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Rozdání vysvědčení,
poslední zazvonění školního zvonku a jsou tady
prázdniny. Čas k odpočinku a načerpání nových sil nejen
pro žactvo školou povinné, ale i pro studenty, ba i pro ty,
kteří školním škamnám již dávno odrostli.
Redakční rada Vizovských novin proto přeje žákům
vizovických škol vydařené prázdniny a zotavení pro
úspěšný start do nového školního roku. Všem dospělým,
kteří prázdnin využijí k rekreaci, přejeme počasí,
nepoznamenané zákony Medardovými, příjemný
odpočinek a bohaté zážitky.

CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME
- návštěva prezidenta ve Vizovicích
- rozhovor s nastupující ředitelkou ZŠ
- z městského zastupitelstva
- z policejního deníku
- vzpomínka na primáře Flégla
- DNO vyhrálo divadelní festival
- kronika Vizovic - před 50. lety

Návštěva prezidenta republiky V.Klause ve Vizovicích
Po 77 letech (naposledy 24.června 1928 T.G.Masaryk) Vizovice opět navštívila hlava státu. Návštěva Vizovic byla 27.dubna 2005 součástí programu druhého
dne třídenního pobytu prezidenta republiky Václava
Klause ve Zlínském kraji.
Nejdříve zavítal do společnosti RUDOLF JELÍNEK
a.s., kde po prohlídce exkursní trasy ochutnal některé
výrobky a přijal milý dárek - láhev slivovice, vypálené v
roce jeho narození (1942).
Hlavním bodem návštěvy Vizovic bylo setkání s
občany města a okolí na nádvoří státního zámku. Zde
se k prezidentovi připojila i paní Livia Klausová, oba
byli doprovázeni hejtmanem Zlínského kraje L.Lukášem s manželkou a pracovníky prezidentské kanceláře.
Přesně ve stanovený čas - 17:30 hod. je před předzámčím uvítala místostarostka A.Marvanová a společně se
starostou je doprovodila na pódium, z něhož přednesli
krátké zdravice a odpověděli několik dotazů občanů. Po
předání dárků - skleněné vázy z Glass Atelieru Morava,
věnce z vizovického pečiva od L.Kalivodové a kolekce
drobného vizovického pečiva od L.Kalivodové, M. a
P.Zádrapových a S.Žábkové následovala autogramiáda
manželů Klausových. Zájem byl takový, že v itineráři

stanovená půlhodina byla o polovinu překročena.
O přátelském a srdečném ovzduší setkání svědčí i
otištěné fotograﬁe. Víc si jich můžete prohlédnout na
www.mestovizovice.cz
Děkuji i touto cestou všem, kdo se podíleli na přípravě návštěvy, i všem účastníkům setkání za příjemnou atmosféru dubnového podvečera, na který budeme
dlouho vzpomínat.
Vít Sušila
starosta
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice na svém zasedání ve dnech 11.4.2005, 25.4.2005 a 6.6.2005 přijalo následující usnesení:
Majetkové záležitosti
- souhlasilo s koupí pozemku p.č. 5329/3 a p.č. 5329/4 v k.ú.Vizovice dle geometrického plánu č. 2008 - 134/2004 od Povodí Moravy, s.p.
Brno za cenu 9.680,- Kč
- zamítlo žádost č.j. 559/05/ST o změnu usnesení zastupitelstva č. I/3/05 týkající se snížení kupní ceny za pozemek
- zamítlo žádost č.j. 567/05/ST o prodej pozemku p.č. 4550/03 v k.ú. Vizovice
- odročilo řešení žádostí č.j. 605/05/ST a č.j. 618/05/ST o prodeji pozemků v centru města na příští řádné zasedání zastupitelstva s tím,
že o žádosti č.j. 618/05/ST bude zastupitelstvo jednat pouze po předchozím uzavření kupní a směnné smlouvy dle usnesení zastupitelstva
č. V/75/04
- schválilo přijetí daru - pozemků p.č. PK 4934 a p.č. PK4935 v k.ú. Vizovice - Janova Hora
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje stavby (objekt bývalé loutkárny a kina) na pozemku p.č. st. 1416/3 a pozemku p.č. st. 1416/3 v
k.ú. Vizovice
- schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 154/4 v k.ú. Vizovice (ul.Říční)
- uložilo oddělení majetku a investic prověřit hranici mezi pozemky p.č. 154/3 a 157 v k.ú.Vizovice (ul.Říční)
- uložilo oddělení majetku a investic vyhodnotit potřebné úpravy v domě č.p. 357 na Palackého nám. ve Vizovicích
- schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. PK 918/3 v k.ú. Vizovice (hnojiště Těchlov)
- vyslovilo souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 4422/2 v k.ú. Vizovice (chatová oblast Želechov) z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec
- schválilo koupi pozemku p.č. PK 4668 v k.ú. Vizovice za cenu 7 908 Kč a pozemku p.č. 4666/2 v k.ú. Vizovice za cenu 20 Kč/m2 - jedná
se o pozemky kolem kříže na Janově Hoře
Finanční záležitosti
- schválilo v rámci programu regenerace městské památkové zóny poskytnutí příspěvku Českomoravské provincii Hospitálského řádu
sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří na rekonstrukci kaple v areálu nemocnice Vizovice, č.p. 467 - II.etapa, ve výši 44.928,- Kč a Římskokatolické farnosti Vizovice na sanační omítky v budově fary č.p. 365, Vizovice ve výši 3.576,- Kč na opravu vstupních dveří kostela sv.
Vavřince Vizovice, ve výši 10.092,- Kč.
- souhlasilo s poskytnutím půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení p. Oldřichu Čižmářovi, Vizovice, Slušovská 2 ve výši 50.000,- Kč a paní Marii
Baluskové, Vizovice, Lázeňská 832 ve výši 25.000,- Kč
- souhlasilo s poskytnutím ﬁnančního příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice na rekonstrukci výtahu ve výši 70.000,- Kč
- souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Vizovice na opravy chodníků kostela sv. Vavřince
ve výši 70.000,- Kč
- schválilo dodatek č.2 ke zřizovací listině Mateřské školy Vizovice, okres Zlín
- schválilo bezúplatný převod movitých věcí - vybavení Pečovatelské služby paní R.Pečeňové pro provozování pečovatelské služby
- schválilo poskytnutí dotace pí R.Pečeňové na provozování pečovatelské služby v r. 2005 ve výši 750 tis. Kč a uložilo starostovi vypracovat
smluvní podmínky pro čerpání této dotace
- schválilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 100 tis.Kč SK Vizovice na provoz stadionu v r. 2005
- schválilo dotace na činnost s mládeží v celkové výši 190 tis.Kč
- schválilo dotaci 20 tis. Kč Domu dětí a mládeže ASTRA, pobočka Vizovice
- delegovalo starostu jako zástupce města na valnou hromadu společnosti RUDOLF JELÍNEK, a.s.
- schválilo prodej vozidla TATRA 805 p. Romanu Šťastnému za cenu 5 200 Kč
- schválilo závěrečný účet Města Vizovice za rok 2004 bez výhrad
Různé
- schválilo ve výběrovém řízení vyhlášení usnesení rady města Vizovice č. 3/17/05 za poskytovatele pečovatelských služeb ve správním obvodu
pověřeného úřadu Vizovice pí. Radomíru Pečeňovou
- uložilo Finančnímu výboru revidovat obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 6/1995, o tvorbě a užití prostředků Fondu pro rozvoj
bydlení do 30.6.2005
- uložilo Oddělení majetku a investic provést kontrolu prací a nákladů na komunikace Pod hájem, Vizovice v průběhu její výstavby
- schválilo změnu termínu v usnesení zastupitelstva č. I/8/05 týkající se termínu předložení koncepce činnosti Nemovitosti města Vizovice a
Technických služeb města Vizovice na 12.9.2005
- jmenovalo ze členů zastupitelstva pětičlennou pracovní skupinu k vyřízení stížnosti ve věci kanalizace v ul. Tyršové
- požádalo kontrolní výbor o urychlené řešení podnětů občanů ve věci vyúčtování topné sezóny
- uložilo oddělení majetku a investic zadat zpracování studie dopravní obslužnosti objetků č.p. 414-417 na Masarykově nám.
- uložilo odboru stavebního úřadu předložit zastupitelstvu návrh postupu zpracování nového územního plánu města Vizovice
- zamítlo žádost o změnu územního plánu - změna využití území v ul. Slušovské
- schválilo dohodu o plnění povinné školní docházky v Základní škole Vizovice a obecně závaznou vyhlášku města Vizovice č. 1/2005, kterou
se stanoví část společného školského obvodu základní školy
- uložilo radě města zpracovat návrh na sloučení Nemovitostí města Vizovice a Technických služeb města Vizovice
- shválilo investiční záměr Informační rozhlas CO a IZS
Alena Marvanová
Vít Sušila
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Informace pro osoby podnikající podle živnostenského zákona
Dne 1.1.2004 vstoupil v platnost zákon č. 438/
2003 Sb., kterým se mimo jiné mění živnostenský
zákon. Změna se týká předmětu podnikání “činnost účetních poradců, vedení účetnictví”. Uvedený předmět podnikání se rozšiřuje o část “vedení
daňové evidence”. Živnostenský úřad je povinen
do 1.ledna 2006 po projednání s podnikatelem nahradit dosavadní průkaz živnostenského oprávnění

novým (s doplněným názvem). Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Doporučujeme podnikatelům, kteří jsou držiteli oprávnění s uvedeným
předmětem podnikání, aby se ve vlastním zájmu
dostavili k projednání uvedené změny na živnostenský odbor Městského úřadu Vizovice, v úřední
dny pondělí nebo středa v době od 8 - 17 hodin.
ŽÚ

Informování o aktualitách ve městě
Jak jsme uvedli ve Vizovských novinách již koncem minulého roku, v souvislosti s odstraněním
zařízení Telecomu pro šíření rozhlasu po drátě došlo i k výraznému omezení fungování městského
rozhlasu.
V tomto roce město zadalo zpracování projektu
nového městského rozhlasu a varovného systému
civilní ochrany a integrovaného záchranného systému. Současně požádalo o dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje na spoluﬁnancování této akce, protože celkové náklady na základní

vybavení činí 1 400 tis. Kč.
Jako provizorní řešení doporučila rada města
využít písemné formy - zveřejňování důležitých
informací na informačních vývěskách na budově Albertu (vedle drogerie), u tržnice a nově i na
sídlišti Štěpská (vedle plakátovacího sloupu) a na
ul. Říčanské u prodejny TUTY. Žádáme občany,
aby pochopili, že z ﬁnančních důvodů není obnova městského rozhlasu možná okamžitě, a využívali
tyto zdroje informací.
Vít Sušila

ŠKOLY
Informace ze ZŠ Vizovice
Pěkná tradice pokračuje
Již po 41. se uskutečnilo družební setkání mezi ZŠ Vizovice
a ZŠ Vrbové u Piešťan ze Slovenské republiky dne 27.5.2005
tentokrát ve Vizovicích.
Olympiáda mládeže měla na programu soutěž v lehké
atletice v těchto disciplinách: běh na 60m, skok daleký, hod
míčkem, chlapci granátem, běh na 800m, chlapci na 1000m.
V každé disciplině soutěží 2 nejlepší závodníci školy a jeden
žák 6.třídy. Další soutěží je turnaj ve volejbalu dívek ve Slušovicích, kde se k oběma školám přidá i družstvo dívek ZŠ Slušovice. A závěrečnou soutěží je přátelské utkání v kopané.
Výsledky Olympiády mládeže 2005:
LA
1.místo ZŠ Vizovice
9 311 bodů
2.místo ZŠ Vrbové
8 085 bodů
Vítězové jednotlivých disciplín:
60m
David Kominik
Lucie Václavková
skok daleký
David Kominik
Radka Zrníková

8,2s
8,6s
402 cm
451 cm

hod
vytrvalost
Volejbal:

Kopaná:

Tomáš Beněk
55,70m
Karolína Šmídová
52,50m
Ondřej Malý
2:57min
Petra Hornáková
2:53,3
- jediný vítěz ze ZŠ Vrbové.
1.místo ZŠ Vizovice
2.místo ZŠ Slušovice
3.místo ZŠ Vrbové
ZŠ Vizovice : ZŠ Vrbové

3:4

Na ﬁnancování této pěkné akce se podíleli ZŠ Vizovice,
SRPDŠ při ZŠ Vizovice, KÚ Zlínský kraj, MÚ Vizovice,
AŠSK a Olympijský výbor. Před dvěma lety obě školy realizovaly projekt Phare podporovaný EU. V přátelském sportovním utkání obou škol nejde pouze o překonávání školních
rekordů, ale o pěknou tradici vzájemných setkání.
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Mgr. Hana Bakalíková, ZŠ Vizovice

