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Díků – činění
Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si
pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni
i letos obraz života zemí z nedaleké i vzdálené ciziny a dalo najevo, že
mám, že máme zač činit díky. Že země, kde žijeme, je obdařena nesmírnou pestrostí, velkým dostatkem a možnostmi k životu.
Rozmanitost přírodních krás, příležitost rozvinout svůj talent, věnovat se nejen prosté obživě, ale celé své osobnosti, je v porovnání s jinými
zeměmi v různých koutech světa nesrovnatelná.
Tváří v tvář polorozbořeným domům, hladovým dětem a lidem na
ulici světové metropole, jsem si opět uvědomil význam slova díků – činění.
Při pohledu do tváří pracujících dětí, často jediných živitelů rodin,
jsem přemýšlel nad touhami našich potomků, které nemají daleko k
rozmařilosti.
Veliké jsou rozdíly mezi životem lidí u nás a v těchto zemích a příčin
je mnoho. Není potřeba je v této chvíli připomínat, ale je možné děkovat, projevit vděčnost za vše, co nám náš životní prostor nabízí. K čemu
nás vede a k čemu povzbuzuje.
Jedním z projevů zdravého životního stylu je právě vděčnost, která
vychází z vědomí, že jsme každým dnem obdarováni, a že smíme toto
obdarování sami nabízet. Vytvářet klima důvěry a lásky k nimž vděčnost bezpochyby patří.
A tak jsem se vracel z dovolené z velmi chudých zemí obdarován a
posílen duchovním statkem, který nelze vyjádřit pevnou měnou, ale lze
ho v sobě rozvíjet, druhé i sebe jím obohacovat.
Miloš Vavrečka
foto: Radka Štalmachová
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CENA 4 Kč

O ČEM PÍŠEME
- byty Tyršova
- chemikálie nad Vizovicemi?
- rekapitulace Trnkobraní
- SOKOL - 110. výročí
- kronika po 50. letech
- nová podlaha v tělocvičně
- z policejního deníku

Stáňa Smrtová

Les v září
I když to popíráš,
já vím,
že se na tvé stromy
zapsal už podzim.
I když jsi ještě tmavozelený,
se sytými letními barvami,
žloutne a hnědne ti tráva
a usychají listy.
A kde je tvůj letní křik
veselých a dovádivých ptáků?
Ztichl jsi – a jen pro sebe
si hučíš korunami.
Už dozrály ostružiny,
přezrálé pokrývají cestu,
jahodu nespatříš,
jen houby zdobí les.
I když to popíráš, já vím,
že se na tvé stromy
zapsal už podzim.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Ze zasedání zastupitelstva města Vizovice
Zastupitelstvo města Vizovice na svých zasedáních ve dnech 19.9.2005 a 3.10.2005 přijalo následující usnesení:

Majetkové záležitosti
- uložilo ODD. MAJETKU A INVESTIC zadat zpracování projektu obslužné komunikace v ul. Říční
- uložilo ODDĚLENÍ MAJETKU A INVESTIC předložit informaci o možnostech využití pozemku p.č. 3273/1 v k.ú.
Vizovice na ul. Nová (u stadionu) dle územně plánovací dokumentace
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje nemovitosti čp. 357 včetně pozemku st.p. 527/1 k.ú. Vizovice, nám. Palackého
- schválilo prodej pozemku PK p.č. 918/3 k.ú. Vizovice společnosti POLMER s.r.o. za cenu 10,- Kč/m2
- souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku PK p.č. 822/2 v k.ú. Vizovice
- souhlasilo s prodejem bytové jednotky č. 841/6 v domě č.p. 841 ve Vizovicích, čtvrť A.Háby za podmínek stanove- ných v Pravidlech pro prodej bytů ve vlastnictví města Vizovice, čl. IV za částku 164.880,- Kč.
- uložilo ODD. MAJETKU A INVESTIC projednat podmínky odkupu části parcely č. 1149 v k.ú. Vizovice, ul.Sadová
- nesouhlasí se spoluúčastí města na řešení přeložky VN 22 kV v lokalitě Koráb k.ú. Vizovice
- souhlasí s převodem nájmu nebytových prostor v domě čp. 1194 (DPS) z Radomíry Pečeňové na DOTEK o.p.s.
- uložilo NEMOVITOSTEM MĚSTA VIZOVIC zajistit prověření rozvodů teplovodu a rozvodů teplé vody na sídlišti
Růžová
- schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1117/8 (Koráb) a p.č. 2634/1 (ul. Sadová), obě v k.ú. Vizovice
- souhlasilo s uzavřením smlouvy o nájmu a provozování vodovodu Vizovice – prodloužení vodovodního řadu v ul.
Pardubská
-

Finanční záležitosti
schválilo celkovou rekonstrukci podlahy tělocvičny ZŠ Vizovice, Školní 790
schválilo příspěvek ČCE pro NZDM VITEK ve výši 10.000,- Kč
schválilo příspěvek ZUŠ Zlín, pobočka Vizovice ve výši 5.000,- Kč
zamítlo žádost o mimořádný ﬁnanční příspěvek na výměnu oken ve farním domě ČCE
schválilo Změnu rozpočtu města Vizovice na rok 2005 č.1

Různé
- vzalo na vědomí informaci o změně zřizovatele NZDM VITEK
- souhlasilo s pořízením průzkumů a rozborů – jeden z územně plánovacích podkladů pro pořízení nového územního
plánu Města Vizovice, který bude zahrnovat obě katastrální území Vizovice i Chrastěšov. Podmínkou pro pořízení je
respektování pokynů a metodiky Zlínského kraje pro pořizování průzkumů a rozborů v digitální podobě
- schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Vizovice č. 2/2005, o závazných částech změny č. 9,10 ÚPN SÚ Vizovice
- schválilo II. Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Vizovice
- schválilo Stanovy svazku obcí Region Zlínsko, které nahrazují stanovy přijaté dne 22.2.2005
- zamítlo žádosti o změnu Územního plánu SÚ Vizovice čj. 1105/05/ST ze dne 11.7.2005, č.j. 1363/05/ST ze dne
24.8.2005 a č.j. 1037/05/ST ze dne 21.6.2005
- souhlasilo se změnou Územního plánu SÚ Vizovice – zařazení pozemku p.č. 1116/1 k.ú. Vizovice, J.Haly do ploch
pro individuální bytovou zástavbu
- souhlasilo se změnou Územního plánu SÚ Vizovice – zařazení pozemku p.č. 210/2 k.ú. Vizovice, Masarykovo náměstí, do území centrálního a smíšeného s ochranným režimem
- uložilo pracovní skupině vypracovat podklady pro vytvoření nové struktury NMV a TSMV
- uložilo RADĚ MĚSTA projednat s Technickými Službami Města Vizovic návrhy z materiálu Činnosti Technických
služeb Vizovice s výhledem do dalších let.
Alena Marvanová
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Byty Tyršova
V současné době ﬁnišuje výstavba dvou bytových domů v ul. Tyršově. Proto jsem starostovi města Ing. V.Sušilovi položil několik otázek.
Kdy budou bytové domy hotovy?
Vlastní bytové domy by měly být dokončeny
v listopadu 2005. Vzhledem k charakteru terénu
se patrně poněkud protáhnou terénní úpravy
okolí domů, o jejichž konečné podobě v současné době jednáme s projektantem a dodavatelem
stavby.
Už na jaře občané měli podat žádosti o pronájem bytů v těchto domech. Kolik bylo zájemců?
Celkem bylo ve stanoveném termínu podáno
pětašedesát žádostí, tj. převis poptávky o 170%.
Problém byl také v tom, že poptávka nebyla rozdělena rovnoměrně k počtu bytů podle jejich
velikosti. Proto poměrně dlouho orgány města
hledaly co nejspravedlivější klíč pro výběr nájemníků.
Jaká byla kritéria výběru?
Rada města po opakovaném projednání v
bytové komisi konkretizovala kritéria, která
byla zveřejněna již na začátku roku, tedy bytová
a sociální situace žadatelů a jejich vztah k Vizovicím, tj. že zájemci:
- nevlastní (nespoluvlastní) nemovitost k bydlení
- nemají ﬁnanční závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Vizovice a jeho organizacím
- mají trvalé i skutečné bydliště ve Vizovicích
- jedná se o rodiče s nezaopatřeným dítětem
Těchto uchazečů bylo sedm, proto byla
vytvořena kritéria pro druhý okruh uchazečů:
- nevlastní (nespoluvlastní) nemovitost k bydlení
- nemají ﬁnanční závazky po lhůtě splatnosti
vůči městi Vizovice a jeho organizacím
- mají trvalé bydliště, skutečné bydliště nebo
pracoviště ve Vizovicích.
Těchto uchazečů bylo 26, proto o konkrétních nájemnících rozhodlo losování za jejich
přítomnosti. Neuspokojení zájemci, kteří vyhověli uvedeným kritériím si vylosovali pořadí
jako náhradníci.
Jakou šanci tito náhradnící mají?
Ti na předních místech docela velkou. Ne u

všech vylosovaná velikost odpovídá přesně jejich představám a ﬁnančním možnostem, proto se někteří uchazeči nakonec pronájmu bytu
vzdali.
Když zmiňujete ﬁnanční možnosti, jaká je
cena bytů?
O ceně bytu se nedá hovořit, podle smlouvy o dotaci se Státním fondem rozvoje bydlení byty musí být užívány minimálně dvacet let
jako byty nájemní ve vlastnictví města. Teprve
po uplynutí této lhůty mohou orgány rozhodnout o případném prodeji bytů. Do té doby to
budou byty nájemní s nájemným, jehož výše
je omezena rovněž smlouvou se SFRB. Odhad
plateb nájemného včetně záloh na služby je od
4 200 Kč měsíčně u jednotlivce v jednopokojovém bytě po 8 500 Kč měsíčně pro čtyři osoby v
třípokojovém bytě.
A kdy se budou nájemnící moci nastěhovat?
Jak jsem říkal na začátku, byty budou dokončeny v listopadu, očekávám ale komplikace
s kolaudací stavby, proto k nastěhování budou
připraveny nejdříve v průběhu prvního čtvrtletí
2006.
Děkujeme za rozhovor a přejeme všem nájemníkům spokojené bydlení.
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ŠKOLY
Nový povrch v tělocvičně vizovické
základní školy bude skutečností
Základní škola Vizovice děkuje zastupitelstvu a
vedení města Vizovice, že našlo cestu, jak vyřešit nebezpečnou a rizikovou podlahu, která ohrožovala
bezpečnost všech cvičících v tělocvičně horní školy.
Město Vizovice našlo ﬁnanční rezervu i splátkový kalendář, který dovoluje ještě letos ﬁrmě Largo a Tenis
Zlín položit nový povrch, aby tělocvična mohla opět
pro další období fungovat. Děkujeme rodičovské veřejnosti, která pomohla s přípravnými pracemi, děkujeme
Nemovitostem města Vizovice za vstřícné upřednostnění prací v tělocvičně v době, kdy termíny byly neúprosné. Děkujeme mužské části pedagogického sboru
a zaměstnancům školy za likvidaci starého povrchu v
ne zcela příjemném a regulérním prostředí. Škola tak
ušetřila nemalou částku, která může být použita jinak.
Děkujeme místním i přespolním řemeslníkům za pomoc v časové tísni. To, že ﬁrma Largo může nastoupit
v nejbližším termínu a Tenis Zlín práce dokončí ještě v
podzimních měsících tohoto roku, je výsledkem dobré
vůle a práce i dalších nejmenovaných přátel školy. Ať
tedy beton a nový povrch rychle schne, ať ještě chvilku
vydrží babí léto pro cvičení v přírodě, ať jsou všichni
vstřícní jako doposud. Zdá se, že nová podlaha i vybavení tělocvičny se stane skutečností.
Na závěr pro ilustraci několik fotograﬁí z přípravných prací.
Ředitelka školy
Mgr. Radmila Koncerová

