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VIZOVSKÉ
NOVINY
VYDÁVÁ RADA A MùSTSK¯ Ú¤AD VE VIZOVICÍCH

ROâNÍK 21

âERVENEC/SRPEN 2006

âÍSLO 7-8

LÉTO
Vedro stﬁídá dé‰È. Kapky
svlaÏují zemi, aby jí vrátily
Ïivot. Pﬁíbûh tûchto dní,
v nûmÏ se snaÏíme zachytit
krásn˘ letní veãer, prázdninová
zastavení v cizí zemi ãi doma, se
tomuto kolobûhu pﬁírody
podobá. I my ukládáme
sluneãní paprsky, horko i dé‰È
Ïivota na filmov˘ pás
vzpomínek, do alba pamûti.
A ony svítí do ulice na‰ich denních povinností a závazkÛ.

CENA 4 Kã

O âEM

Lampy vzpomínek hoﬁí
a my se k jejich svûtlu smíme
vracet. Pﬁem˘‰let a poznávat, Ïe
den se potkává s nocí.
Léto je bohaté velikou
‰kálou záÏitkÛ a moÏností. Lze
jím projít prokﬁehl˘ de‰tûm
i prohﬁát˘ sluncem. Obojí
k sobû patﬁí. Jako ty kapky, co
svlaÏují zemi, aby jí vrátily
Ïivot.
Milo‰ Vavreãka

PÍ·EME:
- Masters of rock
- Kulturní zámecké léto
- Vizovjan ve finále
fyzikální olympiády
- Memoriál L. Dintery
- Setkání prvních maturantÛ po 50. letech

HVOZDÍK

- Spoleãenská kronika

Jako rudá hvûzda najednou je
v trávû a znamená: je léto. Vy ,
jarní kﬁehotinky, jdûte dál: je léto!
horoucí! Ïhavé slunce! Vítr by vás
v‰echny polámal a prÛtrÏ do zemû
zatloukla. Nu ano, tak to je. Zato
my se budeme smát. AÈ se pﬁes nás
deset pﬁívalÛ pﬁeÏene, to je pﬁece
jen lázeÀ v proudu. Nu, nu, ale nepoláme nás! Chápete? Máme své
vlastní koﬁeny hluboko v zemi, aÏ
i ve skále a pak: na‰e listy, to je hrot
vedle hrotu. Neohnou se, nepolámou a do zemû jich nikdo nedostane
a kdyÏ ãlovûk po nich pﬁejde, tak se
pﬁece zas samy od sebe narovnají.
Ahoj! Ahoj! A kdybychom i za celé
léto pít nedostaly, pﬁeãkáme v‰echno
a pﬁece rozkvetem.
(Z knihy „Kytiãka Jos. Nerudy“
vybrala Z·)

- Z policejního deníku

MùSTEM...
Paprsky slunce padají de‰tûm,
duha je pﬁizdobí,
mûstem jde léto.
Prozáﬁí dÛm i ulici,
padlou i svûtici.
Podají kytici
pevn˘m i bloudícím,
mûstem jde léto.
Foto: Sylva ·talmachová
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo mûsta Vizovice pﬁijalo na svém zasedání dne 19. 6. 2006 následující usnesení:
Podnûty obãanÛ a organizací:
- uloÏilo místostarostce koordinovat prÛzkum moÏností nov˘ch prostor pro Základní umûleckou ‰kolu Zlín,
poboãka Vizovice a uloÏilo euromanaÏerce provûﬁit moÏnosti ãerpání zdrojÛ z fondu Evropské unie na vybudování prostor pro ZU· Zlín
- vzalo na vûdomí Ïádost zástupcÛ obãanÛ z domu ã.p. 1000 o v˘jimku z pﬁiznání slevy pﬁi prodeji bytÛ a uloÏilo starostovi vûnovat projednávané problematice zv˘‰enou pozornost
Majetkové záleÏitosti:
- schválilo prodej pozemku p.ã. 4528/12 v k.ú Vizovice, Zlínská, Stavebninám Zlámal s.r.o. za cenu 400,-- Kã/m2
- zamítlo Ïádost manÏelÛ Poláchov˘ch z Pozdûchova o prodej pozemku p.ã. 2244/3 v k.ú Vizovice
- schválilo prodej pozemku p.ã. 1225/6 v k.ú Vizovice – PoráÏky manÏelÛm Návratov˘m za cenu 50,-- Kã/m2
- schválilo zveﬁejnûní zámûru prodeje pozemku p.ã. PK 665, p.ã. PK 666, ãásti p.ã. PK 675, p.ã. 662/48, p.ã.
662/49, p.ã. 5318/47 v k.ú. Vizovice – Razov
- odloÏilo Ïádosti ã.j. MUVIZ 18187/2006, 14259/2006 a 15671/2006 o prodej pozemku pana L. Husiãky,
manÏelÛ Halov˘ch a pana J. ·paÀhela
- zamítlo Ïádost ã.j. MUVIZ 15297/2006 paní Velcerové o prodej ãásti pozemku ‰kolní zahrady p.ã. 5334/6 v k.ú.
Vizovice
- souhlasilo se zveﬁejnûním zámûru prodeje pozemku p. ã. 5334/6 v k.ú. Vizovice – ¤íãanská
Finanãní záleÏitosti:
- schválilo závûreãn˘ úãet mûsta Vizovice za rok 2005 bez v˘hrad anápravné opatﬁení k odstranûní nedostatkÛ
uveden˘ch v bodû 2 Zprávy o v˘sledku pﬁezkoumávání hospodaﬁení mûsta za rok 2005
- schválilo uzavﬁení úvûrové smlouvy ã. 668-187-06 s âeskou spoﬁitelnou a.s., jejímÏ pﬁedmûtem je poskytnutí
investiãního úvûru ve v˘‰i 6 mil. Kã na dofinancování rekonstrukce Lidového domu se splatností 10 let,
zaji‰tûného budoucími rozpoãtov˘mi pﬁíjmy obce a blankosmûnkou obce, která bude vyplnûna dle pﬁíslu‰né
smlouvy o vyplÀovacím právu smûneãném
- delegovalo ing. Víta Su‰ilu, starostu mûsta, jako zástupce mûsta na ﬁádnou valnou hromadu spoleãnosti
RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice
Zmûna územního plánu:
- uloÏilo stavební komisi projednat Ïádost paní Mileny VáÀové a pana Jaroslava Vykoukala o zmûnu územního
plánu t˘kající se pozemku p.ã. 2626/2 (PK) v k.ú Vizovice – Na Manství
- schválilo Ïádost ã.j. MUVIZ 19847/2006 pana Pavla Matûjky o zmûnu územního plánu spoãívající ve zmûnû
z plochy sady zahrady na plochu pro bydlení
RÛzné:
- uloÏilo ﬁediteli Tech. sluÏeb mûsta Vizovice ing. PavlÛskovi vypracovat anal˘zu rozvojov˘ch moÏností TSmV
a schválilo Dodatek ã. ke Zﬁizovací listinû TSmV
- schválilo sloÏení dílãí inventarizaãní komise k provedení mimoﬁádné inventarizace dne 22. 6. 2006 , z dÛvodu
slouãení TSmV a Nemovitostí mûsta Vizovice
- schválilo zámûr pﬁevzít od 1. 1. 2007 od Zlínského kraje zﬁizovatelské kompetence ke stávajícímu Domu dûtí
a mládeÏe Astra Zlín, pracovi‰tû Vizovice, Slu‰ovská 813, a to zﬁízením nové pﬁíspûvkové organizace mûsta
Vizovice a uloÏilo vedoucím právního a finanãního odboru pﬁipravit návrh zﬁizovací listina a pﬁevod majetku
z kraje na Mûsto Vizovice
-zvolilo pﬁísedícího Okresního soudu ve Zlínû Marii Horákovou, Marii Kutûjovou a Mgr. Ludmilu P‰enãíkovou
- stanovilo poãet ãlenÛ zastupitelstva mûsta Vizovice na 17
- uloÏilo oddûlení majetku a investic zajistit zpracování rozpoãtu oprav klubovny Junáku
Alena Hanáková, místostarostka
V souãasné dobû se ve mûstû hodnû diskutuje o trase rychlostní komunikace R 49.
Zastupitelstvo mûsta se k této problematice mimoﬁádnû sejde
28. 8. 2006 v 16. 00 hodin v Domû kultury.
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OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb do zastupitelstva mûsta Vizovice
podle §29 zákona ã. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
1. Volby do zastupitelstva mûsta Vizovice se uskuteãní
v pátek dne 20.ﬁíjna 2006 od 14,00 do 22, hodin
a v sobotu dne 21.ﬁíjna 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku ã. 1
je volební místnost Kulturní dÛm Vizovice, Masarykovo nám. 1007
pro voliãe bydlící v ulici:
Hodi‰ovská, Chrastû‰ovská, Chrastû‰ovské paseky, Kamenec, Komenského, KrÀovská, Manství,
Masarykovo nám., NábﬁeÏní, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní, Po‰tovní,
Prostﬁední, RÛÏová, Sadová, Sluneãná, ·kolní, U Stadionu, Zahradní
ve volebním okrsku ã. 2
je volební místnost Kulturní dÛm Vizovice, Masarykovo nám. 1007
pro voliãe bydlící v ulici:
Dûlnická, Dubovsko, Hru‰ové, Janova hora, Kopanická, LázeÀská, Lipová, Luhy, Ml˘nská, Nad
V˘molem, Palackého nám., Partyzánská, Pﬁíãná, Razov, ¤íãanská, ¤íãní, Slatinská, ·tûpská ul., 3.kvûtna,
U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, Îelechov
ve volebním okrsku ã.3
je volební místnost internát Stﬁední ‰koly odûvní a sluÏeb Vizovice, Tyr‰ova 875
pro voliãe bydlící v ulici:
A.Háby, âamínka, J.Haly, Koráb, NádraÏní, Pod Habe‰em, Pﬁíkrá, Slu‰ovská, sídl. ·tûpská, Tûchlov,
Tûchlovská, Tyr‰ova, Vinohrádek
v okrsku ã.4
je volební místnost Kulturní dÛm Mâ Chrastû‰ov 45
pro voliãe bydlící v místní ãásti:
Chrastû‰ov.
3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky
(úplatn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním pasem), popﬁípadû státní obãanství státu,
jehoÏ obãané jsou oprávnûni volit na území âeské republiky (platn˘m prÛkazem o povolení k pobytu).
NeprokáÏe-li uvedené skuteãnosti stanoven˘mi doklady, nebude mu hlasování umoÏnûno.
4. KaÏdému voliãi budou dodány 3 dny pﬁede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliã mÛÏe
obdrÏet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zaji‰tûní poﬁádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování ve volební místnosti je kaÏd˘ povinen
uposlechnout pokynÛ pﬁedsedy okrskové volební komise.
6. KaÏd˘ voliã se musí pﬁed hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumoÏní.
Ve Vizovicích 7. 8. 2006
ing. Vít Su‰ila,
starosta mûsta
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E T E R N I T A A Z B E S T - S P O L E H L I V ù K R ÁT Í Î I VOT
V poslední dobû musel Mûstsk˘ úﬁad Vizovice ﬁe‰it
nûkolik pﬁípadÛ, kdy docházelo k nedovolenému
nakládání s azbestem a azbestov˘m odpadem. V souvislosti s tím bychom vám chtûli pﬁiblíÏit nûkterá
rizika, která mohou hrozit pﬁi neodborném nakládání
s touto nebezpeãnou látkou vãetnû sankcí, které
mohou b˘t orgány veﬁejné správy za nedodrÏování
povinností souvisejících s nakládáním s azbestem
a azbestov˘m odpadem udûleny.
Azbestem rozumíme skupinu pﬁírodních vláknit˘ch
minerálÛ - kﬁemiãitanÛ (chryzolit, hadec, amfibolity....). Pro své v˘borné technické vlastnosti byl hojnû
vyuÏíván ve stavebnictví (nehoﬁlavost, ‰patná tepelná
a elektrická vodivost, mimoﬁádná pevnost v tahu a relativní odolnost vÛãi nûkter˘m chemick˘m vlivÛm).
Sám o sobû azbest nepﬁedstavuje prakticky Ïádnou
hrozbu. Av‰ak pﬁi manipulaci s ním, pﬁípadnû pﬁi
mechanickém po‰kození v˘robkÛ z azbestu, stejnû tak
v dÛsledku kysel˘ch de‰ÈÛ a dal‰ích povûtrnostních
vlivÛ, mÛÏe docházet k uvolÀování vláken azbestu do
ovzdu‰í. Pﬁi jejich vdechnutí se zvy‰uje riziko vzniku
zhoubn˘ch onemocnûní. K hlavním projevÛm
dlouhodobého pÛsobení azbestov˘ch vláken v ovzdu‰í
patﬁí azbestóza a rakovina plic. Relativnû krátkodob˘m
efektem vdechování azbestov˘ch vláken je vznik
mesotheliomu. U exponovan˘ch skupin se objevila
také rakovina zaÏívacího traktu a bylo pozorováno
zv˘‰ení poãtu onemocnûní rakovinou hrtanu. O tom,
Ïe jsou vlákna azbestu zdraví ‰kodlivá, svûdãí i to, Ïe se
v âeské republice od jeho v˘roby upustilo jiÏ v roce
1997 a rovnûÏ je zákoníkem práce zakázána práce
s azbestem s v˘jimkou v˘zkumn˘ch a analytick˘ch
prací, prací pﬁi likvidaci zásob, odpadu a zaﬁízení, která
obsahují azbest, a prací pﬁi odstraÀování staveb a ãástí
staveb obsahujících azbest. A i tyto práce podléhají
velmi pﬁísn˘m pﬁedpisÛm.
Kontakt s azbestem je nejãastûj‰í pﬁi stavebních ãinnostech (údrÏbû, rekonstrukcích a demolicích staveb),
zejména pﬁi zásazích do vzduchotechnick˘ch zaﬁízení,
horkovodÛ, pecí, su‰áren, elektroinstalací, azbestocementov˘ch trubek, stﬁe‰ní krytiny (eternit) a deskov˘ch
materiálÛ s obsahem azbestu. Tyto materiály, které

obsahují azbest je nutno odstranit ze stavby v souladu
s naﬁízením vlády ã. 178/2001 Sb., kter˘m se stanoví
podmínky ochrany zdraví zamûstnancÛ pﬁi práci.
Pﬁi nakládání s odpady azbestu a s odpady, které
azbest obsahují, je dále nutné respektovat povinnosti
uvedené v § 35 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (zákon o odpadech).
Pﬁi pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady
z nich je rovnûÏ nutné postupovat ve smyslu § 41
zákona ã. 258/2000 Sb., o ochranû veﬁejného zdraví
(povinnost zamûstnavatele ohlásit orgánu ochrany veﬁejného
zdraví pﬁíslu‰nému podle místa ãinnosti, Ïe budou
provádûny práce, pﬁi nichÏ jsou, nebo mohou b˘t
zamûstnanci exponováni vlákny nebo ãásticemi azbestu
a toto hlá‰ení uãinit nejménû 30 dnÛ pﬁed zahájením
práce).
Pokud fyzická osoba neplní povinnosti pﬁi
nakládání s odpady azbestu stanovené zákonem
o odpadech, mÛÏe jí odbor správní a Ïivotního
prostﬁedí Mûstského úﬁadu Vizovice udûlit v pﬁestupkovém ﬁízení pokutu aÏ do v˘‰e 50 000 Kã. Pokutu aÏ
do v˘‰e 10 000 000,- Kã uloÏí âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí, pokud tyto povinnosti neplní fyzická
osoba oprávnûná k podnikání a právnická osoba.
Dal‰í sankce mohou uloÏit orgány veﬁejné ochrany
zdraví pﬁi poru‰ení povinností uveden˘ch v zákonû
o ochranû veﬁejného zdraví nebo krajsk˘ úﬁad a krajská
hygienická stanice za poru‰ení povinností uveden˘ch
v zákonû o chemick˘ch látkách a chemick˘ch
pﬁípravcích.
Jak z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, nakládání s azbestem
a azbestov˘m odpadem nese s sebou celou ﬁadu povinností. Jejich dodrÏování se v‰ak zcela jistû vyplatí a to
nejen z dÛvodu vysok˘ch sankcí, ale hlavnû z dÛvodu
zachování toho nejcennûj‰ího, co ãlovûk má, a tím je
jeho zdraví.
S problematikou související s azbestem
a azbestov˘m odpadem se mohou obãané obracet na
odbor správní a Ïivotního prostﬁedí Mûstského úﬁadu
Vizovice.
-OSÎP

