS), pobočka ve Vizovicích, která
podléhá správou svému středisku v Kvítkovicích. Strojní traktorová stanice má
toto strojové vybavení: 4 traktory kolové
Zetor 25, 2 traktory Škoda 30, 3 pásové
traktory. Ke každému pásovému traktoru
je toto závěsné zařízení: tříradliční pluh a
brány, smyky na rovnání půdy, kultivátory, válce, secí stroje, rozmetadla chlévské
mrvy a rozmetadla umělých hnojiv, dále
trhače lnu, sazeče brambor, drhlík lnu,
mlátící automat, senovazy, žací lišty na
trávu, vyorávač brambor.
Pracovní jednotka byla plánována
na 17 Kč, bylo však dosaženo 25 Kč
za pracovní jednotku. Na ošetřovatele 16 dojnic připadá 1160 pracovních
jednotek 29 000 Kč, 1425 kg pšenice, 464 kg ovsa, 1160 kg brambor, k
tomu ještě kvalitní mléko, občas levné
maso z porážky vepřů v družstvě, drůbeže a jiné výhody člena JZD. Na ošetřovatelku prasat, která pracovala 9 měsíců, za 657 pracovních jednotek připad
16 434 Kč, 820 kg pšenice, 262 kg ovsa,
654 kg brambor a k tomu všechny výho-

dy družstevnice. Na pracovníka rostlinné výroby (důchodce bez krácení
důchodu) za necelých 8 měsíců připadá 444 pracovních jednotek v hodnotě 11 100 Kč, 554 kg pšenice, 177 kg
ovsa, 444 kg brambor a k tomu všechny výhody členů družstva. Na pracovnici polní čety jen za polní práce připadá 395 pracovních jednotek v hodnotě
9887 Kč, 495 kg pšenice, 158 kg ovsa,
395 kg brambor a všechny výhody členů
družstva. Na výroční členské schůzi JZD
v sokolovně byly hodnoceny celoroční
výsledky. Schůzi byl přítomen též předseda ONV Boh. Dědek se zástupci ONV,
zástupci patronátního závodu ČSAD z
Gottwaldova, zástupci traktorové stanice z Kvítkovic, zástupci místních soukromých zemědělců, zemědělské komise
a závodu Fruta ve Vizovicích. Předseda
JZD hovořil o výsledcích hospodaření, o
úspěších i překážkách a potížích, jakož i
nedostatcích. V roce 1954 byl proveden
svod dobytka ke společnému ustájení.
Avšak družstvo se nemohlo rozvíjet pro
neustálý boj s pracovními i jinými potížemi. Pracovní jednotka byla v roce 1954
jen 13,20 Kč. Letos byly přijaté vzorové
stanovy JZD, ale nebyly vždy zachovávány. Záhumenky byly větší, než bylo stanoveno. Obhospodařovaná půda je dosud v
mnoha kusech a v různých koutech katastru, trpí se též nedostatkem pracovních
sil ... Vedoucí rostlinné výroby uvedl, že
jarní práce byly vykonány se zpožděním
v důsledku nepříznivého počasí a jiných
ještě potíží v družstvu. Také letní práce
trpěly nepřízní počasí, agrotechnické lhůty nemohly být dodržovány.
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Otázky, které zajímají naše občany.
Bude otevřeno koupaliště i v letošním roce 2005?
Technické služby města Vizovice provozují koupaliště ve Vizovicích od roku 2000. Do této doby bylo
provozováno Sokolem Vizovice, který je i nadále majitelem koupaliště a Město Vizovice jej má v dlouhodobém
pronájmu. V dnešní podobě je koupaliště až na některé nezbytné úpravy od roku 1961. Vzhledem ke stáří stavby
a jejího technologického zařízení bylo nutno přikročit k přípravě celkové rekonstrukci koupaliště.
V počátku roku 2003 zpracovala ﬁrma Centroprojekt realizační dokumentaci na opravu a rozšíření koupaliště.
Město Vizovice zahájilo stavební řízení a začalo podnikat kroky k získání potřebných ﬁnančních prostředků. Na
přelomu roku 2004 a 2005 dopracovávala ﬁrma Centroprojekt realizační dokumentaci v návaznosti na vyhlášku
135/2004 Sb.
V současnosti nejsou splněny některé hygienické požadavky dané touto novou vyhláškou. Z těchto důvodů
požádal ředitel TS ing. Jan Trombík v prosinci 2004 a následně na začátku března 2005 krajskou hygienickou
stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o prodloužení lhůty na provedení úprav na zařízeních koupaliště ve
Vizovicích alespoň do 31.12.2005, s čímž Krajská hygienická stanice ZK souhlasila.
V letošním roce 2005 bude koupaliště ještě otevřeno.
V dalších letech bude otevření koupaliště záviset na zajištění ﬁnancování požadovaných úprav, především
dotačními tituly, pokud budou vypsány. Ve dvou minulých letech nebyly Městu Vizovice na základě podání
vypracovaného projektu přiděleny.
Mgr. Alena Marvanová, místostarostka