Rozhovor s nastupující ředitelkou ZŠ Vizovice
Paní ředitelko, jste určitě první žena v ředitelském
křesle od doby trvání této školy, jste určitě první přespolní a první nikoliv Vizovjanka. A téměř určitě jste
také nejmladší ředitelkou, což je velká novinka v instituci, kterou představuje Bolek Polívka jako nejlepší
zrušené gymnázium na světě.
S jakými pocity vstupujete do řízení této školy? Nemáte trému?
S vědomím, že jsem přespolní jsem šla už do konkurzu a možná bude chvíli trvat, než si získám důvěru “Vizovjanů”. A že jsem nejmladší žena - ředitelka v historii
školy? Většina kolegů je mladších a pro žáky je každý nad
třicet “stařešina”. Tréma - ta samozřejmě je, ale na práci v
novém prostředí se velmi těším.
Co vzkazujete rodičům dětí této školy?
Jsem energická, přísná, vstřícná a spravedlivá - ale teď
vážně: vím, že spolupráce rodičů se školou je velmi dobrá
a mně nezbývá než doufat v její pokračování. Za sebe jim
mohu slíbit, že udělám vše proto, aby tato škola měla i
nadále vynikající pověst ve výuce i mimo ni.
Jaké změny mohou očekávat žáci?
Ráda bych využila svých předchozích zkušeností se
sportovními třídami a přípravkami, s mezinárodními
projekty a výměnnými pobyty žáků a učitelů, s bohatou
mimoškolní činností školního klubu a družiny. V současné době počítačů a internetu bych chtěla na škole zvýšit
jejich počet a využití ve výuce.
O čem budete mluvit s učiteli?
Počáteční rozpaky snad brzy překonáme, abychom

se společně mohli soustředit na nový školní rok. Vždy
vyslechnu jejich názory, připomínky a podněty, uvítám
každý jejich nápad, který přinese příjemné pracovní klima pro žáky i učitele a zvýší prestiž školy.
Předpokládáte, že to byl některý z Vašich plánů
koncepce rozvoje školy, který významně zaujal konkurzní komisi a zřizovatele natolik, že Vás postavil do
čela školy, která má svou dlouhou historii a osobitost?
Škola, ze které přicházím, měla sportovní hokejové a
plavecké třídy, sportovní přípravky, družbu s francouzským městem na pobřeží Atlantiku, mnohaleté mezinárodní projekty Sokrates, Comenius, velmi pestrou a rozsáhlou činnost školní družiny a klubu. Předpokládám, že
právě tyto mé zkušenosti přesvědčily konkurzní komisi.
Zcela mimo tradici naši školu nebude navštěvovat
velká část žáků z obce Jasenná, jejichž rodiče zřejmě
zaujaly jiné požitky a odcházejí do školy v Liptále.
Chcete to komentovat?
Právo každého rodiče je vybrat si pro své dítě školu a nabízená ﬁnanční částka pro ně může být zajímavá.
Domnívám se však, že naše škola (snad už to mohu říci)
má velmi dobré studijní výsledky, opravdu široký výběr
zájmových kroužků, dosahuje skvělých výsledků jak ve
znalostních olympiádách, tak ve sportovních soutěžích a
je pro blízké základní školy vážnou konkurentkou.
Za redakci Vizovských novin rozmlouval s nově jmenovanou ředitelkou ZŠ, Mgr. Radmilou Koncerovou redaktor
Jiří Ludvíček

Sport na ZŠ Vizovice
Opět probíhají jarní soutěže a naši žáci se vrací do
školy s poháry a pokračují v krásné tradici nejlepších
nejen v našem okrese. První soutěží ve dnech 16.5.bylo okresní kolo ve volejbale a děvčata po vítězství ve
skupině, pouze s jednou porážkou od vítěze soutěže
ZŠ Brumov obsadila pěkné 3.místo. Další dny patřily
okresnímu kolu Poháru českého rozhlasu. V kategorii
mladší děvčata si odvezla pohár za 3.místo a chlapci za
2.místo, v kategorii starší chlapci byli třetí a děvčata si
celkovým vítězstvím zajistila postup do krajského kola.
V krajském ﬁnále orientačního běhu 19.5. ve Zlíně vybojovalo družstvo naší školy před sportovními školami
2.místo a postup do celostátního ﬁnále. Nejlepší v jednotlivcích byla Marie Kršáková ze 7.B.
Poslední květnový den proběhlo krajské kolo Poháru rozhlasu v Uherském Hradišti. Opět této soutěži
kralovala naše st.děvčata, která potvrdila svou skvělou
formu a zvítězila.
Družstvo ve složení: Zrníková, Šmídová, Václavková, Červenková, Opravilová, Golová, Dolinová, Pečeňová, Kořenková, Vrlová, Martincová, Kadlecová,

Kubíčková. Vynikající výkon podala Lucie Václavková
ve skoku vysokém výkonem 150cm a Radka Zrníková
ve skoku dalekém 498cm. Chlapci mladší: Sovička, Libor a Jakub Krajčovi, Fagiolini, Rybáček, Gerža, Válek,
Goláň, Martinec, Bargl postupovali jako sedmí a svým
pěkným výkonem postoupili o jednu příčku. Do ﬁnále v hodu míčkem se probojovali bratři Libor a Jakub
Krajčovi a Libor se stal vítězem výkonem 69,53 m, do
ﬁnále postoupil i Petr Goláň ve skoku dalekém výkonem
451 cm, potřetí byl vítězem ve skoku vysokém Petr Sovička, tentokrát výkonem 155 cm.
Dne 2.6.2005 patřila nejvšestrannějším atletům
Zlínského kraje Kroměříž. Starší chlapci: Kominik, Mikeska, Hejtmánek, Zicha a Malý obsadili pěkné 2.místo, nejúspěšnější byl David Kominik, který byl vyhlášen
za nejlépe bodovaného atleta soutěže. Děvčata: Zrníková, Šmídová, Golová, Červenková, Kubíčková vynikajícím výkonem obhájila loňské vítězství a postupují do
republikového ﬁnále do Litomyšle.
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Mgr. Hana Bakalíková

Sportovní soutěže v roce 2004-5
Účastní se všechny základní školy včetně sportovních kromě ZŠ zaměřených na LA, gymnázia ve stejných
věkových kategoriích
Druh sportu
úroveň
umístění
přespolní běh
okresní
1.
Malý Ondřej
3.
Rybáček Matěj
ﬂorbal
okres
1.
dívky starší
1.
chlapci 5.ročník
3.
chlapci mladší
Pohár rozhlasu
okres
2.
mladší chlapci
3.
mladší dívky
1.
starší dívky
3.
starší chlapci
kraj
1.
starší dívky
republikové ﬁnále 29.6. Šumperk
6.
starší chlapci
Atletický čtyřboj
okres
3.
mladší chlapci
3.
mladší dívky
1.
starší chlapci
1.
starší dívky
kraj
2.
starší chlapci
1.
starší dívky
republikové ﬁnále 17.-19.6. Litomyšl
volejbal
okres
3.
dívky
V konkurenci 14 škol - vítězů jednotlivých krajů ČR - se děvčatům z naší školy podařil fantastický ůspěch: 1. místo - gratulujeme všem zůčastněným.
kabinet TV

Jak skončilo přijímací řízení na střední školy,
SOU a OU pro žáky ZŠ Vizovice

1. Počet vycházejících žáků
třída
VIII.D
IX.A
IX.B
IX.C
IX.D
Celkem:

chlapci
1
10
12
12
7
42

děvčata

celkem
0
14
12
12
14
52

1
24
24
24
21
94

a) studijní obory s maturitou
Gymnázia
4
SOŠ
17
Soukr. SŠ
0
Celkem:
21

17
20
3
40

21
37
3
61 (64,89%)

b) 3leté obory
SOU
OU
Celkem:

10
2
12

30
3
33 (35,11%)

2. Přehled o přijetí

20
1
21

Páté třídy - 8 leté gymnázium - přijato celkem 5 žáků (1 chlapec, 4 děvčata)
Mgr. Dupalová
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Talenty vyrostlé z betonu
Během posledního desetiletí, vstupem cílevědomých a zapálených učitelů tělesné výchovy,
motivovaných žáků a společného úsilí, se výsledky žáků vizovické základní školy ve sportovních soutěžích začaly blížit k těm zajímavým. V
posledních žákovských generacích jsme se usadili na špici a v současné době jsme v krajských
soutěžích obávanou a respektovanou velmocí.
Naše žákyně obhájily prvenství v kraji a i letos
se chystají změřit své síly s těmi nejlepšími v
republice.
Je za tím kupa solidní práce, úsilí a času, skvělých zážitků, ale i potu a krve nejen od žáků, ale
i od jejich učitelů, u kterých se objevuje ještě
kategorie zvaná nad rámec pracovních povinností a ve svém volném čase. A tak jsme se stali
ve Vizovicích doslova lehkoatletickou velmocí.
A protože vyšší než školní úroveň soutěží
vyžaduje dovednosti a trénink v odpovídajícím prostředí, jezdí naší učitelé o sobotách a
nedělích se žáky do Slušovic nebo do Zlína, aby
eliminovali úrazy na neodpovídajícím povrchu
zejména běžeckého výcviku ve Vizovicích.
Při sportovním setkání se slovenskou školou

z Vrbového se volejbalové utkání odehrávalo v
hale ve Slušovicích, fotbal na hřišti v Lutonině
(v termínu společného setkání už podruhé) a
jen lehkoatletické discipliny jsme s vědomým
rizikem úrazu prováděli na naší běžecké dráze. Odřené lokty a kolena z hodin TV známe
důvěrně. Snem našich tělocvikářů je dlouhou
dobu alespoň běžecká dvojdráha dlouhá minimálně 60m pro nácvik pohybu v tretrách a
rozběhů pro skokanské discipliny. O tom se
diskutuje už asi 10 let. Představitelé obce nechali vypracovat pěkný projekt, ve kterém se
projektanti rozmáchli na necelých, přesto neuvěřitelných 15 milionů. Je krásný a je snem.
Obdobné projekty v okolí jsou realizovány i za
méně než polovinu. Ale učitel není odborník,
ničemu nerozumí, jen rád do všeho mluví. Takže nezbývá než přání, aby ten elán a vše ostatní
vydrželo alespoň do doby, kdy se někde alespoň
poprvé kopne do země. Pak už to nebude tak
beznadějné. Ale co ti mladí, bude jejich první
zkušeností ze školy, že něco stále nejde?
Mgr. Jiří Ludvíček

P ř e h l í d k a Z U Č s p e c i á l n í c h š k ol Z l í n s k a
Přehlídky zájmové umělecké činnosti speciálních škol
okresu Zlín se naše škola zúčastňuje pravidelně. Tentokrát
to byl již jubilejní 10.ročník, který se konal 4.května ve Valašských Kloboukách.
Přestože bylo od rána nevlídno, pršelo a byla velká zima,
v kulturním domě, kde se přehlídka konala, vládla dobrá a
veselá nálada. Děti ze všech zúčastněných škol se celé dopoledne střídaly na jevišti se svým programem - písničky s
obrázky vystřídal rej čarodějnic, lidové písně a tance konkurovaly tanci orientálnímu, country tanci nebo breaku.
Zpívalo se, tančilo, hrálo divadlo.
Naše škola se představila dramatizací pohádky “O lakomé myšce”. Pohádka upoutala diváky nejen pěknými kostýmy, ale i hereckými výkony, které byly po zásluze oceněny
velkým potleskem diváků a slovy uznání ze strany poroty.

Naši malí herci si tak poprvé na vlastní kůži vyzkoušeli
stát na prknech, která znamenají svět.

V pohádce vystupovali tito žáci:
myška - Miroslava Hánová,
motýlek - Radek Šranko,
beruška - Miriam Chromčáková,
sluníčko - Lukáš Jurča,
vypravěčky - Kateřina Bobálová a Jana Plášková.
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Zuzana Štalmachová

Sport ve Zvláštní škole
v závěru školního roku
Závěr školního roku je každoročně spjat se dosáhli na těchto závodech vynikajících výsledků:
sportovními soutěžemi, ve kterých naše škola doPetr Vaculík
sahuje pěkných úspěchů.
1.místo v hodu kriketovým míčkem
11.5.2005 jsme pořádali Okresní ﬁnále atletic2.místo ve čtyřboji
kého čtyřboje. A byli jsme úspěšní.
3.místo ve skoku dalekém
V kategorii žáků zvítězilo družstvo našich chlapZlínský kraj bude reprezentovat
ců ve složení: Radim Holý, Petr Vaculík a Martin
v republikovém ﬁnále.
Kettner. Velmi hodnotné byly výkony Radima HoMartin Kettner
lého v běhu na 1500m časem 5:14 min. (1.místo),
2.místo v hodu kriketovým míčkem
Petra Vaculíka v hodu kriketovým míčkem výko3.místo v běhu na 1500m
nem 72,20m (1.místo) a Radima Holého 70,20m
Martin je prvním náhradníkem pro
(2.místo). Závodníky jiných škol překonali o 15
republikové ﬁnále.
metrů!
Oběma chlapcům blahopřejeme.
Neméně úspěšná byla také naše děvčata svým
celkovým 3.místem.
Školu reprezentovaly: Jana Gregorová (3.místo
na 60m), Marie Hánová a Sandra Zugárková.

