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Za chvíli zvoní…
J. A. Komenský - Via Lucis:
Přirozenost lidská si neukládá cílů
žití než vyučovat a učit se, protože
oko se nenasytí díváním ani ucho
slyšením.“
Škola je těhotná životem,
který dává smysl. Učí mysl, cvičí
tělo. Otevírá oku obzory a uším
zvuky. Kam dohlédnou a co uslyší
v novém školním roce? Kam prostoupí umění učitelů na cestě k dětské duši, chuť dětí porozumět?
Otázky, jež nás nutí přemýšlet
a vnímat svět kolem sebe očima
z lavice, očima od tabule. Nutí
nás vstupovat na parket mládí
a dospívání a dopřát oběma,
žáku i učiteli společná přání. Aby
na večírku, na konci školního

roku, mohli jedni druhé vyzvat
k tanci, vyjádřit radost z nového
vidění i myšlení, které odpovídá
přirozenosti, záměru Stvořitele.
Škola má své sourozence,
rodiče, přátele dětí, vzory o nichž
sní. I ti jsou přizváni k poznání.
I ti si mohou přát, aby děti i učitelé byli s nimi jedna rodina. Ne
soupeři, a ne pábitelé, ale lidé, kteří
se chtějí učit i vyučovat. Společně
hledat a vážit si poslání školy,
která je znovu připravená k životu.
Těhotná věděním i poznáním.
Smíme ji provázet, sdílet její
touhy a přání, žít s ní v těžkostech
i ve zklamání. Vždyť je to škola
života. Za chvíli zvoní…
Miloš Vavrečka

ČÍSLO 7-8

CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME
– Výňatky z kroniky před 50-ti lety
– Vizovické zámecké kulturní léto
– Memoriál L. Dintery
– Jak jsem hubil slimáky
– Vizovice - léčebné místo
– Trnkobraní pokračuje

Konec léta
Svatý Vavřinec
první podzimec...
léto dej mi šek
kvete ibišek.
(M.B.)

Divizna
Na téhle květové holi slunce předvádí svou sílu. Kam ji zarazí,
tam taky kvete, ať je to do skály nebo do země. V té skále nemá tolik
hojnosti na listy, ale kvete obrovská, přeobrovská mezi našimi bylinami, opravdu největší z nich. A také tak dlouho smrti se brání, dokud
jen trochu slunce denně uvidí. Její květy nedorůstají jen na vrcholu,
ale vracejí se po celém stonku, neboť je jich tolik, že všechna poupata
najednou se tam nevejdou. A tak ostatní čekají, a proto tahle sluneční
hůl je ve květu několik týdnů. A při tom, co všechno ještě má na lidské
bolesti. To vše vytáhla ze slunce a ze skal. Snad na dvanáct nemocí
ji člověk volá a když nepomůže na všechny, alespoň neuškodí.
(Z knihy “Kytička Jos. Nerudy” vybrala ZŠ)
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Foto: Radka Štalmachová

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Veřejná vyhláška Krajského úřadu Zlínského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje vydává Veřejnou
vyhlášku o zahájení projednání a vystavení k veřejnému
nahlédnutí následujících dokumentů:
1. Návrh zadání územního plánu velkého územního
celku Zlínského kraje dle ust. §20 a ust. § 21 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon);
2. Posouzení vlivů navrhovaného řešení na životní
prostředí dle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 244/1992,
o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na
životní prostředí, v posledním znění;
3. Hodnocení důsledků navržené koncepce na území
evropsky významné lokality a ptačí oblasti na území
Zlínského kraje a stav jejich ochrany dle ust. § 45h
a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování na základě ust. § 12 písm. b) stavebního
zákona oznamuje tímto zahájení výše jmenovaných
dokumentů a jejich vystavení k veřejnému nahlédnutí
od 26. července 2005 do 11. října 2005 na Krajském
úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování

a stavebního řádu, Třída Tomaše Bati 21, 761 90 Zlín,
12. etáž, číslo dveří 1220 nebo na webových stránkách
Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz
Veřejné projednání s odborným výkladem pro
veřejnost Zlínského kraje se uskuteční dne 26. září 2005
ve 13:00 hod. v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
K vystaveným dokumentům může každý uplatnit své
připomínky, dotčené orgány územního plánování, tj.
všechny obce Zlínského kraje, mohou uplatnit své
námitky. Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva
jsou dotčena veřejně prospěšnými stavbami vymezenými v čistopisu Územní prognózy Zlínského kraje,
mohou podat své námitky ve lhůtě do 11. října 2005.
K připomínkám a námitkám podaným po této lhůtě se
nepřihlíží.
Připomínky a námitky zasílejte na adresu:
Krajský úřad Zlínského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Ing. Alena Miklová
vedoucí odboru územního plánování a stav. řádu

Malé ekologické havárie
V běžném životě jsme si ve většině případů přivykli
bez hlubšího zamyšlení číst v tisku titulky a články
popisující ekologické havárie a jejich dopad na životní
prostředí. Nad velkými haváriemi se občas pozastavíme, zejména pokud způsobené škody dosahují
velkých finančních hodnot. Vliv na životní prostředí
a potažmo na nás všechny pak většina z nás vede
v podvědomí jako odstrašující případ, ale to je asi tak
vše. Kromě velkých ekologických havárií, které jsou
ve většině případů způsobeny nedbalostí lidského faktoru, se často vyskytují i havárie menšího - lokálního
významu, které mohou způsobit např. úhyn vodních živočichů, znečistit ovzduší apod. I zde se jedná
o selhání člověka, která zůstávají bez povšimnutí, ačkoli
i tyto drobné havárie se odráží na životním prostředí a
týkají se tedy nás všech. Za tato jednání je sice možno,
dle přestupkového zákona, uložit občanovi ve správním

řízení sankci do výše Kč 50 000, avšak některé škody
jsou již nevratné, regenerace přírodního prostředí příliš
dlouhá a finančně nevyčíslitelná. Zarážející však je
pokud někdo z nás přírodu ničí svým bezohledným
jednáním zcela záměrně. Myslím, že takovéto jednání by nemělo zůstávat bez povštimnutí. I tito naši
spoluobčané by měli platit sankce v plné výši, i když
ani tak se nezabrání škodám, které způsobili nám
všem. Věřím, že kromě nás všech se nad těmito řádky
zamyslí zejména náš spoluobčan z Lázeňské ulice, který
v sobotu dne 25. června 2005 před polednem vypustil
do Želechovského potoka saponáty v množství, které
8x překročilo povolený limit pro obsah tenzidů
ve vodním toku. Při odstraňování této ekologické
havárie zasahoval sbor Hasičského záchranného sboru
ve Zlíně a Policie České republiky.
OSŽP
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ŠKOLY
Mezinárodní seminář Novinky
v pedagogické a školní psychologii po jedenácté ve Zlíně
Společenské změny po roce 1989 přinesly s sebou
mnoho nových témat a nikoliv posledními z nich byla
nutnost komunikace učitelů, psychologů a rodičů.
Patnáct let po těchto událostech společnost s údivem
zjišťuje, že nám děti chodí za školu nejen kouřit, ale
také se podřezávat. To je jen okraj nepříjemných informací, které se bohužel musely na veřejnosti objevit. To
je jen kapka z mnohých alarmujících událostí ze života
dětí a mládeže, které jsme mohli v posledních měsících
a letech zaznamenat.
Navíc na našich školách v poslední době narůstá
počet žáků s různými zvláštnostmi, potřebami, potížemi.
Po učitelích se stále více žádá, aby si osvojili pedagogicko-psychologické dovednosti a nebyli jen mechanickým převodem oficiálního moudra. V roce 1992 se
poprvé konal ve Zlíně, v Československé republice,
a tedy uprostřed tehdy ještě společného státu, seminář
nazvaný Novinky ve školní a pedagogické psychologii.
Organizátoři jím chtěli nejen otevřít aktuální témata,
ale hlavně seznámit zájemce s evropským, případně
světovým myšlením na téma školní psychologie. Dluh
v této oblasti za posledních čtyřicet let byl jistě zřejmý.
Ve Zlíně, na půdě tehdy Fakulty technologické, se
sešlo asi 40 zájemců nejen z celé republiky, ale napříč
řadou profesí, které se zabývají výchovou a vzděláním
mládeže. To byla zajímavá zvláštnost. Zatímco bylo
vždy zvykem setkávání jednotlivých profesí odděleně,
zde se setkali oslovení učitelé základních škol, zvláštních
škol, středních škol, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, speciálních center s učiteli a vědci
z psychologických a pedagogických pracovišť vysokých

škol. To, že zazněly referáty aktuální a potřebné,
dosvědčila skutečnost, že seminář začínal v pátek ráno
v přípravném týdnu před zahájením školního roku
s počtem 40 účastníků a skončil v sobotu ve čtrnáct
hodin se stejným počtem účastníků a navíc s usnesením
stejnou akci za rok opakovat.
Roky běžely, místo jedné republiky jsme dostali
dvě, z města Zlína se stalo město pohraniční a poté
krajské. Ale tradice setkávání a sdílení aktuálních témat
pracovníky všech typů škol trvá. Nyní už na pozadí
mezinárodním a pod odbornou záštitou Asociace školní
psychologie SR a ČR. Na setkávání se také v některých
ročnících podílela slovenská univerzitní města. V tomto
roce se od 25. do 27. srpna koná již 11. ročník. Počet
přihlášených účastníků přesáhl číslici 100. Kromě
tradičních témat se letos hlavním motivem setkání stalo
utvoření školních poradenských pracovišť a spolupráce
školy a školního psychologa nebo speciálního pedagoga. Letošní seminář je finančně podpořen Nadací
Tomáše Bati a Evropským sociálním fondem, protože
řeší zavedení působení školních psychologů a speciálních pedagogů v systému škol. To je dlouhodobý úkol,
který reaguje na odraz společenských změn ve školním
a rodinném prostředí. Je to jedna z odpovědí na alarmující posuny v potřebách a chování žáků a nutnost tuto
situaci řešit.
Takže koncem srpna bude hostit aula univerzity
Tomáše Bati společenskou a odbornou událost mezinárodního významu, kterou bychom měli v krajském
městě rozhodně zaznamenat.
Mgr. Jiří Ludvíček, koordinátor setkání

Nadace města Vizovic upozorňuje
Nadace města Vizovic upozorňuje zájemce - vysokoškoláky - na termín podání žádostí o příspěvek na
studium. Termín je 30. 9. 2005. Přepoklady pro
přiznání a výši příspěvku jsou: žadatel je trvale
hlášen ve Vizovicích, věk nepřekročil 25 let (může
dosáhnout ve studijním roce, ve kterém o příspěvek
žádá), doloží, že úspěšně dokončil poslední semestr,
sociální potřebnost a finanční možnosti NADACE.