Agentura Zdislava – domácí péče
Poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou službu v rodinách ve Vsetíně, Valašských Kloboukách, Vizovicích, Horní Lidči
a všech přilehlých obcích. Jsme nestátní zdravotnické zařízení – smlouvu o poskytování zdravotní péče s námi uzavřela VZP
ve Vsetíně a ve Zlíně. Náš kolektiv tvoří 5 zdravotních sester a jedna pečovatelka. Službu poskytujeme celoročně, 24 hodin
denně, během svátků i o víkendu.
Zdravotní péče:
Pokud není nutná hospitalizace a vy chcete zůstat ve svém domácím prostředí, kontaktujte svého ošetřujícího nebo
praktického lékaře, který vám může předepsat domácí ošetřovatelskou péči. Veškeré zdravotní úkony pak hradí zdravotní
pojišťovna. Jedná se např. o: aplikaci injekcí, cévkování, odběry krve a jiného biologického materiálu, aplikace inzulinu,
ošetření pooperačních a poúrazových ran, ošetřování proleženin, rehabilitace, nácvik chůze o berlích a chodítkách s cílem
návratu k soběstačnosti, ošetření bércových vředů, měření tlaku, aktivizace nepohyblivého pacienta (prevence proleženin), a
podobně.
Sociální péče:
O tuto službu žádá klient nebo jeho rodina a hradí ji sám na základě dohody s agenturou. Jedná se o následující služby:
péče o domácnost (drobný úklid, nákup), dovoz oběda, pomoc při hygieně, zajištění doprovodu k lékaři, dovoz léků a podobně. Je-li klient diabetik a nechce trávit v čekárně svého diabetologa dlouhé hodiny čekáním na odběr krve, naše zdravotní
sestra provede odběr v domácím prostředí a zajistí dopravu odebraného materiálu k lékaři.
Hospicová péče:
Zmírňuje fyzické i duševní utrpení pacienta v posledním stádiu nemoci. Jedná se o komplexní péči o umírajícího v domácím prostředí a o pomoc rodinným pečovatelům.
Kontakty:
Rozhodnete-li se využít našich služeb, kontaktujte nás, prosím, na některém z následujících telefonních čísel nebo přímo
na adrese: Agentura Zdislava – domácí péče, Nemocniční 95, Vsetín 755 01 (areál nemocnice ve Vsetíně)
Helena Petroušková: 571 818 393, 777 565 030 (na mobilním telefonu non-stop)
Eva Chrástecká: 737 731 368 (non-stop)
Petra Zvoníčková: 732 401 821 (pro oblast Horní Lideč, Val.Klobouky, Broumov, Vysoké Pole...)
Marie Rašková: 731 235 558 (pro oblast Vizovice, Slušovice, Zádveřice...)
Marie Matoušková: 723 959 857 (pro oblast Vsetín, Jablůnka)
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Ohlédnutí za chovatelskou přehlídkou trofejí a MS Vizovice
Ve dnech 5.3.-7.3.2005 se v Sokolovně uskutečnila chovatelská přehlídka trofejí, pořádaná Českomoravskou mysliveckou jednotou, Okresním mysliveckým spolkem Zlín
a Mysliveckým spolkem Vizovice, který celou přehlídku v
tomto roce připravil a zajišťoval. Chovatelská přehlídka trofejí je pro všechny myslivce přehlídkou jejich celoroční práce
a starosti o zvěř, která se odráží v kvalitě jednotlivých druhů
zvěře, které jsou v našem okrese chovány. Každý rok je pořádána jiným Mysliveckým spolkem, a proto je také všemi
myslivci porovnávána úroveň zajištění této akce. Myslím si,
že chovatelská přehlídka, uspořádaná ve Vizovicích ukázala,
že členové našeho spolku jsou takovou akci schopni zajistit
na vysoké úrovni. Vysoká návštěvnost z řad myslivců i široké
veřejnosti toho byla důkazem.
Na výstavě bylo vidět trofeje zvěře srnčí, jelení, dančí,
muﬂoní a černé. Tradičně nejsilnější trofeje bylo možno vidět
hlavně u zvěře dančí, muﬂoní a černé. Z celkového počtu vystavovaných trofejí měla největší zastoupení zvěř srnčí, která
se vyskytuje prakticky ve všech honitbách našeho okresu.
Vzhledem k tomu, že spolupořádajícím subjektem chovatelské přehlídky je Myslivecký spolek Vizovice, rád bych
ho našim spoluobčanům představil. Členská základna MS
čítala v roce 2004 43 členů s věkovým průměrem 49 let. V
současné době pronajímá dvě honitby, a to společenstevní
honitbu Vizovice v katastrálním území Vizovice, Chrastěšov
a Lhotsko o celkové výměře 2 174 ha a Singulární honitbu
Trvajka o výměře 501 ha. V minulosti jedna honitba, vlivem
změny majetkových poměrů, byla přetransformována na honitby dvě.
Základním druhem v oblasti chovu zvěře v obou honitbách a chovatelského snažení MS je zvěř srnčí. Po ní, co se
týká produkce zvěřiny, je zvěř černá. Občas je možné se setkat
se zvěří muﬂoní a vzácně se zvěří vysokou (jelení) a dančí.
Zvěř drobná je v těchto honitbách i přes trvalou péči a snahu
o zvýšení stavu, na hranici kmenových stavů.
Členové MS se snaží zlepšit životní podmínky zvěři např.
zakládáním mysliveckých políček s plodinami jako kukuřice,