Ve II. ročníku plaveckého setkání handicapovaných byli naši žáci rovněž úspěšní. Mezi 12 zúčastněnými školami a kluby našich 9 závodníků získalo
celkem 8 medailových umístění: 3 zlaté, 2 stříbrné
a 3 bronzové medaile. Mezi nejhodnotnější výkony
lze zařadit 100m kraul Daniela Piláta časem 1:40,3
Poděkování za pěkné závody kromě závodníkům patří i sponzorům: Glass Atelier Mo- a Martina Kettnera 1:44,0.
Závody se konaly 19.5. v plaveckém areálu
rava, Hanel Global Toys s.r.o., MÚ Vizovice,
PharmDr. Bohumil Hanák, Lékárna Milosrdných Zimních lázní ve Zlíně.
Dne 2.6. jsme jeli obhajovat 1.místo v malé
bratří Vizovice, RUDOLF JELÍNEK, a.s., Sykora s.r.o. Vizovice, Valendin s.r.o.Vizovice a Hana kopané ve Zlínském kraji do Rožnova pod Radhoštěm. Přestože naši fotbalisté hráli s velkým naTlusťáková.
Účinnou pomoc poskytl FO SK Vizovice, SOŠ sazením, rozhodující zápas, který skončil remízou
a SOU služeb Vizovice. O propagaci se zasloužily 0:0, nás v tomto turnaji posunul na 3.místo. Všem
žákům patří za reprezentaci školy poděkování.
Zlínské noviny a Televize Emurﬁlm.
Do krajského ﬁnále se svými výkony probojoPaedDr. Jan Procházka
vali Petr Vaculík a Martin Kettner. Oba naši žáci
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Měsíc plný radovánek
Nejpestřejší a nejzajímavější je pro děti z mateřské
školy období konce května a obzvláště měsíc červen.
31.května 2005 naše děti oslavily svůj svátek soutěživým dopolednem v krásném, malebném areálu
MŠ. Soutěže vedli žáci z SOŠ a SOUs Vizovice. Děti
závodily a dováděly plny energie a elánu. V jejich
očích zářily jiskřičky nadšení a spokojenosti. K této

pohodě přispěl i velký nafukovací skákací hrad.
Ale oslavy nekončily. Do našeho města zavítal pro
někoho ještě neznámý “KINEMATOVLAK”, který
přivezl mnoho krásných pohádek. Děti shlédly několik ﬁlmových představení, ale nejoblíbenějšími se
stali hrdinové Křemílek a Vochomůrka.
Jedna akce doznívala a my všichni se těšili na další.
Ptáte se na jakou? No přece společný výlet za zvířátky.
Děti nemohly ani dospat. Ráno měl každý batůžek,
v něm pláštěnku a taky malou mlsandu. Přistavený
autobus se naplnil, nikdo nechyběl. Hurá, vzhůru
za dobrodružstvím! Přivítala nás nádherná ZOO a v
ní zvířátka. V plné kráse se předváděli sloni, opice,
žirafy, krmící se tučnáci, cvíčící tuleni a jiní. Výlet se
nám podařil, unaveni, plni nových dojmů, zážitků a
vzpomínek, jsme se vrátili do MŠ.
V úterý 14.6.2005 se celá mateřská škola vypravila do kulturního domu na neopakovatelnou akci.
“ROZLOUČENÍ S MATEŘINKOU”. Zde jsme
vyslechli koncert LŠU pod vedením p. Juráňové
a p. Márové. Po přehrátí skladeb nastaly chvíle, kdy
děti předškolních tříd předvedly, že se velmi těší do
ZŠ. Ale ne jenom těší, mají i velké znalosti ve všech
oblastech. Znají, co nás všechno obklopuje, dovedou
cestovat v atlase, znají své tělo, ví co je ekologie... No

prostě se z uplakaných maláčků proměnili v šikovné,
bystré předškoláky.
To taky předvedly svým kamarádům a p. učitelkám z prvních tříd při divadelním představení v MŠ.
V pohádce o pyšných princeznách, Lesní závody,
Zvířátka na výletě. Na oplátku nás žáci ze ZŠ pozvali
do prvních tříd, školní družiny, jídelny. Tam se nám
také velice líbilo.
MŠ navštívily i nové děti při Dnu otevřených
dveří. Některým dětem se z MŠ nechtělo, protože
zde našly velké množství neznámých a atraktivních
hraček. Se slibem, že se setkáme v září, se s námi
rozloučily.
Pomalu, ale jistě se přiblížil pro některé opravdový konec. Končí jedno bezstarostné období, na které
budou vzpomínat celý život.
Chvíle v MŠ se jim snažili zpříjemnit všichni zaměstnanci, kterým bych chtěla vyjádřit své poděkování za náročnou práci a starost nejen o děti, ale i
zařízení a zahradu MŠ.

To bychom ovšem nezvládli bez pomoci těchto
obětavých sponzorů:
p.Kulhánek Jaroslav, Kneifel David, Mlýnek J.,
Černá Bronislava, Polčák Luděk, Lutonský Karel,
Glück Zdeněk, Fusek Petr, Kozubík Milan, Kamenčák Pavel, Bělaška Zdeněk, Šmíd Daniel, Světlík Vladimír, Holbíková Jana, Obšívač Jindřich.
Touto cestou bychom jim chtěli s dětmi upřímně
poděkovat.
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zástupkyně ředitelky Ilona Řepová

Prvomájového zahájení
vodácké sezóny...
...na řece Bečvě se letos zúčastnilo 22 vodáků - dětí a jejich rodičů. Plavba po Bečvě z Valašského Meziříčí do Teplic nad Bečvou je za slunného počasí opravdu velmi krásná
a místy i dobrodružná.
Turistická akce “Cesty vody” byla spojena s tradiční
květnovou akcí přerovských turistů “36 000 valašských
kroků”, na kterou jsme byli pozváni. Letošního 37.ročníku
pochodu se na hlavní 11 km trase z Trojáku na Rusavu
sešlo cca 500 účastníků a mezi nimi i 17 dětí předškolního a mladšího školního věku z Vizovic. Mnozí z účastníků
pochodu nám trochu záviděli, jaký je u nás ve Vizovicích
turistický potěr.
Šimoník Miroslav
vedoucí oddílu

Na dobrodružnou
„Cestu za pokladem“...
...se vydalo 29 dětí. Účastníkům přálo pěkné počasí,
všechny nástrahy a překážky se podařilo zdolat a každý, kromě pokladu, si odnesl snad i pár pěkných vzpomínek. Příští
hledání pokladu je naplánováno hned po prázdninách.

I letos se uskutečnil slet čarodějnic z Vizovic a okolí. Je
potěšitelné, že počet “maskovaných” velkých i malých čarodějnic každoročně vzrůstá. Závěrečný rej se konal na Rybárně u pana Kováře, kde byl připraven zábavný program pro
nejmladší účastníky sletu.
Kulturní dům a DDM Astra Vizovice děkují tímto všem
sponzorům, kteří přispěli na tuto vydařenou akci.
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3.ročník orientačního závodu rodinných družstev

ORIZARO
Orientačního závodu, který se konal v sobotu 4.června v prostoru Háje nad Vizovicemi, se zúčastnilo 65 tří až čtyřčlenných rodinných družstev. Pro účastníky bylo připraveno 10 pohádkových kontrol, které zabezpečovali dobrovolní pracovníci DDM Astra Vizovice, členové ČSOP v
Jasenné a nejmladší členové oddílu TOM Čižici Vizovice, kteří jsou spolupořadateli této akce.
Organizátoři děkují všem sponzorům, kteří pomohli pro účastníky zajistit sladké odměny a
Herně a baru FRIGO Vizovice za první tři ceny.
Nabídka zájmových kroužků DDM Astra Vizovice na školní rok 2005/2006 bude zveřejněna v srpnovém vydání.
U příležitosti blížícího se konce školního roku bychom chtěli jménem pracovnic Domu dětí a
mládeže Astra Vizovice poděkovat všem externím a dobrovolným pracovníkům za jejich celoroční
dobrou práci.
Zdeňka Šimoníková

Škola plná zkoušek
Není to tak dávno, kdy se žáci naší školy představili vizovické veřejnosti na slavnostní akademii, a už je tu závěr roku. Ten,
kdo by se domníval, že červnové dny jsou
plné slunce a pohody, mýlil by se. Právě teď
je škola plná vzrušených debat a posledních
konzultací, otázky a odpovědi létají vzduchem.
Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá.
Je čas zkoušek maturitních, závěrečných.
Žáci maturitních oborů už mají za sebou
písemné, praktické zkoušky a v těchto dnech
před maturitní komisí dokazují, co všechno se naučili. Odměnou za hodiny strávené nad učením je pak maturitní vysvědčení.
Je symbolické, že vizovičtí maturanti se loučí se školou právě slavnostním vyřazením ve
Státním zámku Vizovice.
Také žáci a žákyně oboru kadeřník, fotograf a krejčí se připravují předvést, co všech-

no se naučili během tří let. Jejich úspěchy
v reprezentaci školy na různých soutěžích
jsou známé. Doufejme, že o svých dovednostech a znalostech přesvědčí i zkušební
komisi.
A co ti mladší? Na ně zkoušky teprve čekají. Ale ani oni nezahálejí. Poslední dny
ve škole jsou pro ně ve znamení, jak jinak,
zkoušení, aby známky na vysvědčení byly co
nejlepší.
Vizovické učiliště nebude odpočívat ani
o prázdninách. Internát zaplní turisté, kteří
budou trávit dovolenou v našem kraji. Zaměstnanci a vedení budou připravovat celý
areál školy pro provoz v následujícím školním roce. Vždyť po prázdninách nastoupí
do prvních ročníků noví žáci a my všichni
chceme, aby se jim v naší škole líbilo.
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Mgr. Hynčicová Alena

KULTURA
Dno zvítězilo na divadelní přehlídce !
Ve dnech 6.-15.5.2005 proběhl ve Hvozdné 5.ročník krajské přehlídky dětských ochotnických divadel a divadel hrajících pro děti “Hvozdenský měšec plný pohádek - Hvozdná
2005”.
Na popud herce, režiséra a organizátora této přehlídky
pana Dušana Sitka se přehlídky zúčastnil i náš divadelní soubor DIVADLO NAHODILÝCH OCHOTNÍKŮ z Vizovic
a to s pohádkou “Dlouhý, Široký a Krátkozraký”.
Členové našeho spolku byli však v termínu konání přehlídky tak pracovně vytíženi, že mohli představení odehrát
pouze v jediný den (9.5.2005) a to v podvečerních hodinách.
A pan Sitek to skutečně akceptoval. Pozměnil program přehlídky tak, abychom mohli vystoupit v uvedený den v 18.00 hodin. Za to jsme mu vděční. Ve Hvozdné se nám hrálo velice
dobře. Bylo to nejen tím, že přehlídka byla organizačně skvěle
připravena, ale hlavně tím, že převážně dětské publikum výborně reagovalo a po celou dobu představení se dobře bavilo.
A to se to pak hraje! Tím nás mladé obecenstvo nejen příjemně překvapilo, ale také nás přesvědčilo, že Cimrmanův humor
je přístupný všem věkovým kategoriím.
V závěrečný den přehlídky, kdy se konalo slavnostní vyhlašování výsledků, jsem oznámil rodině, že jedeme na malý
výlet do Hvozdné. Někdo by tam zkrátka měl jet, když už
ostatní nemůžou, aby se organizátor přehlídky neurazil. A tak
jsem tam jel já, moje žena Magda ( zvukařka DNA ) a syn
Mikulášek ( budoucí herec DNA ). A dobře jsme udělali. Z
devíti předvedených divadelních představení se dětské porotě
nejvíce líbila právě pohádka “Dlouhý, Široký a Krátkozraký”
a udělila jí 1.místo.
Přestože se přehlídky zúčastnily i tak slavné soubory jako
jsou Malá scéna Zlín nebo místní Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná, které jsou ověnčené mnohými divadelními
cenami a úspěchy v celonárodním měřítku.
A aby toho nebylo málo, tak dva členové našeho souboru
obdrželi čestná uznání: Miroslav Kohoutek za roli Zlatovlásky
a Zbyněk Pluhař za roli děda Vševěda.