Žádosti zasílejte na adresu:
NADACE MĚSTA VIZOVICE
nám. T,G.Masarykaa 1007
763 12 Vizovice
Nebo je můžete osobně předat na Městském úřadě
Vizovice paní Ing. Žalmánkové.
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Vodácko-turistický putovní tábor 2005
Pořadatelem letošního letního tábora byl oddíl TOM Čižici 19 178 Vizovice
a DDM Astra Vizovice. Tábora se po předchozí vodácké přípravě zúčastnilo 21 dětí,
průměrný věk 12 let. V průběhu 13 dní účastníci absolvovali vodácký sjezd Vltavy
z Vyššího Brodu až do Zlaté Koruny a mnohdy svou vodáckou zdatností překvapovali
i dospělé zkušené vodáky. Zde však tábor čekala vydatná dešťová potopa. Proto další
dny strávené v tělocvičně a na ubytovně ve Zlaté Koruně byly převážně věnovány turisticko poznávací činnosti - prohlídkám Českého Krumlova, návštěvě blízké rozhledny
a dalších kulturních a turistických pamětihodností.
Poslední čtyři dny strávené na typické jihočeské chalupě v Pořešíně, nedaleko Kaplic, byly tak trochu
i odpočinkem a příjemnou změnou po předchozích náročných dnech. V průběhu tábora nebylo úrazů a nemocí
a snad všichni účastníci tábora si přivezli domů mnoho nezapomenutelných zážitků a vzpomínek. O to víc si
zaslouží uznání a poděkování sponzoři tábora - pan Břetislav Sovjak a zejména pak Zdeněk a Jana Čižmářovi,
kteří po celou dobu tábora nejen zajišťovali přepravu materiálu a zavazadel.
Zdeňka Šimoníková

Výprava za medvědy do „Medvědí”
Učíme se tábořit aneb třetí lovecká výprava za medvědy do „Medvědí”, kterou pořádají vždy závěrem června
DDM Astra a TOM Čižici Vizovice. Tradiční lovecké akce se letos zúčastnilo 19 velmi mladých zálesáků. Stavění
stanů a vaření na lihových vařičích však už pro ně není problémem, starat se o táborový oheň spíše příjemnou
zábavou. Stanování tentokrát bylo příjemně slunečné a ani medvědice děti příliš nevystrašila. Také sobotní
rybářské závody byly pro „zálesáky” velmi úspěšné. Kromě druhého místa si odnesli k večerní hostině pěkný ranec
ryb. Poděkování náleží také rodičům, kteří pomáhali s převozem dětí a jejich zavazadel.
Zdeňka Šimoníková
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Nabídka zájmových kroužků DDM Astra Vizovice
na školní rok 2005 - 2006
Oddělení tělovýchovy a přírodovědy - vedoucí paní Zdeňka Šimoníková:
Aerobik pro dívky od 9 do 13 let, vedoucí slečna Ivona Rozsypálková
Zdravotní cvičení pro děti předškolního a mladšího škol.věku,
vedoucí paní Zdeňka Šimoníková
Cvičení rodičů s dětmi,vedoucí paní Irena Karásková
Baby studio - cvičení pro děti předškol.věku, vedoucí paní Lenka Babáčková
Kalanetika pro dívky ve věku od 12 do 18 let, vedoucí paní Zdeňka Šimoníková
Kalanetika pro ženy, vedoucí paní Lenka Babáčková
Florbal - pro chlapce 1.-4.tříd, vedoucí pan Martin Žáček
Správní kluci - míčové hry, chlapci od 6 do 9 let, vedoucí paní Zd.Šimoníková
Stolní tenis - hoši i dívky ve věku od 7 do 12 let
RC auta1:18 - jízda s modely aut, pro hochy i dívky, vedoucí pan Fr.Stodola
Pomáháme zemi, máme rádi zvířata - pro hochy i dívky od 6 do 11 let,
vedoucí paní Zdeňka Šimoníková
Sportovní hry - určeno dětem v Jasenné, Zádveřicích a Bratřejově
Lyžařský kurz - pro děti od 6 do 12 let, pololetní prázdniny 2006
Přírodovědný kroužek v Jasenné, vedoucí paní Iva Mynářová
Rybářský kroužek - pro chlapce od 3.třídy
Oddělení spol.věd a estetiky - vedoucí slečna Hana Matyáštíková:
Výtvarný kroužek - kresba, malba, různé techniky, práce s přírodninami, určeno
pro děti od 7 do 12 let, vedoucí slečna Hana Matyáštíková
Výtvarný kroužek pro děti předškolního věku - malba, kresba, stříhání, lepení,
vedoucí Zdeňka Šimoníková
Vaření - pro děti od 7 do 12 let, vedoucí slečna Helena Pšenčíková
Klubíčko - šití, vyšívání, drobné dekorace, práce s přírodninami, pro děti
2. až 4.tříd, vedoucí paní Helena Pšenčíková
Školáček - pro děti 1.tříd, dětské hry, kreslení a zpívání,
vedoucí paní Lenka Babáčková
Hra na kytaru pro začátečníky, vedoucí slečna Helena Pšenčíková
Hra na kytaru pro pokročilé, vedoucí slečna Helena Pšenčíková
Hra na zobcovou flétnu - pro děti od 6 do 11 let,
vedoucí slečna Helena Pšenčíková
Angličtina nejen hrou - pro předškolní věk, začátečníky i pokročilé,
vedoucí slečna Ludmila Blažková
Keramika - určeno pro děti od 7 do 12 let
Modelářský kroužek - určeno pro chlapce od 8 do 12 let
Výtvarný kroužek v Jasenné, vedoucí paní Martina Večerková
Hra na zobcovou flétnu v Jasenné, vedoucí slečna Ludmila Žárská
Raníček - pro nejmenší děti v dopoledních hodinách,
vedoucí slečna Hana Matyáštíková
Dívčí klub - pro dospívající dívky, malování, kosmetika a móda,
vedoucí slečna Hana Matyáštíková
FreeStyle karate - základy bojového umění pro chlapce a dívky

cena 450,- Kč
cena 450,- Kč
cena 500,- Kč
cena 450,- Kč
cena 400,- Kč
cena 500,- Kč
cena 400,- Kč
cena 400,- Kč
cena 300,- Kč
cena 400,- Kč
cena 400,- Kč
cena 300,- Kč
asi 2 200,- Kč
cena 300,- Kč
cena 400,- Kč

cena 500,- Kč
cena 500,- Kč
cena 300,- Kč
cena 300,- Kč
cena 400,- Kč
cena 500,- Kč
cena 500,- Kč
cena 500,- Kč
cena 600,- Kč
cena 700,- Kč
cena 300,- Kč
cena 300,- Kč
cena 300,- Kč
cena 300,- Kč
cena 300,- Kč
cena 400,- Kč

Přihlášky do kroužků budou k dispozici na Domě dětí a mládeže Astra Vizovice od 29.srpna a od 2.září 2005
ve školních třídách u třídních učitelů.
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Jak se nalézají (a ztrácejí) talenty
Do speciální školy ve Vizovicích chodil v minulém školním
roce docela obyčejný kluk z Nedašova PETR VACULÍK.
Prospěch ve škole spíše horší, chování klukovsky obstojné.
Rád a dobře hrál fotbal. Tím se vůbec nevymykal z normálu.
Chytnul-li však do ruky kámen, nebo raději kriketový míček,
jeho prudký švih rukou dostal toto sportovní náčiní daleko
za 70-ti metrovou hranici. Své soupeře porážel o více než
10 metrů. To bez speciálního vrhačského tréninku. Podle slov
sportovních odborníků tak daleko v 15-ti letech neházel ani
4 násobný olympijský vítěz a světový rekordman Jan Železný.
V celorepublikovém finále v Ostravě hodil 75,20 m a jak
jsem již napsal, za ním téměř desetimetrová propast - byl
nejlepší v České republice! Najde v sobě Petr odhodlání k tvrdému tréninku, najde se odborník, který by tento „talent od
Boha” dovedl někdy v budoucnu k nejvyšším vrcholům? A ještě
poznámka na okraj - v naší škole je o rok mladší Radim Holý,
který ač rovněž fotbalista, dokázal v přímém souboji Petra porazit. V jeho možnostech je ještě kvalitnější výkon.
PaedDr. Jan Procházka

KULTURA
Vizovické zámecké kulturní léto
Vizovické zámecké kulturní léto má letos za sebou
již čtyři koncerty. Reprezentační sál Státního zámku
s novou podlahou přivítal 27. května Rautquartet, soubor složený z hráčů filharmonie B. Martinů ze Zlína.
Kromě klasického repertoáru nás zavedl do zlatých let
éry swingu, jazzu a ragtimů a přesvědčil nás o tom,
že každá dobře zahraná muzika dokáže vyvolat krásné
zážitky. Art Trio Bohemia vystoupilo 10. 6. 2005
s programem, ve kterém bylo skladatelské zastoupení
od baroka (Mozart) přes romantismus (Dvořák) až po
technicky náročnou hudbu 20. století (Šostakovič).
V provedení, které bylo po všech stránkách perfektní.
Milé bylo setkání 24. 6. 2005 se známou tváří televize
Prima Martinou Kociánovou, která nám dokázala,
že kromě profese moderátorky umí i jako pěvkyně.
Se souborem Trio Amadeus, složené netradičně ze
dvou klarinetů a fagotu zazpívala duchovní i světské
písně z období baroka. Další známá osobnost, Hana
Maciuchová, nás potěšila 15. 7. 2005 poezií J. Skácela,
i když to byly někdy verše k zamyšlení. Hudebně
literární večer doplňoval na klavír Daniel Wiesner,
který našemu publiku není neznámý.