pšenice, a oves s kombinací travních směsek v částech luk a
polí bezprostředně navazujících na les. Snaží se tak o zlepšení pestrosti nabídky pastvy, zejména pro zvěř srnčí a zaječí.
V roce 2004 takto obhospodařovali téměř 6 ha zemědělské
půdy. Každoročně také vypouští několik desítek kusů bažantí
zvěře z polodivokého chovu do volné přírody.

Zimní přikrmování zvěře je pro členy samozřejmostí,
stejně jako příprava sena, kterou si každý člen zajišťuje sám.
Navíc MS každoročně nakupuje a zkrmí kolem 60q kukuřičného zrna, 45q ovsa a 15q pšenice. Kromě toho jsou zvěři
předkládány medikované granule. Členové MS se mohou
pochlubit také velmi dobrou „psí základnou“, neboť vedle
6 ohařů (např. pudlpointr, německý ohař, český fousek), má
i 5 psů malých plemen (např. jezevčíky dlouhosrsté, alpský
brakýř jezevčíkovitý, jagdteriér). Nedílnou součástí činnosti
vizovického spolku jsou také společensko-kulturní akce, konané hlavně pro spoluobčany, jde např. o letní myslivecké
odpoledne, pořádané v období hlavních školních prázdnin v
Chrastěšově a v měsíci lednu pořádání tradičního mysliveckého plesu.
Jiří Konařík
Bronislav Kalenda

Společenská kronika únor - březen 2005
Narození:

Lenka Vyoralová
Aleš Gerych
Sára Ševčíková
Martin Láčík
Barbora Uhříková
Eliška Hrubá
Eliáš Gerža
Tereza Daňová

rodiče: Ladislav Vyoral a Eva Březíková roz. Dorničáková
rodiče: Oldřich Frýdl a Anna Gerychová
rodiče: Petr a Hana roz. Šimková
rodiče: Tomáš a Pavla roz. Hejtmánková
rodiče: Ladislav a Darina roz. Míčová
rodiče: David a Andrea roz. Cibulková
matka: Barbora Geržová
rodiče: Petr a Markéta roz. Matochová