Zvláště nás potěšilo čestné uznání pro Mirka Kohoutka,
který jej získal za ženský herecký výkon. Ejhle, náš vysloveně
pánský ochotnický spolek dokáže sbírat i ocenění určená výhradně herečkám! My se fakt asi bez těch ženských obejdeme.
Ale vážně. Přestože dokážeme sbírat ocenění i coby herečky,
tak není vyloučeno, že nějakou tu nahodilou ochotnici v budoucnu mezi sebe přijmeme. K jedné změně přece jenom
dojde. Podle vzoru jiných divadelních souborů v budoucnu
vypustíme funkci nápovědy. Tento krok slibuje větší legraci
při vystoupeních, kdy nebudeme vědět jak dál. A my jsme
tady přece od toho, abyste se vy dobře bavili.
Na závěr bych se chtěl jako hrající režisér přiznat k tomu,
že mě toto vítězství samozřejmě těší, ale ještě větší radost mám
z toho, že se děti, na které se valí ze všech stran komerce a
mnohdy kulturní brak ( viz některé telenovely ), že se zkrátka rozhodly pro inteligentní a laskavý humor pánů Svěráka a
Smoljaka. To dokazuje, že v tomto ohledu zatím nemusíme
mít o kulturní vkus naší mladé generace strach.
Miroslav Hála

Vítězné DNO (zleva doprava): Miroslav Hála(Krátkozraký), Miroslav Hromádka(král), Radim zapletal(pocestný), Zbyněk Pluhař
(děd Vševěd, Vladimír škabraha(Jasoň i Drsoň) a Miroslav Kohoutek(Zlatovláska).

Pozvánka na 8. FOLKLÓRNÍ ODPOLEDNE
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník
Folklórního odpoledne na nádvoří zámku Vizovice,
který pořádá občanské sdružení Portáš spolu s Kulturním
domem Vizovice. Z domácích souborů se již tradičně
představí Vizovjánek se všemi svými skupinami a Portáš
Jasenná. I letošní ročník zpestří soubor z trochu jiné
folklórní oblasti. Poprvé zde přivítáme soubor zabývající
se českým folklórem a to soubor Vysočan z Hlinska ve
východních Čechách, který již jste mohli spatřit u nás
před dvěma lety na valašském bále.
Folklórní odpoledne se letos uskuteční v neděli
26. června od 17:00 hodin na nádvoří vizovského
zámku (v případě nepřízně počasí v Kulturním domě).
Doufejme, že i tentokrát přispějeme k obohacení Vašeho
letošního kulturního léta a již tradičně věříme ve Vaši
podporu formou dobrovolného vstupného a hlavně svou
účastí a potleskem pro všechny účinkující.
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Dva přátelé, vizovičtí rodáci.
Právě nedávno zahájený 38.ročník Hudebního kulturního léta v našem zámku mne inspiroval ke vzpomínce na mého přítele, rodáka ze Slušovské ulice, Miroslava Hábu. Protože oba
jeho strýcové, Alois i Karel, měli vliv na jeho život, tvorbu a byli jeho velkými vzory.
Mirek po absolvování kroměřížské konzervatoře nastoupil ke klarinetovému pultu zlínské
ﬁlharmonie. Táhlo ho to ale ke komponování a na JAMU v Brně se dostal až v roce 1968. Vystudoval ji při zaměstnání u doc. Miloslava Ištvana. Komponoval především komorní skladby
a mezníkem jeho tvorby byla opera Malý princ. Byl členem orchestru opery Janáčkova divadla
v Brně, ale on chtěl víc. Působila tam v té době početná skupina tajných kněží a to byla výzva
i pro něj. Vystudoval soukromě a byl tajně vysvěcen a protože je ženatý, může veřejně působit
jen v řeckokatolické církvi. Ve třiašedesáti letech nastoupil do duchovní správy. Jeho prioritou
je dnes kněžství, kde se může plně věnovat lidem. A tam směřuje také jeho současná tvorba. Pro svůj pěvecký sbor mladých
komponuje pěvecké sbory na duchovní texty, je jich přes padesát. Přes své zdravotní problémy jej tato práce velice těší. Uspokojuje jej také to, že se ženou Marií vychovali řádně své děti, dva jejich synové jsou rovněž kněží. Žije už 35 let v Brně, viděl kus
světa, ale srdcem je stále Valach a do svého rodiště se rád vrací. Právě nedávno vznikla dueta pro dvě zobcové ﬂétny s názvem
“Na valašskú notu”. Současně provádí revizi svých “Valašských koled” pro dětský sbor a orchestr z roku 1967. Škoda, že mu
někdo zapomněl vrátit jeho “Barušenky ovce” na lidové valašské texty. Možná si někdo z pamětníků vzpomene na dávnou
znělku městského rozhlasu. Tu upravil k 700.výročí města podle písně Já su synek z Vizovic Alois Hába a nahrál ji s kolegy ze
zlínské ﬁlharmonie právě M.Hába.
5. dubna se dožil tento skromný umělec 70 ti let a přeji mu jménem svým a snad i všech Vizovjanů, především zdraví. Aby
ještě něco zkomponoval, aby mohl pomáhat těm, kteří jeho pomoc budou potřebovat.
Jablko, které nepadlo daleko od stromu, to je případ mého dalšího přítele, profesora
Františka Jančíka, syna dlouholetého varhaníka z kostela sv. Vavřince ve Vizovicích.
František maturoval na gymnáziu v Uherském Brode v roce 1953 a v tomto městě
se mu také dostalo hudebních základů. Jeho učitelem byl Emil Hába, absolvent varhanické
školy L. Janáčka z Brna a Vizovjan. Potom jej však osud odvál do Prahy. Tam na konzervatoři
v letech 1953 – 1958 studoval klavír u prof. Knotkové a Kabeláčové, skladbu u F. Píchy a
cimbál u prof. A. Peka. Po absolutoriu pobyl dva roky v Uměleckém souboru Praha a od roku
1961 působil jako klavírní doprovod a sólista ve Státním souboru písní a tanců.
Dva roky učinkoval v Laterně magice a absolvoval jejich dlouhodobé zájezdy. V letech
1963 – 1968 byl uměleckým vedoucím cimbálového orchestru Vysoké školy ekonomické.
V roce 1974 byl na základě konkurzu přijat na Státní pražskou konzervatoř jako profesor klavírního doprovodu. Roku 1983 si
na osm let odskočil do Pražského komorního baletu Pavla Šmoka a konečně v roce 1991 byl přijat na taneční katedru Hudební
akademie muzických umění, kde vlastně působí dodnes.
Stejně jako pestrý seznam jeho působišť je pestrá jeho vlastní tvorba. Zkomponoval nespočetné množství především
taneční hudby a jejich úprav. Ale je i autorem preludia a variací a moll, toccaty pro varhany, jakož i dalších věcí.
Dokladem jeho vizovického původu je atraktivní „Klarinetový tanec“ pro sólový klarinet a orchestr. Bohatá je jeho
dlouholetá interpretační činnost. František toho stihl v té Praze hodně.
A navíc to byl obětavý kamarád. V roce 1960, kdy tady fungoval velký taneční orchestr Jaromíra Květáka, byl naším
dvorním aranžérem a dodavatelem dobových hitů. To, co se hrálo v Praze, bylo za týden ve Vizovicích! Vzpomínám si, jak
jednou přinesl noty od vlaku přímo na sokolovnu, kde jsme hrávali na čajích. Necelou hodinu před začátkem si jednotlivé
sekce přehrály party v pekle pod jevištěm a přesně v 16.00 se hrály „Tři mince ve studánce“...
1.srpna se dožívá 70-ti let. Za sebe, i všechny Vizovjany mu přeji pevné zdraví a ještě hodně té muziky ať si užije a vytvoří!
Vladislav Jurčák
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38.ročník Tradičního Vizovického trnkobraní
Vážení čtenáři,
Termín Tradičního Vizovického trnkobraní
se neúprosně blíží (26.-28.8.2005), a tak mi
dovolte Vás seznámit s novinkami 38.ročníku tohoto festivalu. Po dlouhé době se
Tradiční Vizovické trnkobraní vrací zpět
k původní myšlence rodinné akce a celý
program jsme koncipovali nejen do areálu
likérky RUDOLF JELÍNEK, a.s, ale i do
zajímavých míst Vizovic. Pr vním zastavením ve Vizovicích může být Štěpská ulice,
s krásným panoramatem zámku, která se
v době Tradičního Vizovického trnkobraní přemění ve Vizovický jarmark řemesel.
Tvůrci předmětů denní potřeby minulosti
ukáží návštěvníkům tradiční lidovou řemeslnou výrobu a přiblíží lidové kultur y
příslušných regionů. Vizovický jarmark
řemesel bude probíhat pod záštitou firmy
Štěpský dvůr a členů Sdružení lidových
řemeslníků a výrobců. To zajišťuje úroveň
a styl předvádějících, vystupujících v lidových krojích. Druhým zastavením může
být Sokolovna ve Vizovicích, kde bude připravena výstava modelů vláčků a originální výstava star ých rádií. Třetím zastavením
ve Vizovicích může být areál za Kulturním
domem, kde v sobotu 27.8.2005 proběhne od 14:00 hodin dechovkový a folklórní festival. Milovníci tohoto hudebního
žánru se mohou těšit například na Boršičanku, Fr yštáckou Javořinu, Portáš, Vizovický Juráš a Vizovjánek. V případě nepříznivého počasí se program přesune do
kulturního domu. Čtvrtým zastavením je
areál Rybárny ve Vizovicích při odbočce
na Chrastěšov, kde od pátku bude probíhat I. vizovické pstruhobraní. Budete mít
jedinečnou možnost zkusit si chytnout

svého pstruha. Kromě vzrušujícího r ybolovu, bude Rybárna nabízet také možnost
parkování, kempu, non stop restaurace s
r ybími specialitami a další služby. Dobrou zprávou pro všechny návštěvníky Tradičního Vizovického trnkobraní je jistě
skutečnost, že o dopravu po Vizovicích
se bude starat motorový “trnkovláček” s
kapacitou cca 50 lidí, kter ý bude pravidelně od soboty do neděle jezdit mezi jednotlivými místy Vizovického Trnkobraní.
Tradiční Vizovické Trnkobraní zahájíme
v pátek od 18:45 hod slavnostní jízdou
krále Bolka Polívky od vizovické radnice,
přes ulici Slušovickou k areálu společnosti RUDOLF JELÍNEK, a.s. V areálu pak
bude symbolicky přípitkem slivovicí zahájen 38.ročník Tradičního Vizovického trnkobraní. Ve třech dnech nabitého programu se Vám představí například chor vatská
megastar KARMA, Buty, Petr Nagy, Nová
česká Superstar, Harlej, Iné Kafé, Fleret, Turbo, Wohnout, Ž l u t ý p e s , L e n k a
Du s i l ov á a m n o h o d a l š í c h . Mo d e r ov á n í
Gr a n d Pr i x Vi z ov i c v pojídání švestkových knedlíků se zhostí Patrik Hezucký a
Renata Angelov (Kajdžas), které jistě znáte z pořadu TV Nova Tenkrát na východě.
Pro děti je v areálu společnosti RUDOLF
JELÍNEK, a.s. připraven cirkusový stan s
kapacitou 1000 míst, kde bude vystoupení Michala Nesvadby, loutkoherců České
Televize, diskotéka pro nejmenší apod.
Veškeré
informace
najdete
na
www. vizovicketrnkobraní.cz.
Těším se na shledání s Vámi na Tradičním Vizovickém trnkobraní.
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Mgr. Jiří Koňařík
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Průvod Božího Těla
Každoročně v posledních letech můžeme vidět procházet koncem května nebo v první polovině června i
naším městem průvod katolických křesťanů, kteří doprovázejí kněze nesoucího monstranci s Nejsvětější svátostí, tj. hostii, která zpřítomňuje Kristovo Tělo. Odtud
pochází i lidový název tohoto průvodu.
Věřící se význam tohoto svátku, který letos připadl na čtvrtek 26.května a má oﬁciální název Slavnost
Těla a krve Páně, připomínají jednak při bohoslužbách
v kostele a následně v průvodech v obcích i přírodě.
V mnoha zemích je tento den dnem pracovního klidu,
u nás je to den pracovní, proto se často oslava přesouvá
na následující neděli, tak jak tomu bylo ve Vizovicích
29.května. Rok 2005 byl vyhlášen v říjnu 2004 papežem Janem Pavlem II. jako Rok eucharistie, o to významnější bylo letošní slavení tohoto svátku. Co pod

pojmem eucharistie rozumíme? Toto slovo je řeckého
původu (eucharistian) a znůamená díkůčinění. Eucharistii ustanovil Kristus při poslední večeři, kdy vzal
chléb, vzdal díky, lámal ho a dával apoštolům se slovy:
“To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na
mou památku!” Stejně vzal i kalich s vínem, když bylo
po večeři, a řekl: “Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá”.
Účast ve slavnostním průvodu je veřejnou oslavou
tohoto odkazu. I přes horké počasí (všichni přítomní s
povděkem přijali zabezpečení pitného režimu) se jej zúčastnilo velké množství převážně mladých lidí. Letošní
trasa průvodu byla stejná jako v minulém roce. Průvod
má vždy zastavení u čtyř oltářů, u kterých se kněz spolu s
věřícími modlí za všechny živé i zemřelé, za město, vlast,
mír, příhodné počasí a úrodu a vzdává díky za všechny
Boží dary. U každého oltáře pak monstrancí s Nejsvětější svátostí žehná přítomným i našim domovům. První oltář byl u orlovny, pak průvod prošel kolem zámku
ulicí Štěpskou k druhému oltáři u vchodu do zámeckého parku, třetí zastavení bylo u mariánské kapličky
před sokolovnou a čtvrtý oltář byl u sousoší na náměstí
T.G.M., kde byla slavnost zakončena písní “Bože, chválíme Tebe”. Na cestě nás doprovázela vizovická dechovka, která se střídala se zpěvem přítomných.
Poděkování patří i vizovickému oddělení Policie
České republiky, které zabezpečilo organizaci dopravního provozu při průchodu průvodu po veřejných komunikacích.
-vl-