V další části letošního koncertního cyklu nás čekají
ještě tři akce: v době, kdy se zpracovává toto číslo
Vizovských novin bude 5. 8. 2005 klavírní koncert
Martiny Merunkové, nadějné klavíristky, kterou agentura zařadila na prémiovou listinu mladých interpretů.
Na začátek Trnkobraní 26. 8. 2005 jsme zařadili
koncert, kterému říkáme instrumentální zajímavost.
Navštíví nás soubor Panter Tuba Band, což je sdružení
profesionálních hudebníků ostravských orchestrů, kteří
přednesou skladby pro čtyři tuby buď jako transkripce
děl starých mistrů, nebo originální skladby zahraničních
autorů, kteří své skladby psali právě pro toto obsazení.
Poslední letošní koncert 10. 9. 2005 bude věnován
houslím. Vynikající housloví interpreti Adam Novák
a Bohuslav Matoušek přednesou skladby B. Smetany,
A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka a N. Paganiniho
za klavírního doprovodu Petra Adamce.
V současné době Kruh přátel hudby začíná pracovat
na přípravě sezony 2006 a uvítá náměty svých příznivců,
co bychom pro sezonu příštího roku mohli zařadit do
programu. Výběr hudebních souborů i sólistů je omezen zejména finančními možnostmi KPH.
- jhr -
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Masters of Rock 05 z pohledu města
Třetí červencový víkend Vizovice zažily asi největší
koncentraci návštěvníků ve své historii - na festivalu
Masters of Rock. Proč ne. Hlavní kámen úrazu ale
byl v tom, že velká část účastníků festivalu chtěla
ve Vizovicích i přespávat. Pořadateli avizované tábořiště
však mělo nedostatečnou kapacitu a bylo podle našeho
názoru nedostatečně hygienicky vybavené. Přitom
pořadatelé mohli návštěvnost odhadnout podle počtu
lístků prodaných v předprodeji. V dostatečném
předstihu o velikosti akce neinformovali ani město.
Na tomto místě chci občanům připomenout,

že město ani městský úřad (to není totéž) na svém území
žádné kulturní akce nepovoluje. Tedy ani nemůže
zakázat. K tomu je žádný právní předpis neopravňuje.
Město, konkrétně zastupitelstvo města, může však
podle zákona o obcích obecně závaznou vyhláškou
stanovit obecně platná pravidla pořádání kulturních
a sportovních podniků. Na základě pozitivních i negativních letošních čtyř open air akcí zastupitelstvo tuto
možnost jistě zváží.
Ing. Vít Sušila
starosta

Plavu si ani nevím jak.....
V létě na koupaliště už chodím zřídka, jednak je
to sešlostí věkem a potom nestandardní figurou, která
zvlášť v těchto místech obzvláště vyniká. Usměvavé
paní pokladní, která mě zve do vody, vždy odpovídám,
že jsem si zapomněl plavky a funguje to. Při těchto
návštěvách se člověk neubrání vzpomínkám, tak je
trochu připomenu.
Jak jsem se vůbec naučil plavat? Tak to je docela
zajímavé. Bydleli jsme ve Štěpské u potoka, ve kterém
dříve bylo malému ogarovi vody nad hlavu, ať už to
bylo nad splavem nebo pod ním. Tož jsem tak jednou
přecházel přes splav, najednou mi ujely nohy a už
jsem byl pod ním. No ale z pudu sebezáchovy a abych
rodičům nezpůsobil žal, jsem začal plavat, šak do té
doby jsem ani nevěděl, že to umím. Tož ale nekruťte
hlavou a berte to trochu s rezervou.
Na koupaliště jsme se chodili v prázdniny vyřádit
skoro každý den, i když voda byla někdy chladná.
To jsme potom měli rty modré jak od brusinek a
drkotali zubama, jak když na sečkovici řežete slámu
pro dobytek. Koupaliště se napouštělo jenom z
Čamínského potůčku a jediná čistička bylo hrubé síto
u ústí. Někdy, když se dýl nekoupalo kvůli počasí,
měla voda pěknou zelenou barvu, semtam žabinec a
také žabka. Však hygienici v té době myslím nefungovali. Tam, kde je teď dětský bazén, byla vydlážděná
plocha a za ní skoro po celé šířce dřevěné kabiny.
Ty už byly staré, semtam vypadlý suk nebo škvíra,
čehož jsme jak děcka využívali ke špízování převlékajících se bab nebo cérek. Nevýhodou ale bylo,
že jsme uviděli jenom spodní partie. Převlékající

se zas měli výhodu, že jsme je nemohli podle nich
identifikovat. Na koupališti byl také dřevěný můstek,
na kterém jsme se také pěkně vyřádili. Pořádaly se
soutěže o nejsrandovnější skok. Suverénně nejhodnotnější byl tzv. „bachor”, to znamená dopad na
břicho. Bolelo to jak potvora, ale co by člověk
nevytrpěl pro vítězství. A víte, co to byl za skok
“balík”? Vysvětlím. To se rozběhnete sprintem až
od tenisových kurtů, na kraji bazénu se co nejvíce
odrazíte do výšky, nohy pod koleny přitáhnete
k tělu. Po dopadu na hladinu vznikne hluboká jáma
a ničivá vlna podobná „tsunami”. Toto jsme někdy
používali na plavce plavající od protějšího břehu.
Oběť obyčejně otevřela překvapením ústa, což byla
velká chyba, naštěstí to vždy dobře dopadlo.
Nezapomenutelnými a dlouholetými pracovníky
koupaliště byli paní Trubáková a později Luděk
Dintera. Luděk jako kantor měl obrovskou autoritu a myslím, že to byl právě on, co zavedl trestnou lavici nebo spíše lavici hanby. Zkrátka, když
se ozvala Luďkova píšťalka, všechno ztichlo a Luďa
prstem označil a přivolal provinilce. Ten si potom
na vyhrazené lavici v rohu musel odsedět trest a někdy
to trvalo pěkně dlouho, když se na něj zapomnělo.
Takže když někdy zavítám na vizovské koupaliště
a vidím tu nádherně čistou vodu, člověk se neubrání
vzpomínkám a jestli jsem vás jimi pobavil, tak jsem
rád.
Tož tak.
F.K.
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Trnkobraní je jen jedno! Ve Vizovicích!
Otázka
Co takhle nechat si autorizovat
zakládání kvasů čas
pod názvem „Trnkotřas“?

Pokud znám poměry
Trnkobraní zdejší
bylo by to výstižnější.

Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí
Krajského soudu v Brně a z jeho závěru vyplývá,
že název Trnkobraní mohou používat pouze a výlučně
organizátoři Vizovického Trnkobraní ve Vizovicích.
Odvolání zlínského podnikatele Zdeňka Juráska,
který se několik posledních ročníků podílel na organizaci Trnkobraní, bylo neúspěšné. Zdeněk Jurásek si
v roce 1998 nechal registrovat bez vědomí členů
Kulturně – společenského sdružení Vizovické Trnkobraní ochrannou známku Trnkobraní. V roce 2004 se
nedohodl na podmínkách další spolupráce a rozhodl se
uspořádat festival sám na jiném místě. Z rozhodnutí
Vrchního soudu však vyplývá, že nesmí festival nazývat
v žádném případě Trnkobraním, ani nijak spojovat
minulé ročníky Vizovického Trnkobraní s touto akcí.
Vizovická jízda Krále
Program letošního ročníku Vizovického Trnkobraní
je opravdu nabitý. Samotné zahájení Vizovického
Trnkobraní bude královské. Vizovický rodák a Valašský
král Bolek I. Dobrotivý řečený na „furt“ pojede
společně s Jarmilou Šulákovou, starostou města Vizovic
a zakladatelem Trnkobraní panem Milošem Žabkou
koňským spřežením od vizovické radnice do areálu
likérky R. JELÍNEK a.s. Jízda krále bude zahájena
v pátek 26. 8. 2005 v 18.40 hod. od vizovické radnice,
bude pokračovat ulicí Slušovskou a Nádražní až k areálu likérky RUDOLF JELÍNEK a.s. Tak tedy přijďte
pozdravit v pátek 26. 8. 2005 Valašského krále.
Od 19.00 hod. Bolek Polívka slavnostně zahájí
38. ročník Vizovického Trnkobraní v areálu likérky
RUDOLF JELÍNEK a.s. Součástí slavnostního zahájení

Nezaváhejme s odpovědí na tuto otázku,
ať není rychlejší
– Zdeněk Jurásků…
M. B.

bude mimo jiné ustavení světového rekordu v hromadném přípitku slivovicí. Panák slivovice obdrží každý
účastník rekordu, samozřejmě nad 18 let zdarma.
Valašskou atmosféru ještě více doladí sama matka
královna Jarmila Šuláková a skupina Fleret, se kterou
si všichni společně můžeme zazpívat nejednu valašskou
lidovou.
Co se bude dít při Trnkobraní ve městě?
Letošní Vizovické Trnkobraní si dalo za cíl vrátit
Trnkobraní jeho původní odkaz k tradicím valašské
kultury. Proto je pro návštěvníky připraven program
nejen v areálu likérky RUDOLF JELÍNEK a.s., ale také
v různých koutech města Vizovice. I. Vizovický jarmark řemesel se bude odehrávat od soboty 27. 8. 2005
do neděle 28. 8. 2005 v dolní části ulice Štěpské.
Budete mít možnost vrátit se o několik desítek
a stovek let zpět a vyzkoušet si a poznat dovednosti
a um lidových tvůrců a krásu částečně zapomenutých
technik. Pohlédnout na šikovné ruce řemeslníků, sledovat jak vzniká hrnek, jak se dělá koště, obdivovat fantazii drátenického mistra a sílu kováře. Jarmark řemesel
bude otevřen vždy od 10.00 hod. do 18.00 hod.
a je pod záštitou firmy Štěpský dvůr a členů Sdružení
lidových řemeslníků a výrobců.
Ve vizovické sokolovně zase můžete navštívit
od soboty 27. 8. až do neděle 28. 8. 2005 výstavu modelů
vláčků a starých rádií. Jistě zajímavá podívaná pro rodiče
i děti. Každý den od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Již od pátku 26. 8. 2005 společně s 38. ročníkem Vizovického Trnkobraní zahájíme 1. ročník Vizovického Pstruhobraní. Na rybnících Vizovické rybárny
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budete mít možnost si zkusit své rybářské dovednosti
a chytnout si svého pstruha. Kromě non stop otevřené
Vizovické rybárny, plné rybích specialit, Vás čeká
po celý víkend i kulturní program pro děti.
V sobotu 27. 8. 2005 je v prostorách za Kulturním
domem od 14.00 hod. připravena pro milovníky folklóru a dechovky přehlídka několika souborů. Vystoupí
dechová hudba BORŠIČANKA, dále pak JAVOŘINA,
folklórní soubor VIZOVSKÝ JURÁŠ a PORTÁŠ.
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. budete moci navštívit
i sklárny Glass Ateliér Morava a seznámit se s uměním
sklářských mistrů.