Termíny svozu - 2. pololetí 2006 - tﬁídûn˘ odpad
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CELOSVùTOVÉ FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY
SE ZÚâASTNIL VIZOVJAN
V ãervenci jsme se mohli v celostátních, ale i regionálních
denících doãíst o úãasti ãeského druÏstva na Celosvûtové
fyzikální olympiádû (IphO), která se konala v první polovinû
ãervence tohoto roku tentokrát aÏ v Singapuru. MoÏná by
nebylo nutné tuto informaci uvádût ve Vizovsk˘ch novinách,
kdyby ãlenem druÏstva, které se akce zúãastnilo, nebyl
i vizovick˘ obãan, student (dnes jiÏ absolvent) Gymnázia
Lesní ãtvrt ve Zlínû, Marek Pechal. Pﬁedznamenáním jeho
úãasti na Celosvûtové fyzikální Olympiádû v Singapuru
a zkou‰kou jeho talentu v oboru byla i jeho úãast na minul˘ch podobn˘ch soutûÏích (Celosvûtová matematická
olympiáda - vloni v Mexiku, pﬁedloni v ¤ecku).
Na akci takového typu je nutné se pﬁipravit. âeské
druÏstvo se pod vedením dvou zku‰en˘ch lektorÛ
pﬁipravovalo na soustﬁedûní v Hradci Králové deset dnÛ.
Pro porovnání: úãastníci Singapuru se vûnovali pﬁípravû
dennû 2-3 hodiny po vyuãování po cel˘ rok. Na Olympiádu
odcestovalo 7 lidí - pût soutûÏících a dvouãlenn˘ doprovod.
SoutûÏící byli ubytováni ve vysoko‰kolsk˘ch kolejích
a kaÏd˘ t˘m mûl vlastní hostesku. Aby nemohli vyuÏít
jakékoliv nápovûdy, museli odevzdat i mobilní telefony a pﬁi
ﬁe‰ení úkolÛ byli izolováni v samostatn˘ch kójích.
Olympiády se zúãastnilo 85 zemí, kaÏdá zemû vyslala
po pûti úãastnících. SoutûÏící byli podle dosaÏen˘ch
v˘sledkÛ vyhodnoceni v pûti skupinách: zlatá medaile,
stﬁíbrná medaile, bronzová medaile, ãestné uznání
a neklasifikovaní. Nejvíc pﬁedních míst získala âína
a Indonesie. A jak dopadli na‰i “borci”? Marek vybojoval
stﬁíbrnou medaili, dal‰í tﬁi na‰i medaile bronzové a pát˘
z druÏstva ãestné uznání. V˘znam akce podtrhla úãast
celosvûtovû uznávan˘ch odborníkÛ z oboru, i pﬁítomnost
ãtyﬁ nositelÛ Nobelovy ceny jako ãestn˘ch hostÛ! Marek
ihned po skonãení soutûÏe obdrÏel od Singapurské university nabídku na stipendium na tﬁílet˘ studijní pobyt.
Taková nabídka jistû stojí za zváÏení.
Zeptali jsme se dûdy na‰eho soutûÏícího, jak hodnotí
v˘sledek svého vnuka. Odpovûdûl: “V m˘ch genech to asi
nebude. Skvûl˘ v˘kon byl zﬁejmû dosaÏen mou superv˘konnou kalkulaãkou asi 25 let starou, kterou si ode mne
zapÛjãil a nad kterou kroutila hlavou i singapurská komise”.
Na podobn˘ch soutûÏích nepadají góly, neotﬁásají se
tribuny a vzduchem nelétají lavice vrÏené fanou‰ky
v tranzu. Celá akce probíhá v tichu stﬁeÏen˘ch uãeben
a tím spí‰ je tﬁeba uznat talent a vysoce ocenit zájem o vûc,
ale i práci tûch, kteﬁí pak domÛ pﬁiváÏejí vavﬁíny.
-jhr-

Marek pﬁi rozhovoru s prof. D. Osheroffem (USA),
nositelem Nobelovy ceny za fyziku (1996)

F O T B A LO V É LO U â E N Í
S E · K O LO U
Jak dopadlo leto‰ní MS ve fotbale, to uÏ kaÏd˘ ví.
·tûstí v rozhodující chvíli pﬁálo více italskému muÏstvu,
takÏe Itálie mohla slavit svÛj velk˘ úspûch. Se stejn˘m
nasazením, chutí, ale také smyslem pro fair play, nastoupila 28.6. druÏstva dûtí z dûtsk˘ch domovÛ k fotbalovému
turnaji, kter˘ se konal na hﬁi‰ti u DD na ul. 3. kvûtna.

A kdo se se ‰kolním rokem pﬁijel do Vizovic rozlouãit?
Byly to tyto t˘my: Dûtsk˘ domov Liptál, Nadûje-poboãka
Zlín, denní stacionáﬁ, Sluneãnice - netradiãní centrum
Zlín, a pak samozﬁejmû domácí - DD Vizovice (Z· pﬁi DD
Vizovice) a muÏstvo Základní ‰koly praktické z Vizovic.
Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. ZápasÛ se za
odpoledne sehrálo opravdu hodnû, ale zvítûzit mohlo
pouze jedno muÏstvo. Pouze DD Liptál v‰echny doslova
pﬁeválcoval sv˘m v˘konem a v závûru nasazoval i “B t˘m”.
Ostatní v˘kony byly velmi vyrovnané. Na druhé místo
mohl dosáhnout kaÏd˘ ze zb˘vajících 4 druÏstev.
O umístûní na 2. a 3. místû muselo rozhodnout skore.
Turnaje se zúãastnili sportovci s fyzick˘m i mentálním
handicapem. Za pov‰imnutí stojí také v˘kony dûvãat
v nûkter˘ch t˘mech: Liptálu a Sluneãnice, které se sv˘m
hráãsk˘m umûním vyrovnávaly nejednomu chlapci.
Nejenom pûkné poãasí, ale také dobrá nálada, sportovní
nad‰ení a setkání s kamarády umocnilo tento turnaj
v minikopané jako rozlouãení se ‰kolním rokem.
V následujícím poﬁadí uvádím v˘sledky tohoto pﬁedprázdninového fotbalového turnaje:
1. Dûtsk˘ domov Liptál
2. DD Vizovice ( Z· pﬁi DD Vizovice)
3. Nadûje - poboãka Zlín, denní stacionáﬁ
4. Sluneãnice - netradiãní centrum, Zlín
5. Z· praktická Vizovice
Podûkování patﬁí v‰em vychovatelÛm, uãitelÛm,
kuchaﬁkám i dûtem, kteﬁí svojí obûtavostí a vstﬁícností
pﬁispûli ke sportovnímu odpoledni. Hlavním iniciátorem
celé této sportovní akce byl pan vychovatel Bc. Jiﬁí
Hrub˘. Dûkujeme také sponzorÛm, kteﬁí s velkou
ochotou podpoﬁili leto‰ní fotbalové klání DD a mal˘mi
dárky odmûnili v‰echny zúãastnûné. Dûti dûkují:
Supermarketu Albert Vizovice, Papírnictví Pavelka,
Zeleninû G.Török, Intersparu Zlín a firmû Hanel.
Nezb˘vá, neÏ vûﬁit, Ïe se za rok rozlouãí dûti z DD
se ‰kolou stejn˘m fotbalov˘m turnajem, jako letos.

VIZOVSKÉ NOVINY ✦ 6

Sylva ·talmachová

VIZOV_7_8_06

16.8.2006

19:21

Stránka 7

(K-černá plát)

RÒ S T A V ¯ V O J D ù T Í N A VA L A · S K U
Mnozí z vás si moÏná vzpomenou na léta 1965 1968, kdy se jako ‰koláci zúãastnili antropologického
mûﬁení. Jeho hlavním úkolem bylo zmapovat tehdej‰í
tûlesn˘ v˘voj dûtí a mládeÏe na Vala‰sku. Informace
o aktuálním stavu v˘voje mládeÏe jsou vyuÏívány
v mnoh˘ch odvûtvích prÛmyslu, napﬁíklad pﬁi
továrním zhotovení odûvÛ i obuvi, ãi pﬁi pohodlné
obsluze strojÛ a zaﬁízení.
V minul˘ch letech byly somatometrické v˘zkumy
v na‰em regionu znovu obnoveny. Jejich cílem bylo
podat aktuální pﬁehled o tûlesném v˘voji a rÛstu
dne‰ní mládeÏe. O rozsáhlosti v˘zkumu hovoﬁí fakt, Ïe
se jej zúãastnilo pﬁes 850 dûtí ve vûku od 6 do 15 let.
V˘zkum prokázal, Ïe se vala‰ské dûti ve vûku 10 - 14 let
stále rychleji vyvíjejí a rostou. Toto zji‰tûní není Ïádn˘m odklonem od normy, neboÈ urychlování tûlesného
v˘voje je celosvûtov˘m trendem. Hovoﬁí se o tzv.
sekulární akceleraci.
Bylo zji‰tûno, Ïe ãtrnáctiletí chlapci dnes mûﬁí
v prÛmûru 169 cm. KdyÏ vezmeme v potaz, Ïe stejnû
staﬁí chlapci mûﬁili je‰tû v roce 1971 pouh˘ch 162 cm,
je trend akcelerace jasnû patrn˘. Nejvût‰í absolutní
pﬁírustek byl u chlapcÛ na Vala‰sku zaznamenán ve
vûku mezi 13 a 14 lety.
U dívek je v˘voj obdobn˘. V roce 1971 mûﬁily
dívky v 11ti letech v prÛmûru 145 cm. Dne‰ní dûvãata mûﬁí v této vûkové kategorii 150 cm, tedy o cel˘ch
5 cm více. Pubertální rÛstov˘ v˘‰vih dne‰ních dívek
vrcholí jiÏ mezi 10.-12. narozeninami.
Nesmíme se v‰ak mylnû domnívat, Ïe tento trend
platí i pro ostatní vûkové skupiny. U dûtí mlad‰ích 10
let a také u mlad˘ch dospûl˘ch muÏÛ a Ïen se totiÏ
tûlesná v˘‰ka chlapcÛ i dívek za posledních deset let
nezmûnila. Zde jiÏ pﬁíroda zﬁejmû svÛj potenciál vyãerpala.

Dal‰ím mûﬁen˘m ukazatelem u dûtí byla tûlesná
hmotnost. I zde v˘sledky kopírují celorepublikov˘
trend. V roce 1971 váÏili ãtrnáctiletí ho‰i v prÛmûru
50 kg. Pro srovnání, dnes váÏí ve stejné vûkové kategorii témûﬁ o 7 kg více. Jedenáctileté dívky váÏily v roce
1971 v prÛmûru 37 kg, dnes váÏí nûco pﬁes 40 kg.
Je potû‰ující, Ïe se dûti na Vala‰sku vyvíjí bez v˘znamnûj‰ích odchylek od normy a nevymykají se nastolenému
trendu. Av‰ak je nutné si uvûdomit, Ïe tento trend sebou
pﬁiná‰í i mnohá zdravotní rizika a úskalí. A to pﬁedev‰ím
v souvislosti se zvy‰ující se tûlesnou hmotností dûtí.
Na tiskové konferenci “Îivotní styl a obezita 2005”
bylo upozornûno na fakt, Ïe nadváha je problémem
témûﬁ u 20% dûtí ve vûkové kategorii 6 - 12 let.
Odborníci radí nevzdávat boj s geny. Dûti k obezitû
samozﬁejmû dûdí urãité dispozice, ale sám ãlovûk
a vlivy vnûj‰ího prostﬁedí rozhodnou, zda se obezita
vyvine nebo ne.
U vût‰iny mládeÏe poklesla tûlesná aktivita, která
byla nahrazena pasivním trávením volného ãasu,
pﬁedev‰ím u televize a poãítaãe. Dal‰ím viníkem nárÛstu hmotnosti je ‰patn˘ stravovací reÏim - nepravidelnost, vynechávání snídaní, nedodrÏování pitného
reÏimu, nevhodn˘ v˘bûr potravin. Opaãn˘m, av‰ak
také znepokojujícím problémem je nedostateãn˘ pﬁíjem nûkter˘ch sloÏek potravy - anorexie ãi bulimie je
stejnû závaÏná jako obezita!
Z v˘sledkÛ v‰ech v˘zkumÛ plyne shodn˘ závûr.
Dûti by mûly b˘t jiÏ od útlého vûku vedeny ke zdravému Ïivotnímu stylu. Je to nejúãinnûj‰í cesta, jak
vylep‰it zdravotní stav populace. Jedinû tak je moÏné
zamezit do budoucna hrozivému nárÛstu civilizaãních
chorob.
Mgr. Radana Nováková
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KULTURA
MASTERS OF ROCK
koneãnû za námi...
Obyvatelé sídli‰È ·tûpská a A.Háby si mohou
oddechnout. Ne v‰ak nadlouho. Pﬁijde Trnkobraní
a za rok tﬁeba dal‰í Rock. Mnozí z náv‰tûvníkÛ zmûnili
veﬁejné plochy u sídli‰È na divoká táboﬁi‰tû bez sociálního zázemí. Hluk hudby z areálu na Razovû pﬁecházel
v noci do rámusení opil˘ch stanaﬁÛ, takÏe spát ne‰lo.
Podle ãlánku v MF DNES (17.7.) pojali obãané
festival jako Ïivelní katastrofu, která se pﬁeÏene a zmizí.
Pan starosta spoléhal na toleranci obyvatel. Mnozí
z nich zase spoléhali na dodrÏování Vyhlá‰ky mûsta
o veﬁejném poﬁádku - 4/2001, která táboﬁení na veﬁejné
zeleni v ãl. 9 zakazuje a povûﬁuje kontrolou dodrÏování
zákazu v ãl. 12 Mûstskou policii. Je pravdou, Ïe kdyÏ
uÏ byla postavena více neÏ stovka stanÛ, nebylo v silách
dvou policistÛ dodrÏení vyhlá‰ky vymáhat - snad se ale
mohli aspoÀ pokusit zabránit stavûní stanÛ ve stﬁedu
a ve ãtvrtek, kdyÏ “to zaãínalo”...

Vyz˘vám zastupitelstvo i pana starostu, aby se
váÏnû zamysleli nad opakujícími se ne‰vary a snaÏili se
jim pﬁedcházet. Práce a úsilí, které obûtovali mûstu pro
spokojen˘ a hodnotn˘ Ïivot jeho obãanÛ se v˘tkami
rozhoﬁãen˘ch lidí zbyteãnû znehodnocují. UÏ po
loÀském festivalu se pan starosta vyjádﬁil ve
Vizovsk˘ch novinách v tom smyslu, Ïe Mûstsk˘ úﬁad
ani zastupitelstvo nemÛÏe poﬁádání podobn˘ch akcí
zakázat. Naproti tomu si ale myslím, Ïe je povinností
radnice, aby minimalizovala negativní dopady akcí na
obãany.

Také Policii âR leccos uniklo...