Úmrtí:

František Pleca, Chrastěšovská, 79 let
Anna Čečková, Pardubská, 88 let
Jaroslav Jurčák, Komenského, 36 let
Stanislava Čižmářová, Slatinská, 66 let
Tomáš Malý, Chrastěšov, 58 let

Sňatky:

V uvedeném období nebyl uzavřen žádný sňatek.
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Dětský karneval
Jako již tradičně se konal na sokolovně
dětský karneval. Poslední únorovou neděli
svítilo sluníčko a i když byla stále ještě zima,
tak se dostavila spousta dětí. V doprovodu
svých rodičů, prarodičů, tet a strýčků si přišly
zatancovat princezny, víly a rusalky, přiletěla
spousta berušek a jiného hmyzu, vidět byla také
nejrůznější zvířátka, ﬁlmoví hrdinové a mnoho
dalších ...
Samotný tanec a rejdění doplňoval různorodý
program – soutěže o sladké ceny, četly se pohádky
a nebyla nouze ani o těloposilující prolézání
opičí dráhy, či společného hada utvořeného za
zvuku písně „Jede, jede mašinka...“ Bylo vidět,
že to děti baví a proto, jakmile se nachýlilo k
večeru, opět se nikomu nechtělo domů. Jenže
rodiče jsou jak známo neúprosní, takže hledali,
až našli svého maskovaného potomka a těm
nezbývá, než těšit se na příští rok.
Tereza Najbrtová

Moudrá slova

“O nejlepšího Cimrmana”

(Tentokrát zamyšlení, kdo chce politické, kdo chce, všeobecné.
Moudrá slova jsou z pera našeho významného spisovatele a
novináře Karla Čapka z jeho Kritiky slov, napsané ve třicátých
letech minulého století).

Vůle národa. O vůli národa mluví obyčejně ti, kdo národu poroučejí.
Bolševik. Tohoto slova se užívá o lidech, kteří si třikrát
neodplivnou při zmínce o socialismu: podobně se užívá
slov měšťák, germanoﬁl, šovinista a tak dále. Řeknu-li, že
z těch a těch důvodů jsem pro uznání sovětského Ruska de
jure, budu asi tím rázem prohlášen za bolševika: řeknu-li,
že jsem z určitých důvodů proti němu, budu asi na jiných
místech prohlášen za černého caristu a člena Národního
hnutí. Má-li tento národní zvyk nějaký důsledek, je to ten,
že se nelze domluvit nakonec ani o škatulku sirek, nebo o
tom, kolik je hodin. Není pochyby, že takto se dají dělat
schůze a noviny, ale politika se tak dělat nedá, pokud totiž
politika je hovor o důvodech.
Napjaté vztahy je jedno z těch pasivních rčení, která se
nedají nahradit činným způsobem slovesným. Říkám, že
mezi dvěma státy či na vnitropolitické scéně jsou krajně
napjaté vztahy: nikdy se ale neříká, kdo ty vztahy s krajní
horlivostí napíná. Nejvýš se může neosobně říci, že se poměry zakalily, tak jako říkáme, že se zhoršila nemoc. Z čehož je patrno, že pořád ještě považujeme politiku, zejména
tu vysokou, za něco nezávislého na lidském působení, tak
jako přírodní úkazy a pohromy.
A nakonec ještě jedna všeobecná rada pro běžného občana,
ale třeba i pro politiky, tentokrát z dílny J.Šlitra a J.Suchého:
V pimprlové komedii stalo se,
že usedla vosa králi na nose.
Král se namích a bouch pěstí do stolu,
zavolejte na tu vosu Škrholu.

