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„Aby minulost
měla budoucnost“
Pěkné a teplé počasí láká k procházkám a dává nám
příležitost více vnímat okolí místa, kde žijeme a být více
pozorní. Díky všímavosti občanů a na základě jejich podnětu byla na jaře letošního roku zahájena oprava pískovcového kříže za ulicí Chrastěšovskou na rozcestí směrem
Chrastěšov a Vsetín. Důvodem bylo značné poškození
tohoto 130 let starého pískovcového kříže, způsobené
klimatickými vlivy.
Kříž i s částí pozemku odkoupilo Město Vizovice
od poslední majitelky paní Emílie Obadalové a po čtyřměsíční práci restaurátorů firmy MARSTON–CZ  z Brna
bylo hotové dílo předáno městu. Finančně opravu podpořila 12 000 korunami Nadace Občanské fórum z programu
Opomíjené památky a zbývající částku převyšující 93 000 Kč
uhradilo Město Vizovice. Přestože náklady přesáhly částku
105 000 Kč, význam opraveného kříže je jistě mnohem
vyšší. Nejenom estetický, ale především duchovní.
Z historie se dozvídáme, že pískovcový kříž dali vyrobit
na své náklady zbožní manželé Jan a Mariana Pšenčíkovi
v r. 1878, jako vděk Panně Marii za uzdravení pana Jana
Pšeníčka z tehdy smrtelné nemoci zápalu plic. Od té doby
chodívala každoročně procesí a lidé se modlili za dobrou
úrodu, a to až do vypuknutí 2. světové války v r. 1939. Stále
zde leží kytice květů a v jeho blízkosti spatříte mnohé stát
v tichém rozjímání.
V neděli 10. srpna v 15 hodin za účasti P. ThDr. Stanislava
Glücka, vizovického děkana P. Mgr. Františka Sedláčka
ze Štípy, P. Mgr. Arnošta Červinky, starostky Mgr. Aleny
Hanákové, manželů Obadalových a občanů, vykonal obřad
žehnání zdejší duchovní správce P. Jan Kutáč.
Všem, kteří se podíleli na záchraně dalšího z osmi křížů
na území Vizovic, jeho financování a přípravě slavnostního
žehnání patří náš dík – občanům, farnosti ve Vizovicích,
Městu Vizovice, firmě Marston i Nadaci Občanské fórum,
která svou činnost prezentuje pod heslem „Aby minulost
měla budoucnost“.
Je dobře, že se nepotvrdil původní předpoklad poničení
kříže především vandaly a kříž bude i nadále těšit kolemjdoucí a potřebným přinášet duchovní pomoc, sílu, klid
a ochranu, stejně jako místu, kde již 130 let stojí.
Alena Hanáková
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O čem píšeme:
• Informace z odborů MěÚ Vizovice
• Informace o konání podzimních voleb
• Víceúčelové sportoviště
• Kodex Vizovských novin
• Informace kulturního domu
• Zhodnocení Masters of Rock

Foto: Ing. Josef Kalenda
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Z městského úřadu
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 23. 6. 2008
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo následující usnesení:

majetkové záležitosti:

• schválilo prodej pozemku p.č. 553/2 v k.ú. Vizovice vč. budovy panu Jaroslavu Smetanovi za cenu 2.2 mil. Kč (stodola za prodejnou Agrocentra Smetana)
• schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 4379/4 v k.ú. Vizovice – oblast za Val. šenkem
• zamítlo žádost společnosti SANTECH ALLIANZ s.r.o. o prodej pozemků p.č. 2465/2, 2616 a 2611/1 (Manství)
• souhlasilo s oslovením ČEZ s.p. ve věci odkupu budovy na pozemku p.č. st. 1897/1 v k.ú. Vizovice za cenu do 120 tis. Kč (sklad
za prodejnou Albert)
• souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části pozemku PK 3261 v k.ú. Vizovice (vedle fotbalového stadionu, ul. Nová)
• souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 4522/13 v k.ú. Vizovice (pozemek severovýchodně od fy. SOKO)
• zamítlo prodej pozemků p.č. 4528/17 a 4522/17 (pozemky severovýchodně od fy. SOKO)
• schválilo snížení kupní ceny za prodej pozemku p.č. 2670/22 Markovi a Martině Švancarovým na 43.250 Kč a snížení kupní ceny
za prodej pozemku p.č. 2670/23 Pavlu Lukaštíkovi na 36.250 Kč
• schválilo vyhlášení záměru prodeje volného bytu na sídlišti A.Háby č.p. 841 obálkovou metodou za nejnižší cenu 800 tis. Kč
finanční záležitosti:
• souhlasilo s hospodařením a s účetnictvím Města Vizovice za rok 2007
• uložilo místostarostovi prověřit nájemní smlouvy se společnostmi TRIKAMO a GLASSATELIER Morava
• uložilo starostce zabezpečení u pracovníků městského úřadu a organizací zřízených městem zvýšenou kontrolu pohledávek a urychlené řešení jejich zaplacení a dále projednání vrácení vkladu města do bytového družstva Tyršova s likvidátorkou do 31. 8. 2008
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku o.s. Naděje, pobočka Zlín ve výši 90 tis. Kč
• schválilo rozpočtové změny 6Z, 7Z a 8Z
různé:

• doporučilo zařadit žádosti o změnu územního plánu násl. pozemků do nového územního plánu: p.č. 2475/1 (Hodišov), p.č. 1205
(Trestné), p.č. 7 (ul. Slušovská)
• zamítlo žádost o změnu ÚP p.č. 4891/4 (ul. Lázeňská)
• vzalo na vědomí informaci o návrhu zjednosměrnění místní komunikace ul. Růžová
• souhlasilo se zrušením Městské památkové zóny Vizovice a pověřilo místostarostu odesláním žádosti o zrušení na Ministerstvo
kultury do příštího zasedání zastupitelstva
• schválilo zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v m.č. Chrastěšov, kategorie JPO V k 30. 6. 2008
• schválilo zapracování trasy cyklostezky na tělese „Baťovy dráhy“ do návrhu územního plánu Vizovice a její zahrnutí do požadavků
k zapracování do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a pověřilo místostarostu odesláním požadavku na KÚ do 30.6.2008
• schválilo předložené podklady ve věci elektrizace trati Otrokovice-Vizovice a uložilo místostarostovi zaslat připomínky k technickému popisu
Zastupitelstvo města souhlasilo se zapracováním následujících požadavků na technické řešení do technické studie, R 49 kterou
zpracuje projekční firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do 31.12.2008:
• řešení sjezdu z průmyslové zóny Razov – napojení na R49
• přemostění Lázeňské ul. uzavřeným protihlukovým tubusem
• lokalita Janova Hora – tunel včetně nájezdu do něj
• za ulicemi Dělnická a Partyzánská sypaný tunel
• souvislý tunel v oblasti Janova hora, ul. Lázeňská, ul. Dělnická a ul. Partyzánská
• sjezd z R49 na I/57 Pozděchov (nebo jiná trasa) ve směru na Vsetín
• protihluková stěna směrem k ulici Lípová, Říčanská a „U Dudíků“
• přírodní protihlukové valy v k.ú. Vizovice, především oblast Razova
• zajištění dostatečného záboru pozemků nutných k výsadbě silniční zeleně
• dostatečné ozelenění stavby R49 v k.ú. Vizovice
• oplocení celé R49 v k.ú. Vizovice, aby se zabránilo střetu se zvěří, přemostění údolí Slatinského, „Dudíkového“ a Dubovského
potoka pro zajištění průchodů této zvěře a jiných živočichů
• zahrnutí koridoru železnice Vizovice – Valašská Polanka do koridoru R49, zřízení železniční zastávky
• v ýměna oken za protihlukové do vzdálenosti 100 m od tělesa mostů
• geologický průzkum navržené trasy R49
• sloučení etap při výstavbě R49 - „4902.2 Fryšták – Lípa 2. etapa“, „4903 Lípa – Pozděchov“, „4904 Pozděchov – Horní Lideč“
a „4905 Horní Lideč – hranice se Slovenskem“ - do jedné etapy a to Fryšták – hranice se Slovenskem
Zastupitelstvo pověřilo místostarostu odesláním všech těchto požadavků k R49 projekční firmě Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha
a na Krajský úřad Zlínského kraje k zapracování do Zásad územního rozvoje ZK do 30. 6. 2008.
Zpracoval J. Špaňhel
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Změna přednosti v jízdě na Palackého náměstí
Město Vizovice v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, Správou Zlín
a Policií ČR se již od loňského roku zabývalo možnostmi
řešení úpravy provozu na křižovatce silnic I/49 a I/69
(náměstí Palackého).
Na základě zpracovaného
návrhu změny dopravního

značení a jeho kladném projednání s příslušnými orgány bylo Krajským úřadem
Zlínského kraje vydáno stanovení místní úpravy provozu. Vlastní realizace by měla
být provedena v posledním
týdnu měsíce srpna.
Jedná se o zásadní změnu
úpravy provozu na této kři-

žovatce, která byla vyvolána
potřebou upřednostnit jako
hlavní směr s vyšším počtem
vozidel. Převážná část vozidel se pohybuje ve směru
Z l í n - V i z o v i c e - Ja s e n n á Vsetín a opačně, přičemž
v zimních měsících dochází
k problematickému najíždění vozidel na silnici I/49,

která je dnes vedena jako
hlavní. Základním cílem
této úpravy je zajištění plynulejšího provozu na této
velmi frekventované křižovatce a bezpečnější provoz
v zimním období.
Ing. Emilie Klinkovská
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
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Z městského úřadu
Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka města Vizovice podle § 27 zákona 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
a § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České
republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Zlínského kraje a do Senátu
Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 17. října 2006 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost Kulturní dům Vizovice, Masarykovo
nám. 1007 pro voliče bydlící v ulici:
Hodišovská,Chrastěšovská, Chrastěšovské paseky, Kamenec,
Komenského, Krňovská, Manství, Masarykovo nám.,
Nábřežní, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod
Hájem, Polní, Poštovní, Prostřední, Růžová, Sadová, Slunečná,
Školní, U Stadionu, Zahradní
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost Kulturní dům Vizovice, Masarykovo
nám. 1007 pro voliče bydlící v ulici:
Dělnická, Dubovsko, Hrušové, Janova hora, Kopanická,
Lázeňská, Lípová, Luhy, Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého
nám., Partyzánská, Příčná, Razov, Říčanská, Říční, Slatinská,
Štěpská ul., 3.května, U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská,
Želechov
Ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost internát Střední školy oděvní a služeb
Vizovice, Tyršova 875 pro voliče bydlící v ulici:
čtvrť A.Háby, Čamínka, J.Haly, Koráb, Nádražní, Pod Habešem,

Příkrá, Slušovská, sídl.Štěpská, Těchlov, Těchlovská, Tyršova,
Vinohrádek
v okrsku č. 4
je volební místnost Kulturní dům MČ Chrastěšov 45
pro voliče bydlící v místní části:
Chrastěšov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem), popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky (platným průkazem o povolení k pobytu). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
7. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
dne 24. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25.
října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
Mgr. Alena Hanáková
starostka města

Zrušení městské památkové zóny
Zastupitelstvo na svém
posledním zasedání 23.6.
souhlasilo se zrušením městské památkové zóny (MPZ)
na území Vizovic. Během
diskuse o tomto bodě zaznělo mnoho argumentů, proč
památkovou zónu zrušit
a taktéž mnoho argumentů
pro její zachování. Nakonec
pro zrušení MPZ  zvedlo

ruku 13 zastupitelů z 16
přítomných. Místostarosta
Ing. Jaroslav Burkart byl
zastupitelstvem
pověřen
k odeslání žádosti o zrušení na Ministerstvo kultury
ČR.
Dne 27.6. se sešla pracovní skupina pro zrušení
MPZ  ve složení: místostarosta Ing. Burkart, tajemník

MěÚ Ing. Pavelka, za občany p. Ing. Klesla a zastupitelé T. Chudárek a J.
Špaňhel. Cílem bylo sepsat
žádost o novelizaci vyhlášky č. 250/1995 Sb., kterou byla MPZ ve Vizovicích
stanovena, a také její přílohy, ve které jsou definovány její hranice. Žádost
byla ještě týž den odeslána

na ministerstvo. Teď čekáme
na vyjádření ministerských
úředníků a pevně věříme,
že se nám MPZ  podaří co
nejdříve zrušit.
Ochranu historicky cenných objektů by pak řešil
nový územní plán, který by
měl být hotov za 2 až 3
roky.
Jan Špaňhel, zastupitel

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje
Městu Vizovice byla
poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši
10.000 Kč na organizaci

projektu ,,Multižánrový festival při Trnkobraní“, který
se
konal
v sobotu dne
16.8.2008.

V rámci dechového a folklórního festivalu účinkovali – Hostband, Vizovjánek,
Vlčnovjánek
a Vlčnovjan

z
Vlčnova,
Jazzzubs,
Brass Band Šohaj Jeseník,
Heligonky a Harmoniky
vyhrávají a divadlo Malá
Scéna.