A ještě jednu novinku jsme pro Vás připravili.
Abyste se moc neunavili při putování městem, tak
jsme pro víkend Trnkobraní pozvali do Vizovic
motorový Trnkovláček, který Vás bude v pravidelných
intervalech vozit po všech výše uvedených programech.
Stanoviště Trnkovláčku bude u vlakového nádraží
a poslední zastávka bude v areálu Vizovické rybárny
na Pstruhobraní.
Věřím, že Vás každého z našeho programu něco
zaujalo, a že přijdete podpořit svou účastí Tradiční
Vizovické trnkobraní.
- LZ -

Orientační mapa Vizovického Trnkobraní
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KRONIKA 1955 IV.
V letošním ročníku se budeme opět setkávat nad úryvky historie straré padesát let. Pokračujeme
v citaci městské kroniky Vizovic, která je dílem pana učitele Gustava Imrýška. Styl i pravopis
kroniky je zachován, redakce pouze vybírá z jejich četných stránek údaje, fakta a postřehy, které
by mohly občany zajímat i dnes.
Redakce
Knihovna
Na počátku r. 1955 čítala knihovna 4464 svazků,
koncem roku 4651 svazků. Přibylo 187 svazků. Z celkového počtu je marx-leninské literatury 92 svazků,
zemědělské literatury 24 svazků, přírodovědecké
literatury 43 svazků, technické literatury 57 svazků,
ostatní literatury naučné 350 svazků, krásné literatury 1979 svazků, literatury pro mládež 537 svazků,
slovenské literatury 34 svazků a ruské literatury
27 svazků. Během roku bylo půjčováno 110 krát,
počet návštěv dosáhl čísla 1870. Během roku bylo
půjčeno 6 338 svazků, z toho 144 svazků literatury
marx-leninské, 92 svazků další politické literatury,
111 svazků zemědělské literatury, 61 přírodovědecké
literatury, 117 svazků technické literatury, 132 svazků
ostatní literatury naučné, 3 344 svazků krásné literatury, 2 301 svazků literatury pro mládež, 86 svazků
ostatní literatury, 56 svazků slovenské literatury a
46 svazků ruské literatury v originále. V tomto
roce bylo zapsaných čtenářů 415, z toho 73 mužů,
129 žen a 213 čtenářů z řad mládeže. Během
roku bylo pořádáno 12 výstavek knih. Na nákup
nových knih přispěl ONV letos částkou 3000 Kč. Na
příspěvcích v knihovně bylo za uplynulý rok vybráno
celkem 237 Kč. Knihovníkovi Ludv. Stloukalovi byla
vyplácena za práci odměna 150 Kč měsíčně a uděleno
čestné uznání.
Museum
Dne 4. února bylo na základě rozhodnutí zástupce
KNV, kulturního referenta Mil. Smýkala při jednání
se zástupci zdejšího musea usneseno zříditi ve druhém
poschodí zámecké budovy galerii holandského umění

z vybraných obrazů ze zdejší zámecké obrazárny,
poněvadž zámecká obrazárna v prvním poschodí
zámku je přeplněná. Výběr obrazů provedli pověření
odborníci. Zástupci musea podřídili se požadavku
KNV, v jehož správě se zámecká budova nachází,
ale s podmínkou, že pro instalaci musejní budou
ponechány všechny místnosti průčelního traktu včetně
jižní rohové místnosti i severního zámeckého křídla
v 2. poschodí. Zástupce KNV byl s touto podmínkou
srozuměn a ničeho proti tomu nenamítal. Poněvadž
potom byla galerie holandského umění zřízena
v jižním zámeckém křídle, kde do té doby byly vystaveny sbírky památek z druhé světové války a odboje
v pěti místnostech, bylo nutno sbírky přenésti do
rohové místnosti severního křídla zámecké budovy.
Zde pro nedostatek místa bylo možno instalovat
pouze část sbírek, kdežto většinu bylo nutno uložit
v depozitářích. Národopisné sbírky v severním křídle
byly doplněny instalací lidových krojů z Vizovska
a oddělením starého zemědělského a domácího
nářadí. muzejní sbírky zabírají šest místností vkusně
instalovaných. První místnost je zařízena jako starobylá valašská kuchyně, se starým topeništěm zvaným
kútek druhá místnost je upravena jako izba. V třetí
místnosti jsou dvě průčelí valašských chalup, ve
čtvrté místnosti jsou instalovány kroje, v páté místnosti staré zemědělské nářadí a v šesté místnosti jsou
exponáty z druhé světové války. Tohoto roku přes to,
že v nejrušnější letní sezonu odčerpávala množství
návštěvníků první celostátní spartakiáda v Praze,
navštívilo vizovský zámek 8 375 osob. V době spartakiády nepřijížděly sem hromadné výpravy autobusy,
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neboť autobusy byly zařazeny pro výpravu návštěvníků
na spartakiádu, čímž se stalo, že návštěvníků bylo
v zámku méně.
Činnost OB
Letos bylo ve Vizovicích pořádáno celkem 91 veřejných kulturních podniků za účasti 19 286 osob.
Z toho bylo 19 přednášek, 17 divadelních představení,
5 koncertů, 10 plesů a tanečních zábav, 1 kurz,
11 loutkových divadel, 5 oslav, 2 slavnosti, 6 estrád,
3 veřejné produkce, 1 besídka, 1 výstava a 10 besed.
Přednášky
Péčí OB ve Vizovicích, SČSP, Družstevní školy
práce bylo pořádáno 19 přednášek z různých oborů.
10. 1. konala se ve škol. sále přednáška o infekční
žloutence. Další přednášky byly o ovocnářství,
o tuberkulóze, o mírovém využití atomové energie,
o živočišné výrobě, o chovu koní v SSSR a další
přednášky se zemědělskou tematikou.
Divadlo
O divadlo byl vždy ve Vizovicích zájem. Dříve,
v době první republiky, zde hrály divadlo ochotnické
soubory, nyní OB sjednává zájezdy oblastních divadel
do Vizovic. 8. ledna bylo v sále školy sehráno divadlo
“Stillfordův objev” Slováckým divadlem z Uherského
Hradiště. Návštěva v divadle byla dobrá, i přesto,
že současně byl v sokolovně hasičský ples a hrálo se
i kino. 17. 3. sehráli studenti jedenáctiletky ve
školním sále divadlo “Lesní panna” od J. K. Tyla.
26. 3. hrálo ve školním sále gottwaldovské Divadlo
pracujících veselohru “Kubo”. Hra byla zdařile provedena a obecenstvu se líbila, neboť děj se odehrával
v prostředí slovenského vesnického lidu a byl
doprovázen ukázkami zpěvů, tanců a lidových zvyků.
Vstupné bylo 9 Kč, 8 Kč, a 7Kč. Ve dnech 21. dubna,
22. dubna a 24. dubna sehrály děti naší mateřské
školy pohádku “Sněhurka u trpaslíků” ve školním sále
s úspěchem. Děti hrály velmi pěkně a obecenstvu se

divadlo velmi líbilo. Divadlo nacvičila učitelka Zdeňka
Halová, výpravu maloval učitel Gustav Imrýšek.
...
Dne 19. října hrálo ve školním sále Divadlo pracujících hru J.Stehlíka “Vysoké letní nebe”, která jedná
o současných problémech s kolektivizací půdy a práci
v JZD. Hra byla velmi dobře sehrána, herci podali
krásné výkony, každá osoba byla typická, do detailů
vypracovaná. Svými výkony vytvořili herci vskutku
živé postavy, jaké na vesnici jsou. Škoda, že na pěkný
výkon herců se přišlo podívat jen asi 300 osob. Je nepochybné, že na menší návštěvu měl vliv obsah divad.
hry. Tímto divadlem byla pestrá řada divadel v tomto
období uzavřena. Pak přišly na řadu estrády a jiné
zábavní podniky. V únoru t.r. bylo v hotelu zřízeno
loutkové divadlo ZK Slováckých pálenic, které získává
oblibu mezi mládeží i dospělými.
Koncerty
Odpoledne 20. 2. konal se ve školním sále
koncert Státního symfonického orchestru kraje
Gottwaldovského, na němž byla předvedena vizovskému obecenstvu Smetanova Má vlast. Koncert
byl provázen zdařilým výkladem učitele Fr. Bláhy
ze Zlína. A zasloužil si, aby byl navštíven ještě lépe.
Dne 16. 4. byl ve školním sále pořádán koncert večer
světových valčíků. Hrál krajský symfonický orchestr
z Gottwaldova. V sobotu 28. 5. byl ve školním sále
pořádán koncert pěveckého sdružení moravských
učitelů, dirigovaný prof. J. Šoupalem. Tento náš
nejslavnější umělecký soubor toho druhu, který konal
množství koncertů nejen v Evropě, ale i v jiných
světadílech, připravil občanům překrásný zážitek,
který jim jistě z paměti nevymizí. Program pečlivě
sestavený byl předveden s takovou virtuositou, že se
člověku až dech zatajil, co je možno s lidskými hlasy
dokázat. Návštěva vzhledem k vynikající hodnotě
koncertu mohla být lepší a vskutku měli škodu ti,
kteří na koncert nepřišli.

VIZOVSKÉ NOVINY  11

SPORT
Letos po dvacáté...
Přelom července a srpna sebou přináší ve Vizovicích
tenisový týden - Memoriál Luďka Dintery. Jubilea bývá
zvykem pořádat či slavit s větším leskem a tenistům
se to při jejich tradiční akci podařilo. Sportovní
úroveň, účast i podpora sponzorů a jednotlivců byla
mimořádná. Ještě než Vás s nimi seznámím, dovolte
pár vět - zvláště pro ty mladší - o člověku, jehož jméno
memoriál nese.
Luděk Dintera se narodil 26. 7 .1940 ve Vizovicích,
které až do konce svého mladého života velmi miloval.
Byl skutečným patriotem našeho města. Během studia
na Filosofické fakultě v Brně mu zemřel otec, ve kterém
viděl svůj vzor. Maminka jemu i bratrovi za ztížených
podmínek umožnila dostudovat. Do praxe nastoupil
jako středoškolský profesor anglického a německého
jazyka na jazykové škole v tehdejším Gottwaldově. Byl
velmi družný a kamarádský. Každému ochotně vypomohl v nesnázích. Po vzoru svých rodičů rád hrával ve
Vizovicích ochotnické divadlo. V roce 1973 se oženil
s Vlastou (Aťkou) a narodil se jim syn David. V témže
roce nastupuje na Střední odborné učiliště! Svou práci
měl rád, rozuměl si se svými žáky a jejich nedostatky jim
otcovsky vymlouval. Také se svými spolupracovníky byl
v družném vztahu. Miloval práci na zahrádce, ze které
se rád díval na Vizovice. Jedenáct let v době prázdnin
vykonával funkci plavčíka na místním koupališti.
Dne 26. 2. 1977 byl na ustavující schůzi tenisového oddílu TJ Sokol Vizovice zvolen jeho prvním
předsedou. Za tento oddíl také tenis aktivně hrál. Byl
členem hlavního výboru TJ Sokol Vizovice. Významně
se podílel na výstavbě druhého tenisového kurtu.
Žel, po čtyřicítce se u něj začaly vyskytovat zdravotní problémy. Poslední roky svého života přilnul
k rodině, věnoval se synovi, učil jej hrát tenis. Nemoc
však byla silnější, bylo viditelné, že přemáhal sám sebe
a této neskutečné síle podlehl. Zemřel 29. 10. 1984.
Následujícího léta byl uspořádán první ročník
memoriálu.
Samotného turnaje se v letošním roce zúčastnilo
60 tenistek a tenistů ve čtyřech kategoriích - ženy
a muži registrovaní a neregistrovaní.
V registrovaných ženách se střetly tři hráčky. Pořadí
1. Simona Nichols (rozená Polepilová), 2. Adriana
Hálová, 3. Gabriela Vrbová, určila utkání v systému
„každá s každou”.