Promiňte, je to čitelné méně.
Píši totiž na koleně...
Někdo má rád holky,
někdo má rád vdolky.
Někdo to má rád horký,
sto stupňů Celsia je fyzikální hrana,
někdo to rád - Cimrmana.
Někdo má rád romanci,
někdo má rád porno,
a já mám rád Cimrmana,
v tom nemůže být sporno.
Zrušil bych - “O největšího Čecha”,
vyjde stejně nějaká blamáž, hana,
zavedl bych “O nejlepšího Cimrmana...”
Originál předán na cáru papíru hercům DNO ihned po
shlédnutí pohádky “Krátký, Široký a Krátkozraký” dne
6.dubna 2005 v KD ve Vizovicích.
M.B.

Únor, březen, duben
M.B.

Kolik sněhu se na zem vejde?
Tolik, že ani elektrický proud nám nejde.
Únor bílý, pole sílí, říká se.
(A kam by také chodil, v takovém nečase....)
Končí bílé královny vláda,
střechýl na hlavu kláda padá.
Nečti na chodníku noviny
drž se dále od rýny!
Chvalabohu už je pátek
první apríl, dnes mám svátek
důstojnost svou dávám v plen
dnes je všechněch bláznů den.
Dnes zasedal a bral ten trend
i náš aprílový parlament.

Škrhola si řek, že vosu prožene,
sukoviců mohutně se ožene
a jak tam ta vosa sedí na nose,
bouchne ji a v tu ránu je po vose.
Zbývá jen, abychom tady dodali,
v tu ránu je po vose i po králi.
Chtěl bych radit, nijak vás však nenutím,
malé věci řešte ruky mávnutím,
nedopadnete tak jako Škrhola,
nebudou vás považovat za ...
„Zá císaře pána a jého ródinu ...“
(poslední část se zpívá na slova i nápěv známé písně.)
jhr

Balaštík, Čajánek a tak dále
Hamé Zlín je ve ﬁnále.
Únor, březen duben krátce
sadím petržel na zahrádce.
Cibuli, česnek, petržel
aby mi humor vydržel.
1.dubna 2005
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Poděkování
Už pěkných pár let nebruslím, ale v zimě, když mrzne se občas zajdu podívat na kluziště na Sokolovnu. Tam se o led
vzorně stará parta obětavců okolo zkušeného ledmistra „Jagoše“. Zvláště letos dostali naši hoši ledoví zabrat vždyť to bylo
něco sněhu! Jejich odměnou je radost a nadšení malých bruslařů a také to, že si mohou občas mezi sebou zahrát hokej. Je
třeba si vážit takového přístupu a nevím jak to lépe vyjádřit, než tím známým hokejovým „Hoši děkujem!“
FK
Chtěli bychom poděkovat za sponzorský dar na zakoupení naslouchadel pro Simonu Strakovou:
Autoalarm Vizovice - Roman Dolanský Stavebniny Vizovice - Josef Lednický Autodoprava - Babáček Jiří
Rostra s.r.o. Vizovice Zámečnictví Vizovice - Hlava Vladimír Lesko - Pavel Červenka
Inkrusta servis - Martin Kryška Milan Smolka
Manželé Strakovi
Dovolte nám, abychom poděkovali za podporu činnosti Centra pro děti a mládež VITEK Městu Vizovice, které
nabídlo prostory pro rozvíjející se práci centra. S vděčností myslíme na Vás, kteří naši práci podporujete jak sympatiemi, tak
i ﬁnančně.
Jmenovitě myslíme na PharmDr. Bohumila Hanáka a Ing. Vladimíra Škabrahu a děkujeme jim za jejich podporu.
Za nízko-prahové centrum VITEK Mgr. Kamila Poláchová, Mgr. Miloš Vavrečka

INZERCE
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Prázdniny a dovolená 2005 v Itálii s CK Agenturou TETA
Itálie – Lido degli Scacchi – kemp Florenz
od 15.7.-24.7.2005
do 5 let: 3.990,- do 8 let: 5.300,- do 18 let: 5.990,- dospělí: 6.090,ubytování ve stanech s ledničkou a elektřinou, plnou penzí, dopravu,
povinné pojištění proti úpadku CK, delegáta, výchovný dozor k dětem
Odjezd a příjezd: Masarykovo nám. Vizovice
Telefon:
577 454 144 (Zuzana Štalmachová – kontakt, informace)
web:
www.TETA.cz
e-mail: agentura@teta.cz
Kde?
Kdy?
Za kolik?
Cena zahrnuje:

nabízíme posledních 8 volných míst !