Z městského úřadu
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Dopravní značení
Vážení občané, vzhledem
k častým dotazům a požadavkům, jak telefonickým,
tak prostřednictvím internetových stránek, ohledně
instalace nových dopravních
značek nebo dopravních
zařízení (zpomalovací prahy)
či změn stávajícího dopravního značení, vám touto
formou chceme poskytnout
obecné informace o této
problematice.
Zásady pro užití a umístění jednotlivých dopravních
značek a dopravních zařízení
na pozemních komunikacích
jsou dány zákonnými normami a technickými předpisy.
Je tedy vždy nutné posuzovat vhodnost a v neposlední řadě také účelnost
navrhovaného dopravního
značení ve vztahu k místním
podmínkám a zákonným

normám. Obecně lze říci,
že tam, kde jsou podmínky
provozu na pozemní komunikaci upraveny zákonem
(např. zákaz stání v křižovatce, ve vjezdu, na komunikaci
nedostatečné šířky atd.), by
neměla být umístěna dopravní
značka se stejným významem,
aby nedocházelo
k duplicitě.
Tímto
řešením
potom dochází k „přeznačení“ komunikací,
které ve svém důsledku
vede ke snížení vnímavosti
řidičů ve vztahu k dopravnímu značení.
Samostatnou kapitolou je
umisťování zpomalovacích
prahů. Při posuzování vhodnosti jejich umístění jsou
zde obzvlášť důležité místní

podmínky, zejména charakter
komunikace, intenzita dopravy, chodců apod. Obecně se
prahy neumisťují na komunikaci, s níž je souběžně veden
chodník a má-li komunikace
velký podélný spád. Výhodou
zpomalovacích
prahů je nesporně snížení rychlosti
vozidel
a tím i zklidnění
dopravy v daném
místě. Jejich umístění
však přináší i negativní
dopady, které si málokdo uvědomuje. Dochází
ke zvýšení hladiny hluku, vibrací a jelikož se většinou jedná
o lokality k bydlení dochází
tím k narušení většinou klidových zón. Dalšími problémy
jsou odvodnění komunikace,
náročnější údržba (zejména
zimní), menší životnost povr-

chu vozovky apod. Proto je
při návrhu zpomalovacích
prahů nutné k těmto negativním dopadům přihlédnout. Při nesprávném užití
nebo umístění mohou být
tyto negativní dopady ještě
umocněny. Podmínkou pro
bezchybnou funkci zpomalovacích prahů je také vhodné
osvětlení a dostatečná zimní
údržba.
Na závěr bych si jen dovolila dodat, že žádné dopravní
značení (omezení rychlosti,
zpomalovací prahy apod.)
situaci na našich komunikacích nezklidní a nevyřeší,
pokud nebudeme dodržovat
předpisy a nebudeme vůči
sobě tolerantní, ať již jako
řidiči či jako chodci.
Ing. Emilie Klinkovská
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Upozornění pro držitele Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
Od 1. 4. 2008 platí nové
znění zákona č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
řidičů motorových vozidel.
Tento zákon se zabývá, kromě
přípravy řidičů v autoškolách,
také tzv. profesní způsobilostí řidičů. Konkrétně je
tato problematika obsažena
v části páté zákona, v § 46
a následujících.
Se změnou zákona souvisí
především povinná výměna
starého „Osvědčení profesní
Návod k parkování
Nehleď vpravo, nehleď vlevo,
zaparkuj, kde je Ti libo.
Pod jabloní, vedle tisu,
na nějakou zeleň kašlu.
A vyryté koleje?
Voda, sníh, či listí
krásně je zakryje.
Moje SPZ
3Z2 4813
světu hlásá tu parkuju JÁ EGOISTA!
ŽAK!

způsobilosti řidiče“ (dále jen
„OPZŘ“) za nový „Průkaz
profesní způsobilosti řidiče“
(dále jen „PPZŘ“).
Požádat o tuto výměnu
je dle zákona každý držitel
povinen do konce měsíce
září 2008. V době podání
žádosti však musí být váš
OPZŘ platný.
Požádat je třeba na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
Vizovice (budova Hasičské
zbrojnice, 1.patro) a k žádos-

ti doložit platné doklady
(občanský průkaz, řidičský
průkaz, OPZŘ) a 1x fotografii .
Pro vydání nového PPZŘ
se předem nevyplňuje žádný
formulář, vše probíhá „online“ přes počítač na přepážce
úřadu. Pokud jsou předložené
doklady a fotografie v pořádku, je podání žádosti otázkou
okamžiku. Vlastní výrobu
PPZŘ zajišťuje státní tiskárna
cenin ve lhůtě do 30-ti dnů.
S touto lhůtou je tedy třeba

počítat pro včasné podání
žádosti vzhledem k platnosti vašeho současného starého OPZŘ.
Výměna je při podání
žádosti zpoplatněna správním
poplatkem 200 Kč.
V případě dalších dotazů
a informací kontaktujte odbor
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
Vizovice, tel. 577 599 182.
Ing. Emilie Klinkovská,
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství.

Výměna občanských průkazů v roce 2008
Podle ustanovení § 1
písm.d) nařízení vlády č.
612/2004 Sb., kterým se
stanovila lhůta pro výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů, jsou
státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů
vydaných do 31. 12. 2003

za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, a to nejpozději do 31.12.2008.
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (růžovomodré) vydané v roce 1999
– 2003, pozbývají platnosti
dne 31.12.2008 s výjimkou
občanských průkazů vydaných občanům narozeným
před rokem 1. 1. 1936.

K vyřízení nového občanského průkazu je nutné předložit
dosavadní občanský průkaz,
1 fotografii 35 mm x 45 mm
(čelní pohled světle modré
nebo bíle pozadí).
Termín podání žádosti
o výměnu občanského průkazu je nejpozději do 31. 11.
2008.
Odbor správní
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Z městského úřadu
Spalování biologického odpadu

V letních měsících likvidují profesionální i dobrovolní hasiči velmi často požáry v přírodním prostředí,
v lesích, na loukách, polích
a zahradách. Hasiči však také
velmi často vyjíždějí zbytečně k případům nehlášeného
pálení biologického odpadu,
což může oslabovat zásahy
u důležitějších případů.
Při spalování listí, větví
ze stromů nebo suché trávy
může dojít k požáru. Ten se
může vlivem silného větru
rychle rozšířit a napáchat
značné škody, v horším případě i ohrozit životy a zdraví

lidí. Většina těchto požárů
je způsobena nedbalostním
jednáním při manipulaci
s otevřeným ohněm.
Povinnost hlásit spalování
biologického odpadu v přírodním prostředí mají podle
zákona firmy nebo osoby
podnikající v dotčených
oblastech např. lesnictví
nebo technických služeb.
Spalování takového odpadu na hromadách není trestné, pokud to není v době
vyhlášeného nebezpečí sucha
a zákazu pálení. Naopak
zcela je zakázáno plošné
vypalování travních poros-

tů, zbytků sklizně na polích
nebo třeba dřevních porostů.
Plošné vypalování porostu je
zakázáno celoročně.
Spalování hořlavých látek
na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření,
jsou tyto osoby povinny
nahlásit územně příslušnému HZS Zlínského kraje,
který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost,
popř. může takovou činnost
zakázat.
Pokud se i občané rozhodnou spalovat větší hromadu biologického odpadu,
tak doporučujeme předem

informovat operační středisko hasičů ve Zlíně na tel.
950 670 222. Jednoduchým
telefonním hlášením můžeme
zabránit zbytečným a planým
výjezdům.
Pro běžného občana mají
hasiči celou řadu rad a doporučení, které vychází ze zásad
rozdělávání ohně v přírodním prostředí a jsou zveřejněny na speciální informační stránce www.hzs-zlkraje.
cz/info/priroda.htm
S využitím materiálů HZS
Zlínského kraje a Jednotky
SDH Vizovice zprac.
Ing. Alena Pospíšilová

Práce na novém sportovišti začaly
Jak jsme vás již informovali
v minulém čísle VN, podařilo se vizovickým fotbalistům
(SK Vizovice) získat dotaci
na nové sportoviště ve výši
7 mil. Kč. Celkové náklady na vybudování však činí
10 mil. Kč. Chybějící částku
zaplatí město z vlastního rozpočtu (s těmito penězi se ale
v letošním rozpočtu nepočítalo). Žádost o dotaci vypracovalo město, stejně tak nechalo
zpracovat projektovou dokumentaci a zařídilo stavební
povolení. Žádost také jménem fotbalistů odeslalo.
Projekt původně navrženého hřiště počítal s částkou
cca 16 mil. Kč. Město by
však nebylo schopno zbývající
část ufinancovat, a proto byl
projekt přepracován tak, aby
spoluúčast města byla 30%
(minimální možná pro splnění podmínek dotace).
S upraveným projektem
jsme byli seznámeni na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 23. 6. a současně nám
byly místostarostou předloženy návrhy na financování
tohoto sportoviště.
Hřiště bude sestávat z:
• atletického oválu s umělým
polyuretanovým povrchem

• doskočiště skoku dalekého
s jemným pískem
• multifunkční plochy s hřištěm pro volejbal, nohejbal
a streetball a pro skok vysoký (opět umělý povrch)
• vnitřního víceúčelového
hřiště s umělým trávníkem
pro malou kopanou a minifotbal. Provozovatelem víceúčelového sportoviště bude
SK Vizovice.
Dle předběžných informací
(v době vzniku tohoto článku
ještě nebyla dohoda podepsána) bude ve dnech školního
vyučování užívat bezplatně
hřiště v době od 7.00 do 14.00

hod. základní škola dle rozvrhu. Mimo tento čas bude
hřiště využíváno SK Vizovice
a veřejností. Celodenní pronájmy budou v kompetenci
rady města. Ceny pronájmů
zatím nejsou přesně stanoveny, konečný ceník a provozní
podmínky najdete v některém
z příštích vydání VN a zajisté
i na internetu.
Časový rozvrh užívání
hřiště povede SK Vizovice.
Provozní doba bude od 9.00
do 22.00 hod. (ZŠ od 7.00
hod.). Sportoviště si může
pronajmout občan starší
18-ti let.

Nyní k realizaci:
V červenci proběhlo výběrové řízení a zakázku vyhrála
společnost EKKL a.s. Dne
23. 7. byly zahájeny stavební
práce – frézování původního
asfaltového povrchu.
Projektovou dokumentaci a barevný situační výkres
najdete na www.vizovice.eu
Jan Špaňhel, zastupitel
Výbor SK Vizovice děkuje
místostarostovi Ing. Jaroslavu
Burkartovi za obětavou
a intenzivní podporu a pomoc
při realizaci víceúčelového hřiště na areálu mládeže.

Z městského úřadu
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školy
Dům dětí a mládeže Zvonek

Ve spolupráci s TOM  Čižici Vizovice se uskutečnil ve dnech 8.–9. června a 14.–15. června vodácký sjezd řeky Bečvy. Trasa
dlouhá 48 km byla rozdělena do dvou etap s přespáním na tábořišti u Oseckého jezu. Obě vodácké akce byly určeny především
pro rodiny s dětmi.

Dne 27. června 2008 byl slavnostně založen vodácký oddíl v Jasenné. Starší členové oddílu chtějí zdolat moravské, české a slovenské řeky. Mladší, po patřičné přípravě na evropských řekách, se rozhodli pokořit aj samotnú Amazónku.
Letní prázdniny letos začaly ve Vizovicích o něco dříve. Pro děti ze sportovních kroužků bylo připraveno sportovní soustředění.
Nejvíce času společně strávily na koupališti ve Zlíně a v tělocvičně ZŠ.

Týdenního letního pobytového tábora na Lopeníku se zúčastnilo 36 dětí z Vizovic a okolí.

školy
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Náročný táborový
program pomáhali zajišťovat
oddíloví
vedoucí – členové
TOM Čižici Vizovice.

Příměstské tábory pořádané
ve dnech 30. 6.–4. 7., 14.–18. 7.
a 25.–29. 8. byl letos velký zájem.
Všechny byly obsazeny
do posledního místa.