Obnove n í „ O k r á š l ova c í h o s p o l k u “ ve Vi z ov i c í ch
Dne 2.6.2005 byla ve Vizovicích obnovena po
mnoha letech činnost “Okrášlovacího spolku”, který
byl založen již před 110 lety. Ustanovující schůzka se
konala v jednom z nejhezčích reprezentativních současných míst našeho malého města. Většina z vás toto
místo dobře zná a možná jej již několikrát i navštívila.
Prodávají se tu velmi vkusné a estetické předměty, všude
to krásně voní a vy nevíte, kam se máte podívat nejdříve. Ano. Je to “Štěpský dvůr” manželů Šmídových ve
Štěpské ulici.
Co je to “Okrášlovací spolek Vizovice”?
Okrášlovací spolek Vizovice je občanským sdružením
navazujícím na činnost “Okrášlovacího spolku” založeného v roce 1895. Mr. J.Čižmář ve svém díle „Dějiny a
paměti města Vizovic“ popisuje spolek takto: “R. 1895
ustavil se Okrášlovací spolek. Vedle jiných úloh měl
také úkol, by upravoval chodníky a zřizoval lavičky k
osvěžení do Vizovic přibylých hostů lázeňských. R.1914
dal tento spolek vysázeti lípy okolo sochy sv. Floriána,
jakož i pěkně tam vyrostlou smuteční vrbu. Duší spolku
byl oﬁciál na odp. J.Opočenský, jemuž dlužno zachovati
čestnou vzpomínku! V obětavé jeho činnosti vystřídal

jej v předsednictví spolku konsulární rada Fr. Jandík,
jenž docílil, že spolek má teď členů asi 350.”
Kdo se může stát členem?
Členem občanského sdružení “Okrášlovací spolek
Vizovice” se mohou stát všichni zájemci, kteří by se jakýmkoli způsobem chtěli zapojit do činností související
s celkovým vzhledem města, obnovy a údržby drobných
památek, komunikací, parků a zeleně, kulturního a společenského života města, neziskových akcí, soutěží apod.
Jedná se také například o pořizování fotodokumentace,
získávání starých fotograﬁí, či písemných pramenů o
místních drobných památkách, grantovou problematiku, ﬁnanční příspěvky, dodávky stavebního materiálu,
fyzickou pomoc při opravách apod.
Členství v občanském sdružení vzniká okamžikem
podání přihlášky a zaplacením ročního registračního
poplatku 250,- Kč, důchodci 50,- Kč.
Bližší iformace o “Okrášlovacím spolku Vizovice”
poskytuje pan Daniel Šmíd ve “Štěpském dvoře” ve Vizovicích.
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SPORT
Z jednoho fotbalového kmene
Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu a abych
dokázal, že to platí i ve fotbale, uvedu příklad. Když
vyslovíte v regionu Podřevnicko jméno “Ulman”, tak
fotbalový fanoušek se zeptá, kterého myslíte. Protože
je všechny znám, tak je připomenu a začnu podle data
narození.
Zdeněk (zvaný Potůček), hráč Vizovic a Vsetína,
hráč s velkým přehledem a organizačními schopnostmi. Co se nepodařilo uhrát na hřišti, to se Zdeněk
snažil vysomrovat na rozhodčích. Po skončení hráčské
kariéry řadu let trénoval první mužstvo a s fotbalovými
žáky pracuje doposud!
Eda, Zdeňkův brácha, byl skvělý střelec. Proto si ho
také vybraly prvoligové Otrokovice, kde se setkal s bratrancem Tondou Ulmanem! Ale okresní přebor a první
liga to byl velký skok. Eda se s balonem moc nemazlil
a okolo “velkého vápna” téměř každou akci zakončoval
střelou. Jeho rány měly ale velký rozptyl. Pamětníci si
vzpomenou že na hřišti u nádraží byla za horní brankou
drůbežárna a tam způsobovaly Edovy bomby mezi sle-

picemi chaos a paniku. Shodou okolností tam pracovala jeho matka a jít tam pro zakopnutý balon vyžadovalo
kus odvahy. Tetina Ulmanová se také asi divila, když v
pondělí ráno počítala vejce, že svěřenkyně neplní normu. No bodejť, když je její syn tak masakroval! Na řadě
je Zdeněk mladší. Začínal ve Vizovicích, pak hrál za
dorost na Vsetíně, a znovu za Vizovice. Borec s velkým
fotbalovým srdcem, těžce nesoucí porážky. Jeho brácha
Martin to dotáhl až do druholigových Slušovic a Přerova. Vizovští ho znají z krajského přeboru (kde ty časy
jsou) jako výborného hlavičkáře a útočníka s přímým
tahem na branku.
To bych tomu ale dal, málem jsem zapomněl na
vnuka Edy - Tomáše. Jeho taťka Vlastik chytal “jenom”
za Příluky, ale on sám byl v kádru prvoligového Zlína a
reprezentační juniorky.
Tak to vidíte, že to přísloví o těch jablkách nelže.
Tož tak.
F.K.

Vizovický fotbal? Bude žít!
Dne 4.11.2004 byl založen nový fotbalový oddíl SK
Vizovice. Důvodem vzniku nového fotbalového oddílu
byla neutěšená až kritická situace ve vizovickém fotbale
a zájem o rozšíření sportovních aktivit mládeže ve vizovickém regionu.
Jak to tedy vypadalo?
Družstvo mužů bylo zrušeno v r. 2004 tehdejším
vedením oddílu FC - Vizovice a již neexistuje. Z mládežnických družstev zůstaly: 1 družstvo - 15 žáků, a
1 družstvo - 15 žáků-přípravky. 7 vizovických hráčů
tvořící dorost bylo spojeno s dorostem v Zádveřicích.
Velký podíl na založení oddílu patří lidem, kteří mají
vztah k vizovickému fotbalu a není jim jedno, v jakém
stavu se nachází kopaná a celý areál stadionu. V současné době pracuje výbor a kontrolní komise ve složení
PŘEDSEDA - Fusek Petr
JEDNATEL - Hába Jan
Ing. Kulhánek Jaroslav
Jaroněk Martin
Kudrnáč Jaroslav
Hába František
Holý Ladislav
Přestože byly velké problémy s členy vedení bývalého
oddílu FC-Vizovice, kteří nově vznikající oddíl ﬁnančně zatížili, (z kabin na stadioně vzali úplně všechno,
včetně pohárů získaných z různých soutěží a memoriálů
od založení fotbalu ve Vizovicích do r. 1995), dokázal

oddíl (po domluvě se ZŠ a MěÚ Vizovice), sestavit skupinu žáků 6.tříd, kteří budou pravidelně 2 hod.týdně
navštěvovat předmět Sportovní hry (SH) v místní ZŠ se
specializací na fotbal.
Výhledově počítáme se vznikem sportovních tříd.
Tito žáci budou tvořit jádro mládežnické a tedy i vizovické kopané.
Družstvo mužů začíná od nejnižší soutěže a bude
trvat déle, než postoupí do vyšších soutěží. Musí se
počkat na vlastní odchovance od žáků až po dorost.
Nebude to jednoduchá záležitost, to je všem jasné.
Je nutné pečlivě připravit organizaci, chod oddílu a získat ﬁnanční prostředky.
V měsíci květnu byly svépomocně už vymalovány
kabiny, na kterých se za uplynulé období již značně podepsal zub času. S úklidem ve svém volném čase pomáhaly: Luďka Hábová, Jindra Zlámalová, Irena Pšenčíková a Dáša Zatloukalová.
Již 9.7.2005 se uskuteční turnaj STARÝCH PÁNŮ
- bude to první akce nového oddílu.
První mistrovský zápas by se měl hrát koncem srpna.
Hlavním cílem je přivést vizovickou kopanou tam,
kam patří a vždy patřila! Vizovice jako město mají navíc
a hlavně jde o to, udělat něco pro vaše a naše děti a pro
jejich budoucnost!
L.Hábová

VIZOVSKÉ NOVINY  17

Přechod vizovických hor

Tonda vyhrál !

V pátek 27.5.2005 se uskutečnil, znovu obnovený, třetí
přechod vizovických hor, který pořádá Městská knihovna
Josefa Čižmáře a TJ Sokol Vizovice. Sraz účastníků byl v 18
hodin u Sokolovny ve Vizovicích. Vytvořily se 2 skupiny.
Zdatnější turisté zvolili náročnější trasu přes Hrušové ke
Chladné studni, kratší cestou s dětmi vyrazila druhá skupina směrem k Janové Hoře. Asi po hodině a půl jsme došli
k cíli na “svedrupáckou” chatu. Tady se zapálil táborák. Po
opékání a skotačení dětí všichni obdrželi “upomínkové listy a glejty”, děti navíc malou sladkost za odměnu, že cestu
zvládli. Sluníčko se klonilo k západu a bylo nutné myslet
na návrat. Při cestě zpět došlo i na slíbenou četbu pověstí z
Vizovických hor. O půl 10 jsme se rozloučili u kostela.
Akce se zúčastnilo asi 30 dospělých a 28 dětí.
Pochod se vydařil.
Měst.knih. JČ

Vážení sportovní přátelé,
byl jsem u toho. A právě proto Vám nyní mohu s potěšením zprostředkovat, co významného se událo dne 5.6.2005
pro náš oddíl orientačního běhu, co pro oddíl - pro celou Tělovýchovnou jednotu Sokol, ba co pro jednotu - pro celé naše
město. I teď, po pár dnech, mě ještě zamrazí, když si vzpomenu na to polojasné odpoledne... závod Mistrovství České
republiky ve sprintu byl v plném proudu. Na Karlově náměstí
v Třebíči se na diváckém úseku objevují jednotliví závodníci
dorosteneckých a juniorských věkových kategorií. Jsou zde ti
nejlepší z celé naší země. Výborní běžci z Brna, fyzicky disponovaní závodníci z Liberce, skvěle připravení orienťáci z Pardubic a mnoho dalších mladých talentů tohoto sportu. Pln
očekávání sleduji hodinky. V závěru startovního pole v kategorii H16 (hoši do 16 let) vyběhl na trať jeden z Vizovjanů. Naše
želízko v ohni. V ohni, ve kterém už nejeden rozpálený favorit
díky svým chybám rychle pohasl. Opět a opět přejíždím zrakem po hodinkách, kde utíká zběsilý čas. Začátek tratě zavedl
závodníky do židovského ghetta, které je zapsáno v seznamu
UNESCO. Labyrint křivolakých uliček a malebných zákoutí
svou komplikovanou neuspořádaností rozhoduje celý závod.
Tam někde se teď náš hrdina pohybuje. Pak následuje přeběh
po lávce do centra na náměstí. Na místo, kde čekám já. “Do
jedné minuty se tu musí objevit, jinak nemá šanci”. řekl jsem
nahlas, pro sebe, nervózně a nejistě, protože by to bylo velké
překvapení. Ale na kousek naděje má právo každý, a Tonda
není žádný nezkušený začátečník. Pak se to stalo. Objevuje se
na náměstí a má skvělý mezičas. Jeho běžecký projev je dobrý.
Je poznat jak studuje mapu. Ten ví, kam běží a to je základ
úspěchu. Volám na něj takové ty normální věci: “Pojď Tony,
pojď! Je to dobré! Běžíš skvěle! Klid, hlavně klid a ...” ale víc
už neslyší, protože zmizel v postranní uličce. Přesouvám se do
cíle, který je vzdálen asi 200m ode mne, na konci dlouhého
náměstí. Jdu až na roh, abych viděl do dálky, jak přibíhá směrem od kostela. Je tady! Bezpochyby běžel závěr tratě velmi
dobře. To by mohlo stačit? Opět ho povzbuzuji do posledních
vteřin jeho závodu. Už je v cíli. Zatínám ruce v pěsti a věřím,
že máme první individuální medaili z Mistrovství republiky
v historii našeho oddílu. To nejkrásnější však přichází až potom. Komentátor křičí nadšeným hlasem do mikrofonu: “V
kategorii H16 máme velkou změnu....do vedení se dostává
Antonín Bednařík - TJ Sokol Vizovice! Za pár okamžiků je
vše oﬁciálně potvrzeno, a tak mohu klukům z oddílu poslat
SMS-ku: TONDA VYHRÁL.
Jen opravdový mistr může být Mistrem, to ví každý aktivní
sportovec. A jak výjimečná a uznáníhodná je tato událost, to
ví každý aktivní sportovec ve Vizovicích.
Jan Vyoral