Bezplatn˘ kemp u sídli‰tû

BohuÏel, nepokusili se. A my, kteﬁí na sídli‰ti
bydlíme, jsme v hluku z Razova i táboﬁi‰tû a ve smradu
z v˘kalÛ poznali odvrácenou tváﬁ svobodného podnikání. Organizátoﬁi akce si mnuli ruce nad dobr˘m
ziskem, zatímco ostatní obyvatelé byli díky
neúmûrnému poãtu náv‰tûvníkÛ obtûÏováni hlukem
a ohroÏováni na zdraví.
Myslím, Ïe v˘kaly v kﬁoví, u garáÏí a v bezprostﬁední blízkosti domÛ nemohou b˘t pﬁedmûtem tolerance
obyvatel, i kdyÏ na ni pan starosta tolik spoléhá.
Proto se obracím na nûj i na na‰e zastupitelstvo,
aby se snaÏili zajistit dÛstojn˘ a bezpeãn˘ Ïivot obãanÛ
i pﬁi tûchto “Ïivelních pohromách”, zvlá‰tû kdyÏ jsou
dlouhodobû pﬁedvídatelné, opakují se a jejich dopad
na obyvatelstvo je rok od roku hor‰í a hor‰í. Zajistûte,
prosím, vymahatelnost zákonné vyhlá‰ky tﬁeba i s asistencí Policie âR, kdyÏ je poru‰ována v tak masovém
mûﬁítku!
K ãemu vlastnû má na‰e mûsto Vyhlá‰ku o veﬁejném poﬁádku, kdyÏ není aplikována v tak naléhavé
situaci?

Nevím o jiném mûstû, které by ve své zástavbû strpûlo, aby se keﬁe veﬁejné zelenû zmûnily v latríny
a v tomto ohledu povaÏuji bezradnost radnice za
ostudnou...
Dovedu pochopit, Ïe pro mnohé náv‰tûvníky
není pobyt v urãen˘ch kempech tak pohodln˘
a atraktivní, jako táboﬁení padesát metrÛ od
obchodu a restaurace - na tu pohodu uÏ si mnozí za
léta zvykli... Ale proã bychom mûli na jejich
pohodlnost doplácet my, kteﬁí tu bydlíme trvale?
Myslím, Ïe do budoucna by zákaz divokého kempování mohl b˘t deklarován uÏ na propagaãních
materiálech akcí, pﬁípadnû i na vstupenkách. Tak,
jako byla dopravní znaãkou “Zákaz vjezdu dopravní obsluze vjezd povolen” uzavﬁena ulice
NádraÏní, mohly by b˘t uzavﬁeny i pﬁístupy
k sídli‰ti (jedna znaãka u dﬁevûného mostu pod
Sklípkem, druhá u kapliãky pﬁed Sokolovnou).
Silnice, vedoucí k mûstu, by mohly b˘t opatﬁeny
informaãními tabulemi, které by nasmûrovaly úãastníky akce do urãen˘ch kempÛ a souãasnû by tyto
tabule informovaly o zákazu kempování na veﬁejn˘ch
prostranstvích.
BlíÏí se Trnkobraní. Zase pﬁijedou a zas budou chtít
stanovat... Pane starosto, váÏené zastupitelstvo, udûláte
nûco?
-SÚ-
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Vizovické zámecké kulturní léto
v polovinû

Moudrá slova
(o válce a míru)
- Ve válce záchrana Ïádná. My v‰ichni tû
Ïádáme o mír.
VERGILIUS
- NechÈ zbranû ustoupí tóze, nechÈ má chvála
pﬁednost pﬁed vavﬁínem.
CICERO
- Spousta penûz je hybnou silou války.
CICERO
- Odvahou se zakr˘vá velk˘ strach.
LUCANUS
- Nepﬁátelé jsou ti, kteﬁí vypovûdûli válku nám,
nebo kter˘m jsme ji vypovûdûli my: ostatní
jsou bandité a lupiãi.
POMPONIUS
- Mezi zbranûmi totiÏ zákony mlãí.
CICERO
- Bûda poraÏen˘m.
LIVIUS
- Plenûní, vraÏdûní, drancování naz˘vají pokrytecky vládou a kdyÏ zpÛsobí spou‰È, nazvou to
mírem.
TACITUS

Pozvánka do divadla
Zveme Vás tímto na divadelní pﬁedstavení
BLANÍK, které sehraje divadelní soubor DNO
(Divadlo nahodil˘ch ochotníkÛ) v rámci 39.
TRADIâNÍHO VIZOVICKÉHO TRNKOBRANÍ.
Kdy? v pátek 25. 8. 2006
Kde? v cirkusovém stanu areálu likérky Rudolf
Jelínek.
V kolik? v 19.00 hodin
Pokud se rozhodnete pro inteligentní a laskav˘
humor pánÛ Svûráka a Smoljaka, budete se urãitû
dobﬁe bavit. CimrmanÛv humor je totiÏ pﬁístupn˘
v‰em vûkov˘m kategoriím. Premiéra této divadelní
hry se uskuteãnila pﬁed 10 lety. Pﬁesnû 11.5.1996 v
DK Vizovice. Nenechte si ujít jedineãnou pﬁíleÏitost
vidût BLANÍK znovu. V‰ichni jste co nejsrdeãnûji
zváni!
- Z·-

Dnem 7. ãervence 2006 vstoupilo Vizovické
zámecké kulturní léto do své druhé ãásti poﬁadem
Neruda nejen malostransk˘, na kterém vystoupili
herec Miroslav Kováﬁík jako interpret Nerudovy
poezie a klavírní trio Ester, které pﬁedneslo skladby
pﬁeváÏnû ãesk˘ch autorÛ 19. století.
Kromû toho jsme v zámku uvítali komorní
sdruÏení hudebníkÛ - sólistÛ LYRA da CAMERA,
zamûﬁené na interpretaci hudby z období baroka
a klasicismu. Dále u nás byli mladí umûlci Sylvie
JeÏková (klavír) a Roman Patoãka (housle), kteﬁí
hráli skladby J. Haydna, J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
ale i na‰ich autorÛ - Leo‰e Janáãka a Bohuslava
MartinÛ. Dále vystoupilo Brnûnské instrumentální
trio se zajímav˘m obsazením: kytara, housle, akordeon
(kterému mistr ﬁíkal bajan).
V‰echny koncerty se vyznaãovaly vysokou
umûleckou úrovní (i kdyÏ v hudebnû-literárním
poﬁadu panu Kováﬁíkovi na chvilku vypovûdûla
pamûÈ, ale to se pustil do autora, kterého nemûl na
programu). Do konce sezony nás je‰tû ãekají tﬁi koncerty. Bude to vystoupení ÎesÈové harmonie, coÏ je
sexteto ãlenÛ Filharmonie Bohuslava MartinÛ ze
Zlína, které v dobû, kdy vyjdou tyto noviny bude jiÏ
minulostí (uskuteãní se 4.8.2006).
Dále 8.9.2006 se nám pﬁedstaví THURI
ENSEMBLE - kvarteto ve sloÏení hoboj, housle,
viola a violoncello v mezinárodním sloÏení a pﬁednesou skladby W. A. Mozarta, C. Stamitze, ale
i souãasníkÛ - F. X. Thuriho ãi E. Dou‰i.
Na závûr sezony si vyslechneme v chrámu sv.
Vavﬁince koncert pûveckého sboru SMETANA
z Hulína, kter˘ sklízí úspûchy nejen u nás, ale
i v zahraniãí. Kromû chrámové hudby má na repertoáru
spirituály, lidové písnû, ale i souãasná vokální díla.
âlenové Kruhu pﬁátel hudby doufají, Ïe
dosavadní koncerty náv‰tûvníky uspokojily, a Ïe je
zaujme i zb˘vající ãást koncertního cyklu.
jhr
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rok 1956 - srpen
Poãasí
Înû zaãaly 26. ãervence na jiÏních svazích, koncem
mûsíce dozrávají i Ïita (p‰enice) a bûlají ovsy. Na severních stráních a kopcích je vidût hodnû ‰vestkov˘ch
stromÛ uschl˘ch následkem krut˘ch mrazÛ v zimû. Na
Tûchlovách byl zji‰tûn v˘skyt mandelinky bramborové,
ale v malém mnoÏství. Místní národní v˘bor svolal
mûstsk˘m rozhlasem brigádu ‰kolních dûtí na prohledávání bramboﬁi‰È za úãelem sbírání mandelinky.
Panují zde velké obavy pﬁed tímto zhoubn˘m, dosud
zde nevídan˘m ‰kÛdcem. V tisku i rozhlasu se uvádí,
Ïe tento ‰kÛdce je k nám úmyslnû dopravován i letadly
ze záp. Nûmecka. Dal‰í v˘skyt byl zji‰tûn na poli Josefa
Kolínka na trati Nad mûstem, kde bylo nalezeno jen
nûkolik tûchto nebezpeãn˘ch ‰kÛdcÛ. Zaãátek srpna
byl chladn˘ a de‰tiv˘. Pr‰elo hodnû aÏ do 7. srpna.
Kolem 8. srpna bylo skoro v‰echno obilí poseãeno, sloÏeno v panácích a ãásteãnû i svezeno. Pﬁi nejistém
poãasí snaÏili se lidé s nejvût‰ím úsilím zachránit
pokud moÏno co nejvíce úrody s polí. Strni‰tû pak
ihned podmítali. V druhé polovinû mûsíce teploty
kolísaly, ale nedosahovaly letního prÛmûru. Také léto
je letos chladnûj‰í, neÏ b˘vá jindy. Pomûrnû ãasto pr‰elo, av‰ak ãasté, prudké vûtry pÛdu rychle vysu‰ovaly.
V t˘dnu od 13. 8. do 19. 8. se pilnû sváÏelo obilí s polí,
ale pﬁece jen je‰tû zÛstalo dosti obilí v panácích. 19.
srpna nastalo opût de‰tivé poãasí a potrvalo po cel˘
t˘den. V záﬁí byla vût‰ina dní jasn˘ch, sluneãn˘ch.
V posledním t˘dnu záﬁí nastala sklizeÀ ovoce.
Knihovna
Knihovna ãítala na poãátku roku 1956 celkem 4 651
svazkÛ. Je velmi dobﬁe vedena knihovníkem Ludvíkem
Stloukalem. Knihy se pÛjãují dvakrát t˘dnû. Pﬁi
knihovnû je zﬁízena téÏ ãítárna. Knihovna i s ãítárnou
jsou umístûny v budovû MNV v Klá‰terní ulici.
Museum
Státní zámek a museum v nûm umístûné tû‰í se stále
vût‰í pozornosti náv‰tûvníkÛ. V roce 1956 nav‰tívilo
zámek a museum ve Vizovicích celkem 16 000 osob.
V instalaãní ãinnosti nebylo, bohuÏel, letos pokraãováno. Pracovníci Krajského musea v Gottwaldovû vûnují
zdej‰í poboãce málo pozornosti a nepokraãují v rozvoji
zdej‰ího musea, aãkoliv je zde nashromáÏdûn bohat˘
národopisn˘ materiál je‰tû z dob, kdy vizovské museum
bylo spravováno Musejním spolkem. V druhém poschodí zámecké budovy jsou doposud instalovány a obecenstvu pﬁístupny tyto místnosti: 1) vala‰ská kuchynû,
2) vala‰ská jizba, 3) oddûlení vala‰ské lidové architektury, 4) oddûlení vala‰.krojÛ, 5) oddûlení zamûstnání lidu,
6) oddûlení odboje proti okupantÛm za 2. svût. války.
Osvûtová ãinnost
V roce 1956 bylo ve Vizovicích poﬁádáno za vedení správce OB Jana Imr˘‰ka celkem 74 kulturních
podnikÛ, jichÏ se zúãastnilo 18 298 osob. Bûhem roku
bylo uspoﬁádáno 24 pﬁedná‰ek, 9 divadelních pﬁedsta-

vení, 5 koncertÛ, 5 plesÛ, 12 taneãních zábav, 2 kursy,
2 loutková divadla, 2 oslavy, 1 slavnost, 4 estrády,
2 veﬁejné produkce, 2 besídky, 4 besedy.
…
21. 4. pﬁedvedl ochotnick˘ krouÏek závodního
klubu cihelny ve Vizovicích divad.hru Julia Zeyera
„Starodávná historie". Hráno v sokolovnû za slab‰í
úãasti obecenstva, které si zvyká na pﬁedstavení oblastních divadel a je nároãnûj‰í. Dne 5. kvûtna hrálo
Slovácké divadlo v sokolovnû W. Shakespeara
„Zkrocení zlé Ïeny". Diváci, kteﬁí zcela zaplnili sál
sokolovny, byli spokojeni s pûknou v˘pravou a v˘kony
hercÛ. Dne 5. srpna hrálo zde Státní divadlo z Prahy –
Karlína Lehárovu operetu „Zemû úsmûvÛ". Pûkná,
peãlivû scénicky i herecky pﬁedvedená hra se líbila.
Sólové zpûvy byly doprovázeny orchestrem státního
divadla. Opereta byla hrána ve ‰kolním sále za úãasti
asi 450 divákÛ. Rozhodnû se poãítalo s vût‰í náv‰tûvou,
neboÈ pÛvodnû byla zam˘‰lena 2 pﬁedstavení, odpoledne i veãer. Odpolední pﬁedstavení bylo odvoláno,
av‰ak ani veãerní pﬁedstavení nebylo vyprodáno.
Vstupné: 12 Kã, 11 Kã, 10 Kã.
…
Dne 23. 6. se konal ve ‰kolním sále koncert absolventÛ brnûnské akademie music. umûní – odpoledne
pro Ïactvo a veãer pro dospûlé. Na klavír hrála skladby
ãesk˘ch, rusk˘ch a nûmeck˘ch klasikÛ vizovská rodaãka Vûra Ko‰aﬁová a pﬁedvedla hru umûlecké úrovnû.
Dále byly hrány skladby pro 2 klavíry a sóla na klarinet a kﬁídlovku. Koncert mûl pûknou úroveÀ, av‰ak
zúãastnilo se jej jenom 120 osob. K slabé náv‰tûvû pﬁispûlo zajisté i ‰patné, de‰tivé poãasí. Dnes se poskytuje lidem tolik kulturních podnikÛ, Ïe se to s dﬁívûj‰ími
dobami za první republiky ani srovnávat nedá. Kromû
toho se v rodinách ve velké míﬁe vyuÏívá rozhlasu a tak
mají na‰i obãané kulturních záÏitkÛ dostatek.
Letos konalo se zde pût plesÛ, a to 14. 1. ples
RodiãÛ a pﬁátel ‰koly, 21. 1. ples poÏárníkÛ, 28. 1. ples
mysliveck˘, 4. 2. ma‰karní ples Sokola „Z pohádky do
pohádky" a 11. 2. ples pracujících. Nejv˘pravnûj‰í
v˘zdoba sálu byla na ma‰karním plesu „Z pohádky do
pohádky". Sál sokolovny byl dekorován malbami,
pﬁedstavujícími v˘jevy z pohádek. Dekorace malovali
ãlenové Sokola. K základním starostem poﬁadatelÛ
patﬁí vÏdy v˘zdoba taneãního sálu a správn˘ v˘bûr
hudby, která by dobﬁe vyhovovala náv‰tûvníkÛm plesÛ.
Pﬁíslu‰níci star‰í generace tanãí s oblibou polku a valãík, mlad‰í zase fox, valz, tango a jiné. Plesové období
zpravidla uzavírá Vala‰sk˘ krúÏek tzv. „konãinovú
muzigÛ", spojenou s „pochováváním basy". B˘vá to
velmi veselá zábava pﬁi cimbálové muzice, pﬁi níÏ se
tanãí zejména starobylé vala‰ské tance.
…
V nedûli 26. 2. bylo ve ‰kolním sále estrádní
vystoupení populárních Nezbedn˘ch bakaláﬁÛ, kteﬁí
jsou známi z rozhlasov˘ch poﬁadÛ. Aãkoliv vstupné
bylo pomûrnû vysoké – 10 Kã, 9 Kã, 8 Kã, byl ‰kolní
sál naplnûn do posledního místa 800 diváky.
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6. listopadu probíhala na‰ím mûstem ve veãerních
hodinách ·tafeta pﬁátelství âSR a SSSR. ·tafetu kromû
ãetného obãanstva pozdravilo na námûstí i Ïactvo jedenáctileté stﬁední ‰koly. ·tafeta pﬁibûhla od Lutoniny.
V Chrastû‰ovské ulici pﬁevzali ‰tafetu studenti na‰í
jedenáctiletky a bûÏeli s ní k budovû MNV za doprovodu 12 aut, jeÏ sledovala ‰tafetu na její cestû na‰í
republikou. V ãele automobilového doprovodu jel rozhlasov˘ vÛz, z jehoÏ amplionu pﬁi projíÏdûní mûstem
zazníval proslov o v˘znamu ‰tafety pﬁátelství. U budovy MNV bylo krátké zastavení. Promluvil zde pﬁedseda MNV k shromáÏdûn˘m obãanÛm. K ‰tafetû byla
pﬁipojena zdravice mûsta Vizovice a pak ‰tafetu pﬁevzala doprovázející auta a vezla ji dále. V rámci Mûsíce
âSSP poﬁádal Svaz ãeskoslov-sovût. pﬁátelství besedu,
na níÏ promluvili úãastníci zájezdu do SSSR o sv˘ch
dojmech ze Sovûtského svazu. Dne 17. srpna natáãel
brnûnsk˘ rozhlas ve Vizovicích lidové vyprávûní, 24.
ﬁíjna bylo natáãeno rozhlasové pásmo o vizovském
zámku. V listopadu natáãel zde ãs. rozhlas
z Gottwaldova za spolupráce rozhlasov˘ch technikÛ
z Brna národopisné pásmo „Vizovsko – ovocnáﬁsk˘
kraj“, které bylo státním rozhlasem vysíláno 4. prosince. ReportáÏ o vizovském zámku byla vysílána stát. rozhlasem 18. 12. V‰echny rozhlasové relace pﬁispûly
k propagaci na‰eho mûsta i kraje. Toho roku je ve
Vizovicích jiÏ ‰est televizorÛ.

