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a Městský úřad ve Vizovicích

Informace z MěÚ
Vizovičtí dobrovolníci pomáhají v areálu
sokolovny
Pochod smrti
53. Vizovické zámecké kulturní léto
Parketářští mistři z celého světa ve Vizovicích

inzerce – pozvánky

MONDA
– oprava oděvů a bytových doplňků
– TianDe, Faberlic, Avon
– prodej oděvů ZA PÁR KAČEK

PRO PENNY VIZOVICE

HLEDÁME

POKLADNÍ

40 H/TÝDEN

OD 24 000 Kč DO

26 000 Kč

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
OD 28 000 Kč DO

40 H/TÝDEN

30 000 Kč

Máte zájem?
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

Naše PENNY teď může být i vaše PENNY!
Připojte se.
V PENNY se spolu vždycky domluvíme,
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní
zaměstnanecké výhody:

Nakupujte hezky česky

• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní cafeterie

Masarykovo náměstí 1201
Vizovice
Od 13.00–15.30 hod. nebo
dle domluvy
Kontakt:
Monika Bernátíková
tel.: 704234405

2020

2018 Zámek Arcen, Nizozemsko

WORKCAMP PARQUET
Vizovice, Česko !
HISTORIE A PLÁNY
2024 Itálie
2023 Maďarsko
2022 Portugalsko
2021 Rusko
CO JE WORKCAMP PARQUET ?
týdenní, mezinárodní, vzdělávací, dobrovolnický
projekt pro parketáře
realizace parketové podlahy tradičním
způsobem
výměna řemeslnických zkušeností napříč zeměmi

2021 Belgie

2020 Česko, Zámek Vizovice
2020 Německo, Domotex
2019 Polsko, Zámek Brzeg
2018 Nizozemsko, Zámek Arcen
2017 Německo, Zámek Dahlen
2016 Česko, Zámek Libá

obnova historických podlah se sdílenou
zkušeností nejlepších mistrů v oboru
motivace mladých řemeslníků bez hranic

2018 Nizozemsko, Zámek Arcen

podpora a propagace tradičního řemesla

workcamp-parquet.com | workcamp.parquet@gmail.com
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2017 Německo, Zámek Dahlen

KONTAKTY
René Caran | manažer projektu
Michaela Reichlová | koordinátor projektu, PR, média
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v dnešní koronavirové době se děje
spousta věcí, které by se za normální situace nestály. Jsem za ně rád,
i když za COVID 19 ne. Absolutně ne.
Proč o tom píši? Píši o tom, protože se mě přišla před 14ti dny zeptat
dcera zda může jít do školy!!! Myslel
jsem si, že špatně slyším, ale zcela
vážně mi tuto prosbu zopakovala!
Zkusil jsem zavtipkovat a zeptal se
zda nemá horečku? A ještě jsem se
tomu jak blbeček zasmál... ;) V ten
moment moje dcera začala prosit
ještě víc! Zcela rozhozen touto situací, která by se v životě nemohla stát, jsem nevěděl co na to říct!
Jsme zvyklí na to, že děti nechtějí
chodit do školy, k zubaři, nechtějí si
mýt zuby, nechtějí chodit brzo spát
a brzo vstávat... nechtějí už ani vyndávat suché nádobí z myčky, nedej
bože vynést koš a najednou přijdou
s takovou absurditou! Na tuhle situaci jsem neměl naučený vzorec
a váhal s reakcí, ale mám naučený
vzorec v každé situaci dítě směřovat
k lepšímu a poslušnějšímu já, protože se mu to v životě bude „hodit“!
Takže druhý vzorec zabral a dceři
odpověděl, až budeš mít splněny
všechny úkoly... teď mi došlo, že
školní úkoly to nemohou být... a doplnil a až budeš mít uklizeno v pokoji!
;) Pěkná kravina, že?!? Dcera samozřejmě dodala, že všechno má splněno, i úkoly do školy, a že za chvíli
bude mít i uklizeno! Vnitřně jsem
cítil, že jsem tento duel úplně neustál a spíše prohučel na plné čáře...
tak jsem v poslední chvíli chtěl ještě

zachránit vítězství a za mou běžící
dcerou, utíkající po schodech nahoru uklidit pokoj, vyslal větu nejtěžšího kalibru! „A maminka musí taky
souhlasit!“ ;) Naivka, jako kdybych
za ty roky nevěděl, že to není příliš
velká překážka! ;) Zpoza dveří se
ozvalo: „Jo jó, já už jsem s mamkou
domluvená!“. Hm, tak to byl debakl.
Ale přesto si necháme s manželkou
dceřinou prosbu zarámovat a hlavně podepsat! ;)
Jaké bylo pro mne nemilé překvapení, že jít do školy znamená jít
tam jednou za týden a na tři hodiny! Tož to mně vytočilo ještě víc! ;)
Pak se dozvím, že poslední dva dny
školního roku je ředitelské volno
a výsledkem jsou dvě návštěvy školy po třech vyučovacích hodinách
a já se kvůli tomu nechám vykolejit
se zaběhaných vzorců!
Teď už nezbývá nic jiného, než se
zamyslet nad mým stereotypním
chováním a nahlížením na věci stejným pohledem a hlavně pověsit
hlášku dcery na zeď!
Přeji Vám moji spoluobčané
v této zvláštní době hlavně zdravíčko!
Váš Jarda Burkart
P. S. Příště napíši zamyšlení na téma
„Na co máme tatínky!“ ;)
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Jak to bylo s opatřením
proti šíření nemoci covid-19

Zcela nová a nečekaná situace, ve které se v polovině
března ocitla celá Česká republika, neznamená jen výrazný dopad do městského rozpočtu. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který trval neuvěřitelných
66 dní, bylo v prvé řadě zapotřebí ochránit zdraví Vizovjanů i občanů okolních obcí.
Celkové náklady města na opatření v rámci covid-19
přišly na 380.000 Kč. V této částce jsou zahrnuty nákupy dezinfekcí, textilních roušek, zřízení distribučních
míst pro lékaře a sociální zařízení v celém obvodu obce
s rozšířenou působností.

Textilní roušky – nakoupeno 1500 kusů, darováno od
dobrovolníků městu 500 kusů
Kvůli zabránění nekontrolovanému šíření nemoci bylo
zapotřebí si ochránit nos a ústa jakýmkoliv způsobem.
Pro většinu obyvatel se stalo zcela běžné nosit roušku
textilní. I ty ale byly zpočátku nedostatkovým zbožím.
Kromě toho, že je město nakoupilo, dostalo i pět stovek
od jednotlivců, pracovníků DDM Zvonek, skautů, dobrovolníků z Rescue SAR Morava, společnosti VaK Zlín či
zaměstnanců místní základní školy, Městského úřadu
Vizovice a Domu kultury. Za to jim patří srdečné poděkování. I díky nim totiž město mohlo rozdat 1250 roušek
občanům Vizovic nad 65 let, 750 ks do sociálních, zdra-

Tady několik zajímavých čísel:
Dezinfekce – spotřeba 2510 litrů
Město Vizovice jí nakoupilo celkem 1890 litrů, od Zlínského kraje dostalo 1400 litrů. Nejvíc – celkem 980 litrů – radnice rozdala do rodinných domů, přes 300 litrů
spotřebovalo město na dezinfekci úřadu, technických
služeb a veřejného prostranství. 300 litrů pak spotřebovaly bytové domy ve městě, stejné množství dezinfekce
radnice rozdala i do vzdělávacích zařízení – mateřské
školy, základní školy, DDM Zvonek a mateřského centra Beruška. 250 litrů Vizovice darovaly okolním obcím,
200 litrů sociálním zařízením a 150 litrů firmám na území
města.
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Ochranné prostředky
Rychlotesty
Brýle

votnických a vzdělávacích zařízení města. Je nutné říct,
že nad rámec toho roušky sami rozdávali šikovné ženy
z kroužku šití v DDM Zvonek.
Jednorázové rukavice – nakoupeno 2330 kusů
Materiál rozdaný v distribučním místě
Jak už bylo napsáno výše, součástí nákladů bylo i zřízení distribučního místa pro lékaře a sociální zařízení
v ORP Vizovice. V něm členové vizovického krizového
štábu přebírali a následně rozdávali materiál od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Šlo o ochranné prostředky, které Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra rozesílalo prostřednictvím Zlínského kraje
do obcí s rozšířenou působností. Přehled vydaného materiálu v tabulce.