Ocenění za mimoškolní práci s dětmi
Johan Wolfgang Goethe jednou řekl: „Člověk je bohatý tím,
co učinil pro druhého.“ Tento citát jsem vybrala záměrně, protože znám ve svém okolí člověka,
který se pro druhé rozdává téměř
celý život. Je jím pan učitel Vladimír Schlimbach, který již několik
let působí na naší škole.
Kdo jej zná, ten dobře ví, že
veškerý svůj volný čas věnuje
dětem. Dětem, hrajícím v Dív-

čím saxofonovém orchestru v
Luhačovicích. Pod jeho vedením
si tento podmanivý hudební nástroj oblíbily ne desítky, ale již
stovky děvčat.
Jako projev úcty a poděkování za dlouholetou a kvalitní práci
s dětmi a mládeží, která nemalou
měrou napomáhá ke smysluplnému využívání jejich volného
času a pozitivnímu formování
jejich osobních vlastností, jej náVIZOVSKÉ NOVINY  4

městek hejtmana Zlínského kraje pan Mgr. Josef Slovák pozval
na II. Ročník slavnostního Ocenění dobrovolných pracovníků
v oblasti volnočasových aktivit
a mládeže, které se uskuteční
27.10.2005 ve Zlíně.
K tomuto významnému ocenění mu srdečně blahopřejí jeho
kolegové ze Základní školy praktické ve Vizovicích.
Zuzana Štalmachová

Nebojte se naší školy

Pro mnohé rodiče i pedagogickou veřejnost byl název zvláštní
škola již řadu let většinou nepřijatelný. Od 1.9.2005 je tomu konečně jinak. Naše škola má název
Základní škola praktická Vizovice. Od změny názvu očekáváme
i částečný posun v myšlení rodičů
dětí, kteřé tento typ školy potřebují. Není třeba se bát. Ba naopak.
Děti ve třídách pracují v menších

skupinách, pomalejším tempem,
pod vedením zkušených speciálních pedagogů. Při nižším počtu
žáků je jim věnována zvýšená
péče a porozumění, které děti s
výraznými neúspěchy na základní škole potřebují. Dítě, možná

poprvé, zažívá na naší škole pocit úspěchu a radosti. A jistě sami
víme, jak je důležitý tento pocit i
pro nás dospělé. Možná si kladete otázku – proč škola
praktická? V učebním
plánu je kladen velký
důraz na pracovní vyučování, kterému je také
věnován vyšší počet
hodin. Děvčata se učí
základům
vaření, šití,
seznamují se
s
různými
mo de r ními
technikami
při výrobě bytových
a módních doplňků.
Chlapci pracují se dřevem, kovem a jinými
materiály. Rodiče žáků,
kteří nejsou studijními
typy a mají prospěchové nedostatky na základní škole
by určitě měli zvážit otázku profesionální orientace svých dětí. Je
docela jisté, že tyto děti se mohou
kvalitně a velmi dobře zařadit do
společnosti jako zruční řemeslníci. Proto naše škola věnuje vel-

kou pozornost rozvoji manuálních schopností dětí. Vzhledem
k tomu, že absolventi nacházejí
dobré uplatnění jako tesaři, zední-

ci, automechanici, malíři, kuchaři,
zahradníci, apod. a po vstupu do
EU mají možnost pracovat i v
zahraničí, zařadili jsme zkušebně
od letošního školního roku výuku hravé konverzační angličtiny.
Mnoho rodičů se brání přestupu
svých dětí na naši školu a neuvědomují si, že tím ohrožují jejich
psychické zdraví a zdravý vývoj.
Proto tento název „Nebojte se
naší školy“, přijďte se podívat,
rádi vás uvítáme.
Eva Čapková, ředitelka

Cykloturistika Jižní Morava

V zimě jste si o nás mohli přečíst, jak jsme si
užívali na horách. Teď už vám zase píšeme o naší
prázdninové výpravě na Jižní Moravu v dnech od
9.8. – 12.8.2005.
Uvítali jsme nápad a odvahu našich tet, strávit
pár dnů někde na kole a s mapou v ruce. Chtěli jsme vidět Lednicko-Valtický areál, Pohansko,
soutok Dyje a Moravy, vodní nádrže Nové Mlýny,
město Mikulov a vše, co nám cestou cvrnkne do
nosu.
Jak jsme si to naplánovali, tak nám to taky vyšlo. Sluníčko nám přálo, síly nás neopouštěly a ani
nás neodradilo tvrdé a již druhý den nepohodlné
sedátko. Projížděli jsme nádhernými lužními lesy,
svezli jsme se s 1. Plavební, zaujaly nás zámky, zříceniny hradu, altánky, chrámy, zámečky, které v nás
vzbuzovaly staré příběhy a dávná tajemství. A kdo
neví, že jsou památky areálu krásně zrekonstruované, tak neleňte a jeďte si je prohlédnout, budete
nadšeni jako my.
Děti z dětského domova a základní školy Vizovice
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Do nového školního roku s novým názvem

Je až neuvěřitelné, jak čas kvapí. Není to tak dávno, co jsme bilancovali loňský školní rok a chystali se na dovolené. Nyní začíná podzim a s ním i nový školní rok 2005/2006. Do něj vstupuje naše škola s novým názvem
– Střední škola oděvní a služeb Vizovice. Změna názvu byla provedena na základě Dodatku č.2 ke Zřizovací
listině. Nenechte se však mýlit novým názvem. I nadále je naše škola zaměřena stejně jako dříve a vzhledem k
dlouholeté tradici a dobré pověsti se nám podařilo naplnit a k 1.září otevřít všechny obory:
1) obory, v nichž se dosahuje střední
vzdělání s výučním listem:
Kadeřník
Fotograf
Krejčí
- délka studia – 3 roky
- absolventi získávají závěrečné
vysvědčení a výuční list, který je
bez vysvědčení neplatný
2) obory, v nichž se dosahuje střední
vzdělání s maturitní zkouškou:
Oděvnictví
Kosmetička
- délka studia – 4 roky
- absolventi získávají maturitní
vysvědčení
Podnikání – denní nástavbové studium
- délka studia – 2 roky
- absolventi získávají maturitní vysvědčení
Jako každý rok připravuje i letos naše škola řadu akcí pro veřejnost. Celoročně můžete navštívit provozovny
kadeřnic, kosmetiček, fotografů i krejčových. Všechny minulé, současné i budoucí žáky, jejich rodiče a všechny další
zájemce zveme na Dny otevřených dveří, které se budou konat 23.11.2005, 4.1.2006 a 26.1.2006. Věříme, že ten letošní
rok bude stejně úspěšný, jako ten loňský a že i nadále si k nám Vizovjané najdou cestu.
Mgr. Jana Tomkovičová

Dům dětí a mládeže Astra ve Vizovicích zahájil tento školní rok
provoz již 5.září, kdy byl otevřen „Mimoškolní klub“ pro děti ze třetích
tříd. Klub je náhradní formou školní družiny s kompletní pedagogickou péčí. Klub funguje denně do 15 hodin.
Letošní krásné podzimní počasí přálo i pořádaným turistickým a
poznávacím akcím:
V sobotu 10.září se konal turistický výlet „Za muchomůrkou“, kterého se zúčastnilo 21 dětí. Po cestě
z Pozděchova do Vizovic děti sice žádnou muchomůrku nenašly, jen pár suchých hřibů, ale o to víc času
zbylo na opékání špekáčků, výrobu luků a nejrůznější společenské hry.
Tradičního zamykání studánky Gajdoška se zúčastnilo 32 dětí a 3 dospělí. Děti společně uzamkly studánku a postavily domečky lesním skřítkům, kteří ji budou hlídat až do jara. Všichni pak navštívili nedaleký včelín strýca Jury, který je seznámil s kouzlem včelařství. Výměnou za přinesenou cukrovou pozornost
si každý domů odnesl skleničku medu.

Připravujeme...
26.-28. října
4. listopadu
10. listopadu
5. prosince
1.-2. prosince
15.-21. prosince
říjen – prosinec

- prázdninový pobyt dětí v Bílých Karpatech
- pochod „Broučků a Světlušek“
- orientační závod „Čertovské bludičky“
- čertovská diskotéka v sále Kulturního domu ve Vizovicích
- pečení a zdobení perníků
- vánoce v Astře
- pravidelné sobotní plavání v lázních ve Zlíně
Zdeňka Šimoníková
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Dozvuky žhavého června

Ještě bych se chtěl vrátit připomínkou ke konci školního roku,
kdy se v Litomyšli ve dnech 17.-18.června odehrálo republikové ﬁnále v lehkoatletickém čtyřboji základních škol. Komentátoři se tehdy shodli na skvělém počasí a vysoce profesionálním pojetím práce
hlasatele závodu Štěpána Škorpila. I vítr byl příznivý. Lehkoatletické
podmínky rovněž.
A zřejmě zejména pro účastníky z Vizovic. Starší žákyně zde vyhrály republikové ﬁnále. Sítem okresních a krajských závodů se probojovaly do republikového ﬁnále základních škol a to i škol sportovních,
vyňaty byly pouze sportovní školy se zaměřením na lehkou atletiku.
Vzhledem k tomu, že výsledek byl znám až po uzávěrce minulého čísla, je vhodné konstatovat, že vizovické dívky se ziskem 8 435 bodů
předstihly na druhém místě ZŠ Choceň s počtem 8 385 a ZŠ Sokolov
počtem 8 318 a stanuly na místě nejvyšším z patnácti účastníků celorepublikového ﬁnále v dívčí kategorii. Viz. tabulka Chtěli bychom
na tomto místě připomenout jména účastnic a alespoň fotograﬁemi
Už na stupínku pro vítěze, až do posledních okamžiků jsme nevěřily
dokreslit atmosféru toho pro nás tak historického ﬁnále.
že se nám to podařilo...
Mgr. Jiří Ludvíček

Děvčata na startu poslední disciplíny - běh na 800 m, v této chvíli byly ještě na
2. místě za Sokolovem. Zleva: Václavková, Červenková, Zrníková, Šmídová, Golová.