DDM Zvonek Vizovice děkuje všem sponzorům za jejich finanční příspěvky. Na letošní letní tábory přispěl pan Luděk Polčák,
Pavel Kamenčák, Zdeněk Čižmář, Oldřich Matyáštík a firma IMECON.
Ještě jednou děkujeme.
Více informací najdete na:
www.ddmzvonek.cz
• bohatou fotogalerii ze všech pořádaných akcí ve školním roce 2007/2008
• další potřebné informace, přihlášky a pod.
• nabídku zájmových útvarů na školní rok 2008/2009 (dětem na prvním stupni budou písemné informace rozdány, budou také
vyvěšeny na nástěnkách ve škole, na DDM a u Tržnice)
Za DDM Vizovice
Zdeňka Šimoníková
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školy

Sportovně-turistický kurz Střední školy oděvní a služeb Vizovice

Bečva–Tesák 2008
ve dnech 11.–13. 6. a 18.–20. 6. 2008

Příprava na sjezd Bečvy

Cestou na Hostýn se nikdo neztratil

Výcvik první pomoci pod odborným vedením

Atraktivní byla střelba

Pasování na vodáky

Kurz byl zakončen táborákem
Foto: Mgr. Jan Zatloukal

školy
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Díky sponzorům jely děti na výlet

Dne 10. 6. 2008 se žáci
Základní školy při Dětském
domově ve Vizovicích
zúčastnili školního výletu
do Moravského krasu. Děti
byly dlouho před výletem plné
očekávání. Počasí jsme měli
objednané, takže na obloze
nebyl ani mráček. Naše první
zastávka byla v Josefovském
údolí, kde jsme si prohlédli
nově otevřený komplex jeskyní, které byly využívány
za 2. světové války jako letecká továrna, v dobách komunismu zde byl největší atomový kryt u nás. Poté jsme
přejeli k propasti Macocha.
Snad největší zážitek měly
děti při neplánované projížďce lodičkami v Punkevních
jeskyních. Následovala svači-

na a krátké osvěžení v podobě zmrzliny. Po občerstvení
čekal děti poslední zážitek
– cesta lanovkou zpět k propasti Macocha. Pro některé
to byla premiéra, ale všichni
byli velmi odvážní. Čekal nás
už jen návrat domů. Troufám
si říci, že to byl výlet krásný,
děti byly spokojené a dovezly si domů nezapomenutelné
zážitky.
Nesmím opomenout, že
každoročně vyvstává otázka: ,,Z  čeho některé rodiny
zaplatí svým dětem výlet?“
Pro některé je částka za školní výlet natolik významná
v rodinném rozpočtu, že své
dítě nechtějí nebo nemohou
pustit. I z tohoto důvodu
jsem se obrátila na místní

firmy s prosbou o sponzorský dar. Byla jsem velmi mile
překvapena, s jakou ochotou
mě všichni přijali. Nakonec
jsem obdržela finanční částku, která uhradila výdaje spojené se školním výletem, ale
navíc se mohlo dětem koupit
i malé občerstvení (zmrzlina).
Díky tomu jsme mohli uhradit i dodatečný výlet do Zoo
Lešná pro děti ze speciální
třídy, které se nemohly výletu zúčastnit ze zdravotních
důvodů. Speciální třída u nás
funguje prvním rokem. Třídu
navštěvují děti s těžším handicapem, vyžadující speciální péči, individuální přístup
a speciální pomůcky. Učební
plány a osnovy jsou přizpů-

sobené jejich zdravotnímu
stavu. Dodatečně jely i děti,
které měly dobrý prospěch
a tento výlet si zasloužily.
Ze sponzorských darů bylo
uhrazeno vstupné a občerstvení.
Chtěla bych touto cestou
velmi poděkovat všem firmám, které nám poskytly
sponzorský dar a umožnily
tak dětem absolvovat výlety
plné zážitků a štěstí. Velký
dík patří:
Barum Continental a.s., Zlín
EFFEBE – CZ s.r.o, Zlín
Merta Zdeněk, Zlín
Agro Smetana s.r.o, Vizovice
Villa Marion, Luhačovice
Outratová Anna, Vizovice
Bc. Jana Bližňáková

Ocenění Pavlíčka
Do jeslí ve Vizovicích nám
denně chodí náš kamarád
Pavlíček Kozubík. Má tři
roky a mnozí z vás ho jistě
znáte. Nosí brýlky, je milý,
velmi zvídavý a rád si povídá.
Do jeslí za Pavlíčkem občas
přijíždí p. Mgr. Urbánková
ze Speciálně pedagogického
centra pro zrakově postižené
děti ze Zlína. A právě z tohoto Centra nám poslali dopis,
jestli se nechceme zúčastnit
výtvarné soutěže pro zrakově
postižené děti. Samozřejmě
jsme tuto možnost uvítali.

Veškerá výtvarná dílka, která
Pavlíček v jeslích nakreslil
a namaloval, jsme do soutěže poslali. Téma výstavy
bylo Radost tvořit. Pak jsme
čekali jak vše dopadne. Asi
za měsíc nám poslali z Centra
dopis, že Pavlíček byl oceněn
v Mezinárodní výtvarné soutěži, která se konala ve spolupráci s Filmfest s.r.o. Zlín.
Získal cenu pro jednotlivce
za práci Čím budu. Cenu
společně s maminkou převzal
3. 6. 2008 v zábavním centru
Zlaté jablko.

Samozřejmě, že kromě rodičů jsme měly radost z úspěchů
Pavlíčka i my tety v jeslích

a přejeme mu do budoucna
jen to nejlepší.
Elen Macháčková

	kultura
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Valašský kmocháček
kách, které nazval „Střípky
z dětství“. Je na střídačku
muzikantem, fotografem,
publicistou, autorem originálních poštovních známek,
ale především Valach jak
poleno. Sedět s ním někde
ve společnosti, znamená připravit se na samý humor,
šprým, hec. Tož jsme se
tak jednou zcela náhodou
sešli v jedné nejmenované
vinotéce blízko vody. Ten
Cabernet neměl chybu,
a tak jsem využil situace
a požádal ho o rozhovor pro
VN. Už mi ho kdysi odmítl
a představte si, tentokrát to
vyšlo!

Tak už máme valašského
krále Bolka Polívku, i když
je to s jeho královstvím teď
už všelijaké. Dále máme
uznávanou královnu matku
Jarmilu Šulákovou, ale to že
máme také valašského kmocháčka, to asi všichni neví.
Jak k tomu označení přišel,

to nám snad vysvětlí sám
a nezbývá, než pro ty, co ho
neznají, jej představit.
Vladislav Jurčák se narodil
v Jasenné, ale žije už 70 let
na lutoninských pasekách,
skoro na hranici vizovického
katastru. Na svoje dětská léta
v Jasenné vzpomíná v povíd-

Jak jsi přišel k tomu valašskému kmocháčkovi?
Vstoupil jsem v r. 1991
do recesního sdružení
„Valašský názor“. Tam měl
každý nějakou funkci. Já
jsem byl nejstarší, a tak mi
malíř Olda Krajíček vymyslel Kmocháčka a už mi to
zůstalo. Když v roce 2003
vydala agentura OGAR
o mě publikaci, dostala titul
„Valašský kmocháček“.
Je o Tobě známo, že jsi
znal nebo znáš mnoho slav-

ných osobností. Mohl bys
některé vyjmenovat?
Vzpomenu jenom tři:
Eduard Haken, Miroslav
Horníček, Vlastimil Brodský.
Jak je to vlastně s tou vaší
slavnou cimbálovou kapelou?
V té naší poslední sestavě
měla kapela už 369 roků.
Zestárli jsme! Veřejně jsme
nemohli hrávat, protože
jsme neunesli cimbál. A hrát
pro sebe? To nás také omrzelo, a tak kapela v r. 2007
zanikla. Naštěstí tu máme
vynikající mladou kapelu
Dalibora Bambucha.
Prozraď, nehodláš napsat
nějakou další knihu?
Jak další knihu? Já jsem
žádnou nenapsal. Publikace
„Valašský kmocháček“ nebylo moje dílo, byly použity
pouze některé dopisy a fotografie. Jinak bych rád napsal
knihu a už vím, jak by se
jmenovala: „Jak jsem potkal
lidi“. Mám to všechno
v hlavě, ale už se mi do toho
nechce. Ovšem nejvíc mě
trápí otázka, koho by ty
vzpomínky vlastně zajímaly?
Kolika lidem už udělaly
radost ty Tvoje známky?
Moje žena spočítala, že
na loňské výstavě bylo skoro
400 známek. Ale kolik lidí
mělo radost, to nevím. Snad
se ale našlo pár spokojených,
aspoň mi to dali i písemně.
Tož jenom tolik kmocháček Jurčák. Řeknu vám,
dobře se s ním sedí a poslouchá. A tak mě napadá, že
když se mu moc do toho
psaní nechce, kdyby nás
někdy na nějakou „besedu“ pozval, určitě by se nás
tam pěkná kupa sešla. Za to
ručím.
F.K.

	kultura
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Zámecké koncertní léto v polovině

Hudebně-literárním večerem nazvaným „Mozart
na Bertramce“ se 41.
Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby ocitá
ve druhé polovině svého programu. Tento hudebně-literární večer nám přinesl poezii
Jaroslava Seiferta zaměřenou
na mozartovské téma ve skvělém přednesu populárního
herce (kroměřížského rodáka)
Bořivoje Navrátila. V podtextu zazněla hudba Mozartova,
Dvořákova, Martinů, ale
i soudobých autorů.
Náš festival jsme zahájili
recitálem Silvie Hesové (housle) a Evy Šilarové (klavír),
které přednesly skladby T.
Vitaliho, L. van Beethovena,
B. Martinů a A. Dvořáka.
Koncert byl vskutku důstojným zahájením 41. sezony.
V dalším koncertu vystoupily
členky filharmonie B. Martinů
ze Zlína a to Věra Obdržálková
na flétnu (mimochodem učitelka na Základní umělecké
škole ve Vizovicích) a Lucie
Anna Vápová-Fajkusová
na harfu. Přednesly skladby
mladých i starších autorů,
našich i cizích, a slovem je
doprovázel Marek Obdržálek.
Na třetím koncertu - vokálním - vystoupili mladí umělci - nejstaršímu bylo 26 let,
nejmladšímu 20. Pěvci Jakub
Pustina (baryton) a Jan Šťáva
(bas) nadchli posluchače tak,
že při závěrečné děkovačce jim
vzdali hold povstáním, což
se nestává tak často a ještě
k tomu umělcům tak mladým. Rovněž klavírní korepetice Richarda Pohla byla
skvělá. Jeho Beethovenova
Měsíční sonáta byla virtuozní
a snad i sám autor, který se
o nemotorných prstech klavírních interpretů vyjadřoval
s despektem, by měl radost.
Vystoupení mladých umělců
bylo bezprostřední a spontánní a čas o přestávce, kterou
mohli strávit odpočinkem,
věnovali setkání s publikem.

Dne 1. srpna jsme uvítali
nChant Jazz z Hradce Králové
v neobvyklém obsazení: klavír,
kontrabas a saxofon. Skupina
má nejblíže ke swingu, ale
využívá i prvky latin jazzu
a etna.
V době, kdy vychází toto číslo, bude ve vizovickém zámku koncertovat
Klarinetové kvarteto s programem pro náš zámek také
neobvyklým a sezonu uzavře
určitě zajímavé vystoupení Daniela Skály z Ostravy
se sólo cimbálem, na který
přednese skladby J.S. Bacha,
L. Janáčka a dalších autorů
včetně vlastních koncertních
variací pro sólo cimbál.
Před každým koncertem
vystupují žáci Základní umělecké školy z Vizovic. Jak jejich
výkony při vystoupeních, tak
i činnost této instituce dosahují mimořádných úspěchů, což
se projevuje umístěním žáků
v různých soutěžích. Škoda, že
ve stávajících prostorách nemají podmínky pro další rozvoj,
případně rozšíření výuky pro
další žáky, a tím využití vynikajících schopností i kapacity
stávajících pedagogů.
Na tomto místě je potřebné poděkovat institucím a fir-

mám, které naše koncerty
finančně nebo hmotně podporují, poněvadž bez jejich
pochopení by naše pozice
byla značně komplikovaná.
Jsou to tito naši sponzoři:
• Nadace Český hudební fond
Praha
• Nadace Leoše Janáčka Brno
• Nadace Bohuslava Martinů
Praha
• RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
• MUDr. Dagmar Zavřelová
Vizovice
• Lékárna Jižní svahy
Dr. Oreská Zlín
• VALENDIN, spol. s.r.o.
• ROSTRA s.r.o. Vizovice
• SYKORA spol. s.r.o.
Vizovice
• PODHÁJÍ s.r.o. Lutonina
• FLOR-STYL, Jitka
Hlavenková, dodávající pro
naše umělce květinové dary.
I jí patří část potlesku při
jejich předávání.
Dnes bych chtěl ještě několik řádek věnovat vizovickému
rodákovi, umělci-skladateli
Aloisi Hábovi, jehož jméno
nese naše zámecké koncertní léto. V letošním roce má
totiž Alois Hába hned dvě
jubilea: před 115 lety se

ve Vizovicích narodil a před
35 lety zemřel. Mezi tím se
intenzívně věnoval hudbě.
Vytvořil nový hudební systém s intervaly menšími než
půltóny. Zasvěcená hudební
veřejnost jej zná nejen jako
hudebního teoretika a skladatele. Byl ředitelem Divadla
5. května v Praze, profesorem
Akademie Múzických umění
v Praze, přednášel na hudebních školách v Káhiře (jeho
hudební systém má blízko
k orientální hudbě) je autorem oper Matka, Přijď království tvé, Nová země, orchestrálních děl - např. symfonické
básně Cesta života, komorních
a klavírních skladeb, sborů
a písní. K žákům Aloise Háby
patřili např. Václav Dobiáš, K.
Reiner, J. Pauer. Pro přednes
jeho klavírních skladeb byl
zkonstruován zvláštní klavír,
umožňující hrát čtvrttónové
skladby. Klavíry byly vyrobeny pouze dva, z toho jeden je
dnes v Americe, druhý u nás.
Alois Hába pro svůj avantgardní přístup měl potíže jak
v době nacistické okupace,
tak po roce 1948, kdy byl
zbaven všech veřejných funkcí
a věnoval se jen přednáškám
a skladbě. Jméno Aloise Háby
nese i jeden z fondů Nadace
města Vizovice, zabývající se
podporou sociálně slabších
studentů na vysokých školách. Snad proto, že i Alois
Hába měl při svých studiích
hmotné potíže a studia mohl
dokončit jen díky podpoře
dárců a vlastní cílevědomostí
a pílí.
Členové Kruhu přátel hudby
doufají, že měli šťastnou ruku
při výběru letošního programu
a že vystoupení ve vás zanechala příjemné zážitky. Již v září
začneme s přípravou nového
ročníku a budeme vám vděční,
upozorníte-li nás na tělesa nebo
sólisty, které byste ve vizovickém zámku rádi viděli nebo
slyšeli.
jhr
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Přijměte naše pozvání na akce, které bychom
do konce letošní návštěvnické sezóny ještě rádi pro
vás všechny připravili v prostorách areálu vizovického
zámku.
Kromě koncertů vážné
hudby, které se staly už neoddělitelnou součástí života
města a samotného zámku,
připravujeme zcela novou
mimořádnou akci u příležitosti letošních Dnů evropského dědictví. Hlavním tématem pro rok 2008 se staly
Památky v krajině a krajina
jako památka, proto jsme se
rozhodli uspořádat organizované prohlídky zámecké
zahrady s průvodcem.
Pro zájemce bude připra-