Pomûry zdravotní
Letos nepostihla na‰e obyvatelstvo Ïádná epidemie.
Rozsah zdravotnick˘ch zaﬁízení je jako v letech pﬁede‰l˘ch. Obecní a katolick˘ hﬁbitov byly letos spojeny
v jeden. Hráz Ïivého plotu, která je rozdûlovala, byla
vykácena. V ﬁíjnu a v prosinci byli v‰ichni uãitelé oãkováni proti tyfu, paratyfu a tetanu. V únoru byli v‰ichni uãitelé podrobeni rentgen. prohlídce. U jednoho
uãitele zji‰tûna tuberkulosa, proto byl ihned poslán do
sanatoria. V na‰em mûstû je tuberkulosní oddûlení
Krajského ústavu národního zdraví v Gottwaldovû.
Jako ãistû tuberkulosní oddûlení je v provozu od
19. ledna 1943. Primáﬁem této nemocnice je
MUDr. Franti‰ek Lape‰. Nemocnice koná pro zdraví
lidu velmi platné sluÏby. Proto bude dnes na místû
podati o tomto ústavû nûkolik zpráv. V nemocnici je
celkem 87 lÛÏek, pro muÏe 61, pro Ïeny 26. Pracují
zde trvale 3 lékaﬁi. V tomto roce zde pÛsobili tito lékaﬁi: Dr. Franti‰ek Lape‰, zamûstnan˘ v nemocnici od
15. 11. 1938, Dr. Franti‰ek Trávníãek, Dr. Zdenûk
Vy‰kovsk˘ a od 1. 10. 1956 téÏ Dr. Karel Rand˘sek.
Dále je tu zamûstnáno 7 diplomovan˘ch o‰etﬁovatelek
a 6 pomocn˘ch o‰etﬁovatelek a laborantÛ. Z ostatních
zamûstnancÛ pracuje zde 5 uklizeãek, 5 pradlen, 5
kuchaﬁek, 1 skladník, 1 zahradník – topiã a 3 údrÏbáﬁi (strojník – ﬁidiã, natûraã a zedník).

Láska zvíﬁete a ãlovûka
MÛj syn má krásného, moudrého psa, je to fenka –
boxerka, jménem Kety.
ProtoÏe oba vnuci jsou na studiích mimo Vizovice, syn
a nevûsta v práci, trávím mnoho ãasu právû s oním psem.
V‰e jí ﬁíkám, dobré i zlé, v‰e pozornû vyslechne a krásné,
hnûdé oãi ﬁíkají, Ïe rozumí. Mám známou, dobrou známou a ta má dvouletou holãiãku, jménem Petru‰ka. Má
ráda zvíﬁátka, i kdyÏ zatím jen ply‰ová, tak jsem si ﬁekla,
Ïe ji pozvu na zahradu a zkusím, co ﬁekne Ïivému zvíﬁeti. Pozvala jsem je, Kety jsem pﬁedem pﬁipravovala, Ïe pﬁijde malá holãiãka a vûﬁím, Ïe bude na ni moc hodná.
Pﬁi‰el den a hodina „H" a Kety a já jsme na schodi‰ti pﬁed
domem ãekaly. Maminka s holãiãkou skuteãnû pﬁicházely,
já pevnû drÏela Kety za obojek, aby se Petru‰ka nepolekala, vÏdyÈ pes je vût‰í neÏ ona. Nastal moment zaváhání
oboustrannû, já je vzájemnû pﬁedstavila, Kety malou oãichala nûÏnû, a byla to láska na prv˘ pohled. Celou dobu
pes od nás neode‰el, coÏ bylo asi 2 hodiny. A jak to na
náv‰tûvách b˘vá, nûjaké dobrÛtky jsou na stole a protoÏe
je holãiãka dobﬁe vychovaná nejen z domu, ale i z vizovského mateﬁského ‰kolství, které je na vysoké úrovni
odborné, není sobec, zaãala se dûlit se psem. Nikdy jsem
nevidûla jemnûji vzaté sousto z drobounké, dvouleté
ruãiãky. Pﬁitom stisk ãelistí boxera je obrovsk˘. Po chvíli
maminka v krmení zasáhla, Petru‰ka poslechla a ‰la do
ilegality. Nevíme, jak ty dvû, Kety a holãiãka se dohodly,
ale obû vlezly pod stÛl, hlavami k sobû a proÏívaly tiché
‰tûstí beze slov.
A vrcholem oddanosti bylo, kdyÏ Petru‰ka vzala batÛÏek, kde mûla své dÛleÏité vûci – medvídka a dudlík, nesla

jej asi jako dar pejskovi, bohuÏel, o popruh zakopla a
upadla pﬁímo na leÏícího psa. Lekly jsme se, jelikoÏ pﬁi
prudkém vyskoãení psa by se dítû ﬁádnû podﬁelo a vylekalo. Moudrá Kety asi to tu‰ila, nehla se aÏ holãiãka sama
vstala a smála se! Kety, dík za Tvou moudrost! A to je ta
láska zvíﬁete a ãlovûka! Má vás rádo, kdyÏ jste obleãen do
gala, ãi pracovního odûvu. Pes dá hodnû práce, i finanã-

ních nákladÛ – je to v‰ak pﬁítel na cel˘ Ïivot. Vzpomínám
si na krásnou píseÀ tvrdého chlapa, zlatokopa nûkde na
Alja‰ce, a svému jedinému pﬁíteli, psu, zpívá: „DÏery, Ty
mÛj star˘, vûrn˘ brachu, jsme tu stále sami, nikdo nechce
sná‰et krut˘ osud s námi, aÏ nás ruka tvrdá do propasti
srazí, nikdo nezapláãe, Ïe tu nûkdo schází". Stává se, Ïe
nûkdy pes umírá dobrovolnû se sv˘m pánem. Nemyslíte, Ïe
stojí za to zvíﬁata milovat?
MazÛrková Helena
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Velké vizovické slavnosti trnek
- Vizovické trnkobraní - se nezadrÏitelnû blíÏí.

Tradiãní Vizovické trnkobraní
je jedin˘m festivalem oslavující
‰vestku ve v‰ech podobách.
KaÏdoroãnû poslední víkend
v srpnu, kter˘ letos pﬁipadá na 25. 27. srpna, pﬁijíÏdí do Vizovic tisíce náv‰tûvníkÛ, aby strávili pﬁíjemn˘ víkend v areálu likérky
RUDOLF JELÍNEK a v cel˘ch
Vizovicích.

Hudební program je pﬁipraven
na hlavním pódiu v likérce
RUDOLF JELÍNEK. Tû‰it se
mÛÏete na vystoupení Pepy
Vojtka, kapely No Name, Support
Lesbiens, Turbo, Clou, Tﬁi sestry,
Petra Bendeho, Vûru ·pinarovou,
Flerety ãi Bolka Polívku a mnoho
dal‰ích. Pro dûti je pﬁipraven celodenní program v cirkusovém
stanu, kde se v sobotu od 15
hodin pﬁedstaví Michal Nesvadba
a v nedûli od 15 hodin Jarda Uhlíﬁ

(K-černá plát)

a v pátek v 19 hodin se cirkusov˘
stan promûní na divadelní scénu
a divadlo DNO Vizovice zahraje
cimmrmanovskou hru Blaník.
Amatérské zaãínající skupiny nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ dostanou prostor
na hudebním Radegast kamionu.

V prÛbûhu festivalu probûhne
pokus o pﬁekonání svûtového
rekordu v hromadném pﬁípitku
slivovicí, kter˘ loni ustanovil
vala‰sk˘ král Bolek Polívka spolu
s 2.418 pomocníky. Pro pobavení
dospûl˘ch jsou pﬁipraveny atrakce
Radegast – mûsteãka zábavy.
Vrcholem programu bude, v nedûli ve 13 hodin, jiÏ tradiãnû
GRAND PRIX VIZOVIC v pojídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ, jeÏ
bude slovem provázet Patrik
Hezuck˘ a Renata Angelov.
Nebude ani chybût stánek Trnek
Brnek nebo Valachyjáda.

OÏije v‰ak také celé mûsto
Vizovice. V sobotu 26. srpna
v 15.40 hod. vyjede vala‰sk˘ král
Boleslav I. Dobrotiv˘ Nafurt
pozdravit svÛj vala‰sk˘ lid.
VIZOVSKÉ NOVINY ✦ 12

Tradiãní „Jízda krále", tentokráte
historick˘m automobilem, zaãne
u vizovické Radnice, pokraãovat
bude ulicí Slu‰ovskou do areálu
likérky RUDOLF JELÍNEK. Zde
se od 16 hodin pokusí, za dozoru
Agentury Dobr˘ den z Pelhﬁimova,
spolu s náv‰tûvníky Vizovického
trnkobraní pﬁekonat loni ustanoven˘ rekord v hromadném pﬁípitku slivovicí.

Náv‰tûvníci se dále mohou
tû‰it na II. vizovick˘ jarmark
ﬁemesel, II. vizovické pstruhobraní, v˘stava historick˘ch automobilÛ Vala‰ského Veteran Car Clubu
z RoÏnova pod Radho‰tûm na parkovi‰ti
pﬁed
Sokolovnou,
Folklórní a dechovkov˘ a oblíben˘
Trnkovláãek.

Nad cel˘m festivalem pﬁevzal
zá‰titu vizovick˘ rodák vala‰sk˘
král Boleslav I. Dobrotiv˘ Nafurt.

Petra Dvoﬁáková
ãlenka organizaãního t˘mu
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PŘÍRODA
V i zov i c k é m e d a ﬁ s k é p r á vo
(originál listiny se nezachoval. Opis poﬁídil r. 1889 Rudolf Janovsk˘ z Hole‰ova
a otiskl v Selském archivu roku 1906, s. 219-221)
Já Procopius Gervasius, svobodn˘ pán z Golen,
dûdiãn˘ pán na Vizovicích, Fi‰amentu a Senince,
J.¤.C.Milosti rada a regent dolních zemí Rakouska,
téÏ její ovdovûlé Císaﬁské Milosti Eleonory Majdaleny
skuteãná dvorská rada, oznamují tímto listem obecnû
pﬁede v‰emi, kdoÏ jej uzﬁí aneb ãtoucí sly‰eti bude, Ïe
jsou pﬁedstoupili pﬁede mne medaﬁi, kteﬁí vãely své na
panství mém Vizovickém (mimo dûjiny Senínky, kteráÏ nikoliv k nim nepatﬁí) mají, poddaní moji, snaÏnou
prosbou mne prosíce, abych jim artykule, kterak by
v dobrém ﬁádu státi, se ﬁíditi a spravovati mûli, vydal.
I znajíce já Ïádost jejich slu‰nou b˘ti, tak ãiním, a tyto
níÏepsané artikule, kter˘miÏ se na budoucí ãasy ﬁíditi
a spravovati povini budou, jim dávám.
Nejprve, aby sobû lamfojta a jiné osoby k ouﬁadu
a správû s vÛlí mou neb hejtmana mého volili, a ti aby
pﬁísahou a zavázáni byli, KteﬁíÏto budou povinni, aã
jestliÏe by kter˘ medaﬁ jeden proti druhému z níÏe psan˘ch artykulÛv v ãem vystupoval aneb jakéÏkoliv
‰kody ãinil a na nûj to vzne‰eno bylo, je bedlivû sly‰eli, spravedlivé v˘povûdi, jedné ani druhé stranû nenakládajíc, ãiniti, a na kom by se co v‰eteãného na‰lo,
toho i podle provinûní trestati.
Za druhé, kdoÏbykoliv medaﬁem b˘ti a brti sobû
v horách m˘ch aneb gruntech m˘ch dûlati chtûl
a dﬁevo spÛsobené k tomu vynalezl, ten kaÏd˘ má se
lamfojtu oznámiti a ku právu medaﬁskému pﬁipovûdûti a také dﬁevo sobû cejchovati dáti, pak medaﬁÛm pﬁípovûdního pﬁednû 2 gro‰e bílé a za cejch, kter˘mÏ
dﬁevo pro brti cejchováno bude, 9 denárÛ aby dáti
povinen byl a ty v‰ecky poﬁádky jako jiní podstoupil.
Za tﬁetí, kdyby ten, kter˘ sobû dﬁevo vycejchovati
dal, je do dne a roku nezdûlal, bude pokuty medaﬁÛm
povinen 4 gro‰e bílé dáti a to dﬁevo mÛÏe jinému
medaﬁi se cejchovati a dûlati dáti, a jestliÏe by pak
medaﬁ co proti druhému vzal, pﬁi oulech neb brtûch
zkazil aneb nûjakou ‰kodu uãinil a na nûj to ukázáno
bylo, ten aby od medaﬁÛv podle uznání buì pokutou
a jinak trestán byl: hejní pak budou povinni k tomu
bedlivû dohlídati, aby blízko vãelínÛv, kdeÏby vãely
byly, hrází kaziti, roubati a planírovati nedopou‰tûli,
tolikéÏ lípy, javory, rokyty, vrby, tﬁe‰Àoví, kru‰iny a jiné
dﬁíví, z kteréhoÏ vãely uÏitek berou a pastvu mají, na
‰kodu medaﬁÛm bez dovolení jejich roubati ani listem
a kvûtÛ drhnúti nedali. KdoÏby se toho v‰ak v‰eteãnû
dopustil a tím ‰kodu zoumyslnû uãinil a na nûj to ukázáno bylo, trestání i pokuty podle vÛle své v tom pozÛstávají.
Za ãtvrté, kdoÏby pak koliv z medaﬁÛv jeden od
druhého brti neb vãely buì kupem, freimarkem,
dáním a jak˘mÏkoliv zpÛsobem dostal, ten bude povinen koneãnû od tﬁetího dne takové znamenem sv˘m
sobû znamenati a kdoÏby sobû to tak lehce váÏil a skrze