Škola, město, ulice

body

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

8435
8385
8318
8229
8221
8162
7997
7718
7639
7516
7412
7411
7281
7112
6892

ZŠ Vizovice
ZŠ Choceň, Sv. Čecha
ZŠ Sokolov, B.Němcové
2.ZŠ J.A.Komenského Milevsko
ZŠ Jablonec n./N., Liberecká
ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů
ZŠ Tachov, Kostelní
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo n.
ZŠ Litomyšl, Zámecká
ZŠ Břeclav, Slovácká
ZŠ Šumperk, Šumavská
ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem
ZŠ s Rvj Praha 11, K Milíčovu
ZŠ Kolín, Ovčárecká
ZŠ Jílové, okr. Děčín

VIP kariéra – projekt EU ve vizovické škole
V září 2005 po více než ročním jednání byla Základní škola Vizovice jako jedna ze 127 škol v celé republice
zařazena do systémového projektu podporovaného EU,
jehož součástí je vytváření poradenských pracovišť na základních a středních školách. První tři písmena projektu
jsou zkratkou slov Vzdělání – Informace – Poradenství.
Projekt se zaměřuje zejména na prevenci školní
neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, možnosti
integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných, na včasnou prevenci při aktuálních problémech žáků a tříd.
Na naší škole tedy kromě výchovného poradce a školního metodika prevence nabízí své služby i školní speciální pedagog. Školní poradenské centrum nabízí své služby od října 2005 ve dnech pondělí – úterý – středa.
Podrobnější školní strategii pedagogicko-psychologického poradenství odrážející speciﬁka školy si můžete
přečíst na vývěsce ve škole. Konzultace pro rodiče jsou
každé pondělí od 7.45 do 9.45 hod ve škole na Masarykově náměstí a úterý od 14.15 do 15.00 hodin na horní

škole. Konzultace je možné domluvit telefonicky i mimo
vymezené hodiny. Konzultace pro žáky jsou v úterý
od 13.30 do 14.15 hodin a v akutních případech kdykoliv.
Podpora poradenského centra dále zahrnuje například:
- Prevenci poruch čtení a psaní u jednotlivých žáků
- Přednášky pro rodiče budoucích prvňáčků
- Prevenci poruch psaní a čtení
- Pomoc při kariérovém poradenství
- Podporu spolupráce třídy a třídního učitele
- Sociální a osobnostní výchovu pro potřeby školních
kolektivů
- Pomoc a podporu žákům, rodičům i učitelům v obtížných situacích a při aktuálních problémech
To je jen drobný výčet možností, které budou postupně krystalizovat tak, jak situace ve škole a potřeby jejich
účastníků ukáží.
Mgr. Iva Klenová,
školní speciální pedagog
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KULTURA
38. ročník
Tradičního
Vizovického
38. ročník
Tradičního Vizovického
trnkobraní
námi.
trnk
obraní je
je už
užzaza
ná mi.
38.ročník Tradičního Vizovického trnkobraní, který proběhl poslední srpnový víkend (26.8 -28.8.
2005) ve Vizovicích je již za námi.
Dovolte mi, prosím, abych s odstupem více jak jednoho měsíce zhodnotil letošní ročník a nastínil další
vývoj tohoto festivalu, který svým
rozsahem patří mezi největší kulturně společenské akce ve Zlínském
kraji.
Organizátoři festivalu, kterými

jsou Kulturně - společenské sdružení Vizovické trnkobraní, město
Vizovice a společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. si dali za cíl vrátit zpět
Vizovickému Trnkobraní jeho původní podobu. Největším zájmem
bylo dostat dění Tradičního Vizovického trnkobraní do celého města
a nabídnout program pro všechny
věkové skupiny občanů. Myslím si,
že tyto základní cíle byly splněny a
Vizovické trnkobraní opět „vykročilo“ tou správnou nohou do své další
etapy.
Nebylo to vůbec jednoduché.
Většina z Vás jistě sledovala okolnosti, za kterých se organizace letošního ročníku Vizovického trnkobraní

odehrávala. Tím víc patří dík všem,
kteří jakoukoliv formou přispěli k
úspěšné organizaci tohoto festivalu.
Vše začalo v pátek 26. srpna jízdou krále. Vizovický rodák a Valašský král Bolek I. Dobrotivý řečený na
„furt“ společně s Jarmilou Šulákovou,
starostou města Vizovic panem Ing.
Sušilou a zakladatelem Trnkobraní panem PhMr Milošem Žabkou
projeli koňským spřežením od vizovické radnice do areálu likérky R.
JELÍNEK. Jízda
krále byla první
novinkou letošního Vizovického
trnkobraní a dle
zájmu lidí, kteří
přišli pozdravit
„svého“ krále se
dá usuzovat, že
tato novinka byla
přijata mezi lidmi
velmi kladně.
Bolek Polívka
také slavnostně
zahájil 38. ročník Vizovického Trnkobraní v areálu likérky RUDOLF
JELÍNEK a.s. Součástí
slavnostního
zahájení
bylo mimo jiné ustanovení světového rekordu
v hromadném přípitku
slivovicí. Každý z návštěvníků obdržel panák
slivovice zdarma a po
vyhodnocení pracovníky
Agentury Dobrý den z
Pelhřimova se konečný
počet vrácených panáků
zastavil na čísle 2 418 ks. Tak tedy
nový světový rekord byl ustanoven
a čeká na své překonání v dalších
ročnících.
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V sobotu 27.8.2005 se program
Vizovického trnkobraní přesunul i
do města.
I.Vizovický jarmark řemesel v
dolní části Štěpské ulice byl od svého začátku příjemným zpestřením
festivalu a dodával tomuto zajímavému místu ve Vizovicích svůj půvab.
Návštěvníci měli 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. I. Vizovický
jarmark řemesel velmi úspěšně zorganizovali manželé Šmídovi, za což
jim patří velký dík.
Další novinkou Vizovického trnkobraní bylo I. Vizovické
pstruhobraní. Na rybnících Vizovické rybárny měli návštěvníci možnost si zkusit své rybářské dovednosti a chytit si svého pstruha. Dle
našich informací se ulovilo přes 400
pstruhů a kromě non stop otevřené
Vizovické rybárny, plné rybích specialit, čekal návštěvníky kulturní
program pro děti. Chtěl bych poděkovat panu Kovářovi za perfektní

organizaci pstruhobraní a věřím, že
i v dalších ročnících budeme spolupracovat.
Sobotní program dále pokračo-

val výstavou vláčků a starých rádií
ve vizovické sokolovně a v prostorách za kulturním domem připravilo Město Vizovice pro milovníky
folklóru a dechovky přehlídku ně-

kolika souborů. Vystoupili například
dechová hudba BORŠIČANKA,
dále pak JAVOŘINA, folklórní soubor VIZOVSKÝ JURÁŠ a PORTÁŠ.
Myslím si, že i tato změna, oproti letům minulým, byla pro návštěvníky
Vizovického trnkobraní zpestřením.
Aby se návštěvníci moc neunavili
při putování městem, tak jsme pro
víkend Trnkobraní pozvali do Vizovic motorový Trnkovláček. Novinka,
která měla úspěch nejen u těch nejmladších bude jistě patřit v dalších
letech ke stálicím Vizovického trnkobraní.
Neděle 28.srpna byla bohužel ve
znamení špatného počasí. Ale i přes
vytrvalý déšť vše probíhalo dle pro-

gramu, jak v areálu likérky RUDOLF JELINEK a.s. tak i v celém
městě.
Za zmínku jistě stojí výkon
v Grand Prix Vizovic v pojídání
švestkových knedlíků. Vítězem se stal
pan Jaromír Rafaj ze
Zlína výkonem 134
knedlíků. Grand Prix
Vizovic komentovala
svým osobitým způsobem dvojice Patrik
Hezucký a Renata
Angelov a mám pocit,
že se nikdo nenudil. V
areálu likérky RUDOLF
JELINEK se za celý víkend vystřídalo na 40
umělců a skupin z ČR i

zahraničí a i ti si velmi pochvalovali
prostředí a přijetí ve Vizovicích.
Závěrem bych rád poděkoval ještě jednou všem lidem, kteří se
na organizaci 38. ročníku Tradičního

Vizovického trnkobraní podíleli a
také chci poděkovat všem návštěvníkům za jejich účast. Svou přítomností jste vyjádřili velkou podporu
organizátorům a deklarovali jste, že
Vizovické trnkobraní je jen jedno a
patří do Vizovic. My v naší práci budeme pokračovat, určitě nás budou
zajímat Vaše názory a postřehy, které
již teď můžete zasílat do fóra na www.
vizovicketrnkobrani.cz. A ještě jednu informaci 39. ročník Tradičního
Vizovického trnkobraní se bude konat ve Vizovicích od 25. do 27.srpna
2006.
Lumír Zakravač
RUDOLF JELÍNEK a.s.
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Podzim

PSTRUHOBRANÍ

Které roční období je nejkrásnější? Tak to je těžké posoudit,
každé je krásné, samozřejmě,
když se vydaří. Někdy si ale s
námi příroda tak zalaškuje, že
člověk opravdu neví, které právě
probíhá. Třeba to letošní léto, to
byla teda „paráda“.
Ale i tolik zatracovaný podzim, když se vydaří, má své kouzlo. Vzpomínám, že v tomto období měli sedláci nejvíc práce, navíc
den už je hodně krátký. Zbývalo
sklidit poslední úrodu, zemáky,
řepu, zorat a zasít ozimy. Ale co
bývalo toho ovoce! A všechno se
muselo sklidit, však to byla jakási
obživa, ať už to byly jablka, trnky, nebo hrušky. Trnky se sušily
nebo vařily na povidla a teprve
co zbylo, se sypalo do beček na
valašskou medicínu - slivovici.
Dnes je tomu naopak, ale trnek
není ani na to zkapalnění. Jablka
a hrušky se trhaly na uskladnění,
sušily nebo se z nich dělal mošt,
kterému se na valachoch říká
burčák. Děcka, když šly do školy
dostaly často na svačinu chleba s
povidlama, povinných pár jablek
a bylo to.
No to jsem tomu zase dal!
Však původně jsem chtěl psát jenom o krásách podzimní přírody
a jeho nádherných barvách, „babím létu“ padajícím listí a posledních hřejivých paprscích slunce,
ale dobře i tak.
Tož tak.