Pozvánka na zámek

ven odborný výklad a také
historické plány a fotografie. Prohlídky se uskuteční
v sobotu 13. 9. a v neděli 14.
9. vždy v 11, 14 a 16 hodin
(podle zájmu), sraz bude pod
zámeckým balkónem. Akce se
uskuteční za každého počasí
a je ZDARMA !
Už desetkrát jste také měli
možnost zúčastnit se oblíbených Nočních prohlídek
zámku. Každoročně se snažíme přijít s nějakým novým
nápadem a až na jednu
výjimku, kdy jsme reprízovali úspěšné téma z roku
2003, se nám to více či méně
dařilo. Noční prohlídky jsou
však tou nejkomplikovanější
a nejnáročnější akcí, kterou
připravujeme. Jsou závislé

Jaroslav Kos
V rámci festivalu „ Dny
umění nevidomých na Moravě
2008 “ se v pátek dne 13.
června 2008 přijel do Domu
kultury představit vynikající
klavírista Jaroslav Kos.
Jaroslav Kos studoval klavírní hru na Střední hudební
škole internátní pro mládež
s vadami zraku v Praze, kde
roku 1967 také absolvoval.
Již za studií začal vyučovat
na ZUŠ v Praze, kde působil
dalších 42 let. Po ukončení studií se účastní tuzemských festivalů, v roce 1974
pak přichází první účinkování v zahraničí. V letech
1976–1977 vystupuje spolu
se známou jazzovou skupinou „Steamboat stompers“.
Poté Jaroslav Kos opakovaně
vystupoval v Redutě v Praze
a v Malostranské besedě.
V osmdesátých letech se
dostal do povědomí fanoušků „Jazzfonic orchestr“, který
za použití bas saxofonu a interpretace málo známých skladeb
z 20. a 30. let vytváří v Evropě
ojedinělý zvuk. Je také hojně
využíván Kosův rytmicky
i technicky bohatý styl stride

piana, provozovaný černošskými pianisty v harlemských
klubech a kabaretech. V této
hudební sestavě absolvoval
řadu zahraničních koncertů
a účastnil se mnoha festivalů
včetně velkolepého festivalu
v Kalifornském Sacramentu
(v letech 1994–1995),
nebo festivalů v Dunkerque
a Karlových Varech, z nichž si
odnesl ocenění. Po ukončení
činnosti kapely pokračovali
její členové v samostatném
vystupování.
Koncert Jaroslava Kosa byl
odehrán pro mládež SŠOS 
Vizovice. Pianista nám zde
přiblížil původ jazzu, jak se
vyvíjel, čím se obohacoval.
Myslím si, že si nakonec většina studentů odnesla pěkný
hudební zážitek, protože
Jaroslav Kos je nejen vynikající klavírista, ale také vypravěč.
O hudbě mluvil tak zaníceně,
že zaujal všechny v sále.
Koncert byl uspořádán
za spoluúčasti Sjednocené
organizace
nevidomých
a slabozrakých ČR a Města
Vizovice.
Jiřina Trlicová, DiS.

na ochotě a časových možnostech zhruba 40-ti externích pomocníků, na finančních možnostech, vždycky
hrozí potíže a rizika, a tak
se každoročně do poslední
chvíle rozhodujeme, jestli
noční prohlídky uspořádáme
nebo ne. Musím přiznat, že
letos se situace v ničem neliší
od předchozích. Jestli byla
naše pracovní zátěž v minulých letech velká, letos je
několikanásobně
vyšší.
Způsobily to komplikace
s opravou zámecké kaple,
padající ohradní zídkou,
chystanou opravou poškozeného stropu a výmalby
reprezentačního sálu, záchranou opadajících soklů soch
gladiátorů, snaha připravit

hloubkové čištění zámeckého
rybníka a v neposlední řadě
nutnost dokončení evidence
všech sbírkových předmětů,
kterých je podle právě probíhajícího sčítání více než 15
tisíc kusů…
Snad se nebudete zlobit,
když bude letošní pozvání
na tradiční noční prohlídky
zámku 19. a 20. září zatím
jen symbolické. Nejpozději
do konce srpna bude jasné,
jestli se prohlídky uskuteční nebo ne. A pokud ano,
začneme jako každý rok od 1.
září rezervovat a prodávat
vstupenky. V tom případě se
s vámi budeme těšit na setkání při dalším ročníku této
oblíbené akce!
Jana Pluhařová

Kulturní akce na 2. pololetí
Srpen
30. 8. V rámci
Mezinárodního festivalu
dechových a folklorních souborů Zlín 2008
Do Daruvar - Chorvatsko
Praporečníci - Floridi Itálie
FS Larissa - Řecko
DO Mezokovedz Maďarsko
Nám. u Morového sloupu
14-17 hod.
Září
12. 9. Zámek Vizovice 19.30
Zámecké léto
Sólo pro cimbál
Daniel Skála z Ostravy
18. 9. Kulturní dům 9.00
Pohádka
Tygřík Petřík
Malá scéna Zlín
Říjen
2. 10. Dům kultury
Výstava fotografií
Richard Jaroněk
5. 10. Dům kultury 16.00
divadelní hra Záskok
Divadelní soubor DNO
Vizovice
21. 10. Dům kultury 9.00
pohádka Sněhurka
Karlovy Vary, divadlo Fischer

27. 10.
Tělovýchovná jednota Sokol
lampiónový průvod
Na počest 90. výročí
vzniku ČSR
31. 10.
Dům kultury
skupina Kamelot
Listopad
7. 11. Dům kultury 19.30
Ubelský dramatický kroužek,
Spaste duše! Revizor!
14. 11. Dům kultury
Literární večer
Hráli jsme jak andělé
Jiří Severin v nové knize
vypráví příběh moravských
muzikantů
18. 11. Dům kultury 9.00
Jan Přeučil a Eva Hrušková
Šípková Růženka
28. 11.
Tělovýchovná jednota Sokol
Klubový vánoční večer
Prosinec
2. 12. Dům kultury 9.00
Pohádka Betlémek
20. 12. Dům klutury
Vánoční koncert
Fleret
26. 12. Tělovýchovná jednota
Sokol, Štěpánská zábava
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Anabáze - Ruské zajetí
Ze zápisků Josefa Sulíčka
pokračujeme prvními zážitky z ruského zajetí
Z Lublina dál na Sibiř
Zanedlouho jsme z vlaku
vystoupili, odpočítali nás
a vedou nás ulicemi toho
města. Při pochodu hlavní
ulicí obecenstvo na nás udiveně kouká, někteří nad naším
zevnějškem kroutí hlavou
a dále zase štědrá ruka dámy
podává housku, pro kterou
natahuje se deset umazaných
rukou, neb nějakou kopějku.
Ruch města jakýsi neobyčejný, válečný. Automobily se jen
míhají, tu zase jede dělostřelectvo a pěchota a dále spousty vozů s nákladem odjíždí
do pole. Již pozdě večer vehnali nás na půdy kasáren, ležících
za městem a zde přenocovali.
Časně zrána mohli jsme jíti
před kasárny, kde bylo mnoho
prodavačů pečiva a uzenin.
Kdo měl ruské peníze, koupil všeho dost a velmi lacino,
ovšem za naše nedostal nic.
Sem přicházeli různí lidi, kteří
od nás všelicos kupovali jako:
pláště, prádlo, botky, řemení,
celty, krosny, přikrývky, vědouce, že to od nás velmi lacino
koupí. My nevěda lepší rady,
prodali to za babku, jen abychom měli ruské peníze. Přišel
důstojník, všechny nás sepsal,
kde byl zajat, pluk, rodiště
a stáří a mimo jiného nám
řekl, že tak k Velikonocům
můžeme býti doma. Pak nás
uvedli k nádraží do velké
zahrady k obědu. Zde nás
bylo již tisíc zajatců. Byla to
kyselá zelná polívka a žlutá
kaše, mimo toho porci chleba
a čaje. Zde nám vyměňovali
naše peníze za ruské, ale velmi
lacino, na polovici. Dne 27.
října odjíždíme z Lublina, kde
příroda byla pokryta sněhem
a silně mrzne.
Na Vše svaté jsme již
ve Smolensku, kde v nádražní
budově je zřízena pěkná kaplička a zde my svítili za dušičky. Později zde oběd, zase
zelná polívka a kaše a tři funty
chleba. Na další jízdě někdy se
stalo, že jsme oběd nedostali,

ale místo toho nám vypláceli
po dvaceti pěti kopějkách.
Pro stravování takových transportů vojenských, protože cesta
je daleká, zřízeny jsou k tomu
účelu na všech větších stanicích
takové jídelny pro toto vojsko
a jsou dosti prakticky zařízeny.
Při těchto jídelnách jsou ještě
zřízeny obchody s nejnutnějšími
potřebami pro vojáky, aby si
na dlouhou cestu něco koupili.
Pak na všech stanicích i menších
zastávkách vždy je vařená voda
na čaj, který je u Rusů hlavním
jídlem.
Peníze ruské již máme, a tak
je veseleji. Projíždíme rovné,
místy lesy porostlé Rusko. Tu
a tam podarují nám cigarety,
jinde zase nějaký dobrodinec
dal do vagónu rubl na rozdělenou, neb jinde ženská přinesla
plný košík s pirožkami naditými
masem.
Zmíním se taky, jako to mezi
námi ve vagóně po čas jízdy
vypadá. Časně ráno se všecko
probouzí a stojí-li vlak, první
starost přinésti vodu na čaj.
Všechno se upraví a shání se
partie ku hraní karet, druzí se
zase hádají o různých událostech na frontě, další zase hledají vši, zase pije se čaj, společně zpěv, kouření, vykládají se
různé telegramy, hádka, a tak
den za dnem ubíhá při věčném
šramocení vagónů. Jsme již patnáctý den na dráze, unavuje to,
každý černý a umazaný, poněvadž žádný se nemyje.
Tak dojeli jsme do Čeljabinska
a zde nás přeložili na sibiřskou
dráhu. Vše možno koupiti
příliš lacino, až žasneme. Tak
na příklad v restauraci pečená celá kachna stojí 60 kopějek, vepřová játra neb srdce 3
kopějky a o různém pečivu ani
nemluvím, to je skoro zadarmo. Odjíždíme dále a později
dovídáme se, že jsme osudem
odsouzeni na Sibiř.
Tvář se při tom zasmušila
a my si již představujeme, jakou
zimu bude nám třeba vytrpěti
a jak to asi v té Sibiři vypadá. Však zanedlouho nás tato
zima sibiřská překvapuje, mrazy
k nevydržení, že člověk nemůže
ani dýchati, my ovšem tomu

nezvyklí, ani patřičného oděvu
není. Projíždíme pohořím uralským, jehož roklinami prodírá
se dvoukolejná dráha.
Pobyt v Tjumeni
 Za krutého mrazu vystupujeme z vlaku, seřadili nás a pod
dozorem bodáků vedou nás
někam do kasáren. Cestou jsme
potkávali již naše zajatce, kteří
dříve zde dojeli a vyprávěli nám,
jak se jim zde daří.
Octli jsme se na nádvoří velkých baráků podobajícím se
kasárnám, chvíli zde stojíme
a přišli naši důstojníci, vybrali
šarže, každému z nich dali deset
mužů a udělali z nás rotu čítající
250 mužů. Každé rotě vyhradili
jednu místnost, do které my
hned vešli. Prostorná tato místnost je plná lešení, na němž jsou
přibitá prkna a to jsou naše
postele.Každý vyhledal si místo,
kde se mu líbilo, odložili jsme
svoje skrovná zavazadla a ulehli
na tvrdá a holá prkna, abychom
si po 21 denní cestě vlakem
odpočinuli.
Teď skutečně nastala doba
odpočinku. Práci nekonáme
žádnou.Každý den ráno dostaneme 3 funty jako zem černého
chleba, porci čaje a 3 kostky
cukru. V poledne je dosti dobrá
hovězí polévka, slušný kousek
chleba a kaše. Oběd rovněž jako
u ruských vojáků. Večer zase
polévka s masem. Tak se to
opakuje každý den. Prošly tři
dlouhé nečinné týdny a mnoho
mých kamarádů muselo odjeti na derevny (vesnice) a zde
po sedlácích po jednom nebo
po dvou rozděleni, poněvadž
místnosti v kasárnách již nestačily, neb nás zde bylo více než čtyř
tisíc. Bylo mně líto, že se musíme rozejíti, ale co dělat, neboť
všechny řemeslníky nechali zde
a sestavili z nich jednu rotu.
Časy byly zde dobré, ale peníze již docházely a nutno bylo
nějakou kopějku si vydělati
na machorku něčím si přilepšiti.
Každý den bylo nám dovoleno
po dvě hodiny procházeti se
městem úplně svobodně, a tak
jsem si našel práci u obuvníka,
u něhož jsem pracoval za 25
kopějek celý den a k tomu