1 019 ks
438 ks

FFP2 (respirátory)

3 243 ks

Roušky (ústenky)

20 135 ks

Rukavice

15 900 ks

Štíty

72 ks

Jednorázové obleky

525 ks

Návleky na boty

940 ks

Textilní roušky

387 ks

Dezinfekce rukou Anti-COVID
Naplněné dávkovače 0,5 l
Prázdné dávkovače 0,5 l
Kanystr 5 l

15 ks, 7,5 l
140 ks, 70 l
106 ks, 530 l

Kanystr 25 l

10 ks, 250 l

Kontejner IBC 1000 l

2 ks, 2000 l

Dez. roztok ASOR – dezinfekce podlah
Kanystr 10 l

16 ks, 160 l

Informace

z Městského úřadu Vizovice
S účinností od 11. 6. 2020 byl zrušen objednávkový systém na pracovištích MěÚ Vizovice. Své záležitosti si mohou občané vyřídit v úředních hodinách.
Úřední hodiny.
Pondělí
8.00-12.00
Úterý
8.00-11.30
Středa
8.00-12.00
Čtvrtek
8.00-11.30
Pátek
8.00-11.30
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12.30–17.00
12.00–14.00
12.30–17.00
12.00–14.00
12.00–14.00

Pracovní doba pokladny.
Pondělí
8.00-12.00 13.00–17.00
Úterý
8.00-11.30 12.30–14.00
Středa
8.00-12.00 13.00–17.00
Čtvrtek
8.00-11.30 12.30–14.00
Pátek
8.00-11.30 12.30–14.00
Ing. Jaroslav Pavelka
Tajemník MěÚ Vizovice
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Rozpočet města pro letošní rok
doznal kvůli pandemii zásadních změn
O víc než 8,3 milionu korun klesnou
příjmy, se kterými město Vizovice
počítalo při únorovém schvalování
rozpočtu pro letošní rok. Počítáno
je i s poklesem výdajů, a to téměř
o 11 milionů korun. Nově se pak na
výdajové straně rozpočtu objevují
výdaje související s ochranou zdraví
obyvatel a také rezerva na případnou pomoc firmám či jednotlivcům,
kteří by o ni město požádali. Dosud
město odpustilo nebo snížilo nájem
několika podnikatelským subjektům. Za tyto výrazné změny může
pandemie nemoci covid-19 a s ní
související vládní opatření. Radnice
na tuto skutečnost musela zareagovat, snížit předpokládané příjmy
a některé plánované investice odložit.
„Největší propad samozřejmě činí
daňové příjmy. Prozatím předpoklá-

dáme propad v této kapitole 8,5 milionu korun. Snažíme se to dorovnat
třeba i navýšením příjmů z odvodů
technických služeb. Je potřeba si
uvědomit, že příjmy klesly třeba
i domu kultury, knihovně, kinu, informačnímu centru, a to všechno se
promítá do rozpočtu,“ popsala starostka Silvie Dolanská.
Původně schválený finanční plán
tak počítal s příjmy 121,16 milionu korun a výdaji necelých 150,78
milionu korun. Po těchto nutných
úpravách činí příjmy 112,84 milionu
korun, výdaje pak 140 milionu Kč.
Co se investic týká, tak nejvýraznější pokles je v investicích do oprav
silnic, chodníků a budování parkovišť. Tam město letos hodlalo investovat přes deset milionů, nakonec
to bude o šest milionů míň. Nepočítá se ani s pumptrackovým hřištěm

či novým oplocením zahrady DDM
Zvonek.
„Za takové situace jsme na zastupitelstvu navrhli i změnu účelu jedenadvacetimilionového úvěru, který si
město původně vzalo na rekonstrukci koupaliště. Tento úvěr si město
ponechá, ale bude s bankou jednat
o uzavření dodatku tak, aby tyto peníze bylo možné použít i pro jakékoliv jiné investice. Rozhodli jsme se, že
do oprav koupaliště zatím půjdeme
pouze v případě, že uspějeme s žádostí o dotaci,“ řekla starostka. Peníze bude město žádat z dotačního
program Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z podpory a rozvoje regionů
určenou na regeneraci brownfieldů.
Žádost je nutné podat do 11. června,
radnice může získat až 60 procent
uznatelných výdajů.


Město prodá pozemky Správě železnic
kvůli modernizaci tratě
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Vizovice
a Správou železnic, státní organizace schválili na svém posledním jednání zastupitelé města. Jde o pozemky o celkové výměře 82m² na
ulici Nádražní mezi hospodou a nádražní budovou. Cenu určí znalecký
posudek. Jde tak o další nutný krok
radnice, který souvisí s plánovanou
modernizací a elektrifikací železniční tratě Otrokovice – Vizovice.
„Záměr budoucího prodeje pozemků byl schválen už v roce 2018.
Teď jde o další krok, který směřuje
k tomu, aby se občané našeho města i jeho návštěvníci dočkali nejen
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komfortnějšího cestování po železnici, ale i důstojného nádraží ve Vizovicích,“ upřesnila starostka Silvie
Dolanská.
Elektrifikace 25 km dlouhé tratě
mezi Otrokovicemi a Vizovicemi má
vyjít asi na 12 miliard korun. Současně s tím se modernizace dočká právě i místní nádraží. Starou a nevyhovující výpravní budovu má nahradit
zcela nová. Zmizet by měly i veškeré
bariéry, které teď musí cestující překonávat.
Na to chce radnice navázat projektem, který řeší i blízké okolí nádraží, a to včetně přístupových cest.
Před dvěma lety si proto nechala

vypracovat urbanistickou studii, která se stala podkladem pro projektovou dokumentaci, zpracovanou
v minulém roce. Ta navrhuje například opravu přístupového chodníku
k nádraží u rodinných domů a zrušení chodníku na protější straně. Místo
něj vzniknou parkovací místa a nový
chodník ve stávající zeleni – v místě,
kde už nyní je vyšlapaná pěšina.
Zásadní komfort pro cestující pak
přinesou dva nástupní zálivy pro autobusy, které by na nádraží měly
pravidelně zajíždět.
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Poškozený průjezd uvnitř areálu
Základní školy Vizovice stavbaři
během letních prázdnin opraví tak,
aby tudy mohly projíždět i vozidla
dopravní obsluhy, včetně například
sanitek. Kvůli jeho nízkému profilu
to totiž doteď nebylo možné. Opravy přijdou městský rozpočet téměř
na 300 000 korun. Práce začnou 1. 7.
2020 a skončí 31. 7. 2020.
„Záměrně volíme termín během
letních prázdnin tak, abychom ne-

omezovali především rodiče, kteří
průjezdu využívají pro přepravu dětí
do kroužků v základní škole, na víceúčelovém nebo fotbalovém hřišti,“ poznamenala starostka Vizovic
Silvie Dolanská.
Díky úpravám se sklon vozovky
v průjezdu sníží o zhruba 15 centimetrů. Vybouraný materiál se v maximální možné míře použije při stavbě.


Hospodaření města Vizovice

loni skončilo se schodkem 2,6 milionu korun
S rozpočtovým schodkem přes 2,6
milionu korun skončilo hospodaření
vizovické radnice v roce 2019. Příjmy města dosáhly výše 126 mil. Kč,
výdaje pak téměř 129 mil. Kč. Zvýšené výdaje byly přitom kryty přebytkem hospodaření z minulých let.
Vyplývá to ze závěrečného účtu za
loňský rok, který schválili zastupitelé na svém posledním zasedání. Pro
srovnání – na konci let 2017 a 2018
byly příjmy a výdaje rozpočtu téměř
vyrovnané.