Jako součást 38. ročníku Vizovického TRNKOBRANÍ proběhl v Rybárně
ve Vizovicích a na přilehlých rybníčcích
1. ročník PSTRUHOBRANÍ.
Každý z návštěvníků si mohl půjčit rybářský prut a zachytat si pstruhy.
Lovcům se opravdu dařilo, v sobotu
vytáhli cca 300 pstruhů, v neděli vzhledem k nepříznivému počasí byly úlovky
slabší. Ulovené ryby se přímo u rybníka
připravovaly na roštu.
V areálu Rybárny pak proběhlo
v sobotu od 10:00 hod. do 18:00 hod.
indiánské léto s programem pro děti.
Malí indiáni vyráběli čelenky, stříleli ze
vzduchovky a z týpí sledovali projíždějící Trnkovláček, který co hodinu vozil
do Rybárny další „bledé tváře.“

Děkujeme domu dětí ASTRA za
přípravu programu pro děti, vizovickým junákům za zapůjčení totemu
a postavení týpí, Technickým Službám za poskytnutí odpadkových košů
a především pálenici R. JELÍNEK a.s.,
která nenechala i přes velké ﬁnanční
riziko TRNKOBRANÍ zahynout a
dala mu novou tvář a myšlenku zapojit
do slavnosti trnek celé město.
Doufáme,
že
návštěvníci
1. PSTRUHOBRANÍ ve Vizovicích
byli spokojeni s úlovky a úrovní služeb
a příští rok opět navštíví naše město.
Více na www.rybarnavizovice.cz
Martin Kovář

FK

Království slivovice aneb Osudy palírníků ve Vizovicích
Knihu Království slivovice
aneb Osudy palírníků ve Vizovicích vydala v uplynulých
dnech ﬁrma RUDOLF JELÍNEK a.s. Kniha autora Marcela
Sladkowského se věnuje historii proslulé palírenské výroby,
která se ve Vizovicích datuje od
přelomu 16. a 17.století. Sleduje
nejen vývoj jednotlivých ﬁrem,
ale také pestré životní osudy palírenských rodů (Jelínek, Singer,

Weiss, Hába, Kalenda atd.) a jejich prolínání s historií města.
Kniha je doplněna barevnou obrazovou přílohou. Království slivovice je první velkou knihou o
minulosti města od legendárních
Dějin a pamětí města Vizovic Josefa Čižmáře (1933), a proto by
neměla chybět v žádné vizovické
rodině.
Knihu Království slivovice
můžete zakoupit v knihkupectví
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Lípa nebo v podnikové prodejně
RUDOLF JELÍNEK a.s. na Razově za 345 Kč.
Více se o knize a jejím vzniku
dozvíte na literárním večeru, který se za účasti autora koná 1. listopadu 2005 v 18 hodin v Domě
kultury ve Vizovicích. Součástí
večera bude také autogramiáda.
Těšíme se na setkání s Vámi!
-JK-

Kronika 1955 V.
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 jejích stránek údaje, fakta, postřehy, které by mohly
občany zajímat i dnes.
Redakce
Slavnosti, oslavy
Dne 8.března konala se ve školním sále oslava Mezinárodního dne žen, na níž promluvil o významu dne předseda MNV Ladislav Košař a učitelka Květoslava Ostravská. Jeviště bylo vhodně vyzdobeno a opatřeno nápisem: Za blaho
našich rodin, za mír, za socialismus. Závěrem slavnosti bylo
obdarování vynikajících pracovnic z JZD a Svedrupu. Oslavy 1.máje konaly se pouze v Gottwaldově a občané z okolí se
jich účastnili v hojném počtu, neboť počasí bylo pěkné, teplé. Oslavy 10. výročí osvobození naší republiky ve dnech 3.5.
až 9.5. měly tento program: 3. května bylo náměstí a veřejné
budovy v městě vyzdobeny prapory.
Ve
20 hodin byla na Vinohrádku zapálená vatra. V městském
rozhlasu předvedli žáci střední školy vzpomínkové pásmo
o osvobození našeho města a o bojích partyzánů. Pak následovala reprodukovaná hudba z měst. rozhlasu a projev
předsedy MNV Lad. Košaře. Závěrem byly vypáleny četné
rány z hmoždířů a světelné rakety na počest osvobození.
Současně se konalo slavnostní zasedání MNV. Dne 4. května konala se ve slavnostně vyzdobené škole školní oslava
na počest 10. výročí osvobození. 7. května konal se běh vítězství... 8. května konal se ve 20 hodin lampionový průvod
od Lapače a od sokolovny dvěma proudy, které se sešly na
dolním náměstí, kde byl slavnostní projev zástupce KNV s.
K.Vysloužila. Po projevu bylo dolní náměstí, které se dosud
nazývalo Wilsonovo náměstí, přejmenováno na náměstí
Rudé armády na počest osvoboditelů. Slavnost byla zakončena ohňostrojem...

z učiliště ve Slušovicích. Muzika Valašského krúžku z Vizovic postoupila do krajské soutěže, neboť byla v okresní soutěži nejlepší. 6.března byla ve školním sále pořádána okresní
soutěž dechových hudeb. Soutěže se zúčastnily hudby ZK
opravny ve Slušovicích, ZK Svit v Otrokovicích, OB z Jasenné. ZK Ton Fryšták a ZK Slováckých lihovarů ve Vizovicích
... 12. března pořádal další akci SČSP (Svaz českosl.sovětského přátelství). Účast 60 osob.

Tělovýchovné podniky
5.2. pořádala DSO Sokol tělocvičnou akademii. 13.února
se ve školní tělocvičně konal zimní turnaj v házené, jehož
se zúčastnila družstva z Gottwaldova, Otrokovic a Dřevohostic. V neděli 22.5. konalo se veřejné cvičení na hřišti u
sokolovny, které pořádala školní tělocvičná jednota a DSO
Sokol. Cvičenci předváděli sestavy nacvičené na spartakiádu v Praze. Cvičení jsou opravdu pěkná a dávají tušit, jaká
to bude krása, až to bude cvičit mnohatisícové množství
cvičenců na zelené ploše na Strahově. Počasí toho dne bylo
nepříznivé, vál mrazivý severák. Vždyť ve 13 hodin byla
teplota 12 °C a během odpoledne ještě poklesla, že v 19 hodin bylo pouze 6 °C! Za takové zimy cvičilo žactvo, dorost
i dospělí cvičenci, ale všichni cvičili s chutí a pěkně. I přes
nepřízeň počasí to byla zdařilý podnik. Obecenstvo, jehož
se sešlo hojně, odměňovalo cvičence nadšeným potleskem.
V neděli 29.5. konána okresní spartakiáda v Otrokovicích,
opět za studeného počasí (v poledne bylo jen 13 °C). Vizovičtí cvičenci byli v Otrokovicích nejlepší, cvičili přesně a pěkně i jako celek a byli v tisku za to pochváleni a
Kino
označeni jako nejlepší. V neděli 5.6. konala se pak krajská
Státní kino předvádí zde týdně dva ﬁlmy v pěti dnech. spartakiáda v Gottwaldově. Všechny kulturní podniky v
Hraje se ve středu a ve čtvrtek první ﬁlm týdne, v pátek, v obci jsou řízeny Osvětovou besedou (OB), jejímž správcem
sobotu a v neděli se hraje druhý ﬁlm. V neděli bývají dvě je učitel Jan Imrýšek.
představení: v 18 hodin a ve 20 hodin. Dozor nad výběrem
ﬁlmů má rovněž správce OB.
Význačné události
...Dne 26.3. a 27.3. navštívil Gottwaldov, kde se konala
Taneční zábavy
V lednu se jako každoročně konaly plesy. První ples po- krajská konference KSČ, president republiky Antonín Zářádala Místní jednota čs. Svazu požární ochrany (dřívější potocký. Zástupci z ONV přijeli do Vizovic, aby zde zakounázev Sbor dobrovolných hasičů) dne 8.ledna v sokolovně. pili vhodný dar pro presidenta republiky, který by byl chaVstupné 6 Kč. 15. května byl ples Myslivecké společnos- rakteristický pro zdejší kraj. Proto bylo rozhodnuto, že bude
ti. 22. ledna se konal sokolský ples. 29. ledna pořádalo ples presidentu věnována kolekce vizovického pečiva, ﬁgurek
SRPŠ. 12.února byl maškarní ples pořádaný oddílem kopa- a zvířátek, které zde velmi dovedně vyrábí staříček A.Luné DSO Sokol. 12.2. byl maškarní bál, pořádaný Valašským tonský. Jinou zajímavou ukázkou lidové tvořivosti jsou velikrúžkem. 26.2. byl ples pracujících, pořádaný komunistic- konoční kraslice, které velmi pěkně starobylým způsobem
kou stranou (KSČ). 19.3. pořádala DSO Sokol Josefovskou maluje stařenka Hnilicová v Lutonině. Také kolekce kraslic
zábavu. Čistý výnos věnován na spartakiádu. 23. července byla zakoupena, vše pěkně upraveno na dřevěném podnopořádal oddíl kopané DSO Sokol letní karneval na hřišti u se prostřeném červeným valašským šátkem a bílým vyšívaným šátkem. Vše bylo doplněno pravou vizovskou slivovicí
sokolovny.
v maličkém dřevěném a pěkně malovaném soudku zde ve
Jiné zábavní podniky
Vizovicích vyrobeném. Dne 17.7. připojilo se město Vizovi27. února konala se ve školním sále soutěž lidových soubo- ce svou zdravicí ke štafetě k Mezinárodnímu festivalu mlárů umělecké tvořivosti, která trvala po celý den. Zúčastnily deže ve Varšavě. Štafeta proběhla městem po 8.hodině. Před
se jí učňovské soubory z Gottwaldova a ze Slušovic, valaš- budovou MNV byla očekávána občany a pionýry zdejší
ské krúžky z Gottwaldova, Želechovic, Vizovic, Malenovic a školy. Pionýři pak provázeli štafetu na ozdobených jízdních
slovácké krúžky z Gottwaldova a kroužek slováckých učňů kolech na její cestě přes město.
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Na závěr zámeckého kulturního léta
Koncert houslových virtuozů
uzavřel XXXVIII. sezonu Vizovického zámeckého kulturního
léta Aloise Háby. O prvé části
koncertního cyklu byla zmínka v
minulém čísle Vizovských novin.