Turnaj smíšených párů v tenise
Letošní tenisová sezóna byla zahájena o posledním dubnovém víkendu historicky prvním
turnajem smíšených čtyřher. Ukázalo se to jako
šťastný tah pro vstup do nové sezóny. Sešli jsme
se ve větším počtu jak ženy, tak muži - celkem 8
párů. Tímto se stane tradicí, že na vizovických
kurtech budou tři větší turnaje.
Jednotlivé páry byly určeny losem, hrálo se ve
dvou skupinách a postupně pak dle klasického
postupového “klíče”. Následující dvojice jsou vyjmenovány v pořadí, jak se v turnaji umístily:
1. Dobiášová Olga - Pechal David
2. Halová Martina - Repík Miloš
3. Halová Adriana - Zátopek Jarda
4. Hala Petr - Hálová Magda
5. Repíková Jana - Novák Miloš
6. Vrbová Martina - Vrba Milan
7. Zátopková Staňka - Pechal Milan
8. Macháčková Vendula - Ambrůz Stanislav
TO Vizovice
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE

Jak udržovat kvalitu vody
Co může zhoršit kvalitu distribuované vody?
Za horší kvalitu vody občas mohou zdánlivé maličkosti. Vše v podstatě závisí na kvalitě vnitřních
rozvodů a na jejich řádné údržbě. Zde jsou někteřé příklady, co může způsobovat znečištění vody u Vás
doma:
- nepoužívané trubky a vodovodní příslušenství
- neudržované vodovodní baterie a ﬁltry k nim přidávané jsou příhodná místa pro tvorbu bakterií
- zpětné nasátí vody je způsobeno kolísáním tlaku ve vodovodních trubkách:
voda již použitá může tak způsobit znečištění veřejné vodovodní sítě
Je třeba věnovat pozornost odpadní vodě?
Před návratem zpět do řeky jsou odpadní vody samozřejmě čištěny. Vy sami se však můžete také podílet na udržování čistého životního prostředí. Stačí například nezbavovat se prostřednictvím výlevek nebo
záchodových míst následujících produktů:
- prošlých nebo nedobraných léků
- nových nebo použitých ropných produktů
- přebytečných zásob barev, laků nebo ředidel
- přípravků proti živým škůdcům (insekticidy, pesticidy...)
- zbytků jedlých olejů, atd.
Těchto látek se zbavujte prostřednictvím systému likvidace nebezpečného odpadu.
Jak nejlépe udržovat vnitřní rozvody?
- pravidelnou údržbou vodovodních baterií a jejich příslušenství. Jednou za čtvrt roku odmontujte a
vyčistěte všechna zařízení tvořící součást Vaší vodovodní baterie, jako jsou ﬁltry, perlátory, pružné součásti sprchy.
- pamatujte na čištění nádrží ohřívačů vody. To samé platí pro veškerá zařízení sloužící k uchovávání
vody.
-Zabraňte všemu, co může způsobit nechtěné zvyšování teploty vody (vedení vodovodní trubky v
blízkosti topení).
Kvalita vody je kontrolována v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. až k Vašemu kohoutku.Voda
jako potravní produkt, který je dodáván do domácností, podstupuje řadu kontrol a odpovídá přísným
kritériím kvality. Za Vaším vodoměrem voda vstupuje do vnitřních vodovodních rozvodů a udržování
kvality vody za vstupem do přípojky je pouze Vaší odpovědností.
Kontakt:
Zlínská vodárenská,a.s.,útvar Centrální dispečink
Tř.T.Bati 383
760 49 Zlín-Louky
Tel./Fax:577 124 240,250
e-mail:dispecer@zlv.cz
www.zlv.cz
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Společenská kronika
duben - květen 2005
Narození:
Jan Hlavenka
rodiče: Vlastimil Hlavenka a Erika Apostolová
Tomáš Kristen
rodiče: Aleš a Monika roz. Střítecká

Třešňové květy
To bylo lásky v květech v květnu
víc nemohlo snad ani býti
nad promiskuitou dlužno bylo by se až zapýřiti
ale až teď v červnu se pozná
jak moc měl pan Pyl paní Bliznu rád
až začnou se plody červenat...
M.B.

Daniel Koňařík
rodiče: Jiří a Katarína roz. Timkaničová
Kryštof Kolínek
rodiče: Jaroslav a Lenka roz. Máselníková
Zuzana Poláchová
rodiče: Marek a Renata roz. Kučerová

Moudrá slova (O dětech a výchově)
Lidskému rodu není nic dražšího než děti.

LIVIUS

Tereza Ježová
rodiče: Rostislav a Renáta roz. Gardavská

Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi a bez odkladů užívejte každou radost.
SENECA

Martin Návrat
rodiče: Martin a Helena roz. Bělíčková

Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě
přivodí matku svou.
ŠALOMOUN

Úmrtí:
Františka Janečková, Krňovská, 78 let
Vlasta Hotárová, Štěpská, 85 let
František Bravenec, Říčanská, 57 let
Alžběta Návratová, Pardubská, 92 let

Nezpozoroval jsem, že by metla měla jiný účinek, než že činí
duše ospalými a zbabělými, nebo záludnými či zarputilými.
M.d MONTAIGNE

Sňatky:
Jiří Melichařík - Zdeňka Kocmanová, Vizovice
Ondřej Bena - Markéta Javorová, Vizovice
Zdeněk Navrátil - Jana Světlíková, Chrastěšov
Jan Kutěj, Vizovice - Šárka Balůsková
Alois Tlusťák, Vizovice - Stanislava Machovská
Zdeněk Bořutík - Jitka Schovajsová, Vizovice

Znáte nejjistější prostředek, jak učinit dítě šťastným? Přivykněte je tomu, aby dosáhlo všeho...
Vaše dítě by nemělo dostat nic jen proto, že to chce, nýbrž jen
proto, že to potřebuje.
ROUSSEAU
Ať děti mých nepřátel žijí v přepychu.
foto:
Radka Štalmachová
ANTISTHENES
Míti děti ještě není pojistkou proti opuštěnosti.
BALZAC
Děti zprvu své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud
vůbec kdy, jim odpouštějí.
WILDE

Pohádkové léto

Zapomenutá jsou mrazivá rána, slunce se obléklo žárem a lidé létem - dovolenou. Děti mají nakročeno do prázdnin, rodiče
spolu s nimi za odpočinkem. Hranice ztratily kouzlo, tratě otěhotněly tisícem kilometrů, svět se před námi rozevřel. Jen vykročit. V pohádce měli sedmimílové boty, kterými překročili pohoří, moře i pouště. Pohádková bytost šla, aby se všichni dostali
k cíli. K cíli, který byl ušlechtilý. Šlo o pomoc jinému v nouzi. Nešlo jen o to někde být, něco prožít, ale také si něco sebou
přinést, někomu být užitečný, získat zkušenosti a obohatit skrze sebe ostatní.
Dnes sbíráme prožitky a nové síly, abychom mohli pokračovat ve zvláštním shonu dní po zbytek roku. Cožpak tak jednou
ve chvílích odpočinku pomyslet na pohádkovou bytost, která na svých botách nesla tíhu dne někomu jinému. Batoh starostí
příteli, člověku cizímu i tomu, který mne provází. Pohádky se mohou stát skutečností a nejsou v nich jen příběhy o velkých
pokladech, ale o docela prostých krocích jednoho k druhému. Příběhy o putování světem i létem. Aby i ta mrazivá rána v srdci,
která odolají globálnímu oteplení, byla prostoupena teplem letního času, okamžiky, kdy jsme na chvíli spolu, vzdáleni od domova a přece jeden druhému blíž než jindy. Slunce pálí a stín slunečníku sbližuje lidská srdce, osudy i kroky. Šťastnou cestu.
Miloš Vavrečka
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Kronika 1955 III.
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

Chladné počasí trvalo do konce měsíce května
za stálého severního větru. Oziminy jsou dosud
málo vzrostlé, asi 15 cm vysoké. Studené počasí
zadržuje jejich vzrůst. Dny byly většinou zamračené. Severní vítr na noc zpravidla mraky rozehnal. Při vyjasněné oblože klesly teploty k nule
nebo pod nulu. Ještě 31/5 byl ráno mráz! Také
začátek června byl studený - jako v březnu. 1.června bylo v poledne +8°C, 2/a 3/6 +11°C. Senoseč
začala kolem 10.června za chladného počasí. V
druhé polovině června bylo tepleji a 20/6 vystoupila teplota až na +32°C, ale v následujících dnech
poklesla na 17°C a pak kolísala kolem +20°C do
konce měsíce. Dne 20/6 spustil se v noci déšť a
lilo nepřetržitě 21.června po celý den. Voda v
potocích stoupala a lidé měli obavy, že se bude
opakovat zase taková hrozná povodeň, jako byla
21.6.1939. Tentokrát však nebyl příval tak prudký a náhlý, proto k povodni nedošlo. Za 36 hodin
spadlo 83mm vody. Třešně praskají a zahnívají.
V červenci byly denní teploty přes +20°C. 7.července však klesla teplota na +13°C!
...

Zemědělské práce

Počasí bylo nestálé, deštivé, senoseč špatná.
Píce narostlo hojně, ale při proměnlivém počasí
se seno špatně suší. Seno je špatné jakosti, stálými dešti promočeno a úplně zahnědlé. Proto letos
skládá se seno hojně na sušáky a na ostrévky. Začátkem července bylo ještě mnoho luk neposečeno,
tráva na lukách stárla a vespod zahnívala. Ještě v
polovině července nebyla senoseč skončena, neboť
téměř denně pršelo. Obilí v té době bylo ještě zelené, dozrávalo teprve začátkem srpna. Žně začaly
4.srpna na Vinohrádku. V následujících dnech se
pomalu dostaly žně do proudu, avšak brzy uvázly
opět pro špatné počasí...
Špatné počasí o žních vyvolávalo obavy o sklizeň. Proto byly nařizovány a organizovány pomocné sklizňové brigády na závodech. Učitelé pomáhali při sklizňových pracích u příbuzných nebo

u známých. Výpomocné brigády byly volány hlavně na pomoc JZD, avšak i soukromě hospodařící
rolníci byli vyzváni,aby oznámili na místním národním výboru, jenž pomocné brigády organizuje
a řídí, kolik lidí potřebují na výpomoc. Celkově
však jen velmi málo se rolníci přihlásili o přidělování pomocných pracovních sil. Sklízejí většinou
sami, ačkoliv je v zemědělství velký nedostatek
pracovních sil. Pro žňové práce nekonaly se ve
Vizovicích mírové slavnosti připravované 14.8.
Místo toho byla poslána brigáda na pole JZD nad
Čamínky, kde byl pokosen lán o výměře 15 měřic.
Postup žňových prací je na MNV zaznamenáván
diagramem na zvláštní tabuli. Na MNV je zřízeno tzv. žňové agitační středisko, jehož úkolem je
řídit žňové práce v obci. Zaznamenává se tu denně kolik % bylo posečeno obilí, kolik vymláceno,
kolik obilí dodáno do výkupního družstva a kolik
% půdy bylo podmítnuto. Přesto žně pokračují
pomalu. Ještě 17.8. byla všechna úroda na polích.
Mandele i panáky jsou stálými dešti promoklé,
půda je rovněž rozmoklá, vodou nasáklá, místy
stojí mandele ve vodě. Obilí v mandelích začalo
klíčit, je “porostlé”. Všechno obilí bylo letos velmi
polehlé, sražené úplně až na zem, plevelem přerostlé. Dalo se séci pouze kosou, proto práce pokračovala pomalu. Žací stroje se nemohly uplatnit.
V druhé polovině srpna se počasí zlepšilo, obilí na
polích vysychalo, ale sváželo se většinou až přímo
k mlátičkám...
...
Neúroda ovoce
Ovoce se letos neurodilo. Jablek nebylo vůbec,
hrušek a trnek (švestek) velmi málo. Proto bylo
třeba ovoce k nám dovážet. Také bramborů se
urodilo letos málo, protože bylo mnoho dešťů.
...
Průmysl
Průmyslové podniky jsou zde tytéž jako v minulých letech. Jsou to: cihelna, výroba brašnářského zboží Svedrup, výroba ovocných šťáv a vín Fruta, výroba drátěných mycích hub, pálenice slivovice
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a borovičky a dřevoobráběcí podnik TON, pod
jehož správu spadá 7 provozoven (Lípa, Kroměříž,
Holešov atd.) z celého kraje Gottwaldovského.
...

kékoliv podpory, častokrát v nouzi a nedostatku.
Musili si při studiu sami vydělávat, třeba kondicemi apod.
...