Není bez zajímavosti, že v porovnání s předchozími lety byl rok
2019 rokem, kdy město plánovalo
rekordně investovat, a to téměř
37,2 milionu korun. Skutečné kapitálové výdaje pak byly sice o 3,9
milionu nižší, nicméně i tak jde ve
srovnání s předešlými léty o částku nejvyšší. V roce 2018 investice
činily 18 milionů, v roce 2017 to
bylo 24 milionů a v roce 2016 dokonce „pouhých“ deset milionů
korun.

Nejvíc peněz loni radnice investovala do rekonstrukce, modernizace
a větších oprav místních komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních
zpevněných ploch. Stavebních úprav
se dočkaly i budovy a zázemí základní školy. Město investovalo i do
dokončení modernizace veřejného
osvětlení, vybudovalo nové i opravilo
stávající sportoviště. Pokračovalo se
také v rekonstrukci interiérů domu
kultury.


Radnice rozdělí celkem 180.000 korun
dobrovolným hasičům a vizovickému zámku
Celkem 180.000 korun rozdělí město Vizovice místním dobrovolným
hasičům a zámku. Individuální dotaci 80.000 Kč hasiči použijí například
na nákup ochranných stejnokrojů,
výstroje a výzbroje pro soutěžní
družstva, která se účastní hasičských soutěží, pomůcky a techniku
potřebnou pro likvidaci požárů, povodní či jiných technických havárií.
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Ve srovnání s předchozími lety jde
o druhou nejvyšší částku. V roce
2018 individuální dotace pro Sbor
dobrovolných hasičů Vizovice činila rekordních 100.000 korun, loni
70.000 Kč.
Stotisícovou individuální dotací
město Vizovice podpoří mezinárodní program Workcamp Parquet, který se na přelomu srpna a září usku-

teční na vizovickém zámku. Cílem
projektu je doplnění parketových
podlah v historických prostorách
státního zámku, v pracovně a ložnici
hraběte. Práci odvede skupina parketářů – dobrovolníků, kteří do Vizovic přicestují i ze zahraničí. Zajímavá
akce se uskuteční od 30. srpna do
5. září.
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z radnice

Průjezd v areálu základní školy stavbaři upraví

z radnice

Město pokračuje v opravách konírny Vizovice
Po loňské opravě střechy se
takzvaná Vodárna na Manství –
zázemí pro jezdecký spolek Horymír Vizovice – letos dočkala oprav
vnitřních omítek a výměny oken.
Investice přišla na 398.000 korun.
Součástí zakázky byla výměna
16 ks oken, odstranění poškozené

původní omítky, zhotovení nových
vnitřních omítek a kompletní výmalba bílou otěruvzdornou barvou. Město tak navazuje na loňské
práce, kdy stavbaři po demontáži
staré střešní krytiny museli nejprve vyspravit podklad střechy,
vyklínovat rovinu pro montáž latí

a konstrukcí a dřevěnou konstrukci naimpregnovat proti plísni. Až
poté mohli položit novou střechu na hlavní část kolem komína
a oplechovat požární zdi. Nového
zastření se loni dočkal i přístřešek
pro uskladnění sena.


Oprava kanalizace na ulici A. Háby
vyjde na stovky tisíc

Rozpadající se kanalizace na ulici A.
Háby se začala opravovat. První větší problémy se objevily loni v létě.
Po důkladné kontrole město zjistilo, že stávající betonové kanalizační
trubky jsou v nevyhovujícím stavu.
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Odborná firma je vymění v délce
87 metrů. Za práce, které začaly
20.května a skončí nejpozději v polovině června, město zaplatí necelých 731.000 Kč bez DPH.
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Upozornění na úpravu dřevin a zeleně
zasahujících do chodníků a pozemních komunikacích
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, (dále jen „ODSH“) na základě provedené
kontroly silniční sítě v kat. území města Vizovice, žádá
vlastníky pozemků, které přiléhají k chodníkům a komunikacím, aby dbali na úpravu svých dřevin a zeleně a aby
jejich přerůstající části zasahující do průchozích a průjezdních profilů ve vhodném ročním období odstranili.
Současný stav je v některých ulicích takový, že přerůstající větve převážně z pozemků ve vlastnictví fyzických či právnických osob omezují běžné užívání komunikací (zakrývají dopravní značení, zhoršují průjezdnost,
znemožňují parkování, zakrývají veřejné osvětlení) a tím
ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Vyzýváme proto všechny vlastníky pozemků, kterých se
tento problém týká, aby provedli nápravu. Nebude-li
náprava sjednána, o rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatřeních rozhodne ODSH a tyto nezbytné
úpravy budou provedeny vlastníkem komunikace na
náklady vlastníka nemovitosti.

Tato povinnost vlastníkům nemovitostí v sousedství komunikace vyplývá z ustanovení § 35 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů .
Cílem tohoto opatření je snaha zlepšit dopravní situaci ve městě Vizovice a s tím spojenou bezpečnost na
chodnících a místních komunikacích pro všechny občany města.
Předem Vám děkujeme za pochopení a provedenou
úpravu.
Za ODSH JUDr. Terezia Zlámalová
Mobil +420 777 471 180

Služby VZP ČR pro občany
Každé třetí pondělí v měsíci v budově Hasičské zbrojnice – Nábřežní 993, Vizovice, dveře č. 7 vždy od:
08:00-12:00, 12:30-16:30 hod
15. 6. 2020
17. 8. 2020
19. 10. 2020
21. 12. 2020

20. 7. 2020
21. 9. 2020
16. 11. 2020
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Pracovníci VZP ČR jsou připraveni vám poskytnout:
• informační servis o zdravotním
pojištění,
• zajištění průkazu pojištěnce,
• přebírání dokladů, jako je např.
přehled OSVČ, podání zaměstnavatele, oznámení pojištěnce,
• přebírání návrhů na lázeňskou

péči, poukazů na ZP (zdravotnické pomůcky) a dokladů k proplacení cestovních náhrad pacientů,
• vydávání přehledu o vykázané
zdravotní péči,
• informace o výhodách a příspěvcích.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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infocentrum

Novinky v infocentru
Chcete mít stálý přehled o dění
ve městě Vizovice? Začněte nás
sledovat na našem instagramu
@InfocentrumVizovice.
Najdete
zde aktuální informace o dění ve
městě, ale také soutěže o ceny, zaměřené na znalosti o městě Vizovice. Odpovíte-li správně na tři otázky,
můžete vyhrát jednu z hlavních cen,
kterou jsou lístky na některý z koncertů nebo divadel pořádaných Domem kultury Vizovice.
Také v letošním roce se naše
informační centrum zapojilo k regionální hře Poznáváme Valašsko.
Jedná se o velmi zábavnou hru
s průvodcem medvědem Jurou,
který doplňuje cestu poznávání Valašska také mnoha zajímavými poznámkami. Pokud chcete i vy získat
více informací o Valašsku, lépe ho
poznat a přitom vyhrát některou ze
zajímavých cen, máme pro vás připravený herní plán. Pak už stačí jen
navštívit dvacet určených míst na
Valašsku, kde získáte vždy po jednom razítku do herního plánku. Nenechte se odradit tím, že samotná
hra byla odstartovaná již 1. června
tohoto roku. Do 30. září 2020, kdy je
oficiální ukončení hry, bude času na
poznávání Valašska a získání dvaceti razítek jistě dostatek.
Pracovník TIC Vizovice

Ceny k instagramové soutěži na měsíc červenec.