stravu. Práce byla dosti těžká,
neboť se pracovaly pouze vysoké boty pro vojsko. Byli jsme
u něho tři, ale po čtrnácti dnech
se mě to znechutilo i umínil
jsem si zase oddychati a myslel
jsem si, že s tímto obnosem,
když budu kupovati jen tabák
a papírky, musím do míru vydržeti. Od této doby jsem na práci
nešel, leda když někdo chtěl
naštípati dříví, což bylo brzy
a také dobře zaplatil.Je Štědrý
den, první smutné Vánoce
a po skrovném obědu, k němuž
byly pouze ryby, šel jsem pro
vodu na čaj. Vracím se zpět
a vidím na dvoře našeho tábora
opět nový transport našich zajatců. Ubožáci byli k politování,
celí zmrzlí, nohy otočené hadry
a oděv jejich rozervaný. Chvíli
si je prohlížím, jak jdou dovnitř
a ku svému úžasu spatřím mezi
nimi svého přítele z domova
Josefa Svačinu. Podávám jemu
ruku, ale on mě nepoznal, neb já
jsem měl velkou bradu. Potřásli
jsme si navzájem rukama, políbili se a šli spolu do naší místnosti, kdež i oni měli vykázané
své místo. Hned jsem jej pohostil čajem na zahřátí a usedli
jsme k hovoru, v němž mně
mnoho nového zmínil o našem
domovu a taky že J. Sušila je
zde, ale v druhém táboře. Byl
jsem přešťasten, že mám zde
přítele z rodného města, a tak
jsme hovořili dlouho do noci.
Ulehnul jsem na tvrdá prkna
a opojen radostí nad shledáním,
nemohl jsem dlouho usnouti
a tu zase nořily se myšlenky
a smutné vzpomínky na štědrovečer tam daleko, doma. Vyrván
z kruhu rodinného, představuji
si opuštěné dítky, jak poskakují kolem vánočního stromku,
všechno si prohlížejíc, mají velkou radost, vidím u stolu svoji
drahou ženu i s mojí matičkou,
jak hořká slza kane jim po tváři,
na mě vzpomínají, nevěda,
co se mnou děje, vzpomínám
všech známých, vidím jedno
a to samé. Jsou Vánoce, veselé
Vánoce, ale pro nás přece smutné v tak daleké cizině. Zaslzel
jsem a dlouho v noci mě takové
myšlenky pronásledovaly.  
(pokračování)
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Z městské kroniky roku 1958
- červenec
Počasí
V srpnu bylo počasí velmi teplé, později
mírně teplé, kolem 20
°C. V září bylo zpočátku
jasno a teplo (kolem 20
°C), ale od 10. září bylo
chladné a deštivé počasí.
V říjnu bylo počasí celkově nepříznivé. Velmi
často pršelo, polní práce
zůstaly opožděny, neboť
lidé se snažili napřed
sklízet ovoce a pak nastalo špatné počasí. Proto
uvázla sklizeň bramborů
a řepy, ani orání a setí
nepokračovalo. Sklizeň
ovoce, jehož se urodilo
obrovské množství, si
vyžádala mnoho času.
Rolník Dvořáček, který
má dobře ošetřovaný
sad, přihlásil na dodávku 200 q ovoce a ještě
mu zůstalo doma 100 q
ovoce. 1. října bylo
mnoho dosud neotrhaného ovoce posráženo ze
stromů prudkým jižním
větrem. Potlučené ovoce
bylo v domácnostech
zpracováno na ovocné
víno „burčák“, kterého
se letos vyrobilo nebývalé množství. Proto
byl velký zájem o sudy
a demižony.
Škola

Dne 1. září se konalo slavnostní zahájení
nového školního roku.
Dechová hudba zahrála
u školy žákům k nástupu do školy a pak se
ve školním sále konalo slavnostní zahájení
školního roku za účasti
zástupců zdejších závodů
a úřadů. O práci školy
v příštím roce promluvil
nový ředitel školy Václav
Návrat, jenž nastoupil
po dosavadním řediteli Antonínu Matyášovi,
odcházejícím do důchodu. Nový ředitel Václav
Návrat Přišel
sem
z Napajedel. Ve svém
projevu vysvětlil rodičům i žákům, jak a proč
bude naše škola vychovávat mládež k socialismu a ke komunismu.
Pak promluvili k žákům
jednotliví zástupci závodů a úřadů.
12. září byla na naší
jedenáctiletce pořádána beseda o národním
umělci M. Švabinském
k uctění jeho 85. narozenin. K žákům promluvil
Dr. L. Páleniček, o životě
promluvila jeho nevlastní dcera velmi poutavě
a citově. Žáci měli pak
k oběma přednášejícím

řadu dotazů.
Téhož dne byla na naší
škole zahájena výstava
originálů s vlastnoručním podpisem a věnováním M. Švabinského,
které už před několika
roky naší škole věnoval.
K letošním narozeninám poslala naše škola
M. Švabinskému zdravici
s upomínkovými dárky,
zejména kolekci vizovského pečiva, představující různá zvířátka.
Výstava
díla M.
Švabinského čítala 70
obrazů kromě několika
grafických listů, z nichž
část zapůjčila Krajská
galerie z Gottwaldova,
část zapůjčili vizovští
občané, zejména ředitel Antonín Matyáš,
a Dr. František Lapeš.
Výstavu navštívilo 150
občanů kromě žactva.
22. září byla ve školním
sále pořádána výstava
zemědělského družstevnictví a potrvala do 27.
září. Občané Vizovic jí
však věnovali málo pozornosti.
…
Zábavy
V lednu byla dokončena úprava sálu v sokolovně.První ples v nově

upraveném sále pořádal
Sokol dne 11. 1. za účasti
300 osob. 18. 1. byl ples
ČsČK ( účast 300 osob)
25. 1. ples SRPŠ (účast
400 osob) 1. 2. ples
požárníků (asi 40 osob),
8. 2. ples myslivecký (asi
400 osob, sokolský karneval za účasti 500 osob,
16. 2. dětský karneval,
pořádaný zde ponejprv.
Proto návštěva byla velká
(asi 1000 osob) , 18. 2.
byla končinová zábava
Valašského krúžku, 1. 3.
se konal ples KSČ (účast
asi 300 osob).
17. 3. konána beseda se sovětskými občany, kteří přijeli do ČSR
na návštěvu. Přijeli
do Gottwaldova – a aby
poznali kraj, zavítali též
do Vizovic. Sovětští hosté
byli po příjezdu do sokolovny přivítáni ruským
proslovem učitele jedenáctiletky Josefa Velíska.
Žáci 11. třídy pak předvedli pásmo písní a recitací. … Potom následovala taneční zábava. Hrála
cimbálová muzika valašského krúžku a vizovská
dechová hudba. Valašský
krúžek předvedl sovětským hostům i staré valašské písně, které se velmi
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líbily. Československosovětská družba byla
opravdu
srdečná.
Vizovská děvčata brala si
k tanci sovětské hosty
a chlapci sovětská děvčata. Mnohdy dala konverzace i trochu námahy,
neboť neumí u nás každý
rusky. V jednom případě
však po chvíli zoufalého
mlčení při tanci přerušila náhle rozpaky vizovského tanečníka sovětská
dívka čistou češtinou:
„Odvážnému štěstí přeje.
Můžeme hovořit česky.
Však se jistě dobře dorozumíme: “ Bylo to nemalé překvapení. Sovětské
děvče bylo totiž studentkou na moskevské univerzitě, kde studovala
český jazyk a literaturu.
Není divu, že to pak přispělo k její velké popularitě mezi vizovským
obecenstvem, jehož se
k tomuto večírku sešlo
velké množství.
Taneční zábavy a veselice
…
Celkem bylo 23 lidových veselic a zábav,
a tedy co do počtu tvoří
nejpočetnější
složku
kulturně společenských
akcí. Možno však říci, že
to jsou jen společenské
akce, protože kulturního
v nich není nic. Výjimku

tvořily jen tematické
večírky školské skupiny
ČSM, kde jde vskutku
o pěkné skloubení kulturního programu s tancem. Škoda, že žádná
jiná složka ve Vizovicích
tuto průkopnickou cestu
nesleduje. U pořadatelů
našich tanečních zábav
převládají zájmy finanční.
Význačné události
Uplynulý rok byl rokem
úspěšného pronikání člověka do vesmíru. Státní
rozhlas oznámil v prvním
týdnu měsíce ledna, že 4.
ledna zanikla první sovětská družice Země.
…
Vypuštění třetí sovětské
družice uvítala většina
lidí u nás radostně, neboť
Američané měli již třetí
družici v oběhu. Ukázalo
se, že umělé družice Země
mají význam nejen vědecký, ale i prestižní a politický. Srovnáme-li váhu,
velikost a i vybavení družic, pak sovětské družice
mají nespornou převahu.
Americké družice jsou
maličké, o váze několika
kg, největší z nich měla
váhu 13,95 kg. Jestliže
průměr amerických družic měří 15 cm nebo
16 cm, je průměr podstavy třetí sovětské dru-

žice 1,75 m. Sklon dráhy
sovětské družice k zemskému rovníku je opět
65°, což zajišťuje, že bude
viditelná v pásmu obývaném lidmi. Americké
družice se pohybují skoro
po rovníkové dráze, což je
snazší, neboť raketa získává na rychlosti i rychlostí
otáčení Země.
Třetí sovětská družice
a její nosná raketa obíhají kolem Země v odlišných drahách. Dne 10. 7.
jsme pozorovali nosnou
raketu letící od jihozápadu k severovýchodu
vysoko nad obzorem.
Chvilku jasně zářila,
chvilku zhasla, pak opět
zářila a zhasla, a tak se
to stále střídalo, až přeletěla k severovýchodnímu obzoru. O hodinu
později pozorovali jsme
krátce i družici letící
nízko na severní obloze
téměř vodorovně.
…
Dne 11.10. 1958 vystřelili v USA raketu 38,75 kg
těžkou směrem k Měsíci,
jež měla prý oběhnout
kolem Měsíce a vrátit se
na Zemi. Celková váha
vědeckých přístrojů je
11,25 kg, délka rakety
je celkem 26,43 m. Pak
bylo oznámeno, že raketa se dostala z okruhu
zemské přitažlivosti, ale

uchýlila se o 90 000km
od zamýšleného směru.
Avšak 13/10 bylo oznámeno, že raketa se vychýlila z dráhy, dosáhla výšky
128 000 km a vrátila se
prý k Zemi, při čemž
v hustých vrstvách atmosféry shořela. Vzdálenost
Měsíce od Země je však
384 000 km. …
3.12. zanikla v hustých
vrstvách atmosféry nosná
raketa třetí sovětské družice Třetí sovětská družice obíhá však Zemi stále
a bude ještě delší dobu
kroužit kolem ní. Toho
času obíhá Zemi jediná,
neboť všechny americké
družice již zanikly. Avšak
19.12. byla vypuštěna
další americká družice, tentokrát již o váze
67,5 kg. Váha družice
i s raketou je 3915 kg,
maximální výška celku
je 1427 km, minimální
výška 185 km. Poněvadž
dráha této družice zasahuje do hustších vrstev
atmosféry, bude prý obíhat jen asi 20 dní.
V SSSR jsou v oboru
konstrukce raket, umělých družic a průzkumu
vesmíru mnohem dále
než v USA. A nebude
snad ani tak dlouho trvat,
co se do kosmických prostorů vznese i člověk.
(pokračování)
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Městská knihovna Josefa Čižmáře
Vizovice informuje
Po ukončení prázdnin, 1. 9. 2008,
se vrací knihovna k původní půjčovní době:
Po
12:00–17:30
Út
10:00–17:15
St
zavřeno
Čt
10:00–17:15
Pá
9:00–14:00
Připravovaná akce v měsíci září:
Literární večer „K čemu se rád vracím“
tentokrát s PhMr. Milošem Žabkou.
Bližší informace najdete na stránkách
http://www.cmail.cz/knihovna.vizovice
Knihovnice
Pokračují pravidelné kurzy od září 2008
(KD Vizovice):
Anglický jazyk: pondělí a středa
Výuka klavíru: pondělí – čtvrtek
Informační schůzka 25. 9. 2008 v DK
Výuka Autoškoly: pondělí a středa

Pozvání na Svatováclavský jarmark
Již
druhý
ročník
Svatováclavského jarmarku pořádá v neděli 28.
září na dostihové dráze
ve Slušovicích svazek obcí
Region Zlínsko. Velká prezentační akce měst a obcí Zlínska,
řemeslníků i lokálních lido-

vých tvůrců, bude doplněna
také o doprovodný kulturněspolečenský program a řadu
zábavních atrakcí. Odpoledne
pro celou rodinu začíná
ve 13h, více informací bude
od září zveřejněno na www.
regionzlinsko.cz.

Plánovaná odstávka systému cestovních dokladů a občanských průkazů
Odbor správní Městského úřadu Vizovice upozorňuje občany, že v pátek 5. 9. 2008 nebude možno podávat žádosti
o vydání cestovních pasů a občanských průkazů ani předávat
vyhotovené doklady z důvodu plánované odstávky centrálního
systému cestovních dokladů a občanských průkazů v Praze.
Děkujeme za pochopení.

Moudrá slova.

(strach, útěk, zbabělost)
Nechoď spát, bojíš-li se zítřka.

Mnohých se bojí, koho se bojí mnozí.


Cvičení od září 2008 ( Tělových.jednota Sokol )
Aerobic ženy – pondělí a středa 19.00–20.00 hod.
Volejbal dospělí – čtvrtek 19.00–20.30 hod.
Gymnastika žáci – pondělí a středa 16.00–18hod.
Orientační běh – čtvrtek 17.00–19.00 hod.
STARÁ ŠKOLA
Zdravotní cvičení - úterý 19–20 hod.
Změny v programu a účinkujících vyhrazeny.

amenemope
seneca ml.

Ničeho se nebojím, protože nic nemám.


luther

Strach je nemoc špatného svědomí.


k.čapek

Útěk není čestný, ale je zdravý.


francouzské

Kdo uteče, může se ještě popřípadě vrátit.


anglické

Kdo uteče, ten vyhraje.