Kategorie neregistrovaných žen už byla mnohem
početnější, o posty nejvyšší zápolilo 14 zástupkyň
něžného pohlaví, proto se hrálo klasickým vyřazovacím
způsobem. Od prvního kola jsme viděli hodnotná
utkání, často velmi vyrovnaná a dlouhá, s pěknými
výměnami. Obdivuhodná byla bojovnost a nasazení,
zvláště u těch dříve narozených. Do semifinále se
probojovaly Sylva Štalmachová, Olga Dobiášová,
Staňka Zátopková a Barča Hálová. Poslední dvě
jmenované si vybojovaly účast ve finále. V zápase
rozdílných generací nakonec slavilo úspěch mládí.
B.Hálová - S.Zátopková 2:6,6:4,6:4.
Do kategorie registrovaných mužů se přihlásilo
10 hráčů. Ti byli rozděleni do dvou skupin po pěti.
Překvapením bylo vítězství Davida Pechala nad
Milanem Vrbou. Vzájemné zápasy ve skupinách určily
pořadí hráčů a první dva z každé postupovali do semifinále. To se podařilo borcům Milanu Vrbovi, Marku
Stiborovi, Jiřímu Ostravskému a Aleši Kunderovi
ml. V semifinálových zápasech pak M.Vrba porazil
A. Kunderu a překvapení turnaje M. Stibora, (který
ještě loni hrál mezi neregistrovanými) J. Ostravského.
Finále bylo očekáváno s velkým zájmem, neboť
mělo vyřešit otázku, zda se zkušenému M. Vrbovi
podaří pozastavit nebývalý vzestup výkonnosti
M. Stibory. Ti, kteří utkání navštívili, určitě nelitovali.
Viděli skvělý tenis, který gradoval v třísetové bitvě.
A výsledek? Zkušenost slavila úspěch, ale sáhla si stejně
jako mládí, na úplné dno sil - tedy: Vrba - Stibora
3:6,6:4,6:2.
Tradičně početně nejsilnější byla kategorie neregistrovaných mužů - letos bratru 33. Klasický “pavouk”
nařizoval, aby zápasy následovaly jeden za druhým,
neboť vrtochy počasí by při tomto počtu mohly
způsobit řádné komplikace s dokončením turnaje.
Naštěstí vše klaplo na jedničku. Vítězství přijel obhajovat Petr Michálek ze Vsetína a kromě známých
tváří jsme se setkali i s novými soupeři - hráči, kteří
pracují ve vizovickém regionu. Ti velmi dobře zapadli
do naší party a věříme, že i v budoucnu budou mezi
nás přicházet. Stejně jako v kategoriích žen, byla
od počátku vidět dramatická utkání, charakteristická
prožíváním dějů na kurtech, bojovnými výkony i spoustou různých výroků, které pak léta budeme vzpomínat
u „táborových ohňů”. Lítými boji se do semifinále
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probojovali Milan Pechal, Martin Lutonský,
Miloš Novák a Petr Michálek. Závěrečná utkání
měla výbornou úroveň, sledovanost i atmosféru a
zápas Lutonský - Novák psal historii této kategorie.
V chladném podvečeru vydrželi diváci do posledního
míčku - 7:5 ve třetím setu. Do finále se nakonec
probojovali M.Lutonský a P.Michálek. Diváci
s napětím očekávali, zda se našemu hráči podaří
získat trofej vítěze pro sebe a zpět i pro vizovické barvy.
Povedlo se. V utkání dvakrát přerušeném bouřkou
M. Lutonský porazil P. Michálka 6:0,6:4, když si
dokázal pohlídat koncovky vyrovnaných gamů. Také
tento zápas měl výbornou úroveň a skvělou atmosféru. Zde je nutno poděkovat pořadatelům, divákům
i samotným hráčům za úsilí, jimž dokázali zprovoznit
zatopené kurty. Vyhlášením výsledků a posezením
v tenisové klubovně bylo dvacetileté vzpomínání
za účasti Aťky Dinterové ukončeno. Velký dík
za zajištění tak rozsáhlé akce patří sponzorům:
• Energo Zlín - generální sponzor
• pan Zdeněk Churý
• pan Roman Kristl
• pan Marek Šikula
• Fa Mitas
• Fa Alko
• Fa York Café
• Papírnictví Pavelka
• Řeznictví Tichý
• Fa Greiner Packing
• Fa Lesko
• Fa R. JELÍNEK a.s.
Obrovský kus práce na přípravě tohoto podniku
odvedl předseda TO Milan Vrba, se zajištěním pak
David Dintera, Martina Vrbová, Vlasta Kutějová,
Olga Dobiášová, Zdeněk Churý, Petr Pšenčík, Karel
Málek a mnozí další. Všem upřímné poděkování.
To patří také hráčkám a hráčům za účast a fair
play vystupování. Budeme rádi vzpomínat a věříme,
že i další nejubilejní ročníky budou tak zdařilé.
Za TO Vizovice Mgr. Miloš Novák

Kdy se konečně počasí umoudří?
Vážení čtenáři, každý rok se v srpnovém čísle můžete
dočíst o koupališti u Sokolovny. Nebude tedy tomu
jinak ani letos. V celém širokém okolí je naše koupaliště
téměř jediné provozuschopné. Záměrně se nezmiňuji
o koupalištích ve Zlíně, která jsou všeho všudy 2. Ani
v Jasenné se letos již nepodařilo koupaliště zprovoznit.
Důvod - nevyhovující čistička. Buďme tedy rádi, že
u nás ve Vizovicích se opět koupe. Pěkné prostředí,
čistá a nezávadná voda, občerstvení... Co víc bychom
si mohli přát? To, co dělá koupaliště koupalištěm, však
nejsme schopni ovlivnit. Ano, je to počasí, které nejen
nám, ale i mnoha jiným v letošní prázdniny nepřeje.
(Právě teď, když píši tyto řádky venku leje a leje).
Meteorologové nám sice na začátku prázdnin
předpovídali tropické léto, ale těch opravdu tropických dní bylo jako šafránu. Aprilové počasí si s námi
hraje a zatím vede „na body” (tedy na špatné dny),
na plné čáře. Přesto se nám podařilo překonat rekord
v návštěvnosti během jednoho dne z roku 1998.
21. 7. 1998 prošlo pokladnou úctyhodných 806 návštěvníků! Rekordy letošního léta padaly v počtu
návštěvníků takto:
15. července: 405 platících
16. července: 825 !!!
17. července: 609
28. července: 503
29. července:456
Od 1. 7. 2005, kdy se poprvé letos otevřely pro
veřejnost brány koupaliště, do 17. 8. 2005 se přišlo
vykoupat 4 405 lidí. Koupalo se celkem 18 dnů.
30 dnů bylo koupaliště pro špatné počasí zavřeno!
Nejvyšší teplota vody: 26 ˚C, nejnižší teplota vody:
15 ˚C. Věřme, že dny, které zbývají do konce letošních
prázdnin, budou alespoň částečně slunné a teplé. Ráda
bych věřila tomu, že léto ještě definitivně neskončilo!
Zuzana Štalmachová

Foto: Monika Lutonská
Zleva: Petr Michálek, Martin Lutonský - letošní vítěz
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Foto: Jiří Lutonský

Foto: A. Kovářová

První jarní rybářské závody
Dne 18.června 2005 se uskutečnily První jarní
rybářské závody pro děti v chytání pstruhů na udici
na rybníku v ulici Chrastěšovské, které připravila
Rybárna u Kovářů ve Vizovicích. Po zahájení akce a
seznámení účastníků s pravidly, byli do rybníku vysazeni chovní pstruzi o délce až 55 cm. Úkolem každého
malého rybáře bylo chytit dva pstruhy co největší
délky. V případě, že někdo neměl svou udici, tak si ji
mohl zapůjčit. Na všechno dohlížel a veškeré úlovky
měřil odborník na slovo vzatý hastrman Česílko (pan
Matúš), který také odměňoval snahu zúčastněných
sladkostmi.
Nejmenším účastníkům, kteří si nevěděli rady
s udicí a nahazováním, pomáhali někteří rodiče nebo
starší kluci. Takže si i ti nejmenší rybáři vytáhli svoje
pstruhy z vody.
Vyhlašování výsledků proběhlo v Rybárně, kde
každý z rybářů díky sponzorům HANEL TOYS,
RYBÁRNA, RUDOLF JELÍNEK a.s. a PETRŮV RÁJ
dostal pěknou cenu. Mezi cenami byl rybářský prut,
lístek na Vizovické trnkobraní, oběd pro 4 osoby, spousta autíček, plyšových hraček a rybářských potřeb.
1. místo:
Stanislav Čaloun s délkou pstruhů 46cm a 43cm
2. místo:
Mirek Šimoník s délkou pstruhů 41cm a 36cm
3. místo:
Luděk Polčák s délkou pstruhů 43cm a 30cm
Fotografie ze závodů i dalších akcí, které proběhly
na Rybárně najdete na www.rybarnavizovice.cz.
Podzimní rybářské závody se budou konat
17. září 2005, takže se na všechny moc těšíme a
přejeme PETRŮV ZDAR!!!!
Kovářovi