Od jeho vydání jsme navštívili ještě dva koncerty. Bylo to vystoupení instrumentálně zajímavého souboru PANTHER TUBA
BAND, složeného ze čtyř profesionálů – členů ostravských hudebních těles, kteří nám na čtyři tuby
předvedli zajímavý program.
Mimo jiné nás přesvědčili na příklad o tom, že čtyři tuby mohou
zahrát Mozartovu „Malou noční
hudbu“. Poslední koncert letošní
sezony obstarali housloví virtuozové. Na návštěvníky koncertu
udělal hluboký dojem zejména
přednes části Paganiniho houslového koncertu, při jehož poslechu
jsme měli možnost uvažovat o
hranicích hráčského umění. Bylo
to vskutku důstojné rozloučení s
letošní sezonou.
I letos byla před hlavními
koncerty zařazována vystoupení žáků Základních uměleckých
škol. Chtěli bychom všem, žákům
i jejich učitelům, poděkovat za
ochotu, s jakou přistupují k naší

Dále je nutné poděkovat nasnaze dát prostor mladým umělcům vystoupit před skutečným šim sponzorům, bez jejich ﬁpublikem, se skutečným potles- nanční i hmotné pomoci bychom
kem, úspěchy i trémou a obavami se se zajišťováním koncertů těžce
z přehmatů. I v příští sezoně počí- vyrovnávali. Našimi sponzory v
táme s jejich vystoupeními.
uplynulé sezoně byli:
V současné době pracujeme na přípravě nové
Český hudební fond Praha
sezony. Ještě nevíme, kdo
Nadace Bohuslava Martinů Praha
na koncertech vystoupí.
Rádi bychom uvítali naši
Nadace Leoše Janáčka Brno
přední houslistku Gabrielu Demeterovou, ale zatím Firma RUDOLF JELÍNEK VIZOVICE
je její účast velkým otazLékárna Milosrdných bratří níkem, zejména pokud se
- Dr. Hanák Vizovice
týká termínu, případně
ﬁnančních možnosti KPH Lékárna Jižní Svahy - Dr. Oreská Zlín
(Kruhu přátel hudby). Budeme-li do příštího vydání Zahradnictví JUFLOR - Jurečka Vizovice
Vizovských novin znát aleFirma SYKORA Vizovice
spoň hrubé obrysy příští
koncertní sezony, budeme
Firma ROSTRA Vizovice
vás informovat.
MUDr. Zavřelová Dagmar Vizovice
Na závěr poděkování
všem, kteří se na úspěšném
Firma Valendin spol. s r.o.
průběhu letošní sezony
podíleli. Je to především
Poděkování náleží i všem čleSpráva státního zámku Vizovice
s kastelánkou pí. Janou Pluhařo- nům KPH, kteří se podíleli na orvou. Dále děkujeme paní Marii ganizaci a zajištění koncertů od
Vitmanové a panu Klejchovi za návrhu sezony až po její realizaci,
zajišťování sálu a pomoc s jeho dále ředitelce Domu kultury paní
uvedením do původního stavu po Trlicové, která v předstihu zajiškoncertech tak, aby příští den tj. ťuje smluvně účast umělců včetv sobotu, mohly ve slavnostním ně termínů a ﬁnanční stránky,
sále probíhat svatební obřady. jakož i vám všem, našim věrným
Děkujeme i manželům Ježovým abonentům a návštěvníkům, kteza zajištění občerstvení o pře- ří máte zájem o programy, které
stávkách koncertů a zvlášť panu vám nabízíme i za skvělou atJežovi za zhotovení programů mosféru, kterou pro vystupující
koncertů.
umělce vytváříte. Věřte, že umělci
jsou nejen organizací, ale i úrovní
našeho publika nadšeni, o čemž
svědčí jejich zápisy v kronice
KPH. Vám všem přejeme dobrou
pohodu, zdraví i hodně vzpomínek na krásné zážitky z koncertů
a koncem května 2006 se těšíme
na shledanou při prvním koncertu nové sezony.
Jhr
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Dům kultury Vizovice
Nabídka Kreativních kurzů

Na každém kurzu je pro Vás připraveno dostatek předloh a inspirací. K absolvování není třeba výtvarný talent,
stačí nadšení a chuť tvořit a vyrobit si vlastnoručně dárek. Všechny kurzy jsou vhodné i pro děti od cca 9 let. Většinou
jsou 2-3 hodinové. Vždy si odnesete domů vlastní originál, naučíte se danou techniku a také uvidíte spoustu nové
inspirace! Každý kurz začíná v 16:00 hod.
25.10.2005 SMALTOVANÝ ŠPERK
Výroba smaltovaného šperku v domácích podmínkách na plotýnce.
8.11.2005

FRIVOLITKOVÁNÍ – začátečníci
Patří k méně známým technikám ručních prací. Frivolitková krajka je tvořena
z vázaných uzlíků. Doneste si frivolitkový člunek (dřevěný nebo z umělé hmoty),
přízi – např. Sněhurka, Perlovka, bavlnka, háček, nůžky.

22.11.2005 FRIVOLITKOVÁNÍ – pokročilí
Krajka je použitelná k dekoračním účelům, nebo jako ozdoby na oděvech.

Cena: 230,- Kč

Cena: 100,- Kč
Cena: 100,- Kč

6.12.2005

TWISTART TDECO LAMPIČKA
Výroba lampičky z twist art papíru a použití zdobení ubrouskem.

Cena: 250,- Kč

24.1.2006

BATIKA DO RÁMU
Výroba nástěnné batiky vypnuté do rámu, batiky na papír...
Jde o uměleckou techniku, není potřeba zkušenost z klasické techniky.

Cena: 250,- Kč

7.2.2006

HEDVÁBÍ DEKOR
Namalujte si kravatu a pouzdro na brýle, snadnou technikou na hedvábí. Pěkné dárečky.

Cena: 240,- Kč

28.2.2006

NOVÁ DECOUPAGE
Vyrobíte si obrázek na kachli s efektem praskajícího laku, namoříte si rámeček
a také si do soupravy vyrobíte květináček.

Cena: 250,- Kč

MOZAIKA
Naučíte se mozaiku na květináček, svícínek

Cena: 250,- Kč

7.3.2006

Jaké akce můžete navšítvit v DK Vizovice?
25.10.2005 16:00
27.10.2005
27.10.2005
22.10.2005
28.-30.10.2005
1.11.2005
3.11.2005
3.11.2005
8.11.2005
8.11.2005
10.11.2005
22.11.2005
24.11.2005
24.11.2005
26.11.2005
1.12.2005
5.12.2005
6.12.2005
8.12.2005
9.12.2005
13.12.2005
15.12.2005
16.12.2005
20.12.2005
22.12.2005
29.12.2005

kurz smlatovaný šperk
setkání důchodců
kurz paličkování – začátečníci
je možnost návštěvy odpoledního kruzu Patchworku v rek.středisku Revika
je možné navštívit víkendový kurz Patchworku v rekreačním středisku Revika
během listopadu bude v DK výstava řezbáře Zdeňka Matyáše
9:00
pohádka o Pejskovi a kočičce (Hravé divadlo Brno)
9:00,9.45 komponovaný pořad–Negativní vliv drog na kriminalitu mládeže (Medea Kultur s.r.o. Praha)
16:00
kurz paličkování – pokročilí
16:00
kurz frivolitkování – začátečníci
8:30,10:00 pořad plný největších muzikálových hitů „Letem Světem Muzikálem“ (Secy Praha)
16:00
kurz paličkování – začátečníci
16:00
kurz frivolitkování – pokročilí
16:00
kurz paličkování – pokročilí
představení „Besídka“ (Divadlo SKLEP Praha)
14:00
dechová hudba – setkání důchodců
během prosince bude v DK výstava Vizovického pečiva
16:00
kurz paličkování – začátečníci
Mikuláš
16:00
kurz Twist art tdeco lampička
16:00
kurz paličkování – pokročilí
19:00
Vánoční koncert, koledy uslyšíte od krojované kapely Podhoranka
9:00
Vánoční příběh (Zemanovo dřevěné divadlo Brno)
16:00
kurz paličkování – pokročilí
18:00
Literární večer
Vánoční koncert – Fleret a dechová hudba mladých Zlín
16:00
kurz paličkování – pokročilí
setkání důchodců
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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SPORT
Tenisové desetiletí
Tenisový oddíl registroval v
uplynulém desetiletí přibližně 40
členů. V současnosti je nás 38 – z
toho 30 dospělých, 8 žaček a žáků.
Nesmazatelně mezi nás patří také
3 čestní členové – Luděk Dintera,
Libor Štalmach a Dušan Vyoral. Ve
výboru většinou pracovali: Milan
Vrba – předseda, Jan Kozubík, ing.
Aleš Kundera, Mgr. Jiří Ostravský,
Mgr. Miloš Novák, Jiří Kálecký,
Petr Hala, Aleš Kundera ml. jako
členové.
Na poli sportovním jsme hráli
střídavě soutěže kraj IV a III, a to
v dospělých a žácích. Tato skutečnost souvisela s kvalitou soupisek,
s tím, jak silné týmy se nám podařilo složit. Převážně jsme vycházeli
z vlastních odchovanců a občas
družstva posílili hráči na hostování. Osobností vizovického tenisu
v tomto období byl Milan Vrba,
jeho doplňovali bratři Vyoralové,