české

Zbabělost je vědět, co se má dělat a  nedělat to.

konfucius

V případě zařazení dalších kulturních,
sportovních či společenských akcí a další informace
nabízíme tyto kontakty:
Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Dům kultury Vizovice,
připravuje na podzim řadu kreativních kurzů:

www.akce-cr.cz

pokračovací kurz pletení ze slámy
korálkování např. keltovaný šperk
výroba soupravy na krk, náramek a náušnice
korálkové doplňky
výroba přívěsků na mobily
batika za studena
drátkování
pletení z pedigu

tel.: 577 599 191, fax : 577 599 160

Přesné informace o jednotlivých kurzech budou vyvěšeny v informačních skřínkách DK

www.vizovice.eu
www.kdykde.cz
www.pampeliska.cz
www.vyletnik.cz
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Nezapomínáme
První dubnový den roku
1942 kráčí od vizovického
nádraží pomalým krokem
mladý muž. Nerozhodně
se zastaví na křižovatce
u Sokolovny. Chvíli váhá
a pak se otočí na cestu směrem
na Těchlova. Neuplyne však
ani deset minut a muž se vrací
zpět směrem k nádraží. Zastaví
se u jednoho z prvních domů.
V několika málo minutách
se v křečích zhroutí k zemi.
Přibíhají lidé a mladého muže
nechávají odvézt do vizovické
nemocnice. A tady se začínají
otevírat nové stránky tragického příběhu.
Desátník aspirant Ivan
Kolařík (mladý muž odveze-

ný do nemocnice) narozen
22. 3. 1920 ve Val. Meziříčí
pocházel z rodiny učitele.
Starší bratr byl lékař ve zlínské nemocnici. Ivan Kolařík
odešel do zahraniční armády.
Po pádu Francie přeplul lodí
„Rod-el faraj“ do Anglie. Zde
byl přidělen k 2. rotě 1. pěšího praporu. V lednu 1941
byl vyslán do školy pro poddůstojníky v záloze a prodělal
speciální výcvik ve Skotsku.
Byl zařazen do para skupiny
Out-distance.
Out-distance byla od samého začátku provázena smůlou.
Po vysazení na území protektorátu skupina ve složení Opálka,
Kolařík a Čurda přistála neda-

leko Telče u Ořechova na jižní
Moravě. Jejich seskok ale
zpozorovala obecní požární
hlídka, oznámila seskok starostovi a ten četnické stanici
v Urbanové. Četníci šli záležitost ověřit a teprve poté začalo
pátrání gestapa. Parašutisté sice
byli již z místa seskoku pryč,
ale Kolařík zde ztratil náprsní
tašku s občanskou legitimací
na jméno Jan Krátký a fotografii s datem věnování a jménem
Milada Hrušáková.
Brněnské gestapo se tašky
zmocnilo a šlo Kolaříkovi
po stopě. Kolařík navštívil své
rodiče ve Val. Meziříčí, ale zde
nemohl zůstat, protože gestapo stahovalo smyčku kolem

celé rodiny, často měnil místo
svého pobytu, ale když viděl, že
není úniku, použil prudký jed
z ampulky, kterou měl u sebe.
Primář Vizovické nemocnice
po přivezení Ivana Kolaříka
do nemocnice mohl už jenom
konstatovat smrt. S datem 1.
4. 1942 gestapo pozatýkalo
celou rodinu Kolaříkových
ve Val. Meziříčí i jeho bratra MUDr. Kolaříka s chotí
ve Zlíně a všichni byli pak
popraveni. Milada Hrušáková
byla taky dle fotky zatčena
a popravena.
Parašutista Ivan Kolařík je
pochován na Lesním hřbitově
ve Zlíně.
Janča

Vážení a milí Vizovjané,
jsem rád, že Vás mohu pozdravit prostřednictvím vašeho městského zpravodaje. Oblast Vizovic
a Vizovických vrchů je mi, stejně
jako další místa našeho kraje,
velmi blízká a víte, že jako
hejtman do Vizovic jezdím pravidelně, ať již při výjezdních
zasedáních krajské rady nebo
jiných zajímavých či významných příležitostech, například
návštěvu prezidenta máme
všichni v paměti. Mezi výčtem
zajímavých akcí samozřejmě
nemůže chybět ani Trnkobranní,
na které se vždy velmi těším.
Je pro mě velmi důležité, že
jako hejtman mám ve vedení
vašeho města partnera, který mi
pomáhá realizovat naše rozvojové projekty v oblasti Vizovicka.

V současné době intenzivně
připravujeme ve spolupráci s dalšími zainteresovanými
subjekty zásadní rekonstrukci
železniční trati Vizovice – Zlín
– Otrokovice. Její zdvojkolejnění a elektrifikace by měly
významným způsobem zvýšit
komfort pro cestující. Věřím, že
tento dopravě důležitý projekt,
který vám opět usnadní spojení
s krajským městem a napojení
na další významné železniční
či silniční tahy, oceníte. V této
souvislosti je možná potřebné
jasně sdělit, že jakékoliv prodlužování této železniční trati
směrem na Valašskou Polanku
není vůbec projektem současnosti. Jedná se o záměr, o němž
si rozhodnou příští generace.

Naši podporu budou mít ale
také další projekty, realizujeme zásadní rekonstrukce dvou
dětských domovů ve Vizovicích,
a také nadále se budeme podílet na podpoře celé řady aktivit
v cestovním ruchu nebo kultuře.
K mnoha z těchto projektů můžeme využít také financí z unijních fondů. Systém
podání, vyhodnocování a podpory projektů se nám již
rozběhl a já jsem rád, že je
řada subjektů z celého kraje,
tedy i z Vizovicka, která mají
záměry připraveny a o podporu usilují. Každého, kdo chce
získat podrobnější informace
o této problematice, bych chtěl
odkázat na internetovou adresu
námi spravovaného Úřadu regi-

onální rady (www.nuts2strednimorava.cz), který celou agendu
týkající se čerpání evropských
financí zajišťuje. Jak už jsem
na mnoha místech zdůraznil,
peníze z fondů nebudou všelékem, mohou ale být pomocí.
Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje

Krajské volby 2008 se blíží
Je téměř pravidlem, že
nedlouho po volbách slyšíme
nářky a kritiku na výsledky
voleb v komunální či státní
politice. Přitom mnohé ovlivňujeme již svou účastí nebo
spíše neúčastí ve volbách.
Náš vnitřní pesimismus nám
našeptává, že je úplně jedno,
kdo bude zvolený, Petr nebo

Pavel, zda zvítězí ta či ona strana. Tak se voleb neúčastníme
nebo vhazujeme svůj volební
lístek do urny bez důkladného
uvážení. Ale je to především
naše volba, kam a jakými cestami se bude naše město, ale
i společnost v dalším volebním
období ubírat. Tato skutečnost je důvodem, proč apelu-

jeme na občany, aby toto své
nezadatelné právo plně využívali a svou účast ve volbách
nepodceňovali. Své stanovisko
bychom rádi zdůraznili i nyní,
před nadcházejícími krajskými
volbami a volbami do Senátu.
Nejlepší cestou podle nás
je přímá účast na rozhodování
o místním i obecném dění. To

je také jeden z důvodů, proč
nyní kandidujeme do krajského zastupitelstva. Sice na různých kandidátkách, ale se
stejným cílem, a to pomoci
Vizovicím a jejich občanům
vším, co jen pozice krajského
zastupitele umožní a dovolí.
Alena Hanáková
a Jaroslav Burkart
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Kodex Vizovských novin
(Pravidla pro uveřejňování příspěvků)
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Pro úplnost chceme připomenout, že Vizovské noviny vydává
Rada a Městský úřad ve Vizovicích pro občany zdarma včetně
distribuce do novinových schránek domácností.
Redakce
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Řešení sudoku ze strany 22.

Redakční rada z důvodů objektivity předkládá následující
„Kodex Vizovských novin“:
• Vizovské noviny jsou principiálně apolitické a nepodléhají vlivu
žádné politické strany, hnutí nebo uskupení. Politickým tématům se věnují vyváženě a zejména v období před volbami.

V tiráži každého vydání Vizovských novin je na poslední straně uveden termín uzávěrky pro podání příspěvků.

9

Vydávání periodického tisku upravuje Zákon č. 46/2000 Sb.
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, zkráceně tiskový zákon. Tento zákon v § 4 ustanovuje, že za obsah
periodického tisku odpovídá vydavatel. Ten má tudíž právo rozhodnout o obsahu.

7

Vizovské noviny vydává Město Vizovice a jednotlivá čísla připravuje redakční rada, jmenovaná Městskou radou. Té je redakční
rada za svou činnost odpovědná. Redakční rada pracuje bez
nároku na odměnu.

2

Redakce Vizovských novin dostává od obyvatel Vizovic stále
více a více příspěvků ke zveřejnění. Všem přispěvatelům za ně
děkujeme a jsme rádi za aktivní přístup našich obyvatel. Redakční
rada se proto rozhodla informovat čtenáře a potencionální přispěvatele o rámcových podmínkách pro vydávání našich novin
a zveřejňování příspěvků.

• Na zveřejnění nevyžádaných příspěvků není nárok. Anonymní
příspěvky nebudou zveřejňovány. Redakční rada si vyhrazuje
právo rozhodnutí o zveřejnění příspěvku. V případě rozdílných
názorů redakční rada o zveřejnění konkrétního příspěvku hlasuje, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas šéfredaktora/
šéfredaktorky.
• Redakční rada může příspěvek označit, že se neztotožňuje
s jeho obsahem. V takovém případě autor příspěvku nese veškeré občanskoprávní a trestněprávní důsledky jeho článku.
• Obsah každého vydání musí být vyvážený a věnovat se všem
sférám života. Při velkém množství příspěvků budou vzhledem
k dvouměsíční periodicitě upřednostněny články s aktuální
tématikou.
• Vizovské noviny se věnují zejména chodu města a životu v něm
a v regionu.
• Vizovské noviny nebudou zveřejňovat články s obsahem sprostým, vulgárním nebo pornografickým.
• Vizovské noviny nebudou zveřejňovat rasově nebo nábožensky
nepřátelské články.
• Vizovské noviny nebudou zveřejňovat sousedské spory typu
„flek“, „re“, „tuti“, kdy jeden občan kritizuje jiného a v následujícím vydání naopak. Vizovské noviny nejsou místem pro
řešení občanskoprávních sporů.
• Kritické články musí být konstruktivní, důvodné, slušné
a srozumitelné, bez osobních útoků a invektiv. Takové příspěvky musí být redakci dodány s dostatečným předstihem,
aby redakce mohla dát prostor pro vyjádření kritizovanému
subjektu.
• Dle § 10 tiskového zákona je vydavatel povinen na žádost
fyzické nebo právnické osoby uveřejnit její odpověď na uveřejněné sdělení, které se dotýkalo její cti, důstojnosti, soukromí,
jména nebo dobré pověsti.
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Společnost Sykora

Společnost Sykora vznikla
v r. 1992 jako rodinná firma,
kterou založili ve Vizovicích
bratři Karel a Vlastimil
Sýkorovi. Pro výrobu i obchod
využili získané zahraniční zkušenosti a své výrobky
začali prezentovat v kuchyňských studiích, umožňujících
zákazníkům lepší orientaci při
výběru budoucí sestavy. Dnes
firma nabízí svůj široký sortiment v šedesáti kuchyňských
studiích, vybavených nejlepším počítačovým programem.
S jeho pomocí odborně školení prodejci navrhnou zákazníkům vybranou sestavu nejen
v trojrozměrném provedení,
ale pomohou zvolit i nejvhodnější barevnou a materiálovou
kombinaci. Kuchyně Sykora
jsou vybavovány odpovídající nejmodernější kuchyňskou
technikou
renomovaných
výrobců, počínaje osvětlením
přes varné, chladicí a mrazicí
elektrospotřebiče až po myčky
nádobí. Výrobky z produkce
firmy Sykora znají zákazníci
nejen v České republice, ale
i náročná klientela v zahraničí, např. v Německu, Norsku,
Slovensku, Estonsku, Lotyšsku,
Rusku či Nizozemsku.
Kuchyně nejvyšší kvality.
Nejdůležitějším parametrem
našeho podnikání je trvalá
spokojenost vás, našich zákazníků. Dosahujeme jí tím,
že nabízíme nekompromisní

kvalitu ve všem, co děláme.
Uvědomujeme si, že nestačí
být jen velmi dobrým. Jestliže
společnost prezentuje nejvyšší
kvalitu, musí být nejlepší.
Většinu sortimentu vyrábíme progresivními technologiemi s využitím nejmodernějšího
technického zařízení v Evropě,
které navíc prochází neustálou
inovací. Automatizované provozy jsou schopny pojmout
velký objem zakázek při minimalizaci chyby lidského faktoru. Výrobu atypických prvků
zajišťuje skupina pracovníků
s dlouholetými zkušenostmi.
Používáme osvědčené materiály, které splňují nejpřísnější měřítka jakosti, životnosti
a vzhledu. Komponenty
kuchyně, jako dveřní závěsy
či zásuvkové pojezdy s brzdícím systémem, mají doživotní
záruku. Při skloubení všech
těchto atributů s fortelnou
prací našich řemeslníků vzniká
výsledek odpovídající nejvyšším standardům.
Od nejmenšího detailu
po konečný celek dostáváte
mistrovské řešení dokonale
respektující vaše nároky.
Během působení na mezinárodních trzích si kuchyně
Sykora vydobyly postavení
prestižní značky, která je synonymem pro ultimativní kvalitu.
Certifikát řízení jakosti
ISO 9001. Management spo-