Tyto rekreačně – ozdravné pobyty jsou vhodné nejen pro mládež, ale také pro rodiny s dětmi!

Vyřídíme rychlou půjčku
bez ručitele do 100.000,- Kč
jen za 1.100,- Kč měsíčně.

Kont. tel.: 603 859 046.
Petr Bařinka - obchodní zástupce
Českomoravská stavební spořitelna
Masarykovo náměstí 42, 766 01 Valašské Klobouky

Provádíme klempířské,
tesařské a pokrývačské práce.
Rozpočet ZDARMA!!!
Marek MICHALÍK

mobil: 607 832 131
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Školní 397, Slušovice 763 15

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Na začátek nejprve trochu statistických čísel, poté
přiblížím pár nejzajímavějších případů a vrátím se k
problematice přestupků tak, jak jsem slíbil v minulém čísle
Vizovských novin.
Od začátku roku evidujeme cca 70 trestných činů, z
nichž se podařilo objasnit asi 45 případů, z čehož plyne
objasněnost útvaru cca 66%. To je velmi slušný výsledek
a bylo by úspěšné, kdyby se nám podařilo takovou
objasněnost udržet po celý rok. Jen pro dokreslení uvádím,
že od začátku roku bylo oznámeno 56 případů z oblasti
obecné kriminality, 13 případů z oblasti násilné kriminality,
5 případů z oblasti hospodářské kriminality a zbývající
případy pak podřazujeme k tzv. ostatním případům. Trestný
čin krádeže je nejběžnějším trestným činem, se kterým se
takřka denně setkáváme. Od začátku roku jsme zaznamenali
14 krádeží prostých tzn. krádeží bez překonání překážky a
9 krádeží vloupáním tzn. po překonání překážky. Zcela jistě
největší nápor od začátku roku jsme zaznamenali v období
od 14.3.2005 do 23.3.2005. Během těchto 9 dnů došlo
k několika případům, bohužel i s tragickým koncem, a ve
dvou případech hráli jednu z hlavních rolí také policisté
OOP Vizovice. Celé toto období odstartovala havárie
nákladního přívěsu, jehož řidič nezvládl úskalí zledovatělé
silnice a ve Vizovicích po smyku vjel do dvou rodinných
domků, z nichž jeden zcela zničil a jeden vážně poškodil.
Tato havárie naštěstí nepřinesla škodu na životech, pouze
řidič nákladního přívěsu se lehce zranil. Škoda je samozřejmě
veliká, ale pouze na majetku. Víkend od 18.3. do 20.3.2005
byl velmi tragický. V pátek došlo k dopravní nehodě mezi
našim služebním vozidlem Š Fabia a nákladním vozidlem,
které odbočovalo ve směru od Zádveřic k ﬁrmě Rudolf
Jelínek, ale řidič tohoto vozidla přehlédl, že je předjížděn
služebním vozidlem PČR, kterému zkřížil dráhu tak, že
vozidlo PČR narazilo do kabiny kamionu. Policista sedící
na sedadle spolujezdce tento střet odnesl velmi vážným
poraněním pravé ruky s dobou léčení asi 6 měsíců.
Řidič služebního vozidla střet odnesl lehkým poraněním
krční páteře. Škoda nejen na zdraví, ale také na majetku.
Služební vozidlo PČR, přestože bylo poměrně nové, bylo
zhodnoceno jako neopravitelné a bude trvale vyřazeno.
Jen o několik málo hodin později, na stejné komunikaci,
ale blíž k obci Zádveřice došlo k tragickému střetu mezi
osobním vozidlem a nákladním přívěsem. Řidič osobního
vozidla za dosud nevyjasněných okolností vyjel z dráhy své
jízdy od Zádveřic k Vizovicím a v protisměru se střetl čelně
s nákladním vozidlem. Řidič nákladního vozidla v dobrém
úmyslu vyhnout se střetu najel na svodidla a s kamionem
se převrátil. Žena sedící na místě spolujezdce zahynula
bezprostředně po střetu, muž sedící na místě řidiče umřel
po převozu do nemocnice. Stejný víkend v sobotu došlo k
tragické nehodě v obci Hvozdná, která je v teritoriu OOP
Fryšták. Řidič osobního vozidla přejel chodce, který zřejmě
usnul na komunikaci. Řidič osobního vozidla z místa nehody
ujel směrem k Želechovicím. Po vyhlášeném opatření byl
vypátrán policisty OOP Vizovice pachatel, občan Lůžkovic,