to nûjaká rÛznice povstala, takov˘ má od medaﬁÛv
trestán a podle uznání pokutován b˘ti.
Za páté. Medaﬁi budou povinni mnû, erbÛm m˘m
a budoucím potomkÛm m˘m, pánÛm a drÏitelÛm
panství Vizovského z jedn˘ch kaÏd˘ch star˘ch vãel,
které v brtûch mají po pÛldruhém krejcaru pﬁi mûstû,
a v dûdinách (krom v˘‰e opáãené Seninky, kteráÏ sem
nepatﬁí) po tﬁech krejcarech kaÏdoroãnû pﬁi ãasu
Vstoupení Pánû na nebe platu dávati a se spravedlivû,
kdo co vãel má, k tomu pﬁiznati. Na‰lo-li by se pak na
kom, Ïe aby více vãel mûl, neÏli by jich opovûdûl, takové vãely, coÏ by nadb˘valo, aby lamfojt jiní medaﬁi
k ruce mé vzali a toho dostateãnû jakoÏto podvodníka
mezi sebou trestali.
TolikéÏ ti , kteﬁí v gruntech m˘ch vãelíny mnû náleÏející pod platy jiÏ na nû vysazen˘mi mají, takové platy
bez vût‰ího na nû pﬁisazování mnû, erbÛm a budoucím
potomkÛm m˘m aby dávali, a chtûl-li by kdo více
v novû v panském lesi pﬁináleÏejícím sobû vãelín dûlati, ten bude povinen prve se mnou se o plat urovnati
a na míﬁe postaviti.
Za ‰esté. K soudu pak medaﬁskému medaﬁi ti, kteﬁíÏ
brti a vãelíny pod platy v gruntech a lesích pansk˘ch
m˘ch a mnû náleÏejících mají, tak podobnû ti, kteﬁíÏ
v zahradách a gruntech sv˘ch vlastních z nich kontribujírujích vãely drÏí, aby se pod pokutou mezi sebou
uloÏenou scházeli a takové platy pﬁi témÏ ãasi na hoﬁe
opáãeném vyberou u pﬁítomnosti hejtmana mého
odvozovali, neÏ, jestliÏeby nûjaká potﬁeba obzvlá‰tní
lamfojtovi a jin˘m medaﬁÛm nastala, kohokoliv
z medaﬁÛv k sobû obeslati, ti a takoví beze v‰í v˘mluvy
k nim se najíti dáti povinni budou a, kteﬁíÏ by se tak
neposlu‰nû chovali, mají mnû aneb hejtmanu mému
o tom oznámiti, veã jim to potom obráceno bude
v moci svého toho zanechávám.
Za sedmé. Kdyby kterému z medaﬁÛ roj u‰el a kdekoliv jinde nejblíÏe za jedny hony odsedl, a kdoÏbykoliv takov˘ roj na‰el, bude povinen lamfojtovi nebo
jinému medaﬁovi tu o blízce pﬁísedícímu o tom oznámiti, a on pﬁivezmou k sobû, koho se jemu bude vidût,
povinen bude s ním jíti a ten roj k ruce mé a do vãelína mého donést, a jestliÏeby kdo takov˘ roj neb jinému medaﬁi vezouce skoﬁisÈoval, a na nûj to ukázáno
bylo, ten dostateãnû podle uznání trestán b˘ti má.
Za osmé. JakoÏ pak mnoho toho se trefiti mÛÏe
a trefovalo, Ïe mnozí, kteﬁíÏ vãely mají, jsou uznávali
v‰elikterak nákazu jich b˘ti, v tom se pak pﬁed jin˘mi
nezjevujíce, takÏe jest drahnû vãel pro neãasné opatﬁení k zkáze a záhubû pﬁijíti muselo: protoÏ bude povinen lamfojt s osobami pﬁíseÏn˘mi to tak bedlivû opatrovati a v‰em medaﬁÛm pﬁísnû podúãetu, jestliÏeby
kdo jakou nákazu na vãelách sv˘ch neb jin˘ch uznal,
lamfojtovi o tom ãasnû oznámiti a on bude povinen,
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osoby k sobû obeslati a vzíti ty, kteﬁíÏby tomu rozumûti, a tam jíti a to v‰e bedlivû vzhlédnouti: uznal-li by
nehodné, takové zlomiti aneb jakÏ se jim bude za
dobré vidûti, aby ‰kody ujíti mohly, to opatﬁiti. Na‰loli by se pak na kom, Ïe by toho mlãením, lamfojtovi
o takové nákaze neoznámíc, pominouti chtûl, a od
jiného na nûj to prone‰eno bylo, trestání i pokuty sobû
zÛstávuji.
Za deváté. Taky za potﬁebno b˘ti se uznalo, kdeÏto
i mnoho toho se vynachází, Ïe lidé neváÏní jako i závistiví, neﬁku-li skrze návod bezboÏné chásky neb ãeládky
opováÏlivé, fortelnû lípy a jiné stromky neb dﬁíví vãelám uÏiteãného kr‰liti, obsekávati, dﬁíti z kÛry a su‰iti
se v‰elikterak opovaÏují, coÏ pﬁísnû tuto zamezuji:
na‰lo-li by se budoucnû na kom co takového, ten
a takov˘ netoliko mû‰ci, anobrÏ i na kÛÏi dle uznání
trestán a pokutován ode mne b˘ti má.
Za desáté. Tak jak mnoho a jaro veﬁejnû napoﬁád
opováÏlivost vãel draní se vynachází, aby tedy takové
opováÏlivosti zpÛsobem opatrn˘m vÏdy vstﬁíc vejítí se
mohlo, a bezboÏnost ta se pﬁetrhla, dávám tuto (sám
od sebe a na místû erbÛv a potomkÛv m˘ch budoucích

pánÛv a drÏitelÛv panství tohoto Vizovského) své
povolení, by-li by budoucnû kdo v ãem takovém postiÏen aneb jináã v domnûní podezﬁen, aby lamfojt, pﬁivezmouce k sobû právo rychtáﬁské mûstské a jiné lidi
zpÛsobné, ihned stavení neb dÛm a obydlí, dle roz‰afnosti své bedlivû, buì ono stavení neb jakékoliv obydlí
pod jurisdikci panskou mou, mûstskou aneb dûdinskou, v níÏto by ãlovûk (v‰ak bez újmy a budoucího
respektu drÏitele stavení toho) podezﬁel˘ ob˘vání své
mûl, bylo, svobodnû bez odkladu hned pﬁehledal.
Na‰lo-li by se pak co podobného, ãlovûk podezﬁel˘ ku
právu podán, pak vedle práva medaﬁského bez milosti
trestán: pak-li by nic se nena‰lo a jakákoliv jiskra podezﬁelosti na nûho byla, pﬁece vzata a juramentem nevinu svou, pﬁi právû odvést aby povinen byl.
Za jedenácté a poslednû pﬁipovídám sám za sebe,
erby a budoucí potomky své, pány a drÏitele panství
svrchupsaného Vizovského, jich tak pﬁi tûch v‰ech artikulích drÏeti a zanechati. Tomu na svûdomí a jisté zdrÏení peãeÈ svou vlastní s sv˘mi jist˘m vûdomím a vÛlí
k tomuto listu jsem pﬁivûsiti dal.
-jk-

Letní osvûÏení
Leto‰ní léto se skuteãnû vydaﬁilo. Hojnost „plodÛ
pﬁírody" mÛÏeme nyní zaãít vyuÏívat v plnosti. KdyÏ
pohlédneme jen kousek – napﬁ. z okna, vybaví se nám
zahrádka a rozmanitost vegetace, kterou mÛÏeme nyní
vyuÏívat. Ze znám˘ch druhÛ zeleniny jsou to napﬁ.
okurky. V tuto dobu jsme zvyklí okurky nakládat, pﬁipravovat saláty k pﬁímé spotﬁebû. Okurky jsou zeleninou
velmi osvûÏující a zdravou. MÛÏeme je vyuÏít i v kosmetice, kdy pﬁi podráÏdûné pokoÏce napﬁ. po opalování,
pﬁikládáme koleãka okurky nejen na obliãej, ãi dekolt,
ale i na celé tûlo. Podobnû si mÛÏeme pomoci potﬁením
bílého jogurtu. Souãástí nakládání okurek je kopr. Je to
v podstatû plevel, kter˘ se po vysetí v dal‰ích letech uÏ
sám rozsemení. Kopr zlep‰uje trávení a kromû ãajÛ proti
nad˘mání a trávení se mÛÏe pﬁidávat i do dûtsk˘ch a laktaãních smûsí. Tady se v‰ak více vyuÏívá semeno.
Stalo se tradicí, Ïe si pﬁes léto na sv˘ch zahrádkách
nebo v kvûtináãích pûstujeme bylinky, které poté vyuÏíváme v kuchyni. Urãitû znáte majoránku, libeãek,
petrÏel, celer, bazalku, tymián, ale také bylinky jako
máta peprná, meduÀka apod. Právû nyní v hork˘ch
dnech pÛsobí velmi osvûÏujícím pocitem ãaj nebo voda
s pﬁíchutí meduÀky ãi máty. V podstatû kaÏd˘ pokrm se
dá ochutit smûsí koﬁení, kterou si mÛÏeme sami pﬁipravit ze soli a v˘‰e uveden˘ch bylinek v rÛzn˘ch pomûrech.
I kdyÏ je léto a ﬁekli bychom, Ïe nemoci a nachlazení jsou prioritou zimy, není to docela tak pravda.
Právû suché poãasí a horko mÛÏe b˘t dÛvodem vzniku
suchého astmatického ka‰le nebo pﬁíãinou Ïaludeãních
a trávicích potíÏí. Na zahrádkách ãasto pro ozdobu
pûstujeme heﬁmánek, sléz, proskurník… a právû tyto
bylinky mÛÏeme nyní vyuÏít. Pﬁi Ïaludeãních potíÏích
a pﬁehﬁátí – tûÏkosti si uvaﬁme lehk˘ heﬁmánkov˘ ãaj
a popíjejme ho mírnû tepl˘ pﬁed jídlem i 3x dennû.
V˘borná je i hoﬁká melta, nebo ãekankové kafe. Pﬁi
nachlazení a suchém ka‰li vyÏijme slizov˘ch vlastností
jitrocele, divizny, proskurníku, tymiánu a slézu. âaj

jen spaﬁíme a popíjíme i 3x dennû. Pﬁi kaÏdém onemocnûní je dÛleÏitá dieta, posílení pitného reÏimu
a omezení pﬁísunu cukru.
VyuÏívejme i nepﬁímého sluníãka k tomu, abychom naãerpali sílu a energii na zimu. Sluníãko zpÛsobuje, Ïe v na‰em tûle vzniká vit. D, kter˘ je potﬁebn˘
a nenahraditeln˘ k posilování kostí a pevnosti svalÛ.
Navíc posiluje na‰i psychickou kondici. K posílení
imunity a na‰eho cenného orgánu jako je slezina,
mÛÏeme pﬁispût konzumací v‰ech ãerven˘ch plodÛ.
Rybíz, maliny, vi‰nû, tﬁe‰nû, jahody, angre‰t…. Navíc
angre‰t,vi‰nû a tﬁe‰nû jsou velk˘m zdrojem minerálÛ
pro posilování slabû fungující ‰títné Ïlázy. Dal‰í plody
jako meruÀky – obsahují hodnû vápníku, skorá jablka,
trnky jsou vynikající sv˘m sloÏením vlákniny a Ïeleza,
proto jsou dobré pro kvalitu krve a lep‰í vyprazdÀování. ·alvûj patﬁí rovnûÏ mezi rostlinky, které nechybí na
zahrádce. A právû v tûchto dnech ji mÛÏeme plnû vyuÏít. âaj na zchlazení, zmírnûní pocení, návalÛ apod. se
pﬁipravuje jako odvar. Tato bylina obsahuje látky, které
jsou tûÏce stravitelné pro organizmus a nûkteﬁí z nás by
to mohli pocítit. Proto je doporuãována 1 lÏiãka na 1/4 l,
mírnû 1-2min. vaﬁit 2x dennû po dou‰cích. ·alvûj
podobnû jako meduÀku, ãi mátu - mÛÏeme pﬁidávat do
nápojÛ, ale i jako ozdobu k pokrmÛm.
Pﬁi procházce po okolí mÛÏeme na sluneãn˘ch místech narazit na zemûÏluã. Krásnû rÛÏovû vzhlíÏející
bylinku, která jiÏ za dob na‰ich pﬁedkÛ slouÏila k zahánûní i v‰ech zánûtÛ v tûle. Hlavnû se vyuÏívala ke zlep‰ení trávení, ale velk˘m pomocníkem byla i napﬁíklad
pﬁi silném ka‰li a zápalu plic.
Léto je krásné roãní období, které pﬁiná‰í teplo,
pohodu a radost. VyuÏívejme tûchto darÛ ve prospûch
na‰eho zdraví.
Pﬁeje
Jaroslava Divílková
Poradna Petrklíã Vizovice
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SPORT
Memoriál Luìka Dinter y
V tomto roce jsme zaãali tﬁetí desítku let populárního tenisového turnaje ve Vizovicích. Zúãastnilo se ho celkem 43 hráãek
a hráãÛ ve tﬁech kategoriích. Leto‰ní roãník byl smoln˘ v tom, Ïe
nûkteﬁí tradiãní úãastníci nemohli nastoupit ze zdravotních dÛvodÛ, dal‰í pak museli odstoupit kvÛli zranûní v jeho prÛbûhu.
Do kategorie neregistrovan˘ch Ïen se pﬁihlásilo 13 hráãek,
z nichÏ dvû – Jana ·i‰láková a Kateﬁina Palátová startovaly poprvé
a hernû v˘raznû pﬁevy‰ovaly ostatní. Spí‰e byly obû hráãky v horní
polovinû pavouka, coÏ znamenalo, Ïe se stﬁetnou uÏ v semifinále.
Na tento zápas jsme se v‰ichni tû‰ili a byli zvûdavi na jeho v˘sledek. Jak uÏ to ve sportu nûkdy chodí, rozﬁe‰ení pﬁi‰lo dﬁíve, neÏ
jsme si pﬁáli. Pﬁi dobíhání míãku Jana ·i‰láková ‰patnû do‰lápla
a následné zranûní bylo tak váÏné, Ïe nemohla v utkání pokraãovat. V‰ichni Janû pﬁejeme brzké uzdravení. Do finále tak postoupila Katka Palátová a její soupeﬁkou se stala Sylva ·talmachová, která
ve druhém semifinále porazila Petru Pilãíkovou. K. Palátová pak ve
finále potvrdila své kvality a stala se tak pﬁi své premiéﬁe vítûzkou.
V kategorii neregistrovan˘ch muÏÛ startovalo 22 hráãÛ. Rádi
konstatujeme, Ïe se pravidelnû zúãastÀují i ti, kteﬁí s tenisem zaãali teprve pﬁed nûkolika lety a uÏ se dÛraznû prosazují. V˘born˘ turnaj odehrál pﬁedev‰ím Petr P‰enãík, jehoÏ úãast ve finále byla pﬁekvapením a nutno dodat, Ïe obhájci a favoritu turnaje Martinu
Lutonskému, velmi znepﬁíjemnil cestu za obhajobou. Podlehl aÏ
po tvrdém boji 3:6 ve tﬁetím setu. Semifinalisty byli Roman Kristl,
jenÏ potvrdil nárÛst v˘konnosti a sympaÈák Peter Dubov˘ ze
Slovenska, jehoÏ zásluhou se stal turnaj „mezinárodním". V˘teãnû
se prezentoval rovnûÏ Martin Butora ze Zlína, kter˘ do Vizovic
chodí trénovat. Jeho ãtvrtfinálová bitva na 3 sety s pozdûj‰ím vítûzem byla ozdobou turnaje.