Ke konci března nastala opět nákupní horečka. Mezi lidmi se šířily pověsti, že bude opět nová
měna a úprava cen. Lidé nakupovali - jen aby
peníze utratili - často i za věci, které nutně nepotřebovali. Tentokrát se však přepočítali, neboť
1.4. nastalo další, již čtvrté snížení cen. Zpráva o
snížení byla veřejnosti sdělena státním rozhlasem
dne 30.března. Snížení cen nastalo opět u průmyslových výrobků, ale ceny potravin, zemědělských
produktů zůstaly nezměněny.
...

12.června konala se ve školním sále oslava Mezinárodního dne dětí, jejím účelem bylo poskytnout žákům řadu radostných chvil a pobavení. V
pořadu vystoupil Valašský krúžek z Vizovic s veselým pásmem valašských písní, tanců a humoru a
pak byly žákům promítnuty 3 ﬁlmy. Nakonec byly
všechny děti poděleny zmrzlinou, kterou připravily dětem maminky z Rady žen a Sdružení rodičů
a přátel školy. Dne 18.června byl školní rok slavnostně zakončen. Letos skončil školní rok dříve
než jiná léta kvůli 1. celostátní spartakiádě v Praze.
Na závěrečné školní slavnosti pronesl úvodní proslov zástupce ředitele Fr. Ševčík. K shromážděným
žákům promluvil pak předseda ONV z Gottwaldova B.Dědek, dále předseda MNV Lad. Košař
a posléze zástupce okr. výboru SČM. Žáci, kteří
prospěli s vyznamenáním u závěrečných zkoušek,
byli obdarováni knihami a stejně tak i žáci, kteří v
něčem vynikli. Potom skládali slib noví pionýři.
Slavnost byla zakončena Písní práce...
Zkušenosti s novými učebnicemi
O prázdninách byli učitelé povoláni do odborných kurzů pro jednotlivé vyučovací předměty,
aby byli seznámeni s opravami v osnovách a učebnicích. Bylo uznáno, že školní učebnice jsou obtížné pro svoji teoretičnost a abstraktnost (zejména
učebnice matematiky) a že jsou přeplněny přílišným množstvím učiva. Tohoto názoru byli nejen
učitelé, kteří první na to poukazovali, ale pak i široká veřejnost a také kruhy lékařské. Proto byly k
učebnicím vydány Metodické stati pro učitele, v
nichž bylo uvedeno, co z předepsaného učiva lze
vypustit, aby žáci nebyli přetěžováni. Dne 26.8.
konala se ve shromažďovacím sále okresní učitelská konference. Sál byl slavnostně vyzdoben. Konferenci zahájil předseda Okresního svazu zaměstnanců školství a předseda školského referátu ONV
v Gottwaldově, Václav Návrat...
Sál byl naplněn do posledního místa učiteli z
celého okresu, kteří byli překvapeni naší školou,
nešetřili slovy obdivu a chvály a namnoze z jejich
slov vyznívala i lítost, když u nich takové podmínky nejsou.

Obchod

Poměry kulturní. Škola

V pondělí 28.3.1955, v den narozenin učitele národů J.A.Komenského, byl stanoven na celém státním území Den učitelů. 26.3. v 18 hodin
uspořádal MNV v rámci této akce besedu s učiteli
a správními zaměstnanci ve školní sborovně a připravil jim pohoštění. 28.3. bylo na školách prázdno a učitelé gottwaldovského okresu shromáždili
se v Gottwaldově, kde bylo promluveno o významu toho dne a práci učitelů. Učitelé, kteří úspěšně
pracují ve škole i ve veřejnosti, byli na této schůzi pochváleni. Z naší školy bylo pochváleno pět
učitelů. Od 1.září je vizovská jedenáctiletá střední
škola již úplná, neboť oproti loňskému roku přibyla zde jedenáctá třída.
Na začátku školního roku byly žákům prodávány učebnice i sešity přímo ve škole. Třídní učitelé
odebrali toto zboží v Narpě hromadně. Od 26.srpna do 13.září bylo 124 žáků na chmelové brigádě
v Drahomyšli na Žatecku. Pod vedením 5 učitelů
načesali 12 400 věrtelů a vydělali si 200 až 600
Kč.
Stipendia
Někteří žáci na vyšším (středním) stupni naší
školy pobírají měsíčně až 310 Kč stipendia. Stipendium je odstupňováno podle majetkových,
příjmových poměrů i zaměstnání rodičů a jiných
sociálních hledisek. Při tak vysokém stipendiu neznamená studium žádné zatížení ﬁnanční pro rodiče, když studenti bydlí buď doma v místě nebo
dojíždějí denně vlakem nebo autobusem. Dříve se
nemajetným studentům studovalo těžko, bez ja-

Mezinárodní den dětí
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Pečovatelská služba v okrsku Vizovice bez obav
Milí spoluobčané,
v řízení pečovatelské služby se udála od 1.6.2005 změna, kterou bych ráda dala ve známost, s cílem předejít možnému nedorozumění a obavám. Pečovatelská služba byla převedena po konkurzním řízení ze zřizovatele města Vizovice na privátní subjekt. Pro
uživatele pečovatelské služby se v tomto okamžiku naprosto nic nemění. Rozvážka obědů a nabídka služeb je zachována v plném
rozsahu. Cílem provozovatele je rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb tak, aby byly pružné a reagovaly na aktuální potřeby žadatelů.
Služba bude nepřetržitá 24 hodin denně včetně víkendů. Byla vypracována koncepce, kterou si dovolím ve zkratce předložit. Autorka
si je vědoma, že dosažení všech cílů je z oblasti snů. Postupnou realizací alespoň některých z nich, by se značně zlepšila kvalita života
některých našich spoluobčanů. Proto prosím všechny, kteří k této problematice mají co říct, o spolupráci. Veškeré rady a připomínky
jsou nesmírně cenné a budou brány v potaz. Forma jakékoliv pomoci je vítána.
Prosím Vás, kteří vlastní jakékoli rehabilitační kompenzační pomůcky a staly se u nich doma nadbytečnými, o jejich poskytnutí
k dispozici potřebným, do pečovatelského domu.
Cíl koncepce: Vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta tak, aby mohl žít co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí. Tento princip předpokládá i vlastní aktivní přístup klienta a jeho blízkých.
Cílová skupina: Všichni občané, kteří si pro nemoc či stáří nemohou zabezpečit úkony běžného denního života vlastními silami
nebo s pomocí rodiny či přátel.
Krátkodobé cíle
1. zajistit kontinuitu, zkvalitnění a rozšíření pečovatelské služby v daném okrsku
2. zabezpečit dietní stravování
3. vybudovat sklad kompenzačních pomůcek k pronájmu pro potřebné (elektrická polohovatelná lůžka, zvedáky, vozíky, chodítka,
atd.)
4. zajistit telekontaktní péči - nepřetržitá telefonní služba zajišťující sociální a zdravotní pomoc občanům, kteří se ocitnou v tísni
- využití mobilního telefonu
5. zabezpečit asistenční službu - doprovod nejen k lékaři (na úřady, na kulturní akce, do divadla, z jiných důvodů)
6. otevřít nebytové prostory v DPS širší veřejnosti - denní kavárna, kulturní činnost, cvičení pro seniory
7. zajistit prodej kompenzačních a doplňkových pomůcek pro ošetřování a ošetřovatelskou rehabilitaci
8. zdokonalit mobilní hospic (péče o umírající v jejich domově) těsná spolupráce s obvodními lékaři
9- zajistit respitní péči (zajištění krátkodobé péče o klienta z důvodů poskytnutí odpočinku osobě pečující)
- domácí (ve vlastním sociálním prostředí klienta)
- pobytová (využitím nebytových prostor DPS) nepřetržitý provoz
10. nabídka praní a oprav prádla i pro širokou veřejnost
11. nabídka drobných oprav v domácnosti
12. zajistit kadeřnici, pedikérku, masérku, v případě zájmu, do domácností
13. využít všech zkušeností lidí, kteří mají nemocné své blízké, starají se o ně doma a rádi by se o své poznatky podělili
14. zajistit sociálně právní poradenství
15. spolupracovat velice těsně s obecními úřady všech zainteresovaných obcí
Střednědobé cíle
16. denní stacionář, Alzheimerovo onemocnění, roztroušená skleroza a všechny typy degenerativního onemocnění, všichni potřební
17. výstavy pro veřejnost
18. internet k dispozici širší veřejnosti, práce na počítači pro seniory
19. dny otevřených dveří - měření krevního tlaku pro veřejnost (studentky zdr.školy)
20. zapojit do péče dobrovolníky - vyplnit volný čas klientů (čtení knih, přátelské posezení, procházka, drobná pomoc). Věřím, že
mnozí lidé důchodového věku, kteří jsou v dobré fyzické kondici, by tímto způsobem našli nový životní smysl
21. spolupráce s místní ZŠ, MŠ, LŠU, SOŠ a SOUs, knihovnou, atd.
22. spolupráce s místním klubem důchodců a všemi spolky mající o spolupráci zájem
23. spolupráce s BN Zlín, nemocnicí Milosrdných bratří ve Vizovicích
24. spolupráce se zdravotnickou školou Zlín (praxe studentek respitní péče, domácí péče, denní stacionář...)
25. umožnit aktivnější život občanům s postižením, kteří v našem městě a regionu žijí a převážnou část svého času tráví sami doma
bez činnosti
26. získat ke spolupráci příslušníky jejich rodin
27. získat ke spolupráci ergoterapeuta
Dlouhodobé cíle
28. získat objekt v katastru města k zajištění rezidenčních služeb pro občany, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje žít samostatně
ve vlastním domově a potřebují 24 hodinovou péči
doplňkové služby
29. úklidové služby i pro veřejnosst
30. hlídání dětí
31. ?...
Těším se na vaše názory a předem děkuji za připomínky.
Radomíra Pečeňová
mobil: 604 85 15 44 e-mail: radpe@seznam.cz
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Vzpomínka na MUDr. Jiřího Flégla,
ředitele nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
7.května jsme se při mši sv. a pohřebních obřadech v kostele
v Novém Hrozenkově rozloučili s našim primářem MUDr. Jiřím
Fléglem. Narodil se 17.9.1954 v Prostějově rodičům MUDr. Ivanovi a Haně Fléglovým. Otec byl lékařem - biochemikem, matka
učitelkou na základní škole. Brzy se přestěhovali do Brna, kde po
základní devítileté škole vystudoval v letech 1970 - 1974 gymnázium a následně Lékařskou fakultu Univerzity J.E.Purkyně v Brně.
S rodiči a mladší sestrou Ivanou jezdíval často na chalupu do Nového Hrozenkova, kde kromě mnoha krásných zážitků z dětství,
na které rád vzpomínal, se též poznal se svou budoucí manželkou
Helenou. Jejich známost rozhodla o místě jeho prvního pracoviště. 1.8.1980 nastoupil do nemocnice na Vsetíně. Toužil být chirurgem, a proto začal pracovat na chirurgickém oddělení. Na přání primáře interny
MUDr. Hrabala přešel brzy na interní oddělení, kde se připravil na 1. a 2. atestaci z vnitřního
lékařství a pracoval zde až do r. 1993. Krátce po ukončení povinné roční vojenské služby v Rokycanech se v r.1981 oženil s Helenou Kretovou a spolu se usadili v domě rodičů manželky v Karolínce a asi po roce manželství ve vlastním bytě na Vsetíně. V r. 1987 se jim narodil první syn Jiří a
r. 1992 druhý syn Štěpán. V r. 1993 byl osloven řádem Milosrdných bratří, aby pomohl obnovit
činnost řádové nemocnice ve Vizovicích, která byla v padesátých letech nastupujícím režimem
násilně přerušena. Nejdříve váhal, protože úkol to nebyl jednoduchý a výsledek nejistý. Vybral si
první spolupracovníky a spolu se s nadšením pustili do práce. Byl jmenován ředitelem a primářem
nemocnice, ve které postupně začalo fungovat interní oddělení a ambulance, rehabilitace, biochemická a hematologická laboratoř, rentgen a ultrazvuk.
Svou práci i nemocnici měl rád. Miloval medicínu, ale svou práci se snažil chápat jako službu všem, kteří ji potřebují, zvláště těm nejslabším a nejpotřebnějším: chtěl budovat nemocnici s
lidskou tváří v duchu řádového hesla “Skrze tělo k duši”. Svým osobitým humorem a verši, které
sypal z rukávu, nadlehčoval utrpení nemocných a nás povzbuzoval v práci. Vysloužil si tím titul
“primář šprýmař” a nemocnici vtiskl nezrušitelné znamení. Miloval život, svobodu a radost. Kromě práce v nemocnici ve Vizovicích sloužil na interně a rychlé záchranné pomoci ve Vsetíně, učil
na Střední zdravotnické škole na Vsetíně a v posledních letech byl činný i jako člen vsetínského
zastupitelstva. Jeho “velkou láskou” byla cykloturistika, která se mu stala osudnou. Od jara do
podzimu jezdíval denně do práce na kole po valašských kopcích, netušil, stejně jako nikdo z nás,
že to bude naposledy. V obci Pindula mezi Rožnovem a Frenštátem p.R. byl při odbočování doleva
ke kolibě sražen za ním jedoucím autem a tomuto neštěstí na místě podlehl.
Věříme, že jeho láska k nemocnici, pacientům i nám trvá i dnes a bude nám nadále fandit a
pomáhat. Proto mu i tímto způsobem vyjadřujeme za všechno a za všechny náš dík.
MUDr. Zdislava Tělupilová