Léto s Déčkem
Naši kamarádi z Déčka se rozhodli vyjet na prázdninovou plavbu na
parníku Titán. Pokud tě zajímá jejich dobrodružství, můžeš od 15. 6.
sledovat jejich příběhy na stránkách
Déčka. Protože už 1. 7. jim budeš
moci pomáhat s… ale to nemůžeme
prozradit :-). Od začátku prázdnin se
více dozvíš i v našem Turistickém informačním centru.
Více informací již brzy na
www.letosdeckem.cz
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Vizovští dobrovolníci

se rozhodli zkulturnit zanedbaný areál místní Sokolovny
V sobotu 6.6.2020 proběhla v areálu vizovické Sokolovny úklidová
akce, která neměla za poslední
řádku let na tomto tradičním sportovišti obdoby. Cílem této pracovní
brigády, jíž se zúčastnilo během
dne asi 30 lidí, byl především kompletní úklid celého areálu kolem
budovy zdejší sokolovny. Při téměř
celodenním úklidu, který probíhal
pod záštitou nově vzniklého spolku Activity Vizovice, byl kladen
důraz nejen na vyčištění dvou asfaltových hřišť včetně přilehlých
chodníků, ale také na posekání trávy a nevyhovujících porostů, které
měly již delší dobu negativní vliv
na fasádu historické budovy místní
sokolovny.
Nedílnou součástí akce bylo také
uklizení odpadků, a to hlavně kolem
tribuny u hřiště a pod ní. Co se týče
odbornějších úprav, tak došlo rovněž k zapravení zdi na budově sokolovny či k přivaření pantů na bráně,
která je součástí oplocení tenisových kurtů, a která byla již dlouhou
dobu v naprosto dezolátním stavu,
přičemž hrozilo její vypadnutí. V neposlední řadě zde proběhla také
zkrášlující úprava skalky v prostoru
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venkovní terasy před zdejší restaurací.
Hlavní myšlenkou této akce bylo
alespoň částečně navrátit sokolovně původní punc, jímž oplývala již
před 30 lety, v době, kdy se o tento
areál velmi pečlivě staral pan Oldřich Hala, který se stal od března
1997 čestným občanem města Vizovice. Tato myšlenka tykající se zkulturnění a znovuobnovení původního
renomé této části našeho města,
jde v současnosti ruku v ruce s jednou z vizí již jmenovaného spolku
Activity Vizovice, kterou je podpora
a rozvoj pohybu ve Vizovicích.
To, do jaké míry se vizovickým
dobrovolníkům podařilo zkulturnění tohoto areálu, se můžete přijít
přesvědčit sami, ať už tím, že si zde
zajdete jen tak na pivo či vyrazíte
v hezkém počasí se svými dětmi
na místní hřiště, kde se po dlouhé
době znovu objevily také házenkářské branky, které zde byly taktéž
v tento den nově umístěny.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat nejen všem dobrovolníkům,
kteří se této brigády aktivně zúčastnili, ale rovněž firmě HT-interier Martin Hába za výrobu již zmíněných

házenkářských branek, a také Technickým službám města Vizovice za
pomoc s vyčištěním hrací plochy
asfaltového hřiště prostřednictvím
poskytnutí zametacího vozu.
Za Activity Vizovice
Ing. Ondřej Krajča
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Sokolovna Vizovice: Vize I. – nová fasáda
U zrodu této myšlenky byl lednový článek uvedený
v periodiku „Okno do kraje“, který mě oslovil, a v němž
pan radní pro kulturu informuje o úspěchu získání obrovskému balíku financí na opravu řady kulturních památek.
Je skutečností, že každý rok získá město Vizovice v rámci
fondu „Regenerace kulturních památek“1 finanční částku
v řádech několika stovek tisíc, která je určena na rekonstrukce kulturních památek. Z tohoto fondu mohou čerpat oprávněné subjekty např.: Římskokatolická farnost
Vizovice, Nemocnice milosrdných bratří, TJ Sokol Vizovice, případně další… Všechny tyto zmiňované subjekty
disponují budovami, které jsou zapsány na Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky jako kulturní památky. Vzhledem k tomu, že se jedná o historické
budovy, tak požadavky na různé rekonstrukce a údržbu
přesahují někdy řádově roční příspěvek z fondu regenerace, a tak nezbývá, než dané stavební údržby dělat na
etapy, a nebo hledat peníze odjinud.
S týmem nadšenců jsme začali pátrat po případných
možnostech finančních zdrojů. Naskytla se nám jedna
1 poznámka redakce: fond Ministerstva kultury ČR “Regenerace
městských památkových zón”

úžasná výzva s názvem „Dotace na obnovu kulturního
dědictví“, kterou podporují fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Do těchto fondů přispívají státy Norsko, Island a Lichtejnštejnsko, s cílem
snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a
k posilování spolupráce. Výše zmiňovaná výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu kulturních památek
a o jejich oživení. Cílem této dotace je podpořit takové
projekty, které propojují ochranu a obnovu památky
s moderním a inovativním způsobem využití, které bude
trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj
regionu a život místních obyvatel. Tato dotace je přímo
„ušitá“ na naše podmínky v návaznosti na plánovanou
rekonstrukci koupaliště.
Jenže… Je zde velký problém v účasti v této jedinečné
výzvě. V době, kdy čteme tuto výzvu, zjišťujeme, že tato
výzva již běží (od 15. 1. – 31. 3. 2020). Na jedné straně si
říkáme, že nemáme šanci dát veškeré podklady k podání žádosti k termínu ukončení registrace žádostí, ale
přesto se do boje pouštíme s lákavou nabídkou dotačního titulu, který nabízí výši grantu od 5 140 000,-Kč do
38 550 000,-Kč, tedy 90 % uznatelných nákladů. A začínáme boj s časem, a hlavně zjišťováním, jaké konkrét-

Sokolovna 30. léta 20. století – fasáda v plné kráse…
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o dotaci, ale naše úsilí je přerušeno podstatně důležitější otázkou, která zasáhla do života každého z nás, jež
nese jméno Koronavirus. V kalendáři se píše 15. březen
2020 a vláda České republiky přistupuje k radikálním
opatřením, která mají šíření koronaviru zabránit. Uvědomujeme si, že veškeré naše snahy týkající se zajištění
všech podkladů k podání žádosti o dotaci se rozplývají
v nedohlednu…
V každém případě chci touto cestou poděkovat
všem, kteří věnovali maximální úsilí, abychom dali veškeré podklady dohromady. Předně vyjadřuji poděkování
TJ Sokol Vizovice, dále předsedovi Pánského klubu Vizovice, rovněž děkuji Městskému úřadu ve Vizovicích,
konkrétně odboru Životního prostředí, Stavebnímu odboru a v neposlední řadě paní euromanažerce. Upřímně
si jejich práce vážím.
Jsme přesvědčeni, že jakmile bude pandemie na
ústupu, pak v této započaté práci budeme hledat nové
cesty, jak získat finanční prostředky k realizování naší
„vize“. Dovolím si říct i vaší, milí Vizovjané, protože naše
Sokolovna si to po právu zaslouží.
Roman Persun