Jana ·i‰láková je‰tû nezranûná

V˘sledky:

semifinále:

Lutonsk˘ – Kristl
6:3, 6:4
P‰enãík – Dubov˘
6:2, 6:3
finále:
Lutonsk˘ – P‰enãík
6:3, 3:6, 6:3
Osmiãka muÏÛ, kteﬁí hrají tenis závodnû nebo se zúãastÀují regionálních turnajÛ, byla rozdûlena do dvou skupin po ãtyﬁech hráãích. ·koda, Ïe pro zranûní nemohl loÀské vítûzství obhajovat Milan Vrba. Utkání kaÏd˘ s kaÏd˘m urãila poﬁadí ve skupinách, z nichÏ první dva hráãi postoupili do semifinále. Byli to Ale‰ Kundera, Marek
Stibora, David Pechal a Du‰an Machala ze Zlína. Vidûli jsme vynikající tenis s vyrovnan˘m prÛbûhem, vÏdyÈ obû
semifinále i následné finále se hrály na tﬁi sety.
V˘sledky:
1. semif. Kundera – Stibora
6:2, 2:6. 6:2
2. semif. Pechal – Machala
4:6, 6:1, 7:6
Ve finále pak porazil David Pechal Ale‰e Kunderu 7:6, 4:6, 6:2 a vrátil mu tak poráÏku z utkání ve skupinû.
Celkovû mûl turnaj ve v‰ech kategoriích v˘bornou sportovní úroveÀ. Vûﬁíme, Ïe pﬁítomní diváci se v prÛbûhu celého t˘dne pﬁíjemnû pobavili. Zvlá‰tní ocenûní, a to nejen za nejstar‰ího úãastníka turnaje, ale i za bojovnost a lásku k tenisu získal populární Jarda „Jerry“ Zátopek.
Za organizací turnaje s takovou úrovní je skryta spousta práce. Tu nejvût‰í odvedl pﬁedseda oddílu Milan Vrba,
na propagaci pak David Pechal, pﬁi jednání se sponzory David Dintera. Hodnû mravenãí práce vykonali také nûkteﬁí ãlenové oddílu s manÏelkami.
Dûkujeme ﬁediteli Technick˘ch sluÏeb panu Ing PavlÛskovi za vstﬁícnost a spolupráci s tenisov˘m oddílem
pﬁi ﬁe‰ení organizaãních záleÏitostí.
Velk˘ dík patﬁí na‰im sponzorÛm:
Generálnímu sponzoru R. Jelínek Vizovice, firmám: Sykora, Lesko, Avex, Zámecká vrátnice, paní Magdû
Hálové a pánÛm Aloisi ¤epovi, Romanu Kristlovi, Karlu Machaãovi, Petru Fuskovi, ZdeÀku Churému, Pavlu
Vyoralovi, ZdeÀku Svûtlíkovi, Milanu Vrbovi, Janu Kutûjovi, Jiﬁímu Chmelovi.
Pﬁíjemn˘m spoleãensk˘m veãírkem, ve kterém hudebnû kralovali bﬁí Hálové, jsme tenisov˘ turnaj zakonãili
Za TO Vizovice Mgr. Milo‰ Novák
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L E TO · N Í S E ZÓ N A N A KO U PA L I · T I
JE·Tù NESKONâIL A
KaÏd˘ rok obyvatele mûsta trápí stejná otázka.
Co bude letos s koupali‰tûm? Jak v‰ichni dobﬁe víte,
leto‰ní zima pﬁidala k tomu problém s ãistiãkou.
Nakonec v‰e dobﬁe dopadlo a po vyﬁízení nezbytn˘ch formalit byla 15. 5. oprava ãistiãky zahájena
a dokonãena v prÛbûhu téhoÏ mûsíce. PﬁestoÏe se
jedná o majetek ZJ Sokol Vizovice, byla oprava
financována mûstem, resp. Technick˘mis sluÏbami
mûsta Vizovice. Zprovoznûní ãistiãky bránilo pouze
pﬁipojení na rozvod elektrické energie, kter˘ v‰ak
na konci ãervna provedla E.ON âeská republika,
a.s. Provoz koupali‰tû tedy mohl b˘t zahájen
v obvyklém termínu, tedy od zaãátku prázdnin.
A koupat jsme se opravdu zaãali. I kdyÏ moÏná
trochu pozdûji, neÏ se pÛvodnû plánovalo, pﬁestoÏe
poãasí bylo poãátkem prázdnin sluneãné.
První dny byla náv‰tûvnost sice trochu slab‰í,
zaãínali jsme 6. 7. pouze s 39 lidmi, ale pak koupák „praskal ve ‰vech“.
K dne‰nímu dni, tedy 15. 8., pro‰lo pokladnou
7.779 lidí. Koupalo se zatím 27 dnÛ.
Nejnav‰tûvovanûj‰í bylo koupali‰tû v období koná-

ní hudebního festivalu „Masters of rock“. âísla
hovoﬁí za v‰e: 13. 7. - 588 lidí, 14. 7. - 1486
lidí, 15. 7. - 1214 lidí, a 13. 7. - 568 lidí.
Náv‰tûvníci se sjíÏdûli ze v‰ech koutÛ na‰í republiky, ale také ze zahraniãí. V‰ichni se chovali slu‰nû
a nebyly s nimi Ïádné problémy. Ve Vizovicích se
jim moc líbilo a nûkteﬁí si dokonce staãili prohlédnout ná‰ krásn˘ zámek.
A pro va‰i informovanost. KdyÏ je zima a koupák není v provozu, i tehdy se o vodu musí starat
zamûstnanci koupali‰tû. Napﬁíklad plavãík chodí
4x dennû, a to: v 8.00, ve 12.00, v 16.00 a ve
20.00 hod mûﬁit hodnoty chloru a Redex potenciál
MV. Teplota vody a vzduchu se mûﬁí pravidelnû
3x dennû: v 9.00, ve 13.00 a v 17.00hod. A aby
toho je‰tû nebylo málo, zapisuje se je‰tû mnoÏství
dopou‰tûné vody v litrech a hodnota pH.
Koupali‰tû je témûﬁ vûda!
Pokud se poãasí umoudﬁí, vysvitne sluníãko
a bude je‰tû do konce prázdnin pûknû, pﬁijìte nás
nav‰tívit a zaplavat si! Jste srdeãnû zváni!
Zuzana ·talmachová

MASTERS OF ROCK 2006 CAMP na fotbalovém stadionû SK Vizovice
Letos poprvné byl zﬁízen nov˘ Camp na fotbalovém stadionû SK Vizovice po domluvû s firmou PRAGOKONCERT Bohemia a.s., které jsme nabídli spolupráci a samozﬁejmû jsme chtûli pﬁispût nûjakou
finanãní ãástkou do na‰eho oddílu. Za finanãní pomoc
od sponzorÛ jsme velmi vdûãní, ale pokud se i hráãi
sami o nûco pﬁiãiní, je to pro oddíl velké plus.
Na stadionû bylo ubytovan˘ch asi 240 lidí. MoÏná
proto, Ïe na stadionû bydlím, mûl jsem z toho velké
obavy, jak zvládneme tolik lidí, jak bude vypadat travnaté hﬁi‰tû, jestli budou na‰e pﬁíkazy – zákaz vstupu na
hrací plochu – respektovány, co sprchy, WC, okolí?
V‰echno dopadlo velmi dobﬁe. U nás na stadionu byla
v˘borná kamarádská atmosféra, kterou jsme cítili
v‰ichni. Byl to snad pocit ‰tûstí a spokojenosti, Ïe se
nám nûco povedlo. Tímto bychom chtûli moc podûkovat celému v˘boru kopané, v‰em fotbalov˘m fanou‰kÛm, kteﬁí byli tady s námi a pomáhali v udírnû, u
zabijaãky, s úklidem a podobnû. Samozﬁejmû dûkujeme
v‰em klukÛm - fotbalistÛm. Právem jim patﬁí velk˘ dík
za jejich obûtavou pomoc po cel˘ch 24hod., kdy se stﬁídali a pomáhali, kde bylo zapotﬁebí. Taky moc dûkujeme dûvãatÛm za práci v bufetu a pomoc pﬁi ubytování.
Skonãil dal‰í roãník festivalu MASTERS of
ROCK, v‰ichni uÏ to máme za sebou.

Pro nás ale je to nádhern˘ pocit, Ïe lidé, kteﬁí se na
stadionu ubytovali, byli slu‰ní, ohleduplní, milí a moc
spokojení. To dokazují taky dûkovné maily, které jsme
jiÏ obdrÏeli.
Za SK Vizovice -
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ANKETY, ZAJÍMAVOSTI
OSTATNÍ INFORMACE
Hlúp˘ Jura a chytr ˘ Jan
Pardubsk˘ most pﬁes BratﬁejÛvku gde je
betónová rúra temná ze bﬁeha do ﬁíky zeje
suchá je gdyÏ Slunéãko hﬁeje
teãe z ní voda gdyÏ poﬁádnû leje.
Hneì prvního ze v‰eck˘ch dal‰ích
jak vymalovan˘ch ãervencov˘ch rán
si pﬁes most vykraãuje dorÛÏova vyspan˘ z ¤íãan
chytr˘ Jan. Ide si a sice
no gde inde neÏ na Pardubice.
Ale jak Janovy zvûdavé oãi k vodû zhlédly
toÏ ty jeho dorÛÏova líce hneì leknutím pobledly:
Fla‰ky toÈ krabiãky hen
toluen a modafén
a po podzemních d˘chánkách rozmanité zbytky
PETky rohoÏky igelitky…
V pﬁedveãer prázdnin po ãervnovém suchu
prudká búﬁka s hÛry
vyplavila ty zajimavé vûci z rúry
tajnú apatyku ze tmy vymétla
do paprskú sluneãního svûtla.
A toÏ hneì v tom prvním z malovan˘ch ãervencov˘ch rán
na mostû nad vyplavenú apatykú krútí hlavú chytr˘ Jan
u ústí pardubskéj hastrmanskéj sluje
a ‰pekuluje:
„Ker˘ nemocn˘ enom kurva do rúry stínu
chodí si na medecínu…?
Místo s recepisem ke krásn˘m bíl˘m lékárnicám
ker˘ Jura nech mi negdo poví
chodí bez recepisa ke ‰karedém zeleném muÏíkovi…?"
A vyléhlo sa podezﬁéní
v Janovû zdravém selském modulu
pravíl: "To nemoÏe byt nigdo in˘
neÏ nejak˘ Jura s cedulú!"
M.B.
ãervenec 2006
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Na k u s ﬁe ã i s p a n e m s t a ro s t o u
Ani se to nezdá, ale ãas bûÏí a ná‰ pan starosta
pomalu dokonãuje své tﬁetí volební období. Známe ho
z veﬁejn˘ch vystoupení pﬁi rÛzn˘ch akcích a z ãlánkÛ
v místním tisku a samozﬁejmû z jeho úﬁadu. âlovûk je
ale tvor zvídav˘ a chtûl by o nûm vûdût nûco víc.
Dlouho mi to trvalo, neÏ jsem se odváÏil ho oslovit,
a podaﬁilo se. Pan starosta Ing. Vít Su‰ila.
Jak se s odstupem ãasu díváte na toto své pomûrnû
dlouhé funkãní období?

Myslím, Ïe jsem mûl ‰tûstí na dobré spolupracovníky, takÏe se nám pro Vizovice podaﬁilo nûco udûlat.
Îe toho nebylo je‰tû víc, je zavinûno pﬁedev‰ím stále
se zvy‰ujícím podílem mandatorních (povinn˘ch)
v˘dajÛ obecního rozpoãtu. S tím se bude mûsto pot˘kat i v budoucnosti.
Zastupitelstvo je sloÏeno z rÛzn˘ch politick˘ch
stran nebo sdruÏení, projevuje se to nûjak na zasedáních?

Ne, rÛznost názorÛ je dána rozliãn˘mi Ïivotními
postoji ãlenÛ zastupitelstva, ne tím, na jaké kandidátce byli.
Ve Va‰í funkci Vám urãitû pomáhá znalost místních
pomûrÛ, ale také samotn˘ch obãanÛ a Va‰e práce spoãívá pﬁedev‰ím v jednání s lidmi, coÏ vyÏaduje asi
hodnû trpûlivosti. Je to tak?

KdyÏ nad tím pﬁem˘‰lím, osobnû mi funkce pﬁinesla pﬁedev‰ím dÛkladné poznání lidí. Ale i sebe
samého.
Dovedete se po pracovní dobû odpoutat od problémÛ spojen˘ch s Va‰í funkcí a jak odpoãíváte?

Starosta by se mûl starat 24 hodin dennû. ¤e‰ení
nûkter˘ch problémÛ mû napadnou právû v dobû urãené k odpoãinku, kdy se mozek zapne na jiné obrátky.
Nejradûji odpoãívám na zahrádce.
Vizovice proslavují dvû akce, pﬁedev‰ím je to tradiãní Trnkobraní, ale ãím dál tím víc také Masters of
Rock. Jak se na nû díváte?

Bl e s k ov ˘ d o t a z n í k
Vá‰ nejoblíbenûj‰í spisovatel (kniha):

V posledních letech mû nejvíc zaujal román
Henryho Pourrata Ka‰par z hor.
Televizní stanice (poﬁad, televizní seriál):

Nejvíc si odpoãinu u vysílání TV Paprika, z poﬁadu mám nejradûji „Uvolnûte se, prosím“.
Nejoblíbenûj‰í herec, hereãka:

Jiﬁí Langmajer, Vilma Cibulková
Hudební Ïánr (zpûvák, zpûvaãka):

Jsem pﬁíznivcem váÏné hudby – Janáãek a dal‰í
skladatelé 20. století.
VytouÏená dovolená:

DÛkladné putování po italsk˘ch památkách, kombinované s horsk˘mi túrami a pobytem u moﬁe.
Nejvûrohodnûj‰í pﬁísloví:

Dvakrát mûﬁ, jednou ﬁeÏ.
Kolik mÛÏe ve fotbalovém zápase stﬁídat hráãÛ?

Tﬁi.
Va‰e oblíbené jídlo, nápoj:

Oblíbená jídla stﬁídám podle sezóny – teì tﬁeba
leão. Nápoje – snad v‰echny kromû kumysu a jemu
podobn˘ch.
Na základním kamenu na Sokolovnû je letopoãet:

Nikdy jsem jej nevidûl, ale vím, Ïe Sokolovna se
stavûla v letech 1920-1921.
Kolik je v parku soch?

Vybavím si dva gladiátory pﬁed zámeck˘m prÛãelím a tﬁi dal‰í sochy v parku.
Va‰e Ïivotní krédo:

„âiÀ, aÏ kam mÛÏe‰, a dál Bohu poruã" ﬁíká
Franti‰ek Su‰il.

Jsem rád, Ïe se Trnkobraní zaãíná vracet ke své
dﬁívûj‰í podobû celomûstské akce.
Pokud jde o Masters of Rock, stále nejsem pﬁesvûdãen, Ïe akce takového rozsahu je infrastruktura
mûsta schopna vstﬁebat. Je v‰ak tﬁeba ﬁíci, Ïe poﬁadatelé se uãí a zlep‰ují. Spoleãnû musíme vyhodnotit
pﬁipomínky a protesty obãanÛ, oddûlit „vûãné stûÏovatele" od racionálních pﬁipomínek a pﬁijat taková
opatﬁení, aby byli spokojení obyvatelé, mûsto, místní
Ïivnostníci, náv‰tûvníci i poﬁadatelé.
Nakonec zcela zásadní otázka, budete v leto‰ních
volbách znovu kandidovat?

Na funkci starosty urãitû ne.
VIZOVSKÉ NOVINY ✦ 18

Ptal se FK.