RC auta 1:18
při DDM Astra Vizovice
Chcete mít taky takový pohár doma?
Stačí se přihlásit v září kterýkoliv pátek do kroužku
RC aut!!!
Fotografie ze závěrečného závodu Devítidílného
seriálu závodů Valašského království kategorie
2WD žák:
zprava: Tomáš Pečeňa - 1.místo (Vizovice)
Jakub Krajča - 3.místo (Vizovice)
František Stodola - 4.místo (Vizovice)
Daniel Sklář - 5.místo (Vsetín)
Jakub Feranec - 7.místo (Vsetín)
Tento seriál se pojede i letos a navíc kromě cestovních vozů se pojedou i formule 1:14
a buggy 1:18.
Více informací na tel. 577452860 Fr. Stodola.
Za kroužek RC auta 1:18 František Stodola
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Foto: A. Kovářová

ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Sté výročí od postavení první kapličky Panny Marie
u Chladné studny ve Vizovických horách

Historické foto
Ve Vizovických horách, směr Barák, byla větší
skalka a z ní prýštila voda. Lidé pracující v lesích a při
sběru lesních plodin se zde chodili občerstvovat pitím
této vody. To tajemné místo, kde prýštila voda, lidé
nazvali „chladnou studní”.
První uzdravení:
Do obchodu ve Vizovicích přišla paní z Tichova
od Újezda a vyprávěla, jak byl ze slepoty uzdraven její
12-ti letý syn. Rodina byla chudá, neměli peněz na
doktory. Proto se rodiče rozhodli modlit se k Panně
Marii. Syn jim vyprávěl sen, že v něm viděl paní
v bílém oblečenou, která mu říkala, ať si nechá přinést
vodu z Vizovických hor od Chladné studny. Jeho otec
se vypravil do Vizovic a za pomocí hajného studnu
našel a vodu synovi přinesl. Po několika potřeních
touto vodou chlapec prohlédl a viděl. V obchodě byl
v tu dobu Jan Rychlík, školník, ten požádal paní, aby
šla s ním do školy a řekla to jeho manželce Rozálii. Ta
si všechno zapamatovala a vyprávěla o tomto uzdravení
všem. Po té zprávě se Jan Rychlík vydal se svým
6-ti letým synem Vladimírem do hor a ve skále,
kde tryskala voda, vytesal otvor a dal tam sošku
Panny Marie.

Druhé uzdravení:
Když onemocněla v roce 1903 na španělskou chřipku
12-ti letá dcera Anna, jejími rodiči byli Rozálie a Jan
Rychlíkovi. Jan Rychlík byl školník ve Vizovicích.
Lékaři jim nedávali žádnou šanci na uzdravení. Rodiče
se v modlitbách obrátili o pomoc k Panně Marii.
Maminka Rozálie slíbila, že když se dcera uzdraví, bude
s ní na poděkování chodit na sv. Hostýn. Tatínek Jan
si vzpoměl na paní z Tichova a uzdravení použitím
vody k natírání očí jejího 12-ti letého syna. Tatínek
poprosil Pannu Marii o pomoc a uzdravení dcery Anny.
Slíbil, že když se uzdraví, postaví u „Chladné studny”
ve Vizovických horách kapličku. Dcera byla po tři
dny v kritickém stavu, nejedla, nepila, nemluvila. Jen
jí potírali rty a tělo vodou. Když byli večer u ní a
modlili se, zavolala v 23 hodin slabým hláskem: „vodu
- pít!” - otevřela oči. Ráno přišel pan doktor Franta
a konstatoval, že nemoc vzala obrat a že ustupuje.
Anně slezly vlasy, chodila po čtyřech, ale uzdravila
se po delší době. Dožila se 78 let a je pochována ve
Vizovicích. Rychlík Jan, na poděkování za uzdravení,
splnil slib a postavil v roce 1905 za pomoci příbuzných
a přítele cukráře Jana Klačánka kapličku „U chladné
studny” ve Vizovických horách.
V roce 2005 uplynulo 100 let od postavení první
kapličky ve Vizovických horách u Chladné studny.
Jan Rychlík se narodil 27. 7. 1853 ve Vizovicích a byl
synem Josefa Rychlíka, soukeníka a jeho manželky
Anny Dědkové. Oženil se s Rozálií Vávrovou z Luhačovic a měl s ní 10 dětí. 2 děti zemřely malé. Syn
Antonín padl první z Vizovic za 1. svět. války. Jan pracoval s otcem na výrobě sukna a v menším hospodářství.
Vypomáhal při výrobě cihel na stavbu nové školy na
náměstí. Pracoval i s manželkou. Starosta a radní si jich
všimli, že jsou pracovití a vybrali Jana a nabídli mu místo
školníka. Místo přijal a byl na nové škole školníkem
28 let. První dítě co se v nové škole narodilo, byl syn
Vladislav 11. 1. 1894, jeho kmotrem byl učitel Hubert
Mikulík. Jan zemřel v 67 letech na španělskou chřipku,
které podlehl 28. 11. 1920. Pochován je ve Vizovicích
s manželkou. Ještě žije jeho 6 vnoučat a 17 pravnoučat.
Miluše Dohnalová
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Polsko - zajímavá turistická destinace

Po loňské dobré zkušenosti s návštěvou Slovenska
(konkrétně Malé Fatry) uspořádalo letos naše farní
společenství pětidenní zájezd do Polska. Bylo nás
40 a přeprava byla zajišťována osobními auty, což se
osvědčilo už loni. A protože jsme zde získali mnoho
zajímavých zkušeností, nabízíme několik postřehů,
které byste mohli při vaší eventuální návštěvě našich
severních sousedů využít.
Trasa naší cesty:
1. den přechod Český Těšín, první zastávka Wadowice
- rodiště papeže Jana Pavla II., Krakov.
2. den prohlídka Krakova a přesun do Čenstochové.
3. den návštěva poutního místa Jasná Hora a přesun
do Zakopaného.
4. den pěší turistika v Tatrách
5. den prohlídka Zakopaného, individuální turistika,
návrat přes Slovensko do Vizovic.
Krakov je město, které rozhodně stojí za návštěvu,
jeho historické centrum s královským hradem Wawelem
je srovnatelné s Prahou (i v cenové úrovni služeb
- např. pivo - čepovaná originál “Plzeň” stojí 7 Pzl,
tj. cca 53 Kč.)
Jasná Hora u Čenstochové je nejnavštěvovanější
polské mariánské poutní místo, které je úzce spjato
s polskou historií a zápasem Poláků o samostantost.
Při srovnání s naším Sv. Hostýnem je návštěvnost
Jasné Hory o řád vyšší (Sv. Hostýn navštíví ročně
cca 300 tisíc poutníků, Jasnou Horu cca 5 milionů!).
Tomu odpovídají i rozměry celého areálu, kde se
při návštěvách papeže sešlo 3,5 milionu poutníků.
Při naší návštěvě se tu konala pouť polských řemesel,
na prostranství před svatyní se sešlo asi 15 - 20 tisíc
poutníků (bylo zaplněno tak z jedné desetiny), jednotlivá řemesla byla reprezentována historickými prapory
a zástupci ve stejnokrojích (historických praporů bylo
asi 200 až 250). Nejnavštěvovanějším objektem je
Kaple Matky Boží se zázračným obrazem, tato je téměř
permanentně plná, ale díky našemu průvodci z řádu

saleziánů, v jejichž areálu jsme byli ubytovaní, jsme se
dostali až před zázračný obraz. V areálu je ale mnoho
dalších pozoruhodností, ale jednodenní návštěva na
jejich prohlídku nestačí (bazilika, klenotnice, knihovna, zbrojnice, muzeum, křížová cesta, věž 106 metrů
vysoká).
Zakopané nás překvapilo především obrovským
množstvím nově vybudovaných domů v horském
stylu, které nabízejí volné pokoje k ubytování. Téměř
u každého původního domku je postaven dům nový
nebo starý je renovovaný. To představuje značné investice a zajímalo nás, kde na to místní lidé vzali. Bylo nám
vysvětleno, že Zakopané bylo v minulosti oblastí velké
emigrace (po obou světových válkách i v 80. letech) a
nyní se část emigrantů vrací zpět a mnozí ostatní posílají svým rodinám peníze na investování do cestovního
ruchu. Všude na domech můžete číst nabídku volných
ubytovacích kapacit. A překvapila nás i cena a úroveň
nabízených služeb. Celá naše skupina bydlela ve dvou
takových nových domech ve dvou až čtyřlůžkových
pokojích s televizí, moderní koupelnou a záchodem
na každém poschodí, společenskou místností v domě,
s jídelnou v přízemí, kde jsme měli zajištěnu polopenzi
(snídaně formou švédských stolů, večeře s polévkou
a hlavním jídlem v množství podle potřeb každého)
- cena tohoto ubytování 40 Pzl na osobu a den,
tj. 300 Kč! Zkuste sehnat takové podmínky ve slovenských Vysokých Tatrách! Zakopané je umístěno
západně od slovenských Vysokých Tater s pohledem
od severu na oblast Mengušovských štítů, hlavní dominantou je masiv Giewontu s 12-ti metrovým ocelovým
křížem na jeho vrcholu a lyžařský areál Kasprového
vrchu s kabinovou lanovkou (fronta na lanovku zabere
min. 2 hodiny), na západě jsou viditelné Roháče, na
východě Rysy. Vstup do Tatranského národního parku
je ale zpoplatněn, denně 4,4 Pzl na osobu (důsledně
vybírán a kontrolován). Naši pěší cca 20 km túru
jsme absolvovali ve dvou skupinách, ti zdatnější slezli
Giewont, ostatní došli na horskou chatu Murowaniec.
Další obecné postřehy ze zájezdu:
- poměrně špatné cesty - úzké, hustá zástavba (samá
40 km rychlost), špatný povrch, nově budované
4-proudové cesty na úrovni horší než naše rychlostní
komunikace překvapí množstvím přechodů pro chodce
a semaforů, ale hodně se buduje nových cest,
- poměrně vysoká úroveň zástavby vesnic i měst, dobře
obdělané zemědělské plochy (hodně malých políček,
ale vše obděláno, velké množství dobytka),
- velká nabídka řemeslných služeb, zejména výroba
a prodej nábytku, dobrá úroveň turistických služeb,
- vzorná údržba církevních památek, výstavba nových
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kostelů a k nim přiléhajících objektů, které poskytují
další služby,
- celkově vysoká úroveň křesťanského pojetí života
(návštěvnost kostelů, množství sakrálních staveb,
křesťanské symboly ve veřejných i soukromých
budovách),
- snadná jazyková komunikace, velké množství
podobných výrazů i v našem nářečí,
- podstatně větší národní hrdost Poláků.
Závěrem lze konstatovat, že návštěva Polska není
špatným typem na strávení dovolené.
- vl-