Sokolovna 2020 – havarijní stav fasády…
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ní podklady k podání žádosti budeme potřebovat, a co
jsme schopni v tomto krátkém čase zvládnout. Oprašujeme projektovou dokumentaci a po konzultaci na stavebním odboru zjišťujeme, že je platná. Je potřeba doplnit „Položkový rozpočet“ pro současné cenové hladiny.
Máme radost z první vlaštovky úspěchu. A to jsme teprve na začátku. Dalším krokem je hledání euromanažera,
který má s těmito specifickými fondy zkušenosti. Jeho
úkolem bude hledání vhodného norského partnera.
Pro žadatele v rámci hodnotících kritérií je, ale nemusí
být podmínkou, partnerství s donátorskou zemí. Pokud
žadatel nalezne vhodného partnera, tak má větší šanci
na úspěch dotace.
Přemýšleli jsme, kde takového partnera najít. Písemně
jsem oslovil s naší žádostí o pomoc norského velvyslance s myšlenkou nalézt případného rodáka, který v poválečném období emigroval do Norska a s sebou si v srdci
odnesl myšlenku spolku TJ. Z velvyslanectví jsme dostali
rovněž pozitivní zprávu – řadu e-mailových a telefonních
kontaktů – a bude již pouze záležet na štěstí a nebo náhodě, zda se podaří vhodného partnera nalézt.
Pomalu se blížíme ke zdárnému konci, abychom získali poslední důležité podklady nutné k podání žádosti

spolky

Vize II. – zimní radovánky v areálu Sokolovny

Léto je v plném proudu a jistě není obvyklé, aby se
v tomto ročním období psalo o zimních radovánkách...
Rád bych opět zabrousil do minulosti. Do doby, kdy
se díky mrazivému počasí, dalo ve Vizovicích v zimě
každoročně bruslit. Nemám na mysli jeden/dva dny
v roce, ale třeba celý měsíc a někdy i více. Nostalgicky
často myslím na dobu, kdy jsme jako děti chodívaly do
otevřeného areálu zámecké zahrady, kde jsme využívaly zamrzlý rybník, na němž jsme se učily první kroky na
bruslích. Pouze brzká přicházející tma v zimním období
nám dala najevo, že už máme jít domů. V dalších letech
rád vzpomínám na umělé kluziště v areálu Sokolovny.
Zde obětavý tým nadšenců ve spolupráci s městem
Vizovice a TJ Sokol Vizovice, pravidelně každý rok připravoval pro své návštěvníky kluziště ve formě nočního
nástřiku při reflektorech místního osvětlení. Také mám
před očima davy dětí a dospělých a jejich usměvavé
tváře vyjadřující radost z tohoto zimního sportu. Večer
se na něm odehrávaly i různé hokejové zápasy…
Žel, můžeme jenom vzpomínat… Globální změny
počasí nám dávají jasně najevo, že pravidelné střídání
ročních období, je již bohužel minulostí. Mírné zimy bez
tolik potřebných mrazů a sněhu pro zimní radovánky,
jaro, které po pár dnech přechází v téměř tropické léto
umocněné absolutním nedostatkem srážek. Dle odborníků naší zemi od roku 2015 do současnosti chybí téměř
900 mm srážek a jejich deficit je silně znát.
Co myslíte, je vize bruslení ve Vizovicích nereálná?
S vaším dovolením vám nastíním myšlenku, která se
stala skutečností v mnoha městech. Jako příklad uvádím město Holešov, které letošní teplou zimu provozovalo u Holešovského zámku umělé bruslení. Ne, že by
v Holešově mrzlo, ale město mělo zapůjčenou technologii, která je schopna vytvořit vodní ledovou plochu i při
plusových teplotách. Jelikož jsem zvídavý tvor, tak jsem
neváhal oslovit starostu města. Město Holešov prostřednictvím svých TS tuto službu občanům města zajišťuje
již třetí zimu. Dříve, než jsem oslovil pana starostu, tak
jsem si nechal zpracovat nezávislou cenou nabídku pro
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plochu areálu Sokolovny od firmy, která se zabývá touto službou, buď úplatným pronájmem nebo prodejem
této technologie. Upřímně řečeno, ceny těchto služeb
nejsou nejlevnější…
Na druhé straně si říkám, že naše město léta provozuje místní kino, jehož provozní roční náklady jsou v řádech
statisíců a jedná se rovněž o službu občanům města.
Věřím, že návštěvnost takto vytvořené ledové plochy by
jistě byla několikanásobně větší než návštěvnost „bílého
plátna“.
Pan starosta Holešova byl ve věci informací ohledně
provozování vstřícný a sdělil mi veškeré potřebné informace týkající se této služby občanům. Město Holešov
tuto službu poskytovalo spoluobčanům formou pronájmu, aby zjistilo, zda je tato atrakce mezi občany žádoucí
a ujistilo se, že ano. Dokonce v době, kdy jsem s panem
starostou hovořil, tak mělo proběhnout výběrové řízení na realizátora dodavatele formou prodeje, protože si
město Holešov uvědomilo, že návratnost této technologie formou koupě je zhruba do 8–10 let, a že chce i nadále tuto službu občanům poskytovat.
Vizualizační obrázek výše nám ukazuje, že i našemu
městu by v areálu naší Sokolovny tato atrakce slušela.
Roman Persun
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školství

Střední škola
oděvní a služeb
v době nouzového stavu

Obavy a strach z jedné velké neznámé zaplnil také naši školu. Pojem
COVID19 a s ním spojené informace,
se začal skloňovat ve všech pádech
a více či méně ovlivnil náš pracovní
i soukromý život.
Každodenní výuka se pro studenty i pedagogy přesunula na dálkové vzdělávání.
Je třeba zdůraznit, že zaměstnanci školy zdaleka nadále jen neplnili své pracovní povinnosti. Hned
od 16. března to ve školních šicích
dílnách jen hučelo. Začalo se šít 4
tisíce roušek pro řidiče ČSAD Vsetín.
Někteří zaměstnanci šili dobrovolně navíc roušky i doma pro občany svých měst a obcí, domovy důchodců či prodavače v marketech.
V polovině dubna nás opět oslovil
Krizový štáb Zlínského kraje, zda
bychom pomohli s šitím ochranných obleků pro zdravotnický personál. Samozřejmě jsme souhlasili
a s chutí se pustili do další práce.
Obleků je potřeba hodně, proto šijeme pořád a budeme šít (snad už
i se žáky) až do konce září.
Celý měsíc duben probíhal na
škole také povinný audit mezinárodní vzdělávací a certifikační spo-

lečnosti IES London, jejíž součástí
jsme od roku 2009 a každé dva roky
musíme podstoupit důkladný hodnotící audit. Jako každá škola jsme
po prvotním auditu začínali s nižším
ratingem. Navýšen byl v roce 2014
na rating B jako „Spolehlivá isntituce
dosahující trvale dobrých výsledků“;
potom znovu v roce 2016 na rating
BB jako „Kvalitní instituce na velmi
dobré profesionální úrovni“.
V letošním roce práce školy dosáhla na další navýšení ratingu až na
úroveň BBB jako „Vysoce erudovaná
a profesionálně vedená instituce“.
Tímto mezinárodním hodnocením se můžeme pochlubit jako jediná krajská střední škola ve Zlínském
kraji. IES je jediná evropská společnost, která od roku 1997 certifikuje
vzdělávací instituce a jejich absolventům vydává mezinárodně uzná-