VIZOV_7_8_06

16.8.2006

19:21

Stránka 19

(K-černá plát)

Spoleãenská kronika
ãerven – ãervenec 2006

Otevﬁení respitní (úlevové) péãe, zamûﬁené
pﬁedev‰ím na klienty trpící Alzheimerovou
chorobou, v DPS ve Vizovicích
S radostí mÛÏeme oznámit, Ïe se nám podaﬁilo
dokonãit rekonstrukci prostor v DPS Vizovice. Dne
30. ãervna byl oficiálnû a slavnostnû zahájen provoz.
Souãástí slavnostního zahájení byla i prohlídka prostor novû vzniklého zaﬁízení. Oficiálními hosty byli
také pﬁedstavitelé mûsta a spádov˘ch obcí. Samotn˘
akt otevﬁení provedl radní Zlínského kraje pan
PhDr. Zdenûk Szpak, kter˘ je zodpovûdn˘ za problematiku sociální péãe v kraji, spoleãnû s místostarostkou Vizovic paní Mgr. A. Hanákovou.
Vytvoﬁili jsme jednotku respitní (úlevové) péãe
pro na‰e potﬁebné spoluobãany a jejich peãovatele.
Pﬁedev‰ím bychom chtûli dát prostor tûm, kteﬁí trpí
Alzheimerov˘m onemocnûním. Zaﬁízení tohoto
typu ve Zlínském kraji citelnû chybí. Tento deficit
bychom chtûli nahradit poskytováním na‰ich sluÏeb.

Narození:
·árka Tichá
rodiãe: Hynek a Iveta roz. Hanáãková
Natálie Tureãková
rodiãe: Daniel a Lenka roz. Beãicová
Jaromír Hala
rodiãe: Miroslav a Ludmila roz. Fuksová
Jan Zapletal
rodiãe: Milo‰ a Eva roz. âiÏmáﬁová
Veronika Tomeãková
rodiãe: Milan a Jana roz. Skopalíková
Luká‰ Lorenc
rodiãe: David Novosad a Ludmila Lorencová
Martin Hala
rodiãe: Petr a Martina roz. ·i‰ovská
Valent˘na Holková
rodiãe: Jiﬁí a Renata roz. ·imurdová

Pomoc je poskytována s cílem lidsky peãovat
podle v‰ech vûdeck˘ch poznatkÛ na profesionální
úrovni, pﬁi respektování v‰ech práv klientÛ. Toto je
zaji‰tûno vzdûláváním na‰ich pracovníkÛ v této problematice. Do budoucna bychom se chtûli ucházet
o akreditaci âASL (âeské Alzheimerovské spoleãnosti), která je garantem kvality péãe. Bez podpory
ze stran na‰ich partnerÛ, aÈ uÏ finanãní, ãi jiné,
bychom tento projekt, nebyli schopni realizovat.
Velice si této pﬁíznû váÏíme.V‰em na‰im partnerÛm
a spolupracujícím obvodním lékaﬁÛm dûkujeme za
dÛvûru a spolupráci. Vûﬁíme, Ïe tímto zaﬁízením,
mimo jiné, dûláme také dobrou propagaci na‰eho
mûsta.
Dotek o.p.s.

Petra a Filip Kutûjovi
rodiãe: Michal a Silvie roz. Macková

Úmrtí:
Ivo Klouda, ãtvrÈ A. Háby, 68 let
Drahomíra Nejezchlebová, ·tûpská, 78 let
Rudolf ·evcÛ, RÛÏová, 56 let
Miroslava Knedlová, RÛÏová, 78 let
Rozálie Vysoudilová, 3. kvûtna, 79 let
Josef Lednick˘, ¤íãanská, 71 let

SÀatky:
Vlastimil Hlavenka, Vizovice - Erika Apostolová,
Vizovice
Jan Srnka, Vizovice - Martina MojÏí‰ová, Vizovice
Zdenûk ·paÀhel, Vizovice - Lenka Kováﬁová,
Vizovice
Milan ÎÛrek, Vizovice - Jarmila Punãocháﬁová,
Vizovice
Ludûk Vodica - Petra Smolková, Vizovice
·árka Kirchnerová, Vizovice - Franti‰ek Garay

Po d û k o v á n í
Dûkuji celému kolektivu nemocnice
Milosrdn˘ch bratﬁí ve Vizovicích za pﬁíkladnou
a obûtavou péãi po dobu mé rehabilitace po
nároãné operaci.
Ze srdce dûkuji
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TAIJI – cviãení pro seniory
Ve Vizovicích v DPS mohou senioﬁi cviãit podle anglického projektu „Rovnováha pro Ïivot". Tento projekt
vychází z v˘chodních zdravotních cviãení Taiji a Qigong.
Cviãení zlep‰uje:
- pohyblivost, koordinaci pohybÛ
- stabilitu, zlep‰ení chÛze – prevence pádÛ a úrazÛ
- zlep‰í nebo úplnû vymizí bolesti krãní a bederní páteﬁe
- zlep‰í va‰i náladu a srovná psychiku
- umoÏÀuje poznat nové pﬁátele
- proÏijeme spoleãnû hodinku pﬁíjemného pohybu,
kter˘ je vhodn˘ i pro ménû pohyblivé
- Cviãení Taiji nemá omezení vûkem ani zdravotním
stavem. KaÏd˘ si najde, co mu vyhovuje. Mohou cviãit
lidé po mozkové pﬁíhodû, lidé pouÏívající k chÛzi
oporu (francouzské hole) i lidé po úrazech. Cviãení se
dá pﬁizpÛsobit i sedícím a ménû pohybliv˘m lidem.
V Anglii a Nûmecku je toto cviãení mezi seniory velmi
roz‰íﬁené a oblíbené. Ve Vizovicích jste druzí, po Zlínû,
kteﬁí se mohou s tímto anglick˘m projektem seznámit.
Tato akce probíhá ve spolupráci s Dotek o.p.s. Bûhem
roku se mohou konat náv‰tûvy ãajovny, cviãení
v zámeckém parku a také víkendové semináﬁe
v Host˘nsk˘ch horách.
Cviãení vede cviãitelka Dana Vítková, která získala
certifikát ãínské mezinárodní asociace umûní a byla

speciálnû pro‰kolena pro cviãení seniorÛ. Dále absolvovala U3V (univerzitu tﬁetího vûku) Univerzity
Palackého v Olomouci, Fakultu tûlesné kultury a zdraví – Cesta za zdravím – regenerace lidského organismu
pohybem.

Kde cviãíme? - jídelna DPS
Kdy cviãíme? - kaÏd˘ ãtvrtek 15.00 – 16.00 hodin.
Pﬁijìte se podívat a vûﬁím, Ïe zÛstanete s námi.
Tû‰í se cviãitelka Dana

ZÁVISLÁK
Ze v‰ech programÛ v televizi mám nejradûji
reklamy. Dokonce se mi zdá, Ïe na mû pÛsobí, jak
droga - zaãínám b˘t závislák a uvaÏuji, Ïe bych s tím
mûl nûco dûlat, neÏ bude pozdû. Televizní ovladaã
mám stále po ruce, takÏe mi Ïádná reklama neunikne. KdyÏ náhodou nebûÏí na Ïádném kanále,
zklamanû opou‰tím obrazovku a obyãejnû jdu udûlat
do ledniãky namátkovou kontrolu. Do zamûstnání
uÏ nechodím, ale probouzím se stejnû brzy a to si pak
lebedím. V té dobû dávají v televizi reklamy tak
dlouhé, Ïe se nemusíte poﬁád rozãilovat a maãkat
ovladaã. Nabízejí tam napﬁíklad sadu noÏÛ, kter˘mi
pﬁeﬁíznete docela v‰echno. Pﬁesto si je ale nekoupím,
prsty mám doposud v‰echny a jak bych potom poãítal.
A abych dal jak˘si pﬁíklad ze Ïivota, byl jsem na
náv‰tûvû u dcery pokecat a potû‰it se s vnouãaty.
Honzík, vnuk, pﬁi‰el zrovna zvenku jak˘si, no ãist˘
vypadá jinak a hned to také schytal od mámy: “No ty
vypadá‰, podívej se na sebe, kdo to bude prát?”
Honza zdvihl prst a pﬁesnû podle tel. reklamy sdûlil:
“Vani‰, skvrn a ‰píny se zbaví‰”. Matka následovnû

v˘chovnû selhala, vnuãka se smíchem válela po zemi
a já tloukl hlavou o stÛl.
ProtoÏe mám rád humor, mám rád reklamy vtipné, bohuÏel jich není zas tolik. Velmi se mi také líbí
ty na hubnutí, pr˘ Ïádné omezování v jídle, Ïádné
namáhavé cviãení a deset kilo je za krák˘ ãas (v)
dolÛ. Nûkdy dûlám takové prÛzkumy a oslovuji ‰tíhlej‰í lidi, jestli náhodou nepouÏívají tyto zázraãné
v˘robky. Reakce b˘vají rÛzné, ú‰klebky, uráÏky a jednou jsem málem od mladé koãky dostal pﬁes hubu!
Pﬁed ãasem jsem oslovil star‰ího muÏe a zeptal
jsem se ho, co si o tûch reklamách myslí. A povaÏte, co
mi ﬁekl, Ïe pr˘ dobré zboÏí se chválí samo, v‰ak se mi
zdá, Ïe uÏ jsem to kdysi sly‰el. Dost jsem o tom
pﬁem˘‰lel, zdá se mi, Ïe to zaãíná fungovat a dávám
mu za pravdu. V kaÏdém pﬁípadû náv‰tûvu u toho
zvlá‰tního doktora odkládám, ale asi ne na dlouho,
zaãínám totiÏ sledovat telenovely a to je na lebeÀu
pûkná zátûÏ.
ToÏ tak
FK

V˘ r o ã í h a s i ã Û
V leto‰ním roce, a to pﬁesnû 10. ﬁíjna 2006, si pﬁipomeneme 120. v˘roãí zaloÏení dobrovolné poÏární ochrany ve Vizovicích.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ je nejstar‰ím spolkem na území mûsta. Dovolte nám, váÏení spoluobãané, abychom Vás a Va‰e
dûti co nejsrdeãnûji pozvali na oslavy 120. v˘roãí zaloÏení SDH. Tyto oslavy se uskuteãní dne 9. 9. 2006. Program bude
následující: koncert dechové hudby - Masarykovo námûstí, slavnostní schÛze - Hasiãsk˘ dÛm, námûtové cviãení - Nová ‰kola,
ukázky rÛzn˘ch zpÛsobÛ ha‰ení poÏárÛ - okolí Hasiãského domu. Po celou dobu bude otevﬁena v˘stava historick˘ch písemností a historické a souãasné techniky, kterou ná‰ sbor vlastní. Obãerstvení zaji‰tûno.
Srdeãnû zvou hasiãi
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P R V N Í S R A Z V I Z O V I C K ¯ C H M AT U R A N T Ò
PO 50 LETECH
Konec ‰kolního roku je
dobou maturitních zkou‰ek na
stﬁedních ‰kolách a také dobou
vzpomínání na tuto „zkou‰ku
dospûlosti", jak je tato zkou‰ka
ãasto naz˘vána. Pro vût‰inu
jejích absolventÛ to byla doba
urãitého v˘znamného Ïivotního
pﬁedûlu, neboÈ po ní následoval
odchod z rodného domu za
studiem ve vût‰ím mûstû, ve
zcela
novém,
neznámém
prostﬁedí,
kaÏd˘ vyzbrojen
znalostmi, které získal na té své
stﬁední ‰kole.
Je uÏ tradicí, Ïe koncem ‰kolního roku se ve Vizovicích
kaÏd˘m
rokem
objevují
skupinky b˘val˘ch absolventÛ
b˘valé „jedenáctiletky". Letos
v‰ak byl zahájen sraz absolventÛ,
kteﬁí maturovali a následnû se
roze‰li do v‰ech koutÛ zemû
pﬁed padesáti lety. Ano, je tomu
jiÏ 50 let, co ve Vizovicích se
konaly první maturitní zkou‰ky
a jejich aktéﬁi se se‰li v pátek
26.5. opût ve Vizovicích.
Tito první studenti byli
opravdu v˘jimeãní. V‰ichni
zaãínali jako studenti tradiãních
gymnázií pﬁeváÏnû ve Zlínû
(tehdej‰ím Gottwaldovû), ale
zastihla je doba ‰kolní reformy,
kdy byla gymnázia zru‰ena
a
byly
zavedeny
tzv.
Jedenáctileté stﬁední ‰koly.
Aktivitou tehdej‰ího vedení na‰í
‰koly byla tato „jedenáctiletka"
zﬁízena v r. 1954/55 i ve
Vizovicích a do desáté tﬁídy nastoupili studenti z okolí Vizovic,
kteﬁí první roãník stﬁední ‰koly
absolvovali ve Zlínû a ve
Vsetínû. Vedení ‰koly i v‰ichni
uãitelé vûnovali tûmto studentÛm maximální pozornost,
vÏdyÈ jejich úspûchy v pﬁijímacím ﬁízením ke studiu na
vysok˘ch ‰kolách i v prÛbûhu
tûchto vysoko‰kolsk˘ch studií
byly souãasnû reklamou novû
zﬁízené stﬁední ‰koly. A první
maturanti
tyto
úspûchy

potvrdili. Îádn˘ dal‰í následující roãník neobstál lépe
v prÛmûru známek pﬁi maturitních zkou‰kách ani v poãtu
studujících na vysok˘ch ‰kolách.
V pátek se tûchto absolventÛ
se‰lo 16 v salonku na sokolovnû
z celkového poãtu 26. âtyﬁi
z nich se tohoto setkání nedoÏili.
Setkání se zúãastnil i jejich
poslední Ïijící uãitel pan
Zahoﬁák. ÚãastníkÛm setkání
jsme poloÏili formou malé
ankety tﬁi otázky a vybrali
z jejich odpovûdí:
Jak vzpomínáte na ty dva
roky strávené ve vizovické ‰kole?
„Jsou to jedny z nejkrásnûj‰ích let mého Ïivota. Mûl
jsem dobré spoluÏáky a vynikající uãitele. Zvlá‰tû na uãitelsk˘
sbor ãasto vdûãnû vzpomínám,
na jejich poctivou snahu nás co
nejvíce nauãit, na jejich
kamarádsk˘ pﬁístup k nám." –
MUDr. Josef O‰kera, Písek.
„V dobrém a ráda. Pﬁedev‰ím
na pûkné vztahy s na‰imi uãiteli.
Ale i na moderní prostﬁedí ‰koly,
které zcela jistû pﬁispívalo
k na‰emu formování, k na‰im
plánÛm i snÛm." – MUDr.
Milena Lokajová – Kalendová,
Brno.
Jak vás pﬁipravila tato ‰kola
na dal‰í studium, kter˘ uãitel
vás nejvíce ovlivnil?
„·kola nám poskytla solidní
základ vzdûlání, na kterém bylo
moÏno úspû‰nû stavût buìto
vzdûlávání odborné, nebo pro ty,
kdo nechtûli ve studiu pokraãovat, dobﬁe staãilo pro Ïivotní
uplatnûní. Na‰í tﬁídou se ve
Vizovicích zaãínalo, pﬁevaÏující
vût‰ina uãitelÛ byla v˘borná.
Snad to byla neotﬁelá spolupráce
uãitelÛ a studentÛ, Ïe pozdûji
se dal‰ímu vysoko‰kolskému
vzdûlání vûnovalo tolik absolventÛ. Není moÏné jmenovat
jen jednoho uãitele, kter˘ mne
nejvíce ovlivnil. Jen vzhledem
k mému pozdûj‰ímu odbornéVIZOVSKÉ NOVINY ✦ 21

mu zamûﬁení si dovolím jmenovat p. V. Javorka a pány Jana
Imr˘‰ka a Gustava Imr˘‰ka.
PﬁeváÏná vût‰ina ostatních byla
rovnûÏ skvûlá. Pozdûj‰í srovnání
získan˘ch vûdomostí s tûmi,
které jiní získávali na jin˘ch
‰kolách (i z velk˘ch mûst) mluví
ve prospûch na‰í ‰koly" –
Doc.RNDr. Franti‰ek Lednick˘,
CSc., Roztoky u Prahy.
„Ve‰keré uãivo bylo dÛslednû
pﬁedáváno se svojí kauzalitou
a to podrobnû, byli jsme pﬁi
v˘uce jako spoluobjevitelé
obsahu jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ
a tím jsme získávali opravdové
a trvalé vûdomosti, prakticky na
cel˘ Ïivot. Nejvíce nás ovlivnilo
hned nûkolik vynikajících
uãitelsk˘ch osobností, asi by
bylo nevhodné pﬁi uvedení jmen
nûkoho vynechat". – RNDr. Josef
Chmela, Olomouc.
„·kola mne pﬁipravila na
dal‰í studium velmi dobﬁe, asi
nejvíc mne ovlivnil Jan Klesla" –
MUDr. Slavomír Olejník, Vsetín.
Co byste vzkázali na‰im
souãasn˘m studentÛm, na co
mají zamûﬁit pﬁedev‰ím svou
pozornost, aby uspûli v dal‰ím
studiu i v Ïivotû?
„VyuÏívejte bohatû moÏnosti,
které vám dne‰ní svobodná doba
poskytuje – k uãení, studiu, cestování. PouÏívejte svou hlavu
a své my‰lenky k uskuteãÀování
reálnû vysok˘ch cílÛ. A hlavnû
pﬁi tom v‰em zÛstaÀte slu‰n˘mi
lidmi."
–
RNDr.
Ivan
Vermousek, CSc., Brno.
„Vzkazovat nûco souãasn˘m
studentÛm je zbyteãné, protoÏe
si ﬁeknou, Ïe jsou to bláboly
star˘ch dûdkÛ a babek. Myslím
ale, Ïe by mûli váÏnûji brát
v˘uku cizích jazykÛ, aÈ uÏ chtûjí
studovat jak˘koliv obor." –
MUDr. Jana Láníãková –
Lape‰ová, Zlín.
-vl-