Jiří Ostravský, Petr Hala a v posledních letech Aleš Kundera ml.,
Vít Špaňhel, David Pechal, Adriana Hálová, Martina Halová, Petra
Marková, Lenka Ostravská a další.
Úspěchem bylo založení žákovské přípravky v roce 2001 – z
16 zakládajících členů mnozí hrají dodnes. Oporami byli: Lucie
Václavková, sestry Valovy, Tereza
Slováčková, Michaela Červenková,
Barbora Hálová, Gabriela Vrbová,
Václav Kubíček, Jakub Kundera,
Lubomír Husička, Matěj Hrachový.
Kromě mistrovských soutěží
pořádáme každoročně tradiční
populární turnaje: ve dvouhrách
memoriál Luďka Dintery, ve čtyřhrách Burčák cup. Postupem času
byly tyto akce rozšířeny o kategorie žen, žáků a o turnaj smíšených
čtyřher.
S potěšením konstatujeme, že

ve Vizovicích výrazně vzrostl zájem o tenis i mezi veřejností, takže
kurty jsou zvláště v odpoledních
hodinách neustále vytíženy.
Nedílnou součástí činnosti tenisového oddílu jsou aktivity brigádnické a budovatelské. Každoroční
příprava kurtů před sezonou, stejně
jako údržba v jejím průběhu, vyžadují spoustu odpracovaných hodin. Přesto si členové oddílu „našli
čas“ i na zvelebení tenisového areálu. Inspirátorem těchto akcí byl
především Milan Vrba za pomoci
Martina Lutonského a dalších....
Konkrétně se podařilo technicky
zkvalitnit stříkání kurtů, jejich vybavení umělými lajnami, vybudovali jsme přístřešek pro antuku a
venkovní posezení u klubovny. V
tomto duchu chceme pokračovat i
v příštích sezonách.
TO Vizovice

O průběhu 2. poloviny tenisové sezóny 2005
V druhé části tenisové sezóny
již tradičně dokončují své krajské
soutěže družstva žáků a dospělých.
Žáci obsadili 4.místo ze 7 účastníků. Reprezentovali nás: T.Slováčková, V.Valová, J.Kundera, J.Salač
a na hostování M.Stružka a R.Dokoupil. Vedoucím týmu byl ing.
A.Kundera. Vynikající sezónu má
za sebou družstvo dospělých. Už v
jejím průběhu se tým dával dohromady hlavně po stránce dobrého
kolektivu, vztahy v něm byly pohodové – to se projevilo na tréninkové docházce, chuti hrát a výborné
formě hráčů. Pozitivní vliv měl návrat Marka Stibory k tenisu a hlavně jeho schopnost výkonnostně
hrát jednu z klíčových rolí v týmu.
Družstvo šlo od vítězství k vítězství a najednou tu byla možnost,
o které se nahlas příliš nemluvilo
– hra o postup. Rozhodnout mělo

poslední utkání na domácí půdě s
Malenovicemi. Zápas jsme výtečně rozehráli a po dvouhrách vedli
4:2. Žel v závěrečných čtyřhrách
byl třikrát úspěšný soupeř a celkově tedy zvítězil 4:5 a postoupil
do vyšší třídy. Oba celky zaslouží
pochvalu za to, že v nervydrásajícím průběhu hrály a vystupovaly
fair-play a naši hráči po porážce
dokázali soupeři popřát hodně
úspěchů v příští sezoně. Zpravodaj
jihomoravského tenisového svazu
uvádí: „V jednom z nejnapínavějších utkání celé jarní sezóny, které
navíc rozhodovalo o postupujícím
do vyšší třídy, domácí Vizovice nešťastně podlehly v posledním kole
soutěže Malenovicím, když klíčová čtyřhra Kundera, Pechal – Číp,
Žilinský skončila výsledkem 6:2,
2:6, 6:7. Přesto dokázal vizovický
kapitán do internetového zápisu
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připsat: „Blahopřejeme soupeři k
postupu a děkujeme za sportovní fair – play průběh.“ Reprezentovali nás: A.Hálová, G.Vrbová,
A.Kundera ml., M.Vrba, J.Ostravský, D.Pechal, M.Stibora, P.Hala,
V.Špaňhel. Poděkování za vedení
a stmelení týmu patří jeho vedoucímu A.Kunderovi ml. Na závěr
sezóny jsme uspořádali tradiční
Burčák – cup, turnaj ve čtyřhrách.
Zúčastnilo se ho 7 párů ženských
a 9 mužských. Hrálo se pro radost,
zábavu a za „sokolské nazdar“. V
ženách zvítězil pár Olga Dobiášová – Martina Halová. V mužích
Jakub Kundera – David Pechal. Ve
dnech 29.9. – 2.10. se uskutečnilo
krátké soustředění přátel tenisu na
Sidonii, které podtrhlo úspěšnou
tenisovou sezónu. Věříme, že i ta
příští bude stejně dobrá.
Mgr. Miloš Novák

Sokol a já
110.výročí je jistě důležitý mezník ve vývoji naší tělovýchovné organizace a dává příležitost, když ne k
velké oslavě, tak alespoň k zamyšlení
nad tím, jak ovlivňovala a ovlivňuje
život jejich členů. „V zdravém těle
zdravý duch“ – myšlenka zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše je
velmi jednoduchá a prostá, ale zároveň hluboká a obsažná. Vždyť jejím
smyslem je vychovat člověka duševně vyspělého, fyzicky zdatného a
oddaného své vlasti. Uvědomuji si,
jak je to dávno, když si vzpomenu na
začátek šedesátých let. U koupaliště
se tehdy budovaly šatny a já, spolu
s otcem, Zdeňkem Sulíčkem, jsem
„pomáhala“ brigádníkům – Sokolům a vnímala jejich nadšení a radost z práce.
Do Sokola jsme chodily cvičit na
starou školu, později na novou, kamarádky z té doby mám dodnes a
určitě zůstanou i v budoucnu. Vzpomínám také na to, jak se na sokolovně nacvičovalo ochotnické divadlo.
Tatínek mě občas brával na zkoušky
a já i po letech cítím tu zvláštní vůni
šminek, kostýmů a divadla vůbec.
Škoda, že se už asi nerozsvítí reﬂektory nad jevištěm. V roce 1973, u
příležitosti 25.výročí sjednocení tělovýchovy, bylo na nové škole uspořádáno vystoupení pro veřejnost,
cvičili děti, muži i ženy, já mezi nimi.
Tu fotograﬁi v černém dresu, kde
spolu s ostatními cvičenkami pózujeme před objektivem pana Cekoty,
mám moc ráda. Jak ta léta běží.
A pak už přišla spartakiáda v
roce 1980. Vizovské ženy nacvičovaly velmi usilovně a také proto jely
v červnu do Prahy. Já jsem tehdy
vedla nácvik skladby pro rodiče a
děti. Dodnes vzpomínáme s Honzou
Kutějem, jak on s malou Lucinkou
cvičil spolu s ostatními rodiči a svou
dobrou náladou udržoval morálku.
V roce 1985 jsme cvičily spartakiádu
také. Nácviky, secvičné a vystoupení na různých místech okresu byly
mnohdy náročné a také vzpomínky

na ně máme stále v živé paměti. To,
že jsme jely do Prahy, bylo velké vyznamenání a strahovský stadion byl
svědkem našeho usilování a snažení.
A což teprve čas, strávený mimo něj!
Jen vzpomínky nám zůstanou. Tradici dětských karnevalů, započatou
panem Kalužou a paní Hálovou jsme
nenechaly usnout. Spolu s dalšími
ženami z oddílu ZRTV mám spoustu
fotograﬁí, na kterých jsme v kostýmech různých pohádkových postav
bavily děti a rodiče. Při úklidu sokolovny jsme potom s panem Oldřichem Halou měly hezkou chvíli.
Události v roce 1989 nás inspirovaly k památnému karnevalu
následujícího roku. Měl název „Na
Václavském náměstí“ a vzpomínáme
dodnes se Zdeňkem Rychlíkem (Mo-

ninem) na to, jak jsme malovali kulisy a s dalšími členy Sokola zdobili
sál a chystali tombolu. Pochopitelně
z karnevalu jsme potom odcházeli až
za světla.
Nechala jsem se zcela unést myšlenkami a vůbec si nevšimla, že už
půlnoc odbila. Nechť je tato má úvaha impulsem dalším Sokolům a Sokolkám, ale nejen jim... Vždyť 110.
výročí založení Sokola nejsou jenom
fakta, ale také dojmy a vzpomínky
na situaci, lidi a setkání s nimi a právě mezi Sokoly mám těch dobrých
vzpomínek a lidí hodně. Přeji vizovskému Sokolu do dalších let hodně
pracovitých členů, hodně úspěchů v
obnově Sokolovny a všem zdraví a
spokojenost.
Irena Karásková

Oddíl sportovní gymnastiky 1975

Blahopřání
17.11.2005 se dožívá požehnaných 75 let pan Ladislav Lednický, dlouholetý starosta jednoty Orel Vizovice,
politický vězeň komunistického režimu z 50. let. On a jeho žena Anna mají hlavní zásluhu na obnovení činnosti
Orla ve Vizovicích a také na vybudování nové orlovny ve Vizovicích. V tomto roce také společně oslavili svou
„zlatou svatbu“, tj. 50 let společného života. Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a Božího
požehnání.
Rada jednoty Orel Vizovice
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI,
OSTATNÍ INFORMACE
Chcete sklad chemikálií nad Vizovicemi?