vané certifikáty, jež jsou ideálním
doplňkem k výučnímu listu, maturitní zkoušce i diplomu. Tento certifikát
prostřednictvím ratingu dokladuje
úroveň školy a tvoří tak s maturitním vysvědčením nebo s výučním
listem ucelenou dokumentaci pro
budoucího zaměstnavatele. Certifikát je výborně uplatnitelný na domácím i zahraničním trhu práce. Každému je srozumitelný, protože je
vydáván v češtině a angličtině. Dle
potřeby si lze vybrat i z dalších 30
světových jazyků. Kromě informace
o úrovni školy, na které absolvent
získal střední vzdělání ať už s maturitou nebo výučním listem, obsahuje
certifikát rovněž dvojjazyčnou přílohu, která přesně specifikuje profil
absolventa, což jsou pro zaměstnavatele důležité informace o náplni
studia a o konkrétních odborných
znalostech a dovednostech držitele
certifikátu. Každý certifikát je z důvodu ochrany před paděláním opatřen ochrannými prvky — pečetí se
zlatoražbou a hologramem. Identitu
certifikátu a jeho vlastnictví konkrétní osobou si může každý zaměstnavatel okamžitě zkontrolovat prostřednictvím internetu, a to zadáním
identifikačního kódu certifikátu.
Poděkování patří všem pracovníkům Střední školy oděvní a služeb
Vizovice za jejich obětavou a příkladnou práci nejen ve škole, ale
i pro širokou veřejnost.
Mgr. Eva Solnařová
ředitelka školy
foto: SŠOS Vizovice
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Pohled na „Koronavirus“ týden po zavření škol
Na začátku mé slohové práce jen krátké upozornění pro
méně pozorné… no možná raději pro všechny ty, kteří se
rozhodnou ji číst. Z biologického a medicínského hlediska
bakterie a virus nejsou to samé. Ne všemi doporučeními,
která si někde přečtete, je dobré a vhodné se řídit. Ten,
komu není vlastní ironie a nadsázka, ať možná raději dál
ani nečte…
Situace kolem koronaviru už začíná pomalu připomínat
úvod postapokalyptické sci-fi knihy. Evropa se během
ani ne tří týdnů změnila takřka k nepoznání a mezi lidmi
se šíří strach spolu s panikou. Řešení se zdá být v nedohlednu. Nebo ne?
Lidská vynalézavost naštěstí nezná hranic, a proto
bylo objeveno několik inovativních metod, díky kterým
se Vám každá bakterie koronaviru vyhne velkým obloukem! Proto doporučuji dobře si prostudovat následující
pokyny...
• Je nezbytné nosit roušku, pro naprosté minimalizování rizika nákazy se doporučuje nosit 2-3 roušky přes
sebe.
• Chlór se ukázal jako účinná dezinfekce, proto se doporučuje každodenní očista celého těla přípravky
s obsahem chlóru, je dobré si jimi vyplachovat i ústní
dutinu.
• Pití alkoholu a kouření je též spolehlivou ochranou.
Pro maximální efektivitu je nejlepší tyto dvě věci
zkombinovat.
• Pokud Vám ještě nebylo osmnáct, vhodnou alternativou alkoholu a tabáku je například česnek, či nosní
kapky.
• Kromě výše uvedených bodů se doporučuje pravidelně pít horkou vodu, která též podle lidového výzkumu pomáhá.
V případě že se budete řídit výše uvedenými body, je
riziko nákazy bakterií koronaviru téměř nulové. Pevně
věřím, že společně se nám brzy podaří tuto bakterii zcela vyhubit.
Pokud jde o šíření viru v samotné České republice,
nemyslím si, že by se vládě i přes veškerá dosud zavedená opatření, podařilo růst počtu nakažených v nejbližší době dostatečně snížit. K tomu by byl pravděpodobně
potřeba celkový zákaz vycházení, takže nakupujte do
zásoby, nejspíš se k němu taky dopracujeme. Rušení
větších akcí sice chápu, přestože je to pro některé pěkná otrava, ale například zavírání obchodů mi připadá
neefektivní a zbytečné. Ty nejnavštěvovanější, jako jsou
například potraviny a drogerie, stejně nezavřou, takže je
to vcelku jedno. Naproti tomu uzavření hranic a karanténa pro navrátilce z rizikových oblastí mi připadá jako krok
správným směrem. Nezodpovědnost většiny z nich, je
bohužel smutná. V médiích se objevila informace o tom,
že po vyhlášení karantény pro navrátilce z Itálie, hranice
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podle telefonních operátorů překročilo více než 14 000
Čechů, přičemž do karantény poté nastoupil jen zlomek
z nich.
Do školy se též ještě nějakou dobu jen tak nepodíváme a já budu svůj volný čas trávit zkoumáním buněk
koronaviru a psaním úkolů, dokud se z toho definitivně
nezblázním. Domácí studium se sice s trochou vůle dá
zvládnout, ale odhaduji, že po tom, co strávíme minimálně měsíc doma, půjdeme do školy nadmíru ochotně.
K mé smůle navíc zrušili i různé soutěže, včetně biologické olympiády, takže mé plány, že letos ten kraj konečně
vyhraju a zanechám za sebou ve škole dlouhý seznam
úspěchů, na který by se musela moje sestra poté ještě
další čtyři roky dívat, je též v troskách. A aby toho nebylo málo, kvapem se nám blíží příjímací zkoušky (i když
u těch je možnost přesunutí také celkem vysoká).
Pravděpodobně nám hold nezbývá než čekat, jak se
situace vyvine a doufat, že se nakonec všechno nějak
vyřeší a světová ekonomika se úplně nezhroutí. Proto
se radujme i z maličkostí, nenechme se koronavirem
vystrašit, a hlavně nesmíme zapomínat pít pravidelně
horkou vodu a jíst hodně česneku!
PS: VAROVÁNÍ: Tento text byl psán mezi jedenáctou
večerní až jednou ranní, proto neručím za jeho kvalitu,
pochopitelnost a už vůbec ne za stylistickou a gramatickou správnost.
S pozdravem
Kristýna K.
15. března 2020
(9. ročník)

A jaký je můj pohled na koronavirus s odstupem? Tedy
pár dní po znovuotevření škol?
Když se teď zpětně dívám na svou slohovou práci,
kterou jsem vyplodila někdy v polovině března v pozdních nočních hodinách (protože kdysi jeden moudrý člověk prohlásil, že co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří
a získáš tím dva dny volna..), musím smutně konstatovat, že to je sice krásná práce, ale hovadina odpovídající
nočním hodinám jejího vzniku....
Dle vlastního výzkumu jsem si totiž potvrdila, že mnou
doporučovaná opatření proti koronaviru jsou v některých případech život ohrožující a pevně doufám, že se
jimi nikdo skutečně neřídil.
O ochutnávkách chlorových přípravků se snad nemá
cenu ani zmiňovat, stejně jako o otravě alkoholem, nicméně životu nebezpečné se ukázalo i samotné, na první
pohled nejméně nebezpečné nošení roušek.
Představte si například situaci, kdy utíkáte na autobus, vlak, do obchodu pro poslední zásoby mouky, či
třeba v lese, před rozzuřenou bachyní divočáka chránící své mláďata před vámi a vaším zvědavým psem.
Všechno jsou to náročné disciplíny i bez roušky, ale co
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chodu ze školy. Postupem času jsme všichni do školy
nastoupivší rezignovali, takže nezbývá, než každý den
zatnout zuby, nasadit křečovitý úsměv a při aplikaci dezinfekce hezky poděkovat.
Popravdě řečeno, do školy jsem se po těch dvou měsících příjemného válení, ponocování a následného ranního vyspávání, vůbec netěšila. Nakonec jsem ale přece
jen byla za návrat vděčná. V seznamu věcí, na které jsem
se opravdu těšila, nebyli na prvním místě spolužáci, ale
skvělé jídlo z naší školní jídelny. Spolužáky i učitele jsem
ale také viděla ráda. No a navíc bylo přece jen potřeba
znovu zapnout ty dlouhou vypnuté mozky, protože posunutý termín přijímacích zkoušek se velmi rychle blíží.
Na závěr musím bez ironie či nadsázky říci, že jsem
nesmírně šťastná, že se všechno začíná pomalu vracet
do vyjetých kolejí a katastrofické předpovědi se nakonec nenaplnily. Myslím, že i když to nebyly dva roky
prázdnin, i na těch pár měsíců volna jednou budeme
vzpomínat a vyprávět o nich svým dětem.
Tak a teď už zbývá jen zvládnout přijímačky a doufat,
že na podzim si to celé nesjedeme ještě jednou….
Kristýna K.
20. 5. 2020
(9. ročník)