lečnosti Sykora se zavázal řídit
moderními praktikami podnikání, které přispívají ke zvýšení výkonu organizace a jsou
garantem výsledné kvality pro
zákazníka. Veškeré podnikové
procesy jsou pravidelně kontrolovány a podrobovány náročnému auditu, na jehož základě
nám byl opětovně udělen certifikát řízení jakosti ISO 9001.
Certifikát ochrany životního
prostředí ISO 14001.
Naše společnost podniká
zcela podle zásad enviromentální politiky, jejímž cílem
je dodržování norem vedoucích k ochraně přírody i lidí
a nepřetržité zlepšování podmínek životního i podnikového prostředí.
Certifikované prodejny.
Každé certifikované kuchyňské studio Sykora splňuje nejpřísnější podmínky kvality,
platné pro celou společnost.
Odborně vyškolený personál
prochází každoročním testováním. Certifikát je zárukou
profesní zdatnosti zaměstnanců studia a jeho schopnosti
poskytovat klientům nejvyšší
kvalitu služeb.
Naši klientům poskytujeme
mnohem více, než jen finální
výrobek. Od prvního kontaktu vám nabízíme individuální
a propracovaný servis, který
vám usnadní celý proces nákupu kuchyně a jejího výběru.
Věříme, že nejvyšší kvalita se
musí projevit ve všem, co děláme; ve všech službách, které
poskytujeme a po celou dobu,
kdy je jméno Sykora spojeno
se jménem vaším. Zasloužíte
si maximum a maximum také
dostáváte. Naší prioritou je,
aby vedle špičkových sestav
bylo prvotřídní i vše okolo.
Při projektování kuchyní
používáme unikátní počítačový program, který umožňuje maximálně věrně zobrazit náhled budoucí sestavy.
Navrhneme ji do interiéru
vašeho bytu, ukážeme ji
v reálných barvách a s vybra-

ným příslušenstvím. Podoba
vaší kuchyně bude natolik
autentická, že budete mít
neodbytnou chuť prostřít
na stůl a sezvat celou rodinu
na první ochutnávku. Díky
moderním technologiím uvidíte svou kuchyni přesně tak,
jak bude vypadat u vás doma.
Se vším všudy. Teprve až
budete s návrhem spokojeni
do posledního detailu, předáme ho do výroby.
V showroomech a kuchyňských studiích prezentujeme naše sestavy in natura,
nikoli jen formou fotografií
nebo nákresů. Můžete si je
fyzicky vyzkoušet, otestovat
jejich kvalitu a nechat se unést
jejich designem. Můžete vybírat z celé řady doplňkových
prvků, kombinovat, přeskupovat, hrát si s fantazií.
Profesionální designéři vám
budou stále po ruce.
Na našich webových stránkách kromě nabídky kuchyní naleznete celou řadu tipů
a rad. Ještě než nás poprvé
osobně navštívíte, můžete se
zorientovat v našem sortimentu a ujasnit si svá přání.
Spolupracujeme s nejlepšími výrobci doplňků a spotřebičů, nabízíme vám prominentní světové značky. Jejich
sortiment u nás často získáte
výhodněji, než jinde, protože
s dodavateli připravujeme speciální akční nabídky určené
exkluzivně pro naši společnost.
Víme, jak důležitou roli
hraje kuchyně v každodenním běhu domácnosti, chodu
rodiny i v samotném životě.
I ten nejmenší detail zde má
svou váhu. Proto do návrhů
vkládáme nejen svůj talent,
zručnost a zkušenosti, ale
i část své duše. Naše kuchyně
jsou to nejlepší z nás a jsme
hrdí na to, že odráží filozofii
firmy Sykora, stejně jako vaši.
Prezentace realizována
ve spolupráci
s Martinem Dévou
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Společenská kronika
červen-červenec 2008
Narození:
Petr Kotůlek
Rodiče: Josef a Eva roz. Vysoudilová
Dominik Molek
Rodiče: Pave a Zdenka roz. Záhořáková
Nikola Miková
Rodiče: Radek a Lenka roz. Ježová
Daniela Javorová
Matka: Ludmila Javorová roz. Vyoralová
Anežka Kozubíková
Rodiče: Pavel a Kateřina roz. Jančová
Tomáš Esterka
Rodiče: Petr a Leona roz. Sedláčková
Hubert Poštulka
Rodiče: Jan a Veronika Valeriánová
Tereza Haferníková
Rodiče: Jan a Libuše roz. Matošková
Viktorie Vondráčková
Rodiče: Karel a Kateřina roz. Blaháková
Adéla Tlusťáková
Rodiče: Marek a Hana roz. Šišovská
Jan Papp
Rodiče: Miroslav a Petra roz. Valčíková
Milan Okál
Rodiče: Milan Okál a Zdeňka Martináková

Řešte s námi sudoku
Řešení spočívá v doplnění všech políček tak, aby
každý sloupec, řádek či čtverec obsahoval všechny
číslice jedna až devět. Řešení najdete na straně 20.
Obtížnost: S - snadné, O - obtížné, N - nejobtížnější
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Úmrtí:
Libuše Jaroščáková, Štěpská, 80 let
Josef Hába, Štěpská, 69 let
Jarmila Žilinská, Pardubská, 85 let
Irena Svobodová, Pardubská, 98 let  
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Sňatky:
Jan Tomanec – Petra Brodinová, oba Vizovice
Petr Pšenčík – Michaela Vltavská, oba Vizovice
Pavel Trlica – Marie Stiborová, oba Vizovice
Jaromír Polomík – Markéta Vařáková, oba Vizovice
Zdeněk Pšenčík, Vizovice –Bohdana Kubíková
Jindřich Návrat – Jana Rafajová, oba Vizovice
Petr Blinka, Vizovice – Eva Pelánová
Jaromír Fuchs – Markéta Měrková, Vizovice
Radek Mika – Lenka Ježová, oba Vizovice
Roman Moravec – Jana Pekná, oba Vizovice
Ondřej Skaloš – Soňa Voráčková, Vizovice
Miroslav Stloukal, Vizovice – Andrea Janováčová
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Občanské sdružení ve spolu- Léto 2008
práci s KR Svazu důchodců V ubývající luny noci
o svatém Jenu
ČR ve Zlíně informuje

obloha s loukou přistrojily pozoruhodnou změnu:

Finanční poradna ČR sjedná slevy pro mladé rodiny Karafiátovi broučci uvízli v hvězdném sítu
s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, i hvězdy sestoupily do pažitu…
pro držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P
Sociálně finanční poradna o.s.ČR nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:
• na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4 – 6 %)
u vybraného dodavatele
• na dodávku plynu (od září 2008) u vybraného dodavatele
• na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic
• na služby vybraného mobilního operátora (slevy
30-40%), pevné linky, internet, Telefonica O2
• na zákonné a havarijní pojištění osobních aut
(10-20%)
• na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)

Z drátů tak uniknout…
však jakým trikem,
když neumím létat
jak ty, hodišovská káně, kroužící nad ohradníkem…
Konečně blesky,
ale o vodě třesky plesky…
Waldemare, darmo jsi pro mne
třešňovou notou léta mrhal,
na Kamenci, jó sladký třešně opět dozrály,
opět jsem je neotrhal…

Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P  sjednáme slevy
na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákon- Masters of Rock rezonancí rozechvěli  pražce vizovské konečné a havarijní poj.aut,pojištění domácnosti a nemovitosti
né dráhy,
u vybraných pojišťoven.
překračujíce tabulkové decibelové bolestivosti prahy…

V případě zájmu vezměte s sebou:
• vyúčtovací fakturu za elektrickou energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii)
• vyúčtovací fakturu za plyn a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii)
• fakturu vašeho mobilního operátora, pevné linky,
internet
• pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
• smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních
automobilů
• průkaz TP, ZTP, ZTP-P
Neplaťte víc, než je potřeba!
Finanční poradna o.s.ČR dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření
pro děti do 17 let bez vstupního poplatku.
Sociální poradna o.s.ČR nabízí kontakt na bezplatné
právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny
občany
Kontaktní místo
KR Svazu důchodců,Brandýskova 1800,Zlín
Úřední den čtvrtek  13–15 hodin
Tel.  577 432 914 , mob. 777 865 596

Trnkobraní Razov v zbrani.
Od loňského, krok sun krok
a už tomu bude - v trnky rok!
Štamprla padesátky slivovice -  cédvěhápětóhy
do první aj druhéj, kdo je chlap, aj do třetí nohy…


M.B.

Pochvala
Je tomu právě rok, co jsem na stránky Vizovských novin
uveřejnila článek o hygieně, špíně a životních podmínkách
obyvatel po festivalu Masters of Rock 2007.
Dovolte mi, abych nyní naopak poděkovala a vyzdvihla
práci zaměstnanců našich Technických služeb Vizovice, kteří
se letos poprvé, co probíhá tento hudební festival - zhostili
funkce úklidu a technického zabezpečení v rámci úklidu.
A to určitě nebyl jednoduchý úkol, protože jsme v letošním
roce zaznamenali rekordní účast návštěvníků. A nesmíme
navíc zapomínat i na to, že kromě akce Masters of Rock
musí Technické služby dodržovat běžné smlouvy o odvozu
odpadů i z okolních obcí. Věřím, že nemluvím jen za sebe
a své okolí, ale většinu obyvatel Vizovic.
Jaroslava Divílková
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Masters of Rock již potřetí na stadioně
A už je to za námi. Skončil další ročník jednoho z největších rockových festivalů v České republice pod širým
nebem. S odlivem mladých tváří, většinou oděných v tmavých barvách, a utichnutím dunění hudby, se Vizovice vrací
do zaběhlých kolejí a mohou dál poklidně užívat zbytek
prázdnin.
Na stadioně ve Vizovicích, byl již potřetí zřízen camp pro
návštěvníky tohoto festivalu. Přípravy na tuto náročnou akci
probíhaly již od března. Podíleli se na nich převážně příznivci a přátelé SK Vizovice, kteří svůj volný čas věnují rozvoji
SK Vizovice a podpoře dobrého jména města Vizovice.
Letos na stadionu bylo přes 400 lidí, z toho asi stovka
cizinců. Asi 70% lidí zde nebylo poprvé, ale protože byli
spokojeni, vracejí se k nám rádi a přivedou další své známé.
Je pravdou, že se snažíme nabídnout návštěvníkům všechno, aby se cítili příjemně a v pohodě strávili těch několik
dnů svého pobytu, možná i dovolené. V  průběhu týdne
po MOR jsme obdrželi snad 20 emailů, kde nám lidi děkují

za překrásný pobyt a pohodlí, které jim bylo vytvořené.
Za všechny připojuji 2 emaily, které jsme dostali hned
v úterý po MOR.
Dobrý deň, chcem vám poďakovať za bezproblémovú pohodu
vo vašom campe, s ktorým sme boli velmi spokojeni.Celý festival
bol pre nás príjemným prekvapením.

Petra Maradová
Zdravíme Honzu a taky všechny ostatní! Ještě jednou díky
za perfektní pohodičku u vás. Držte se, máme vás rádi a opět
za rok se na vás těšíme.

Richard Reiter
K tomu opravdu není co dodat.Snad jen velké poděkování
všem, kteří se o tuto pohodu nějak zasloužili a starali se nejvíce
o pohodlí všech, kteří tady byli.
L. Hábová

Zhodnocení rockového festivalu pohledem občana
„Tak jsme ho zase přežili ...“
Myslím tím další, v pořadí
už šestý ročník Masters of Rock.
Někdo líp a někdo hůř. Musím
přiznat, že dopad na občana byl
letos mírnější než v předchozích
letech. Bylo to nejen lepší organizací, větším počtem mobilních WC, zákazem zastavení
v některých ulicích, ale v neposlední řadě také počasím. Díky
tomu, že nebyl takový „pařák“
jako v loňském roce, dalo se
u nás i dýchat a po vyvětrání

i přežít noc se zavřenými okny.
Masters of Rock trvá oficiálně
od čtvrtka do neděle. Někteří
účastníci se začínají sjíždět
už v úterý a odjíždějí během
pondělí. Letos se podle odhadů
festivalu zúčastnilo asi 25 tisíc
lidí. Když uvážíme, že v našem
městě žije asi 4600 obyvatel, tak
je to opravdu velmi vysoké číslo.
A jaký je pozitivní přínos
této akce na občany Vizovic?
Kromě toho, že si mohou akci
„vychutnat“ z povzdálí zadar-

mo? Asi žádný. Většinu z nás
akce obtěžuje a komplikuje
nám různými omezeními život.
Na akci vydělá několik místních
podnikatelů a něco přes 100 tis.
Kč získají naše technické služby z úklidu. Tiskem prošlo, že
další ročník festivalu by měl být
v Otrokovicích. Za sebe můžu
říct, že budu rád, pokud se tak
stane.
Ve Vizovicích máme mimo
jiné tradiční Trnkobraní, které
k Vizovicím neodmyslitelně

patří. Navíc je připraven bohatý doprovodný program, takže
si na chuť přijdou snad všichni
naši občané, a to včetně dětí
a seniorů. A právě proto bychom
si měli Trnkobraní cenit a podporovat jej.
Zastupitelé města by podle
mého názoru měli zvážit přínosy konání Masters of Rock
ve Vizovicích a také zhodnotit
kompenzaci ze strany pořadatele.
Jan Špaňhel