Vizovice - léčebné místo
Snaha - utvořit z Vizovic, pro jejich příjemné
prostředí a polohu - léčebné místo, zaměstnávala mnoho
Vizovjanů. Výsledkem bylo vytvoření “Léčebného
odboru”, jehož horlivým členem byli i poštmistr Vilém
Holý, děkana Jan Bartoš, obchodník P. Klečka a další.
Jak uvedli do své „brožury” s názvem „Vizovice léčební místo”, „okolí vizovské podobá se v letní době
velikému sadu, stinné háje a lučiny nasycují vzduch
nejlíbeznější vůní, v pravdě řečeno: okolí vizovské jest
milé a utěšené. Kotlina vizovská, chráněná před severními větry má podnebí mírné a příjemné. Počasí klidné a
stálé. Jaro začíná dříve a podzim dostavuje se později”.
(Výňatek z knihy J.Čižmáře - Paměti Vizovic)
Léčivé rostliny patří mezi ty „dary”, které můžeme
využít ve prospěch našeho zdraví. Proto je důležité vědět,
jak se chovat, abychom přírodě neubližovali a neničili
ji.
Mezi rostliny, které sbíráme patří prvosenka jarní. Na
její sběr je nutno upozornit, protože i tato rostlinka je již
na seznamu CHRÁNĚNÝCH. Proto se doporučuje
chodit na sběr petrklíče s nůžkami. Nevytrháváme
s kořeny! Sbíráme okvětí i s kalichem. Je to výborný
pomocník při kašli a nachlazení, poněvadž obsahuje
saponiny, které pomáhají při odkašlávání. Navíc je
tato bylinka se svými účinky nápomocná při nervozitě,
špatném spaní a neklidu. Míchá se společně s třezalkou,
meduňkou, kozlíkem nebo heřmánkem.
Další zajímavostí je bylina podběl lékařský.
Zajímavostí je to, že již několik let platí zákaz sběru
květu této rostliny. Ovšem - sami si na čistých místech
můžete bylinku nasbírat, avšak pro účely výkupu - neobstojíte. A to z toho důvodu, že bylo zjištěno, že díky
tomu, že tato drobná rostlinka kvete mezi prvními po
zimě, obsahuje mnoho těžkých kovů, pro které je pití
čaje spíše jedem, než pomocí. Proto se sbírá oddenek,
který neabsorbuje ze vzduchu tyto škodliviny. Podběl je

výborný na rozpouštění hlenů, při podráždění vnitřních
orgánů, jako je žaludek, střeva - díky svým slizovým
látkám. Pomáhá při dráždivém suchém kašli.
Sbírejte první kopřivy a listy pampelišky. Jsou to
vynikající medikamenty na pročištění organizmu po
zimě. Avšak i v tomto případě postupujte s opatrností.
Všechny rostlinky, konkrétně kopřivy, obsahují velké
množství látek, které jsou dráždivé a ve velkém množství
nebo síle můžete získat alergii. Kopřivu si můžete
připravit tak, že 5 malých rostlinek zalijete 1/5 l vřící
vody a přikryté necháte asi 15 minut luhovat. Přelijete
do termosky a popíjíte během dne. Každý den si
připravujte čerstvý nálev. Kopřivu pijte 10 dní a udělejte
si 7 dní přestávku. Poté můžete kůru opakovat.
Pampelišku si můžete připravovat podobným
způsobem. U této rostliny můžete využít kořen, stonek,
list i pupen. Pitím čaje z kopřivy nebo pampelišky posilujete játra, ledviny, slinivku, slezinu, střeva.
Za slunečních dní na sebe upoutává pozornost sedmikráska obecná. Je to nenápadná drobná kytička, která se
přidává do čistících jaterních směsí. Zklidňuje a čistí.
Kromě petrklíče vyrůstá na vlhkých místech i plicník lékařský. Díky svému složení a obsahuje kyseliny
křemičité, je významnou bylinou v oblasti léčení cest
dýchacích. Již v dřívějších dobách léčili lidé touto
rostlinkou zápal plic, tuberkulózu a záněty v těle.
Kyselina křemičitá je důležitou minerální látkou pro
kvalitní růst vlastů, nehtů, kůže. Kromě již uvedeného
plicníku můžeme jmenovat i byliny jako je kopřiva,
přeslička, truskavec a další, které rovněž obsahují tuto
minerální látku.
Jak již bylo v úvodu uvedeno, k tomu, aby člověk
mohl využívat síly přírody, je nutné, aby ji udržoval
čistou a neničil rostliny nevhodným chováním, nebo
sběrem. Je důležité myslet i na ty, kteří přijdou po
nás....
Jaroslava Divlíková
Poradna bylinářství „Petrklíč”
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Vážená redakce Vizovských novin,
Chtěla bych s Vaší pomocí uskutečnit přání, které určitě udělá radost nejen níže uvedeným, ale i celému vedení
školy a konečně i našemu městu.
Jedná se o poděkování a pochvalu, kterou bych ráda zaslala Vaší „cestou” všem kuchařkám a paní vedoucí
školní jídelny ZŠ ve Vizovicích.
Věřím, že nejen já, ale i žáci školy, pedagogický sbor, zaměstnanci firem ve Vizovicích, Městského úřadu
a řada dalších spokojených strávníků může se mnou souhlasit, že tak kvalitní obědy, za poměrně nízkou cenu
v příjemném prostředí - si pochvalu v našich novinách zaslouží.
Když navíc přihlédnu k číslům, která říkají, že se ve školní jídelně denně navaří přes pět set obědů a při výdeji
najdou kuchařky ještě sílu se usmívat a ochotně posloužit...
Děkuji a přeji celému kolektivu kuchyně, aby i z naší strany - strany strávníků se setkávaly jen s příjemně
naladěnými tvářemi a slovy díků za možnost se zdravě stravovat.
Jaroslava Divílková

Letní Vizovice...
Že teď v létě nemusíme hledat krásnou květenu pouze
v Krakonošově zahrádce, zjistíme i při procházce
našim městem. Poznáte, kde jsou ty nejpěknější?
3.

1.

4.

2.

5.
VIZOVSKÉ NOVINY  18

Jak jsem hubil slimáky
Jako děti jsme rodičům pomáhali při všech pracích,
které se v zemědělském hospodářství naskytly. Lákadla,
jako televize, internet, disko, eventuálně šňupečky
nebo jointy neexistovaly. Nějaká ta kopaná, volejbal,
tenis s dřevěnými pálkami nebo tanečky na čaji
o páté, to byla zábava, kterou jsme měli povolenou,
pokud jsme dostáli všem povinnostem, které nám
byly uloženy. Mimo jiné bylo mojí povinností zalévání
zeleninové zahrady a její údržba. Koncem května nebo
začátkem června jsme mívali první hlávkový salát. (ne
ze skleníku ani z pařeniště, ale ze záhonu). Povinností
sester bylo salát očistit a připravit na stůl. Maminka
vždy upozorňovala, aby si daly pozor na slimáky. Ne,
že by jich bylo tolik. Když náhodou nějakého našly,
tak to bylo něco o velikosti fazolového zrnka, obvykle
si na tom pochutnala slepice a maminka na to málem
vypisovala mimořádnou odměnu.
Na toto všechno jsem si vzpomněl, když si známí
asi před třemi roky stěžovali, že vstávají ráno o půl páté
a sbírají slimáky. Tehdy jsem si liboval: „Ještě, že naše
zahrada je čistá”. Neliboval jsem si dlouho, příští rok
jsem zjistil, že mi nasazenou zeleninu „něco” likviduje. Zkusmo jsem vstal časně ráno a musím přiznat,
že radost z ranního ptačího zpěvu a krásného východu
slunce mi pokazilo to, co jsem viděl. Snad stovky
slizkých plžů, ožírajících všechno, co jsme vysadili, mi
zkazilo zbytek dne. A tak jsem začal sbírat i všechna
další rána. Stejně jsem nic nezachránil. Loňskou úrodu
zkonzumovali přes všechnu moji snahu z větší části
slizcí nenažranci.
A tak jsem se rozhodl, že letos na dotěrné nenažery
půjdu vědecky. V různých odborných publikacích
jsem se dočetl, jak na ně. Po vysázení zeleniny, jako
kedluben, salátu, celeru i něčeho pro potěšení očí, tedy
kvítí, jako aster i vysoce aromatických a hmyz odpuzujících afrikánů, jsem hned další dny zjistil, že slimáci
nezklamali. Prostě žrali. Všechno. I ty afrikány. Zatím
jsem jen sbíral. Za jedno ráno to bylo třeba stopadesát
kousků různých vývojových stádií a velikostí. A tak
jsem začal zkoušet doporučení, načerpaná studiem.
Vyzkoušel jsem první radu: do záhonku zapustit nádobu s pivem. Chytilo se jich pár, ale mně bylo jasné,
že tudy cesta nevede. Metoda mi od počátku
připomínala radu z myslivecké latiny, jak bezpečně
chytat zajíce. (Pro ty, kteří to neznají, připomenu: na
hranečník nasypete sáček pepře a vedle položíte otýpku
sena. Zajíc přijde na seno, očichá hranečník a pepř
vykoná své: zajíc kýchá tak dlouho, až se o hranečník
umlátí).
A tak mi zbyly dva způsoby, tentokrát opravdu
fundované. První způsob se mi jako ekologovi líbil víc.