Prázdniny v karanténě
Když jsem se dozvěděla, že ruší
školu, byla jsem stejně jako všichni
ostatní ráda.
Na druhý den jsem se šťastná
probudila do slunečného poledne
s pocitem, že dnešek bude úžasný.
To jsem ale nevěděla, co mě čeká
na bakalářích – v naší školní žákovské.
Když jsem ji totiž otevřela, zjistila
jsem, že máme spoustu úloh. Ono
možná jich je normálně stejně, ale
nejsou rozepsané pod sebou.
Další den to probíhalo podobně,
akorát s tím rozdílem, že jsem vstávala poměrně brzo.
A tak jsem toho stihla celkem
dost...teda oproti včerejšku. To jsem
totiž neudělala vůbec nic. Pořád
jsem „prokristapánovala“ a vůbec
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se mi do učení nechtělo...jako obvykle.
Celkově mi přijde, že toto je na
domácí výuce nejhorší. Pokud nemáte silnou vůli se k něčemu dokopat a nemáte nikoho, kdo by vás
k tomu dokopal, většinou to neuděláte. To by ale nebyli naši, aby mě
nepřinutili! Akorát to udělali dost
zvláštním způsobem.
Neustále mi připomínají, že bych
měla pracovat a ptají se mě, jestli
už mám hotové úkoly. Abych řekla
pravdu, šíleně mě to irituje.
A nejen to. Díky tomu, že se uzavřely školy, mamka jako vychovatelka zůstala doma, takže mi to
kompletně zkazilo moji představu
o samotě a krásně prožitém čase
v prázdném domě, kde nebude ni-

kdo kromě mazlíčků a mě. V pondělí jsem zjistila, že bude i táta doma.
Sice každý druhý den, ale BUDE!
Kdybych psala dopis své kamarádce, zakončila bych to asi nějak
takto:
„Pomozte mi někdo, nebo to tu
s celou mojí rodinou doma nevydržím!“
Teď ale píšu slohovou práci do
školy, a tak to budu muset vydržet.
Nejlépe naživu.
Závěrem bych chtěla říct, že si
nemyslím, že je domácí výuka špatná, protože si ten den můžu rozvrhnout a mít tím mnohem více času.
Ale musím přiznat, že už mi hrozně
chybí spolužáci a chození ven s kamarády.
Lucie Nováková
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teprve když běžíte o život a přitom se vám kvůli roušce nedostává kyslíku? Vaše už tak nejisté šance se tím
pravděpodobně rozplynou docela. Nevýhody roušek
se v uplynulých týdnech u mě projevily i v méně životu ohrožujících situacích. V roušce se totiž ve vyšších
teplotách mizerně dýchá, potí se celý obličej a o tom,
že jsem si mohla vždy vybrat, jestli neuvidím nic přes
zamlžené brýle, nebo si je sundám a neuvidím nic bez
brýlí, se nemá ani cenu zmiňovat. To jistě všichni, komu
na nose brýle sedí, zažili sami. Pro mě to byla jedna
z nejhorších věcí spojená s koronavirovou epidemií,
i když rozsahu, který proběhl v České republice, se snad
epidemie ani moc říkat nedá.
Hned za rouškami je na mém černém seznamu umístěna dezinfekce.
Netvrdím sice, že všechna dezinfekce, nicméně použití té věci, co nám stříkají na ruce ve škole, je rozhodně
utrpení. Představte si mé zděšení, když jsem poprvé po
dlouhé době stála opět na prahu školy, abych se zúčastnila intenzivní přípravy na přijímací zkoušky, a u vstupu
jsem si musela nechat na ruce nastříkat příšerně smrdutou tekutinu, jejíhož smradu se nedalo zbavit ani po
několika umytí rukou. Mé zděšení s postupem toho dne
dosáhlo vrcholu poté, co jsem zjistila, že nám budou
ruce dezinfikovat i před vstupem do jídelny a při od-
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Činnost DDM Zvonek
Jak víte, z důvodu krizového opatření byla od 11. března do 15. května přerušena osobní účast na zájmovém vzdělávání DDM Zvonek.
Probíhaly pouze video lekce,
které si děti, žáci i dospělí účastníci mohli pustit doma. Druhý týden v květnu jsme opět zahájili
kroužky, a to pouze ty, u kterých
bylo možné dodržet přísná hygienická opatření. Aktivity probíhají
převážně na zahradě DDM a na
víceúčelovém hřišti nad horní školou. V budově DDM se v omezené

míře konají pouze výtvarné a hudební činnosti.
Kvůli opatřením byla do konce
června změněna provozní doba dětského hřiště na zahradě DDM. Celou
středu a v pondělí, úterý a pátek
odpoledne je zahrada pro veřejnost
uzavřena. Důvodem je probíhající
činnost kroužků na zahradě.
Ke změnám dochází také při
vstupu před budovu DDM. V rámci
rekonstrukce plotu je přemístěna
vstupní branka od Slušovské ulice.
Vstup je nyní z chodníku vedoucího

ke čtvrti A. Háby. Důvodem přemístění branky je především zvýšení
bezpečnosti. Děti nyní z areálu nevběhnou přímo k cestě, ale na boční
chodník.
V plném procesu je příprava příměstských letních táborů, které začínají třetí týden v červenci. Aktuality a informace o organizaci táborů
a hygienických opatřeních naleznete
na našich stránkách www.ddmzvonek.cz, facebooku nebo na instagramu @ddmzvonek.
Martin Malina

Kroužek Tvořínek – pro nejmenší
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Možnost progresivní
regionální inzerce. Statisticky
ověřený dosah 5 000 čtenářů.
Množstevní slevy opakované
inzerce při platbě předem:
3× = 10% sleva
5× = 15% sleva
7× = 20% sleva
vizovske.noviny@vizovice.eu
CENÍK A ROZMĚRY:
Atletika

celostrana

240×180 mm
2 700 Kč

½ strany
117×180 mm
1 400 Kč

87×117 mm
750 Kč

Gymnastika
¼ strany

⅛ strany

1/16 strany

Keramika v DDM
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87×56 mm
400 Kč

25×87 mm
210 Kč

foto: archiv DDM Zvonek
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Inzerce