Když si vybíráme místo k bydlení, bereme v úvahu věci, okolnosti a jevy, které
už se v místě vyskytují a buď je vezmeme
na vědomí nebo hledáme dál. Taky se případně ptáme, co by se v okolí mohlo nebo
má měnit, zvážíme informace a rozhodneme se.
Horší ale je, když už bydlíte, nemáte v
úmyslu se stěhovat a ve vašem okolí se má
dít něco, s čím nesouhlasíte. A nově příchozí zaklepe tak nějak ledabyle a chce být
uvnitř dříve než stihnete zareagovat, nebo
něco namítnout.
Některé věci ovlivnit nemůžete a některé ovlivnit ani nestihnete. Ale někdy je
aspoň možnost se k problému vyjádřit. To,
že je areál bývalého statku na Těchlově v
územním plánu jako průmyslová zóna, je
bohužel nesmyslné, ale fakt. Tudíž se přihodilo něco, co se dalo očekávat. Statek
koupil někdo, kdo v něm chce podnikat a
to je přirozené.
Ale tady začíná náš problém. Předmětem podnikání společnosti je skladování a
distribuce chemických látek, potřebných k
výrobě průmyslových podlah. Látky, které
by se tedy začaly hromadit ve Vizovicích
jsou karcinogenní, narušující reprodukční schopnosti, toxické, hořlavé, výbušné.
Jistě, mohou se zde skladovat, překládat a
vychystávat roky a nic se nestane. Taky se
ale může stát, že sklad začne z jakýchkoliv
důvodů hořet a ve vzduchu, ve vodě a v
půdě budou všechny tyto škodliviny, které
poškodí a postihnou lidi, zvířata i přírodu.
Nechci nikomu bránit v jeho podnikání. Ale také nechci, aby práce, která městu a
jeho obyvatelům nic pozitivního nepřinese, mohla naopak, byť hypoteticky, spoustu
jiné práce jiných lidí poškodit. Jsem toho
názoru, že na kraji klidové oblasti města
Vizovic, jak je Těchlov uveden v plánech,
nemá průmyslová činnost takového cha-

rakteru co dělat. V nepříliš dostupném
místě Vizovic, kde jsou problémy i s běžnou dopravou, se v zimě zvyšuje pravděpodobnost havárie nákladních aut převážejících chemikálie. Opět s dopravou a opět v
zimě, by mohly být problémy v případě, že
by se sem museli dostávat například hasiči.
A pokud by něco opravdu hořelo, vítr vanoucí převážně od západu, by mohl kouř a
zplodiny poslat nad město.
Z případného skladu nemám obavy
sama, je nás víc, a proto jsme po dohodě založili Občanské sdružení Vizovice
–Těchlov, které se snaží argumenty a fakty
vysvětlit, že není dobré povolit změnu užívání a stavební úpravy v areálu bývalého
statku. Pokud se zde totiž skladování povolí, už nikdy nikdo nezjistí, jaké další látky a
hlavně v jakém množství se zde nachází.
Majitelé společnosti zástupcům sdružení řekli, že oni sami si chtějí postavit v
lokalitě na jižním svahu pod skladem rodinný dům, kde byla městem právě taková zástavba schválena. Ale těch domů tam
má být víc. Budou tam chtít stavět i jiní? A
není tedy nesmyslné, aby sklad chemikálií
stál uprostřed zástavby rodinných domů a
přímo nad městem?
Občanské sdružení se účastnilo, jako
právnická osoba, řízení Krajského úřadu,
odboru životního prostředí, které má v důsledku doporučující charakter pro stavební
úřad města Vizovic při povolovacím řízení. Řízení Krajského úřadu se nazývá EIA,
podklady k němu zpracovávají odborníci
k tomu oprávnění. Ty si z rejstříku Ministerstva životního prostředí vybral investor,
tedy společnost, která statek zakoupila.
Výsledky prvního kola neshledávají stavbu
závadnou a nevidí důvod, proč ji nepovolit.
Součástí řízení bude také veřejné projednávání tohoto záměru ve Vizovicích s

jeho obyvateli. Občanské sdružení také
požádalo o slyšení zastupitele města Vizovic. Dne 19.září 2005 jsme je seznámili na jejich zasedání s aktuálním stavem
projednávání a se stanoviskem sdružení.
Měštští zastupitelé vyjádřili jednomyslný
nesouhlas s uvedeným záměrem vybudovat sklad chemikálií na Těchlově.
Zcela jistě je patrné, jaké stanovisko
zastává Občanské sdružení. Pokud jste dočetli až sem, věřím, že si svůj názor utvoříte
také. Jakýkoliv. Diskuse je vždy dobrá a žádoucí. A pokud vás záměr, vybudovat sklad
chemikálií, znepokojil a chcete se k výše
uvedenému tématu vyjádřit, je na stránkách www.vizovice-techlov.org k dispozici e-mailová adresa. Na těchto stránkách
bude rovněž zveřejněn termín veřejného
projednávání záměru přestavby skladu.
Ráda bych závěrem uvedla, že se nechystáme poutat řetězy a bránit vjezdu
stavebních strojů do objektu, ani nesvítíme v domech loučemi a do zaměstnání
nejezedíme na kolech, abychom šetřili přírodu. Jen nám připadá nevhodné postavit
sklad chemikálií nad městem, když existují
skladiště a průmyslové zóny, které mají k
obydlím mnohem dál než je z Těchlova na
Vinohrádek nebo pod Háj. Také si uvědomujeme, že naše možnosti jsou velmi omezené, přesto se i v poměru šancí padesát
na padesát snažíme vyjádřit. Je lepší vědět,
že jsme udělali, co se dalo, než potom nadávat, co kdo měl nebo neměl udělat, říct,
či změnit.
Na nikoho neútočíme, nehádáme se a
nikoho nenapadáme. Vyjadřujeme jen svůj
názor a respektujeme i názor a práva jiných.
Pokud vy sami chcete k uvedenému případu něco, cokoli dodat, vaše názory jsou vítány. Možná raději dříve, než později.
Monika Stőhrová
členka výboru obč. sdružení

Vizovské noviny jako zdroj informací pro občany našeho města
Není to tak dlouho, co jsem se dozvěděla, že v blízkosti našeho domu má stát
sklad chemikálií. Zprvu jsem tomu, podobně jako mí spolubydlící a sousedé, nechtěla
věřit, avšak po brzkém předvolání na úřad
Vizovice jsem se dozvěděla, že záměr – vybudovat v areálu bývalého statku Těchlov
– sklad chemikálií – je pravdivý.
Firma POLYVIA NOVA s.r.o., která má zájem tento sklad vybudovat, nás
– obyvatele části RAZOV a Těchlovské ulice pozvala na jednání, kde se ﬁrma představila a přednesla své plány a ujištění, že
nemusíme mít obavy o životní prostředí,
nebo případné následky, vzniklé při nakládání a manipulaci s vysoce nebezpečnými

látkami, se kterými jsme měli možnost se
seznámit v přiložených plánech této ﬁrmy.
A právě v tomto okamžiku si jistě nejen já
myslím, že tato situace, kdy se rozhoduje o
tom, zda může soukromá ﬁrma – na svém
soukromém pozemku vybudovat sklad vysoce nebezpečných chemických látek, není
už jen problémem obyvatel části Razov a
Těchlovské ulice, ale občanů celého města.
Vždyť objekt bývalého statku leží na kopci,
nad Vizovicemi, v místě, které patří díky
širokému výhledu do okolní krajiny k těm
nejhezčím. Na jedné straně jsme pyšní na
to, že Vizovické vrchy patří k nejčistším
oblastem, kde žije velké množství fauny a
roste spousta vzácných rostlin a na dru-
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hé straně si tyto vzácnosti můžeme velmi
rychle zničit. Jediná havárie, výbuch, špatná kanalizace, silný déšť, doprava....
A nikdo už nic nevrátí zpět a nenapraví.
A co si vezmeme ze slibů, které ubezpečovaly, že vše bude zajištěno tak, že k
žádné havárii nikdy nedojde...
Jsem ráda, že můžu využít Vizovských
novin k tomu, abych obeznámila všechny
spoluobčany o tom, co se chystá. Věřím,
že nesouhlas nás všech bude silnější, než
jakýkoliv soukromý záměr, a že všichni si
přejeme, aby naše město a široké okolí zůstalo i nadále čisté a krásné.
Jaroslava Divílková, Razov

Společenská kronika
srpen - září 2005

Pozor na pravidlo
pravé ruky!
Téměř každodenní zkušenost z
provozu na komunikacích našeho
města mne inspirovala k napsání tohoto příspěvku do Vizovských novin.
Denně vozím autem již řadu let do
školy a školky naše děti (stejně jako
mnoho dalších rodičů a prarodičů) a
jen výjimečně se mi stává, že je respektováno důsledně tzv. „pravidlo pravé
ruky“, tedy přednost v jízdě zprava. A
takových křižovatek je v našem městě
mimo hlavních silnic celá řada - jen
při jízdě z ulice Říčanské k „nové“
škole: ul. Poštovní a spojovací ulička
s Říčanskou, dále most na ul. Pardubskou, křižovatka Pardubská a ul. Růžová, Růžová a Nová, Růžová a Školní.
Zejména není toto pravidlo respektováno na ulici Školní, kdy auta jedoucí
po této ulici (ať nahoru, či dolů) velmi
často toto pravidlo nedodržují. A přitom se na této komunikaci pohybují
často neukázněné děti! Určitě si nikdo
z řidičů nepřeje, aby došlo k jakékoliv
kolizi, a tak to chce jen více soustředění a pozornosti hlavně proto, že rok
od roku se počet aut i v našem městě
zvyšuje. Šťastnou cestu!
-vl-

Narození:

Stella Benešová
rodiče: Marián a Šárka roz. Tomisová
Leona Mrnková
rodiče: Petr Mrnka a Marcela Koktánová
Ondřej Melichařík
rodiče: Jiří a Zdeňka roz. Válková
Zdeněk Bořutík
rodiče: Zdeněk a Jitka roz. Schovajsová
Anna Vítková
rodiče: Jan Vítek a Zdenka Dvorská
Lucie Zatloukalová
rodiče: Martin a Jarmila roz. Vajdíková
Adam Světlík
rodiče: Jiří a Martina roz. Zemanová
Liliana Hábová
rodiče: Jiří a Martina roz. Vajďáková
David Rychlík
rodiče: David a Eva roz. Antošová
Aneta Baranová
rodiče: Jiří a Irena roz. Glücková
Tomáš Zlínský
rodiče: Petr a Šárka roz. Macháčková
Tereza Dolanská
rodiče: Roman a Silvie roz. Maděričová
Kateřina Kůrková
rodiče: Jan a Anna roz. Táborská

(M.B.)

Ej ve Štěpi
Tam ve Štěpi
Sa lámú kola
Lámú čepy.
Ej ve Štěpi
Je asfalt dutý
Sú tam pastě
Na mamuty.
Nejezdi Štěpú
Mamute milý
Oni by Ťa
Polapili.