VIZOV_7_8_06

16.8.2006

19:21

Stránka 22

(K-černá plát)

INZERCE
ALITRON CZ, s.r.o. Zlín

31,20
29,50

Pronájem rodinného domu.
Nabízím dlouhodob˘ pronájem rod.
domu, s ãástí zahrady, v obci
Bratﬁejov-Chrámeãné.
V budoucnu moÏnost pﬁípadnû odkoupit.
tel. 571 653170
602 738 225

DraÏba rodinného domu
v e Va l a ‰ s k ˘ c h K l o b o u k á c h
Spoleãnost PROKONZULTA realizuje veﬁejnou draÏbu
rodinného domu (zãásti upraveného na administrativní
prostory) s pozemky ve Val. Kloboukách. Jedná se o
rodinn˘ dÛm s pozemky o plo‰e 242 m2.
DraÏba se koná dne 14.9.2006 ve Val.Kloboukách.
Min.nabídka je 1.950.000,- Kã.
Prohlídka objektu se koná ve dnech 29.6.2006, 25.7.2006
a 17.8.2006 vÏdy v 10 hod. Sraz zájemcÛ o prohlídku pﬁed
domem, Cyrilometodûjská 981, Vala‰ské Klobouky.
Informace také na www.prokonzulta.cz, tel./fax: 543 255 515,
mobil: 777 817 853

Nadace mûsta Vizovice
Nadace mûsta Vizovice upozorÀuje zájemce - vysoko‰koláky - na termín podání Ïádostí o pﬁíspûvek na studium.
Termín je 30. 9. 2006. Podmínky pro pﬁiznání pﬁíspûvku: Ïadatel je trvale hlá‰en ve Vizovicích, vûk nepﬁekroãil
25 let (mÛÏe dosáhnout ve studijním roce, pro kter˘ o pﬁíspûvek Ïádá) doloÏí, Ïe úspû‰nû dokonãil poslední
semestr a doloÏí sociální potﬁebnost (dokladem pﬁiznání nûkteré ze sociálních dávek pro rodinu). Nadace
pﬁiznává pﬁíspûvek studentÛm, kteﬁí pﬁedloÏí doklad za ubytování mimo Vizovice.
Îádosti zasílejte na adresu:
NADACE MùSTA VIZOVICE
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
nebo je mÛÏete osobnû pﬁedat na Mûstském úﬁadû Vizovice paní Ing. Îalmánkové.
jhr
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Mû s t s k á k n i h ov n a J . âi Ï m á ﬁe i n f o rm u j e
Od 1. záﬁí 2006 dochází ke zmûnám v pÛjãovních hodinách pro veﬁejnost a to:
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek

12:30 - 17:30
12:30 - 17:30
Zavﬁeno
12:30 - 17:30
9:00 - 14:00
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
knihovnice

D u b o v é p o d l a h y, s c h o d y, s t ﬁ e ‰ n í o k n a
tel.: 777 788 164

V˘ u k a a n g l i ã t i n y p ﬁ í m o v e V i z o v i c í c h
- v˘uka probíhá v prostorách Z· ve ·kolní ulici (tzv. “nová ‰kola”). Nespornou v˘hodou tedy je, Ïe
se mÛÏete nauãit jazyk, aniÏ byste museli dojíÏdût do Zlína ãi Vsetína
- zaruãujeme individuální pﬁístup k jednotliv˘m studentÛm. Poãet studentÛ ve skupinû je 4 aÏ 10 osob
- v pﬁípadû zájmu nás kontaktujte na tel. 724 174 427 nebo e-mailem na aj.vizovice@centrum.cz

Poãet míst je omezen!
Dal‰í informace na www.vizovice.wz.cz

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
V dne‰ním pﬁíspûvku pro Vizovické noviny zhodnotím období od konce mûsíce ãervna do zaãátku
mûsíce srpna 2006.
Pokud se t˘ká nápadu trestné ãinnosti na obvodním
oddûlení PâR Vizovice, musím konstatovat, Ïe
v porovnání se stejn˘m obdobím v roce 2005 do‰lo ke
sníÏení trestn˘ch ãinÛ a to o 30 skutkÛ. Od zaãátku
roku 2006 do‰lo ke spáchání 118 trestn˘ch ãinÛ
v loÀském roce to bylo 148.
Jak jiÏ tradiãnû nejvût‰í podíl na uvedeném ãísle
mají majetkové trestné ãiny a z nich krádeÏe. Za v˘‰e
uvedené období se jednalo hlavnû o krádeÏe vûcí ze
stanÛ a motorov˘ch vozidel pﬁi konání koncertu MASTERS of ROCK. K této akci bych se je‰tû rád vrátil.
V dobû jejího konání pﬁibylo ve Vizovicích pﬁibliÏnû

20.000 osob. Akce byla zaji‰Èována jak policisty OOP
Vizovice, tak i policisty z Okresního ﬁeditelství PâR ve
Zlínû. I kdyÏ v leto‰ním roce byla organizace ze strany
poﬁadatelÛ jiÏ na lep‰í úrovni neÏ dﬁíve, pﬁesto se
vyskytly i problémy a to hlavnû se stanováním úãastníkÛ. Byla sice vyt˘ãena veﬁejná táboﬁi‰tû, ale nûkteﬁí
úãastníci koncertu toto nerespektovali. Nebylo v silách
PâR hlídat v‰echny soukromé pozemky, ale snaÏili
jsme se, aby nedocházelo k neoprávnûnému obsazování
pozemkÛ, pﬁípadnû, aby úãastníci tento pozemek
opustili. Musím ale konstatovat, Ïe ne ve v‰ech pﬁípadech se to podaﬁilo. Pokud si totiÏ osoba postavila
stan a ode‰la od nûj, nemohla policie prostû tento stan
zajistit a nûkam ho bez vûdomí vlastníka pﬁemístit.
Doufám, Ïe pﬁí‰tí rok dojde opût ke zlep‰ení organi-
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zace, a to vãetnû zaji‰tûní stanování. Musím dále konstatovat, Ïe v prÛbûhu koncertu nedo‰lo k Ïádnému
fyzickému napadení. Byly ﬁe‰eny pouze drobné pﬁestupky na úseku majetku a dopravy. Dále byly ﬁe‰eny
pﬁípady krádeÏí vûcí ze stanÛ. Je zaráÏející, Ïe si zde
úãastníci koncertu nechávali jak finanãní hotovost, tak
i platební karty, doklady, fotoaparáty a kamery.
V‰echny tyto vûci jsou velk˘m lákadlem pro zlodûje,
kteﬁí hlavnû v noãní dobû prohledávali stany a uvedené
vûci zcizovali. V nejednom pﬁípadû do‰lo ke krádeÏi
vûcí, kdy majitel spal ve stanu a vûci mûl volnû uloÏené
vedle sebe. Zlodûji mûli takovou drzost, Ïe si otevﬁeli
stan a vûci ukradli. Policie byla v tûchto pﬁípadech bezmocná. V okolí stanÛ byla tma a nelze kontrolovat kaÏdou osobu, která si otevírá stan. Celková ‰koda na
odcizen˘ch vûcech bûhem uvedeného koncertu se
vy‰plhala na ãástku 200.000 Kã.
Za úãinnosti novely z.ã. 361/200 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích se sníÏil poãet ﬁidiãÛ pod
vlivem alkoholu a taktéÏ poãet dopravních nehod. Poãet
pﬁestupkÛ s porovnáním s rokem 2005 taktéÏ poklesl.
Nyní Vás pﬁenesu trochu do historie a seznámím
Vás s historií ãetnictva ve Vizovicích:
Historie ãetnické stanice ve Vizovicích - díl první
Historie pÛsobení ãetnictva ve Vizovicích má velmi
dlouhou tradici, je‰tû del‰í neÏ svûtoznámá likérka
Rudolfa Jelínka....
V roce 1850 bylo zavedeno na území tehdej‰í
monarchie ãetnictvo, jednalo se o 16 plukÛ ãetnictva,
na Moravû a ve Slezsku to byl Gendarmerie Regiment
Nr. 3 für Mähren und Schlesien. Pluk mûl asi 1000
muÏÛ a dûlil se na eskadrony, kﬁídla, ãety a sekce. Sekce
se dûlily potom na desátnictva s 5 aÏ 8 muÏi a stanice
o 3 aÏ 4 muÏích. V prÛbûhu let politick˘ch a územních
zmûn se poãetní stavy ãetnictva, poãty plukÛ a jejich
sluÏební obvody mûnily, av‰ak i nadále bylo ãetnictvo,
tak jak bylo stanoveno na jeho zaãátku, vojensky organizovan˘m bezpeãnostním sborem, kdy po stránce
vojenské a disciplinární podléhalo ministerstvu války
a po stránce sluÏebních a ekonomick˘ch záleÏitostí
podléhalo ministerstvu vnitra. âetnictvo byl rovnûÏ
sbor pro v˘kon sluÏby mimo mûst, kde vykonávala
sluÏbu policie, která mûla úkoly podobné, ale systém
jejího vedení byl odli‰n˘.
Od roku 1873 bylo pro ná‰ region ustanoveno ãetnické velitelství ã. 4 se sídlem v Brnû, které vytrvalo aÏ
do konce II. svûtové války a definitivní název sboru byl
C.k. ãetnictvo (k.k. Gendarmerie). Vzhledem k provázanosti na úﬁady státní politické správy bylo v sídle kaÏdého hejtmanství zﬁízeno okresní ãetnické velitelství, pod nûÏ spadaly
jednotlivé ãetnické stanice, tvoﬁené 2-16 muÏi.
Prvoﬁad˘m úkolem ãetnictva bylo pokud moÏno
pﬁedcházet hrozícímu poru‰ování a pﬁekraãování
zákonÛ. Do‰lo-li k nim, mûlo ãetnictvo zajistit
ru‰itele poﬁádku a pﬁekraãovatele zákonÛ, taktéÏ mûlo
podporovat provádûní vrchnostenského naﬁízení. JiÏ

od té doby je zavedeno provolání “jménem zákona”,
které ãetník pouÏíval pﬁi vyz˘vání osoby, proti níÏ
zakroãoval.
Studiem dostupn˘ch pramenÛ bylo zji‰tûno, Ïe ãetnická stanice (Gendarmerie-Post) byla zﬁízena ve
Vizovicích v roce 1850 a jejím prvním sídlem byl dÛm
na Chrastû‰ovské ulici ãíslo 63. Tam byla stanice
umístûna do roku 1866 a poté byla pﬁemístûna do
domu na námûstí ãíslo 417, kde vydrÏela aÏ do roku
1887. Následnû byla pﬁemístûna na radnici v ãísle
popisném 415, ale to v‰ak na pouh˘ jeden rok. Osm let
potom vydrÏela stanice v domû ãíslo popisné 336 na
ulici Kopanice a od roku 1896 do 31. ãervence 1903
byl sídlem stanice vizovick˘ zámek na Palackého
námûstí, i kdyÏ ne cel˘. Od tohoto data pln˘ch 24 let
byla stanice sídlem v Klá‰terní ulici ã. 366 a od
1.dubna 1927 opût v Chrastû‰ovské ulici ãíslo popisné
79, pak na osm let zmûnila sídlo na ulici ¤íãanskou ãp.
291 a poslední sídlo ãetnické stanice od 1. ãervence
1936 do konce II. svûtové války bylo na Palackého
námûstí ãp. 364.
Prvním velitelem ãetnické stanice, jehoÏ jméno se
dochovalo, byl ‰tábní kapitán âenûk Mazal (1. ﬁíjna
1913 - 23. února 1929). Po nûm pﬁevzal funkci vrchní
stráÏmistr Viktor Ossendort (1. ãervna 1929 - 30. záﬁí
1935), poruãík v˘konn˘ Antonín Slovák (1. ﬁíjna 1935
- 15. záﬁí 1937) a poruãík v˘konn˘ Gric Bohumír (do
16. ﬁíjna 1937), 30. ãervna 1939 pﬁichází z Podkarpatské
Rusi vrchní stráÏmistr Josef Rak. Zde se nit posloupnosti velitelÛ ãetnické stanice ztrácí. Av‰ak z Památníku ãetnické stanice ve Vizovicích se je‰tû dozvídáme, Ïe dne 29.
prosince 1942 byl velitelem vrchní stráÏmistr Jan Ho‰ek.
Mezi prvními ãetníky ãetnické stanice ve
Vizovicích, jejichÏ jména se dochovala jsou 1856 Kodaj Karel, KﬁiÏek: 1860 - Kura, Bochynek: 1866 Schichart, Halthof: 1876 - Polák Josef, Procházka
Edmund. Na základû toho lze soudit, Ïe stanice ve
sv˘ch zaãátcích mûla velitele a dva ãetníky, poté v blíÏe
pﬁesnû neurãeném období celkem 3 ãetníky a velitele.
Rozkazem ãíslo 20 ze dne 28.ﬁíjna 1918 byl nav˘‰en
poãetní stav ãetnické stanice Vizovice ze 4 na 6 muÏÛ.
A jen o mûsíc pozdûji byl dal‰ím rozkazem ãíslo 23 ze dne
28. listopadu 1918 nav˘‰en stav je‰tû o jednoho ãetníka.
VáÏení ãtenáﬁi, tímto prvním dílem jsme zahájili
cyklus z historie ãetnické stanice ve Vizovicích, kter˘m
chceme pﬁiblíÏit práci tohoto uniformovaného sboru,
kter˘ v dne‰ní dobû nese jméno Policie. JelikoÏ
materiálÛ není mnoho (jak písemn˘ch, fotografick˘ch, trojrozmûrn˘ch, nebo vzpomínek), prosíme Vás
o spolupráci v této oblasti. Pﬁivítáme jakoukoli
zmínku, vzpomínku, fotografii nebo cokoli, co by
mohlo vést k rozpletení tohoto historického klubka.
Své moÏné podnûty pﬁedejte, prosím, v redakci
Vizovsk˘ch novin nebo na telefonním ãísle 577 453
333. Dûkujeme Vám.
kpt. Bc. Karel Jurãák
zástupce vedoucího OOP
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