Je založen na biologickém principu a spočívá v infikování slimáků jejich přirozenými nepřáteli - mikroby nebo houbami. Infekční materiál je prý běžně k
dostání v zahrádkářských prodejnách. K druhému
způsobu jsem měl trochu averzi: vycházel totiž z ryzí
chemie.
Navštívil jsem tedy zahrádkářskou prodejnu. Když
jsem paní přednesl přání, že bych chtěl infekci na
slimáky, vytřeštila na mne zrak a chvíli nechápavě
kroutila hlavou. Pak se otočila k regálu a vyndala
nějakou krabičku se slovy: „toto si lidi berou”. Tak
jsem zaplatil asi osmdesát korun a vzal si to taky. Když
jsem si doma přečetl návod k použití, trochu to se
mnou otřáslo: aplikovat jen v rukavicích, respirátoru,
protichemickém oděvu. Nejíst, nepít, nekouřit. A když
jsem krabičku otevřel, zděsil jsem se ještě víc: byly tam
granule v barvě tak modré, že tak nějak si představuji
cyankáli. To už mi žena může dělat salát v nálevu třeba
z anilínových barviček. Tak toto mám dávat na záhony.
Jako ekolog trochu věřím na potravinové řetězce.
Ale na krabičce stálo, že když se aplikace provede podle
návodu, je přípravek pro lidi i zvířata neškodný a do
rostlin nevstupuje. Zoufalý se i stébla chytá. A tak
jsem to zkusil. Granule jsem aplikoval podle návodu
(bez respirátoru a protichemického oděvu) a v napětí
jsem očekával, co to udělá. Možná trochu s nedůvěrou
jsem šel ráno k záhonkům. Byl jsem překvapen
a mám-li se přiznat, při prvním pohledu mi naskočila
husí kůže. Na uslintaných záhonech byly snad stovky
slimáků, někteří již nejevili známky života, jiní mleli
z posledního. Byly tam kusy, jaké jsem ráno nikdy
neviděl, snad žrali jenom za tmy v noci. Byl tam
exemplář, asi nějaký strakatý mutant, kterého jsem se
lekl: ta délka, ten průměr, ten tvar - i náročná nymfomanka by tomu zatleskala. To už nebyl slimák, to byl
Olgoj Chorchoj. Abych se přiznal, jak mi jich bylo
líto, tak jsem měl trochu radost: tak tito nenažerové
už naší zelenině a našemu kvítí neublíží. Ovšem
byl bych raději, kdyby v místě, kde zpod slimákovy
kůžičky prosvítala modrá granule na mne jukla hlava
nějakého parazita, který by vykonal stejnou práci jako
chemie a ještě by se přitom poměl.
První zachráněné hlávky salátu jsem jedl s rozpaky,
ale zdá se, že jsem přežil a doufám, že ta chemie do nich
opravdu nevstoupila. Jestli chci, aby mi na zahrádce
rostly alespoň ty afrikány, pak si musím přiznat to,
čemu jsem se dřív zdráhal věřit: totiž že to bez účinné
ochrany, ať biologické, nebo chemické, prostě nejde.
A ekologické produkci potravin bych věřil jen tehdy,
pokud bych si ty potraviny sám doma vypěstoval.
–jhr–
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Společenská kronika (červen - červenec 2005)
Narození:
Tereza Machalová
rodiče: Emil a Šárka roz.Pšenčíková
Adéla Zapletalová
rodiče: Miloš a Eva roz. Čižmářová
Jakub Hanáček
rodiče: Miroslav a Hana roz. Gášková
Zuzana Kubištová
rodiče: Ondřej a Petra roz. Rozsypálková
Adéla Králová
rodiče: Martin a Barbora roz. Matějková
Eva Polášková
rodiče: Jan a Jana roz. Šmatlová
Ondřej Zach
rodiče: Vladimír a Monika roz. Trčková
Lukáš Molek
rodiče: Pavel Molek a Zdenka Záhořáková

Úmrtí:
Jaroslav Láčík, Pod Hájem, 86 let (květen 2005)
František Hába, Říčanská, 81 let
Květoslava Hanáčková, 3.května, 74 let
Veronika Pažoutová, čtvrť A.Háby, 52 let
Marta Pečeňová, Pardubská, 85 let
Milada Šťastová, Pardubská, 82 let
Vladimír Hlavička, Říčanská, 53 let
Rostislav Šustr, Lázeňská, 79 let
Jaromír Valchář, Lázeňská, 71 let
Miroslav Vyleťal, Chrastěšovká, 80 let
Anežka Pšenčíková, Říčanská, 59 let
Sňatky:
Petr Nevařil, Vizovice - Žaneta Mikuláštíková
Leoš Přibyl - Lucie Neplechová, Vizovice
Filip Vaněk, Vizovice - Alžběta Vencelová
Václav Čeček, Vizovice - Jarmila Lednická, Vizovice
Martin Lutonský, Vizovice - Denisa Šuranská
Daniel Tureček, Vizovice - Lenka Bečicová
Michal Kovář, Vizovice - Martina Kafková
Zdeněk Kasálek - Terezie Zavřelová, Vizovice

AD: Návštěva prezidenta republiky V. Klause ve Vizovicích

Tiskový šotek neexistuje. Jsou pouze omylní lidé.
V minulém čísle Vizovských novin jste si v článku „Návštěva prezidenta republiky V.Klause ve Vizovicích”
mohli přečíst chybnou informaci o roce narození V. Klause - 1942. Ve skutečnosti se narodil v roce 1941. Stejnou
číslovku nesla na etiketě i láhev slivovice, kterou obdržel od společnosti R. JELÍNEK a.s..
Chyba vznikla převzetím data z podkladů bez jejich ověření v jiném zdroji. Omlouváme se za ni čtenářům,
V. Klausovi i firmě RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vít Sušila

Moudrá slova

(o velikášství, velikosti a velmocích)

HORATIUS
K porodu chystá se hora a vyjde jen směšná myš.
JAPONSKÉ
Tasil na dračí hlavu a usekl hadí ocásek.
TURECKÉ
Myš byla rozezlena na horu, docela rozprášit ji chtěla.
A hora o tom vůbec nevěděla.
MONGOLSKÉ
I lva jednou sežerou mravenci.

SHAW
Velikost je pouze jedním z pocitů malosti...
Kdyby velký člověk mohl dosíci toho, že bychom mu
rozuměli, oběsili bychom ho.
AŠANTSKÉ
Velikost se měří maličkostmi.
LIVIUS
Žádný velký stát dlouho nemůže žít v míru: nemá-li
nepřítele vnějšího, najde si vnitřního.
Gh.-L de MONTESQUIEU
Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou,
ale kráčet před ním.
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Léto, jaké bylo
a) mráz
Hovno na hovně
po Masters of rock partě.
Vida, že je jich 15 000
zamrzl mi úsměv na rtě...
b) horko
Sysel sekl otavu.
Slunce padalo mi na hlavu.
Zajíc a liška nikde.
Asi to vzdali
nebo vysublimovali
komára.

d) vlastnosti materiálů
Aluminium
lehké
těžké
Plumbum.

c) někde i kroupy
Janeček k mamince
strachy se točí.
Strach v jeho hlavince
má šikmé oči...
„Bože Janku, ty si hlúpý
to není rýža
to sú krúpy...”

Hlasité
techno
penderek
bum, bum...
M. B.

INZERCE

ALITRON CZ, s.r.o. Zlín

28,90
28,50
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Dům kultury Vizovice upozoňuje všechny zájemce
o hudební, jazykové a kreativní kurzy,

že se mohou přihlásit v Papírnictví Pavelka
nebo v Domě kultury Vizovice (tel: 577 599 191) do 19. 9. 2005.
Kurzy probíhají od 1. 10. 2005 do 30. 6. 2006
Hudební kurz vyučuje: klavír - pí. Karásková
Informační schůzka všech zájemců bude ve čtvrtek 22. 9. 2005 v Domě kultury:
- hudební kurzy v 16:00 hod.
- jazykové kurzy v 16:30 hod.
- kreativní kurzy v 17:00 hod.

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Od mého posledního příspěvku proběhly
na teritoriu města Vizovic dvě velké kulturní akce,
a to Valašský Frgál a Masters of Rock. Nyní blíže
k jednotlivým akcím. První a to Valašský Frgál
proběhla bez nějakých komplikací a to jak z hlediska
nápadu trestné činnosti, tak i z hlediska dopravního.
Následná akce Masters of Rock byla co do rozsahu
největší v historii. Festivalu se zúčastnilo cca 17 000
osob v pátek, 20 000 osob v sobotu a 15 000 osob v
neděli. V průběhu akce bylo zjištěno 32 podnapilých
řidičů, kdy nejvíce jich bylo při odjezdu v pondělí.
Bylo provedeno ve třech případech vloupání do
stanů a následné odcizení věcí, peněz, dokladů. Tyto
skutky byly zaevidovány jako trestné činy a kromě
tohoto bylo šetřeno 9 přestupků na úseku majetku
a to odcizení dokladů, mobilních telefonů a věcí
volně odložených. V průběhu koncertu byli zadrženi
2 pachatelé, kteří měli v držení zařízení pro
nedovolenou výrobu omamné nebo psychotropní
látky. Tito byli zadrženi a následně jim bylo sděleno
obvinění z trestného činu dle § 188 tr. zákona.
Je zarážející, že se jednalo o místní občany. V uvedenou
dobu nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného
pořádku a to jak přímo v místě koncertu, tak i na
teritoriu města. Problémy byly pouze při nákupu
v prodejnách potravin Albert a Enﬁn, kdy počet
osob vysoce překročil kapacitu obou prodejen. Taktéž
v oblasti parkování vozidel účastníků koncertu byly
vzhledem k vysokému počtu vozidel problémy, které
se ale podařilo zvládnout v rámci v rámci daných
možností.
Do policejního opatření bylo nasazeno 16 poli-

cistů OOP Vizovice, 6 policistů OHS Zlín,
4 policisté OOP Valašské Kloubouky, 2 policisté OOP
Zlín, 2 policisté OOP Slavičín, 6 policistů OJP Zlín, 4
policisté DI Zlín a 12 policistů SKOPV Zlín.
Dále policisté asistovali při odvozu intoxikovaných
osob RZS Zlín. V souvislosti s festivalem je šetřeno
zhoření několika balíků sena, které bylo vyšetřovatelem
HZS Zlín kvaliﬁkováno jako úmyslné.
Jen v krátkosti se vrátím k nápadu trestné činnosti
a přestupků za uplynulé období. Od začátku letošního
roku do konce července evidujeme celkem 141
trestných činů, což je přibližně, stejně jako ve stejnou
dobu v loňském roce. Z avizovaných 141 případů
se orgánům PČR podařilo objasnit cca 83 případů,
z čehož plyne objasněnost cca 59 %.
Pokud jde o nápad přestupků, zaevidovali jsme od
začátku roku 310 případů. I v tomto případě se jedná
o přibližně stejný počet, jako v loňském roce.
V měsíci srpnu nás čekají opět dvě velké akce, a to
Barum Rally - od 19. 8. do 21. 8. 2005, kdy vyjímečně
nejsou na teritoriu města Vizovic žádné rychlostní
zkoušky ani průjezdy závodních vozidel. Podstatná část
se bude odehrávat 20. 8. 2005 ve Slušovicích.
Dále poslední prázdninový víkend proběhne ve
Vizovicích 38. ročník Trnkobraní a souběžně s tímto
taktéž podobná akce ve Slušovicích. Doufáme, že tyto
dvě náročné akce zvládneme bez větších potíží, i když
se budou odehrávat na teritoriu dvou měst.
Dovolte mi, abych Vám popřál co nejkrásnější
zbytek dovolené.
kpt. Bc. Pavel Nesvadba
vedoucí oddělení
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