Září 2005

Moudrá slova (Narození, mládí, život, smrt)

Úmrtí:

Marie Štěrbová, Pod Hájem, 57 let
Josef Lukáš, Chrastěšov, 84 let
Josef Mikeska, Štěpská, 65 let
Václav Škrobal, 3. května, 84 let
Ludmila Vajdová, Palackého, 90 let
Marie Zajoncová, Chrast. paseky, 73 let
Antonín Macháček, Poštovní, 79 let
Josef Florjančič, Masarykovo nám., 83 let
Olga Kunderová, Pardubská, 82 let
Raoul Cekota, Kopanická, 68 let
Blažena Macková, Chrastěšovská, 91 let
Zdeněk Trlica, Krňovská, 85 let
Marie Rafajová, Lázeňská, 63 let

Sňatky:

Nejezdi Štěpú

Jsem tady dobře? Narodil jsem se u slušných lidí? Ve slušném století? Nevedou náhodou válku? Je tady zrušeno
Mám správfoto:otroctví?
Radka Štalmachová
nou barvu kůže? Vhodný původ? Smím dýchat? Tak děkuju.
AŠKENAZY
Jediní lidé, jejichž názorům teď naslouchám s úctou, jsou lidé
mnohem mladší než já. Mám dojem, že jsou přede mnou. Život
jim zjevuje své nejnovější divy. Pokud jde o starce, těm ze zásady
odporuji.
WILDE
Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, je to špatné. Protože každej blbec – starej – byl taky jednou mladej blbec.
WERICH

Martin Kovář, Vizovice - Anna Hlavová, Vizovice
Oldřich Ondík - Čalounová Iveta, Vizovice
Jan Kašpar - Anna Řehová, Vizovice
Daniel Chmelař, Vizovce - Veronika Bořucká, Vizovice
Pavel Hala, Vizovice - Stanislava Hurtová
Michal Rára, Vizovice - Libuše Šalenová
Petr Sláčík, Vizovice - Jolana Blažková
Marek Provalil - Markéta Ščotková, Vizovice
Tomáš Oškera - Dita Stiborová, Vizovice
Martin Grebeníček - Bronislava Křížová, Vizovice

Nedopřávej klidu své touze po jídle i pití, opojení a rozkoších
lásky! Hoduj, ukájej svá přání ve dne i v noci, nevpouštěj starosti do svého srdce! K čemu jsou léta, která nejsou trávena
na povrchu země?
STAROEGYPTSKÁ NÁHROBNÍ DESKA
„Stat sua cuique dies.“ „Každému je určen jeho den.“
VERGILIUS
„O smrti se mohou kompetentně vyjadřovat pouze nebožtíci.“
L.KUMOR

VIZOVSKÉ NOVINY  17

Pozvánka

Komise pro občanské záležitosti a Dům kultury Vizovice
Vás zvou na

BESEDU S DŮCHODCI
která se koná
v sobotu 26.listopadu 2005 od 14 hodin
ve velkém sále Kulturního domu.
V programu vystoupí dechová hudba Šohajka z Dolních
Bojanovic s kapelníkem Vojtěchem Ducháčkem.
Zveme všechny občany bez rozdílu věku, kterým vyhovuje
uvedený žánr.

J.Štreit - Tak blízko, tak daleko
14.října 2005 v 17.hodin bude ve sborovém domě Evangelické církve na Palackého náměstí ve Vizovicích zahájena
vernisáží výstava významného českého fotografa Jindřicha
Štreita. Jeho fotograﬁe nás tentokrát zavedou do Čečenska a
Ingušska a umělecky výrazným způsobem nám přiblíží život i
atmosféru života lidí, kteří se vyrovnávají se sociální i politickou situací své domoviny.
J.Štreit s chotí se slavnostního zahájení výstavy zúčastní,
a tak se nám opět naskytne příležitost k setkání s osobností
umělecké a dokumentární fotograﬁe, která si všímá života lidí
v té nejvšednější rovině a vede své diváky k zamyšlení. Na vernisáž výstavy i její průběh, který potrvá do 15.ledna 2006, jste
všichni srdečně zváni.
Za organizátory výstavy Miloš Vavrečka

Poděkování
Městská knihovna Josefa Čižmáře děkuje ﬁrmám White Star, Al-ko Kober a PharmDr. Bohumilu Hanákovi z
lékárny Milosrdných bratří za sponzorské dary, díky nimž mohla nakoupit novou výpočetní techniku.
Dále bychom chtěli poděkovat paní Tlusťákové z cukrárny ve Vizovicích a panu Pavelkovi z papírnictví za ﬁnanční příspěvek, která nám umožnil nakoupit odměny pro děti z první třídy slavnostně pasované na čtenáře knihovny.
Všem mnohokrát děkují knihovnice

Štěpský dvůr děkuje

Jistě je Vám, milí Vizovjané, známo, že jsme v rámci 38.ročníku Tradičního Vizovického trnkobraní pořádali 1. Vizovický jarmark řemesel. Z Vašich reakcí usuzujeme, že se Vám tato část Trnkobraní líbila a potvrzujeme tímto i naši
spokojenost s průběhem akce. Pořádat jarmark tohoto typu je spojeno s časem, který je nutné přípravám věnovat, ale
i s nemalými ﬁnančními náklady. Tyto výdaje, představující několik desítek tisíc korun, byly předány jako odměna
řemeslníkům, kteří i přes částečnou nepřízeň počasí v neděli neúnavně a poutavě předváděli svůj um.
V této souvislosti bychom rádi poděkovali panu PharmDr. Bohumilu Hanákovi a lékárně Milosrdných bratří za
výraznou participaci v krytí ﬁnančních nákladů... „Bohušu, děkujem“.
Srdečný dík nemocnice Milosrdných bratří patří manželům Šmídovým ze Štěpského dvora ve Vizovicích, kteří
iniciovali a zorganizovali ve dnech Trnkobraní prodej šátků, jehož výtěžek věnovali naší nemocnici. Na přípravě a
prodeji šátků se podílely též Aneta Golová, Jitka Tomancová, Karolína Šmídová, Lucie Václavková, Sandra Kopová
a Tereza Slováčková. Jim, stejně jako všem, kteří zakoupením šátku podpořili naši nemocnici, vyjadřujeme upřímné
poděkování. Výtěžek 20 tis. Kč bude přidán k penězům, které šetříme na zakoupení nového výtahu pro pacienty. Za
všechen personál i pacienty, kteří budou nový výtah používat, ještě jednou srdečně děkuji.
MUDr. Zdislava Tělupilová, ředitelka nemocnice
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...hledá
brigádníky,

32,00
29,90

informace na tel.: 577 686 158
EZOP reklamní studio s.r.o.
areál fa. Rudolf JELÍNEK a. s.
Vizovice

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Společnost MEDIASERVIS s.r.o. (dříve Předplatné tisku) přijme do pracovního poměru doručovatele
tisku pro část Vizovic od 1.10.05. Jedná se o roznášku předplácených novin a časopisů v ranní době.
Bližší informace poskytne okresní inspektor distribuce tisku na adrese Zlín, U zimního stadionu
4286, na telefonech 577 21 20 28, 602 66 70 24 pí. Hrabinová) 724 24 73 71 (sl. Chlupová).
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
V dnešním příspěvku pro Vizovské noviny
zhodnotíme období od konce měsíce srpna do
začátku měsíce října 2005.
Pokud se týká nápadu trestné činnosti na
obvodním oddělení PČR Vizovice, musím konstatovat, že v porovnání se stejným obdobím v
roce 2004 došlo k mírnému snížení trestných
činů a to o 5 skutků. Od začátku roku 2005 došlo ke spáchání 189 trestných činů, v loňském
roce to bylo 194.
Tradičně největší podíl na uvedeném čísle
mají majetkové trestné činy a z nich krádeže. Od
konce měsíce srpna 2005 jsme zaznamenali do
7.10.2005 - 24 krádeží vloupáním a to převážně
do motorových vozidel, do rodinných domků a
chat. Již několikrát jsme čtenáře informovali o
řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
Za poslední dva měsíce jsme přistihli 31 podnapilých řidičů. Dále byly provedeny akce se
zaměřením na podávání alkoholu mladistvým.
Zde byly zjištěny tři přestupky, které byly vyřešeny v blokovém řízení. Bylo zadrženo celkem
33 pachatelů trestných činů a to od začátku
roku 2005. Tito byli zadrženi bezprostředně
po spáchání trestného činu a následně byl spisový materiál zpracován v tzv. zkráceném přípravném řízení a zaslán do 10 dnů na Okresní státní
zastupitelství ve Zlíně.
V případě nápadu přestupků jsme od začátku roku zaevidovali 471 případů. I v tomto
případě se jedná o přibližně stejný počet, jak v
loňském roce. Konkrétně se jednalo o 99 přestupků proti majetku, 81 přestupků proti občanskému soužití., 162 přestupků na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi. Dále se jednalo o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Mezi zajímavé případy bych zařadil zadržení dvou pachatelů při lovu ryb ve Slušovicích,
kdy dne 25.9.2005 v 21,55 h. byli tito zastiženi
při chytání ryb v k.ú. obce Slušovice, v potoku
zvaném Trnávka. Pachatelé podběrákem ulovili

8 ks malých pstruhů a to v době hájení. Následně byli zadrženi a umístěni v policejní cele a bylo
jim sděleno podezření z trestného činu pytláctví
dle § 178a/1 tr. zákona. Dále dne 22.8.2005 v
11,30 hod. došlo na teritoriu OOP Vizovice k
verbálnímu a fyzickému napadení těhotné ženy,
kdy jí její druh vyhrožoval zabitím a zabitím
plodu. Po slovní rozepři podezřelý ženu fyzicky
napadl několika údery do zadní části těla, břicha a obličeje. U poškozené tak vznikla důvodná
obava o zdraví a život její a dítěte. Podezřelý byl
zadržen a umístěn do policejní cely a následně
mu bylo sděleno podezření z trestného činu
dle § 197a/1 – násilí proti skupině obyvatelů a
proti jednotlivci. Žena nebyla zraněna, ale utrpěla psychický šok. Za poslední období taktéž
došlo k odcizení ﬁnanční hotovosti z obchodu
ve Vizovicích, kdy do prodejny přišli zákazníci
a to v počtu 3 osob. Dvě osoby se snažily zabavit personál a předstíraly zájem o zakoupení
vystaveného zboží a obsluhu odlákaly z prostoru
pokladny. Tohoto využila třetí osoba o odcizila
ﬁnanční hotovost z pokladny a odešla z prodejny. Na odcizení přišla obsluha až po odchodu
všech osob, kdy tyto osoby již nebylo možno
nijak identiﬁkovat.
V současné době došlo k několika vloupáním do motorových vozidel a to nejvíce na
teritoriu města Vizovic a Slušovic. Tímto bych
rád požádal občany, aby řádně zajistili svůj majetek a nebyli lhostejní k majetku ostatních. Pokud byste si všimli podezřelých osob, které se
bez důvodu pohybují v blízkosti zaparkovaných
vozidel a zkoušejí zda jsou uzamčeny, zavolejte
na PČR ve Vizovicích – tel. 577453333, nebo
na linku 158.

Kpt. Bc. Pavel Nesvadba
vedoucí oddělení
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