VIZOVSKÉ NOVINY  24

Zemřel Doc. PhDr. Ludvík Kunz, CSc.
“Milí a drazí,
vy nevíte, jak jsem ve Vizovicích šťasten,
tak říkajíc jako člověk vázaný srdcem a duší na pracoviště, které jej živilo.”...
Doc. PhDr.Ludvík Kunz, CSc., 1999
20.května 2005 zemřel ve věku nedožitých 91 let Doc.PhDr. Ludvík Kunz, CSc.
Přední osobnost české etnograﬁe a folkloristiky, nositel několika vyznamenání, vědec mezinárodního
významu.
V letech 1940 - 1944 učil na měšťanské škole ve Vizovicích, kde byl jedním ze zakladatelů Krajinského muzea (stejně jako Gustav Imrýšek, se kterým spolupracoval a trvale byl v kontaktu). Pro vznikající
sbírkový fond shromažďoval především doklady lidové kultury. Velmi blízký byl jeho vztah k časopisu
Podřevnicko, kterému několikrát pomáhal k opětovnému vydávání po předešlých zákazech. Redigoval a
přispíval do všech časopisů a sborníků vydávaných na Valašsku. Výsledkem jeho práce jsou stovky knižních a časopiseckých titulů. Velmi příznivě přijal a ocenil vybudování expozice Domácká výroba dřevěného nářadí na Podřevnicku, vybudované ve vizovickém zámku v roce 1963 Muzeem jihovýchodní
Moravy ve Zlíně. V expozici se uplatnil také sbírkový fond Krajinského muzea ve Vizovicích. Svou odbornou prací se Ludvík Kunz celoživotně věnoval valašskému regionu. Jeho zájem o region neochaboval
ani v pozdějíších letech. Jak velký přínos měl Ludvík Kunz pro české a zejména moravské národopisce
vyjádřil ve svém přání ke Kunzovým osmdesátinám v časopise Podřevnicko č. 2/1994 Karel Pavlištík:
“...získali od něj pro svou vlastní práci neocenitelný vklad: vědomí nepředstírané úcty k hodnotám
vytvořeným předchozími generacemi... za to a za mnoho dalších odborných znalostí i za lidské porozumění v dobách zlých patří jubilantovi mé poděkování osobní. Osud obdařil doc. Ludvíka Kunze
dobrým zdravím, činorodou povahou a odbornou erudicí. Žádný z těchto vzácných darů nepromarnil.
Všechny jsou v jeho životním díle zúročeny měrou vrchovatou...”
Je nesporné, že život a dílo Ludvíka Kunze zaslouží uznání a projev úcty. Bylo a bude přínosem a
inspirací pro všechny, kteří se s Ludvíkem Kunzem setkali a setkají. Ať už to bylo osobně nebo díky jeho
obsáhlé celoživotní vědecké práci.
Krátký životopis
Ludvík Kunz se narodil 26.8.1914 v Osíčku u Bystřice pod Hostýnem. Vyučil se zedníkem, pracoval
jako stavitelský kreslič a technik a současně vystudoval učitelský ústav ve Val.Meziříčí. Učil na různých
školách na Moravě a ve Slezsku a zároveň studoval na brněnské konzervatoři hru na kontrabas. Složil
doplňující maturitu na reálném i klasickém gymnáziu. Absolvoval etnograﬁi, archeologii a hudební
vědu. Víc než třicet let pracoval jako vědecký pracovník v Moravském muzeu v Brně a přednášel na
ﬁlozoﬁckých fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Věnoval se tradiční hudbě, sběru hudebního folklóru
a folklórním muzikám. Založil a řídil Etnograﬁcký ústav Moravského zemského muzea v Brně a vytvořil
národopisnou expozici Lid v pěti generacích. Zde založil i edici Etnograﬁka a malé tisky. Jeho úsilím
je vybudována expozice Nástroje lidové hudby v ČR ve Strážnici. Po II. svět.válce byl členem Zemské
kulturní rady. Podílel se na přípravě prvních dvou ročníků MFF ve Strážnici, Hudeckých dnů Slávka
Volavého, spolupracoval na tvorbě pořadů i sborníků valašského souboru Kašava. Byl dlouholetým
redaktorem mezinárodního časopisu Demos a v r. 1993 spolu - organizátorem 2.světového kongresu
cimbalistů.
Alena Marvanová
VIZOVSKÉ NOVINY  25

Poděkování
Rádi bychom poděkovali p. starostovi Ing. V.Sušilovi a p. místostarostce Mgr. A.Marvanové, kteří bezprostředně po nehodě, kdy nám do RD naboural kamion, nabídli náhradní ubytování a vypomohli i ﬁnanční částkou.
Pan Ing. J.Hala ze staveb.odboru neprodleně zajistil statika a postaral se o nutné vyřízení písemností. Náš dík patří
i p. Ing. F.Kmínkovi a p. P.Kouřilovi, kteří nám po celou dobu ochotně pomáhali při jednání s pojišťovnou.
Moc si jejich pomoci vážíme a děkujeme.
K.a J. Mikeskovi
Naše poděkování patří předsedovi představenstva a generálnímu řediteli RUDOLF JELÍNEK, a.s. Ing. Pavlu
Dvořáčkovi, který zajistil ﬁnanční dar pro centrum dětí a mládeže VITEK ve Vizovicích.
NZDM VITEK zahájilo 20.května svou činnost v nových prostorách na Masarykově náměstí 418. Díky pochopení zastupitelů města Vizovice a odboru Nemovitosti města Vizovice byly prostory rekonstruovány a dány k
dispozici aktivitám centra, které působí ve městě od října 2003. Děkujeme všem, kteří nám pomohli tento záměr
uskutečnit a v nových, pro nás výhodnějších prostorách, dále působit.
Za centrum VITEK
Mgr. Kamila Poláchová a Mgr. Miloš Vavrečka
Nemocnice Milosrdných bratří dokončila na konci minulého roku rekonstrukci parku kolem objektu nemocnice. Zbývalo doplnit park potřebnými lavicemi pro odpočinek pacientů a jejich návštěv. Této úlohy se ochotně
ujal pan PhMr. Miloš Žabka. Získal od občanů města Vizovice a od ﬁrem potřebné ﬁnance. Lavice jsme zakoupili
od ﬁrmy SEADD spol. s r.o. ze Zerzavic u Starého Města. Naše upřímné poděkování patří panu PhMr. Žabkovi a
všem níže uvedeným sponzorům, díky kterým park v nemocnici plní opět svou funkci. Ještě jednou děkujeme.

1. Pan ing. Vít Sušila - starosta
2. Pan ing. František Trávníček, Lazy I/142, Zlín
3. Firma Ellux Glück, pan Zdeněk Glück, Říčanská 1178, Vizovice - 2 ks
4. Firma Rudolf Jelínek, pan ing. Dvořáček, Razov 472, Vizovice
5. Pan PharmDr. Bohumil Hanák, Lékárna MB Vizovice, 4 ks
6. Paní Magda Šmídová, Štěpský dvůr, Vizovice
7. Firma Rostra, pan ing. Petr Mikulčík, Říčanská 989, Vizovice
8. Firma Trnky-Brnky, pan Richard Jaroněk, Lázeňská 1150, Vizovice
9. Firma Global Enterprises, pan Stanislav Kubíček, Říčanská 294, Vizovice
10. Firma CORIS, pan Vladimír Odložil, Říčanská 1251, Vizovice
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vedení nemocnice Milosrdných bratří
ve Vizovicích

INZERCE
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Není to tak dlouho, co jsem Vám přál vše
nejlepší k novému roku a dnes se blíží prázdniny
a s tím spojený čas dovolených. Už několikátý
rok je letní čas na našem útvaru spojený se
zabezpečením hudebních festivalů, které se
konají v areálu likérky Rudolf Jelínek a.s.
Jako první v červnu nás čeká Valašský
Frgál, v červenci Masters of Rock a v srpnu
tradiční Vizovické Trnkobraní. Všechny tyto
festivaly, ale hlavně Masters a Trnkobraní budou
vyžadovat maximální nasazení sil zdejšího
oddělení. Chtěl bych Vás v souvislosti s letními
festivaly požádat o trpělivost na straně jedné a o
součinnost na straně druhé. Bez Vaší pomoci se
v mnohých případech neobejdeme. Netečnost
vůči různým formám protizákonného jednání
není v tomto případě na místě.
To jsou vyhlídky na léto. Pevně věřím,
že stejně jako v minulých letech zabezpečení
všech chystaných festivalů zvládneme, a že tyto
festivaly nezpůsobí v životě místních obyvatel
zbytečné starosti.
Pokud jsem hovořil o součinnosti mezi
námi a Vámi, rád bych v této souvislosti
vzpomenul jeden případ, na kterém mohu
demonstrovat vzorový přístup jedné obyvatelky
Slušovic, která svým detektivními schopnostmi
napomohla k odhalení pachatele trestného činu
krádeže.
Jelikož se jedná o případ zdaleka
nezapomenutelný, nebudu zacházet do přesných
detailů a jen v kostce Vás seznámím s fakty. Mladá
žena, která mj. pracuje jako soukromá učitelka
cizích jazyků a soukromé hodiny poskytuje ve
svém rodinném domě, učila žákyni, se kterou
měla poměrně přátelský vztah. Po jedné z hodin
učitelka zjistila, že z obálky uložené v šuplíku
stolu schází ﬁnanční hotovost. Učitelka pojala
podezření na svoji žákyni, protože ta měla prostor
k samostatnému pohybu po pokoji v době, kdy
učitelka připravovala nějaký nápoj. Na příští
hodinu se učitelka připravila tak, že nainstalovala
vlastní kameru, aby mohla žákyni v době své
nepřítomnosti v pokoji pozorovat. Po zhlédnutí

záznamu bylo zřejmé, že žákyně je velmi zvědavá
a nahlíží právě do těch šuplíků, kde jsou uloženy
peníze. Další týden, to už za přítomnosti nás,
probíhala hodina opět ve stejném duchu. Když
učitelka nabídla své žákyni nápoj odešla z
pokoje a žákyně odcizila další ﬁnanční hotovost.
Po příchodu učitelky se tvářila, jakoby bylo vše
v naprostém pořádku. Žákyně neměla tušení,
že byla celou dobu pozorována. O to bylo pro
ni větší překvapení, když hned po odchodu z
domu učitelky musela nastoupit do služebního
vozidla PČR. Ke svému jednání se samozřejmě
doznala a myslím, že ještě dnes, když si na tento
případ vzpomene, jí naskakuje husí kůže.
Tak to byl jeden z případů, se kterými se
nesetkáváme příliš často. Šikovné paní učitelce s
detektivními schopnostmi patří velký dík.
Jen v krátkosti se vrátím k nápadu trestné
činnosti a přestupků za uplynuté období.
Od začátku letošního roku evidujeme
110 trestných činů, což je přibližně stejně jako
ve stejnou dobu v loňském roce. Z avizovaných
110 případů se orgánům ČR podařilo objasnit
cca 67 případů, z čehož plyne objasněnost cca
62%.
Pokud jde o nápad přestupků, zaevidovali
jsme od začátku roku 215 případů. I v tomto
případě se jedná o přibližně stejný počet, jak v
loňském roce.
Jaká je situace v oblasti blokových pokut?
Od začátku roku naši policisté udělili cca 800
blokových pokut, na kterých od přestupců
vybrali částku cca 350.000,- Kč
Dovolte mi, abych Vám popřál co
nejklidněji strávenou dovolenou, na které je
potřeba si odpočinout od každodenních starostí
a stresů.

Kpt. Bc. Pavel Nesvatba
vedoucí oddělení
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