který se později k nehodě doznal. Byl pod vlivem alkoholu.
Jeho první, samozřejmě lživá výmluva, spočívala v tvrzení,
že z místa ujel, protože se domníval, že přejel psa.
V neděli pak došlo k pokusu sebevraždy jednoho občana
z Vizovic, jemuž na pomoc přijela sanitka RZS Zlín. U
řidiče této sanitky byl zjištěn alkohol, přesně řečeno 2,55
promile. To je případ, který nemá v celé ČR obdoby. Řidič
záchranného vozidla, který užíval komunikaci s použitím
světelných a zvukových zařízení byl pod vlivem alkoholu. Na
tento případ neexistuje žádná omluva a možná i díky našim
policistům nedošlo k vážnější dopravní nehodě. Celý případ
bude mít soudní dohru. Poslední vážnější případ se stal po
tomto náročném a tragickém víkendu ve středu, kdy opět
naše služební vozidlo Škoda Felicia se střetlo s nákladním
vozidlem v Zádveřicích. Řidič nákladního vozidla vyjížděl
z místa ležícího mimo komunikaci, po které jelo služební
vozidlo PČR. Výjezd na komunikaci si nezajistil náležitě
poučenou osobou a vjel do komunikace v okamžiku jízdy
služebního vozidla. Řidič služebního vozidla pak stačil
pouze sešlápnout brzdový pedál. Zdravotní následky má
pouze osádka služebního vozidla. Řidič služebního vozidla
si zlomil hrudní kost, zlomil nos a utrpěl tržné poranění v
obličeji. Spolujezdec utrpěl zlomeninu jednoho z žeber. Opět
to byla nehoda ze strany PČR nezaviněná, ale s obrovskou
škodou na majetku, jelikož služební vozidlo PČR bylo
zhodnoceno jako neopravitelné a z provozu trvale vyřazeno.
Během několika málo dní jsme na delší dobu přišli o několik
policistů, kteří si doma léčí rány po dopravních nehodách a
přišli jsme o dvě služební vozidla z celkového počtu 2. V této
souvislosti jsem velmi rád, že následky nejsou tragické, byť
jsou vážné.
Rád bych využil této příležitosti k poděkování MěÚ
Vizovice, zejména Radě města, která zdejšímu obvodnímu
oddělení zakoupila digitální fotoaparát k dokumentaci
jednotlivých případů. Od nového fotoaparátu si slibujeme
zvýšenou kvalitu spisů jak trestních, tak přestupkových.
Pokud jde o situaci na úseku přestupků, máme od
začátku roku evidovaných 145 přestupků, což je v porovnání
s loňským rokem nárůst o 45 přestupků. Od začátku roku
bylo zjištěno 40 podnapilých řidičů, 17 případů podávání
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let apod.
S jarem se také častěji setkáváme s požáry. Chtěl bych
upozornit, že ze zákona je zakázáno vypalování travních
porostů. Jen za pondělí 4.4.2005 jsme vyjeli ke 4 případům,
v nichž ve všech případech šlo o vypalování trávy a
přestupce celou situaci neodhadl a nezvládl. Ve správním
řízení pak může správní orgán rozhodnout o sankci až do
25.000,- Kč. Proto nepodceňujte zákaz vypalování travních
porostů. Závěrem mi dovolte připomenout telefonní čísla na
náš útvar PČR Vizovice. Jedná se o tato čísla: 577 453 333,
974 662 604 a v případě nezastižení vždy číslo 158.
Kpt. Bc. Pavel Nesvadba
vedoucí oddělení
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