Hledají se veteráni - výsadkáři
Redakce VN obdržela
dopis, ze kterého citujeme:
Cílem našich klubů je pokračovat v upevňování vzájemného
kamarádství a přátelství bývalých výsadkářů jak mezi jednotlivci, tak i mezi kluby naší
České republiky a Slovenské
republiky. Rozvíjet a uctívat odkaz výsadkářů bojujících a padlých ve 2. světové
válce, shromažďovat poznatky
a informace o této době a jejich
činnosti. Propagovat a šířit
tradice výsadkářů, probouzet

úctu k minulosti i současnosti
ve vztahu k výsadkovému vojsku
a k armádě ČR. Spolupracovat
v regionální působnosti klubu
se svazem bojovníků za svobodu a místními orgány měst
a obcí při zjišťování pietních
akcí. Zajišťovat společenské,
kulturní a sportovní vyžití
všech našich členů a příznivců
našeho klubu.
Letos oslaví náš klub 10.
výročí založení. Naši členové bohužel stárnou, máme
mezi námi 91 letého veterána

plk. v.v. Vladimíra Maděru,
který zajišťoval výsadky z Anglie
za 2. světové války, ale i řadu
sedmdesátníků a osmdesátníků, kterým již přestává sloužit
zdraví a potřebovali bychom
náš klub nutně omladit.
Prosíme Vás o pomoc při
oslovení výsadkářů v záloze
žijících ve Vašem městě. My
neznáme jejich jména a adresy, abychom je oslovili sami
a oni zase nevědí, že náš klub
existuje.
Žádáme Vás o jejich oslo-

vení, pokud je to možné prostřednictvím Vaší úřední desky
nebo zveřejněním tohoto dopisu ve Vámi vydávaném periodiku. Tím by získali informace
o našem klubu.
Kontaktní telefon: Pospíšek
František - 721 405 087,
Martinec
Metoděj
737 533 515.
Děkujeme Vám za Vaši laskavost a ochotu a těšíme se
na další spolupráci s Vámi.
František Pospíšek
předseda KVV Zlín

sport
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Memoriál Luďka Dintery v tenisu
V letošním roce se populární tenisový memoriál hrál
ve třech kategoriích:
• neregistrované ženy
• muži I (registrovaní tenisté + hráči objíždějící amatérské turnaje) a hlavní soutěž
• muži II (neregistrovaní tenisté + tenisté, kteří závodně hrávali
v mládežnických soutěžích)
Kategorie neregistrovaných žen se zúčastnilo 6 hráček.
Ve finále porazila Žemlíková (Jablůnka) – Pilčíkovou (Jasenná)
6:1, 6:1
Na 3.–6. místě se umístily zástupkyně Vizovic – Hálová,
Macháčková, Zátopková, Vrbová.
Vítězná hráčka svou výkonností výrazně převyšovala ostatní
a to přesto, že i další hráčky zaznamenaly výkonnostní vzestup
a podávaly velmi dobré výkony. Byla by zcela jistě úspěšnou
reprezentantkou celků na úrovni krajských soutěží.
Do kategorie muži I se přihlásilo 10 hráčů. Jedná se již o tradiční zápolení vizovických a zlínských tenistů, mezi kterými
vznikly během pár let přátelské vztahy. Do finále se probojovali Milan Vrba a Michal Výmola (Zlín). Úspěšnější byl nestor
vizovického tenisu, který vyhrál 6 : 4, 6 : 2. V semifinále pak
byli J. Ostravský a D. Machala (Zlín). Zápasy přinesly výborné
výkony, které gradovaly ve výše zmíněném finálovém utkání.
V kategorii muži II startovalo 18 hráčů a ve finále se střetli
bývalí hráči mládežnických soutěží Petr Čižmář a Zdeněk
Churý. Prvně jmenovaný tenista vyhrál v tří setové bitvě 6:3,
1:6, 6:3. Jejich soupeři v semifinále byli M. Novák a M. Butora
(Zlín).
Oba tenisté vsadili na silový tenis a razanci úderů, kterou
udivovali přítomné diváky. Hra na hraně rizika však přinášela
i hodně nevynucených chyb a z toho pramenící krátké výměny
a absenci potřebné plynulosti.
Týdenní akce byla ukončena vyhlášením výsledků a závěrečným večírkem. Za to, že turnaj měl kvalitní nejen sportovní, ale
i společenskou úroveň nutno poděkovat jeho řediteli Davidu
Dinterovi, TO Vizovice v čele s předsedou Davidem Pechalem
a celé řadě sponzorů, kteří zabezpečili turnaj pěknými cenami
i chutným občerstvením.

Byly to firmy a osoby:
• Gienger s.r.o.
• Štěpský dvůr
• Funny sport
• Rybárna Vizovice
• R. Jelínek a.s.
• Restaurace u Tonka
• Milan Křupala – řezivo
• Letecká škola Slušovice
• Hospoda U Slunce Vizovice
• VDZ
• Restaurace Lešná
• AL - Ko
• Atel Energetika Zlín s.r.o.
• Pekařství Svoboda-Březík
• Mitas
• Cheport
• Nerez
• Trnky Brnky
• Patrik Zlín
• Avex
• Glass ateliér Morava
• Bota servis
• Greiner
• Völkl tennis
• Simcar Suzuki
• Infoservis
• Naturvita
• Řeznictví Tichý, Singer, Kubíček
• Krušovická hospoda „U lip“ v Lípě p. Klinkovský
• pánové Machač, Kubina, Gregůrek, Lutonský, Nevjelík,
Churý, Řepa

Všem hráčkám a hráčům děkujeme za účast, fair-play hru a těšíme
se na další ročník.
Za TO Mgr. Miloš Novák

Trochu z historie Šachového oddílu Sokol Vizovice
Šachový oddíl ve Vizovicích
vznikl pravděpodobně kolem
roku 1940. Mezi hlavní
organizátory patřili pánové
Gregar-Vaňharov, Kovářlátky-oděvy-naproti České
spořitelny, Kolínek-Krejčí
Říčanská ul., Zima-Tyršova
ul., Kamas a Vajík-Slušovská
ul., Špaňhel rodák z Vizovic,
který bydlel ve Zlíně,
Sousedík-spolumajitel
Dřevákové a nestor šachového oddílu Kutěj Jan.
Po roce 1945 šachový oddíl patřil pod míst-

ní pálenici. Šachisté patřili
mezi špičku Zlínského kraje.
Hráli v divizi, kde se utkávali
např. se Zlínem, Vsetínem,
Val. Meziříčím, Kroměříží,
Přerovem apod. Do Vizovic
jezdil šachisty trénovat velmistr Jiří Fichtl ze Vsetína.
V tomto období docházelo
k dalšímu zvyšování počtu
aktivních šachistů. Šachový
přebor oddílu se hrával ve 3
skupinách po 10 účastnících. Přicházeli noví hráči
pánové Slováček, Macek,
Hlavenka, Slezák, Hába,

Klouda, Jiříček, Weinstein,
bratři Světlíkové, Ordelt,
Jandík, Podešva, Bobek,
Vyoral, Ostravský, bratři Kutějové, Šulc, Minařík,
Frank, Kovalčík, Kamenčák,
Bařinka a další.
Dlouholetým předsedou
šachového oddílu byl Josef
Slováček, kterého postupně
vystřídali Minařík, Vyoral,
Frank a v současné době
tuto funkci vykonává Mirek
Bařinka, který je i členem
výboru TJ Sokol Vizovice.
V posledních letech šachisté

hrají v krajské soutěži a jeho
páteř tvoří hráči: Janal,
Špaňhel Petr, Bařinka, Bláha,
Vala, Kývala, Nekvapil,
Kubíček, Žáček, Gorčík,
Šulc, Jurčák, Crlík, Šiman.
Šachový oddíl patří pod
TJ Sokol Vizovice, spolupráce s výborem jednoty
je velmi dobrá. Klubovnu
máme v Sokolovně a scházíme se v pátek od 18.00 hod.
Zveme další zájemce, přijďte
mezi nás.
Za šachový oddíl
Podešva Rudolf
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sport, inzerce
TJ Sokol Vizovice - Oprava střechy budovy Sokolovny

Již třetím rokem probíhá výměna střešní krytiny,
poškozených latí a krovů
na budově. Tuto opravu střechy můžeme provádět, protože Krajský úřad Odbor kultury a památkové péče nám
z programu regenerace uvolní

dotace na opravu. Pro letošní
rok nám Zlínský kraj z programu regenerace městských
památkových rezervací přispěl
částkou 50% celkových nákladů t.j. 395 tisíc Kč. Město
Vizovice doplní částku 10%
celkových nákladů t.j. 79 tisíc

Kč a TJ Sokol doplatí 40%
celkových nákladů t.j. 316
tisíc Kč. V letošním roce byla
částka vyšší než v minulých
dvou letech, a proto se mohla
opravit téměř polovina hlavní
části budovy. Oprava střechy
je již nutná, protože krytina je

jako papír. Teprve pak se opraví celá budova. Jenom oprava střechy je vypočítána na
4 miliony Kč. Tělovýchovná
jednota takovou částku nemůže dát dohromady během jednoho roku.
A. K.

	inzerce

Jazyková škola
Lingua
tel/fax: 577 222 067
mobil: 605 464 801, 775 243 320

www.elingua.cz

Probíhá zápis do kurzů:
na nový školní rok 08/09
Aj, Nj, Šj, Ij, Fj, Rj
Roční - zahájení 15.9.
Semestrální - zahájení 15.9
Trimestrální - zahájení 29. 9.
Přípravné kurzy
na Cambridgeské zkoušky
Denní pomaturitní studium
Nabízíme: vysokou kvalitu přijatelné ceny
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Policejní deník
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V dnešním příspěvku pro
Vizovické noviny zhodnotím období od 1. 1. 2008
do 31. 7. 2008.
Od začátku roku 2008
došlo ke spáchání 141 trestných činů v loňském roce
to bylo 174. Stále největší podíl na uvedeném čísle
mají tr. činy majetkového
charakteru. Bylo zadrženo
29 pachatelů bezprostředně
po spáchání trestného činu.
Od začátku roku jsme
řešili v celkem 1390 přestupků. V dopravě bylo
řešeno 1070 přestupků, kdy
za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové částce 252 100 Kč.
Bylo zadrženo 56 podnapilých řidičů, vypátráno 12
osob v celostátním pátrání,
vyřešeno blokově 32 přestupků proti občanskému
soužití za částku 13 400 Kč
a 5 přestupků proti majetku za částku 4 000 Kč.
V dopravě jsou zastoupeny
nejčastěji přestupky a to:
nesprávné parkování, špatný technický stav vozidla,

telefonování při řízení MV,
nepoužití bezpečnostních
pásů a osvětlení vozidla.
Jako každý rok tak i letos
proběhl ve Vizovicích festival Masters of Rock. Dle
odhadů se letošního ročníku zúčastnilo okolo
28 000–30 000 návštěvníků z celého světa. V průběhu festivalu bylo každý
den nasazeno 25 policistů.
Jak jste si určitě všimli, tak
v letošním roce se první
návštěvníci začali sjíždět
již v pondělí 7. 7. 2008
ve večerních hodinách, aby
si zajistili lukrativní místo
na stanování. Oficiální otevření kempů bylo ale avizováno až od středy 9. 7.
2008. Z tohoto již vyplynuly problémy s parkováním
prvních návštěvníků, jelikož
nebylo instalováno dopravní značení. Vše se ale nakonec podařilo vyřešit a auta
byla následně zaparkována
na povolených parkovištích.
Za celou dobu policisté evidovali devět vykradených
stanů a osm okradených

osob. Škody na majetku
přitom vzhledem k velikosti akce nebyly až tak
vysoké, činily přes 133 000
korun. Hlavně šlo o odcizené mobilní telefony, doklady, fotoaparáty a finanční
hotovost. I přes velký počet
motorových vozidel nebylo
provedeno žádné vloupání
a ani odcizení věcí z vozidel.  Při silničních kontrolách policisté zjistili čtyři
řidiče, kteří nadýchali více
než jedno promile alkoholu, dalších 21 pak pod tuto
hranici. Dva řidiči usedli za volant bez řidičského oprávnění. V minulosti
přitom na festival přijelo
méně lidí a policisté evidovali mnohem více trestných
činů. V letošním roce se
podařilo snížit nápad trestné činnosti oproti loňskému
roku asi o 55 %. Po celém
městě neustále procházely
pěší hlídky policistů a to jak
přes den, tak hlavně v nočního hodinách.  
Jak již bylo prezentováno
v tisku, tak mezi čtyřia-

dvaceti zaměstnanci jedné
z bezpečnostních agentur
bylo šest dříve trestaných
mužů, jeden dokonce dvakrát podezřelý z pokusu
o vraždu. Ve skupině recidivistů byl také člověk hledaný čtyřmi pražskými soudy.
Tento byl zadržen a následně eskortován do Prahy.
Celkově lze říci, že letošní
ročník byl na základě dřívějších zkušeností organizačně
dobře připraven a kromě
některých opileckých excesů účastníků proběhl bez
většího narušení veřejného
pořádku. Byla evidována jedna stížnost na hluk
při produkci a to dne
14. 7. 2008 v 00.30 hod.
Tato je v současné době
ve stádiu prověřování. Je
pravdou, že pořád je co
zlepšovat a to např. parkovací plochy pro vozidla,
hygienické zázemí atd.
Přeji všem krásné prožití
zbytku prázdnin a dovolených.
npor. Bc. Karel Jurčák
zástupce vedoucího OOP

Smutný je pohled na letošní uzavřené vizovické koupaliště.
Věřme, že se v příštím roce jeho brána znovu otevře.
Foto: Sylva Štalmachová
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