historie

Pochod smrti
Asi bych mezi starými Vizovjany marně hledal někoho,
kdo by neznal pana Zikmunda Ščotku. Byl to příjemný
pán, věkem asi o generaci starší než já, prodával ve Vizovicích v trafice. Ačkoliv jsem se s ním potkával a vykládal
si s ním o všem možném poměrně často, netušil jsem,
jak málo o něm vím. O pekle, kterým si v životě prošel,
jsem se dozvěděl při jednom našem setkání v bufetu.
Stál u pultu a pomalu popíjel pivo. Pozdravili jsme se,
prohodili spolu pár slov a pak, dílem ze zvědavosti, dílem aby řeč nestála, zeptal jsem se ho, proč se s tím pivem neposadí, že myslím, že by si ho tak lépe vychutnal.
Nebylo to totiž poprvé, co jsem ho tam viděl takto stát.
Odpověděl mi, že by si sedl rád, ale že kdyby to udělal,
že už by se nepostavil. A rozvyprávěl se o pochodu smrti, o nelidském utrpení, strachu a hrůzách, které zažil,
když byl za války vězněn v německém koncentračním
táboře kdesi v Bavorsku a o svém podlomeném zdraví
a vážných zdravotních následcích, které na něm pobyt
v koncentráku zanechal.
„V zimě roku 1944, někdy začátkem února, nechali
nás, vězně, esesáci nastoupit na nádvoří tábora a vydali
rozkaz k pěšímu přesunu do jiného lágru. Byli jsme jenom lehce oblečení, na sobě jsme měli pouze trestanecké hadry, když jsme se vydali na strašlivý pochod.
Pochod smrti. Šli jsme pěšky, polními cestami, špatně
oblečení, bez jídla, bez teplého čaje, sem tam s krátkou
zastávkou. Na noc jsme uléhali na zasněženou oranici,
tiskli se k sobě a leželi. Nespali jsme. Ani přes strašlivou
únavu jsme nedokázali usnout. Ukrutný hlad a hrozná
zima nám to ani při nejlepší vůli nedovolily. Na druhou
stranu, možná to bylo naše štěstí, protože ti, kteří přece
jenom usnuli, už se většinou ráno neprobudili. Ty hrůzné noci neměly konce. Ozbrojení, teple oblečení Němci,
chodili se psi kolem nás a těšili se pohledem na naše
děsivá muka. Oni na sobě měli teplé kožichy, čepice,
rukavice, šály, kvalitní zimní obutí a my jenom ty vězeňské mundúry. Mnohokrát jsem později přemýšlel nad
tím, kde se v nich brala ta hrozná nenávist. Jak se mohli
z normálních lidí, možná i otců rodin, stát bestie, vychutnávající si utrpení svých bližních. Nocleh na zasněženém
zmrzlém poli byl nad fyzické možnosti celé řady mých
spoluvězňů. Když byl ráno vydán rozkaz k dalšímu pochodu, mnozí vězni zůstali ležet na zemi. Někteří v noci
zmrzli, jiní byli tak vyčerpaní, že se už nedokázali postavit na nohy. Esesáci pak všechny ležící vězně obešli
a každého z nich střelili z pistole do hlavy. Nezkoumali,
kdo žije a kdo nežije. Nábojů měli dost. My, co jsme se
zvedli, jsme se vlekli pomalu dál. Toto nesmírné utrpení
trvalo několik hrozných dní a ještě hroznějších nocí.
Za to, že jsem přežil koncentrák, vděčím Bibli, kterou jsem měl u sebe. Z ní jsem při všech těch hrůzách
vždycky dokázal načerpat další sílu. Nevím, jak to bylo
možné, ale Bibli, nám, vězňům, Němci kupodivu nezakázali. Já jsem díky ní neztrácel naději. Ať jsem ji otevřel
na kterékoliv straně, ať jsem se začetl do jakéhokoliv
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verše, do kterékoliv kapitoly, vždycky jsem potom, přes
všechno to hrozné utrpení, našel znovu sílu žít. To byla
moje největší duševní vzpruha. To byla moje naděje.
Za to, že jsem přežil pochod smrti, vděčím jednomu německému sedlákovi, který nám dal během toho
strašného pochodu najíst. Stalo se to, když jsme šli kolem jakéhosi statku, kde se chovaly prasata pro německou armádu. Poté, co statkář uviděl průvod neuvěřitelně
zubožených, vyhladovělých lidských trosek, přišel za
velitelem našeho přesunu a požádal ho, aby nám mohl
dát něco najíst. Když to velitel dovolil, nechal statkář
přivézt dva pytle kukuřičného šrotu a všechny nás tím
šrotem podělil. Každý jsme do spojených třesoucích se
dlaní dostali hrst, pro nás tehdy doslova neuvěřitelného
pokladu. Myslím, že jsem si nikdy před tím a ani nikdy
potom už nevychutnal na světě nic tak, jako tenkrát tu
trochu kukuřičného šrotu. Dodnes jsem přesvědčen, že
jenom díky tomu šrotu jsem ten strašný pochod smrti
přežil.“
Kolik dní šli a kolik nocí venku v mrazu nocovali, to
jsem si z jeho hrůzostrašného vypravování už nezapamatoval. Stejně tak si nepamatuju, kolik vězňů tento
smrtelný pochod přežilo a kolik jich nakonec do druhého
koncentračního tábora došlo. Ale dodnes si vzpomínám,
jak mně tuhla krev v žilách, když jsem ho poslouchal
a jak opravdově jsem prožíval, když mluvil o bestiálním
chování sadistických dozorců, o ukrutném hladu, o nelidském mučení a o nepředstavitelném utrpení, které
sám, na vlastní kůži, v koncentráku zažil. Své vyprávění
tenkrát zakončil slovy: „Až do své smrti budu každého
Němce, z celého srdce a z celé své duše, nenávidět!“
V koncentráku, do kterého po strašných útrapách
došel a ve kterém zažil ještě další útrapy a mučení, se
nakonec dočkal konce války. Tábor osvobodili Američané. Vězňové od nich dostali nějaké konzervy, zprvu ale
museli jíst velmi opatrně a pouze malé dávky jídla. Větší množství kaloricky vydatné stravy by jim totiž mohlo
ublížit. Proto na jejich stravování dohlížel americký vojenský lékař. Až trochu zesílil, vydal se vlakem na cestu
domů, do Vizovic. Vlaky jezdily bez jízdního řádu. Ve stanicích se čekalo. Ve vojenských kuchyních, zřízených na
nádražích, se vařily polévky, které se dávaly těm nejpotřebnějším. Těm, kteří se vraceli z německých koncen
tráků a těm, kteří se vraceli z totálního nasazení.
Jako následek prochlazení a nelidského zacházení
měl pan Ščotka úplně zničené a téměř nefunkční, klouby. Když si sedl nebo lehl, musel mu někdo pomoct postavit se na nohy. Sám to nedokázal. Z toho důvodu celý
den stál. I ve své trafice i v bufetu. Když jsem se s ním seznámil, neměl ještě důchodový věk. Za jiných okolností
z něho mohl být zdravý silný muž středního věku. Díky
prožitému utrpení z něj byl invalidní důchodce, který si
na své skromné živobytí přivydělával prodejem novin
a časopisů.
Ing. Alois Pokorný
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pážka u pultu a to asi napořád. Co však zůstává stejné?
Jsme rádi, když nás navštívíte a půjčíte si knihy, a ještě
více, když nám řeknete, že kniha se vám líbila. Když mezi
vámi a knihovnou je neustálý kontakt, a když se v prostorách knihovny cítíte spokojeně.
Upozorňujeme, že o prázdninách přechází knihovna
na prázdninový provoz. V době uzavření knihovny se
budeme věnovat obecním a místním knihovnám regionu Vizovice v rámci Smlouvy o poskytování a zajištění
regionálních knihovnických služeb uzavřenou mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Vizovice.
Po, Pá
Út
9–11
St 		
Čt
9–11
Jistě tak jako většinu z vás, ovlivnila i naši knihovnu situace vyvolaná pandemií koronaviru. A to v rovině osobní
i profesní. Jsme zvyklí být neustále v kontaktu s lidmi,
povídat si s nimi nejen o knihách, naslouchat jejich problémům i radostem, poradit s výběrem knih. Najednou
knihovna ztichla, regály s vyrovnanými knihami stály
opuštěné, hračky v dětském oddělení uklizené, v čítárně úhledně poskládané časopisy podle čísel, které
neměl kdo rozházet. A jak nám chyběla věta: „Jsem nemocný/á, právě jsem byl/a u doktora, tak si jdu něco
vypůjčit“.
Kvůli uzavření knihovny jsme zrušili zajímavé akce pro
děti i dospělé, které se měly konat v březnu a dubnu,
projekt s Mateřskou školou Vizovice ani nezačal, rovněž
tradiční pasování prvňáčků na čtenáře je odsunuto na
někdy. Na druhou stranu se říká, že všechno zlé je pro
něco dobré. My jsme se pustili do úklidu fondu a prací,
které při běžné činnosti nestíháme a stále je odkládáme.
Vyřadili jsme spoustu zastaralých a opotřebovaných
knih, takže nás fyzická práce s přenášením banánových
beden, naplněných knihami, opět neminula. Převáděli
jsme knihy z volného výběru do skladu, mnoho knih má
nové přebaly, dopisovali jsme kroniku knihovny a označovali literaturu dle žánru barevnými pásky. To pro lepší
přehlednost na regálech. Ale také jsme nakupovali nové
knihy a zpracovávali je na dobu, až se knihovna otevře.
Dne 4. května se knihovna konečně otevřela pro
veřejnost. Těšili jsme se nejen my na čtenáře, ale určitě i čtenáři na knihovnu. První přišli trošku rozpačitě
ihned po otevření, mnozí se ptali, jestli vůbec mohou do
vnitřních prostor. Samozřejmě všichni s rouškami, takže mnohdy jsme nepoznali ani známé tváře. Tento den
jsme si spočítali, že co dvě minuty byl obsloužen jeden
čtenář. Všechny vrácené knihy jdou stále do „karantény“,
kterou jsme umístili do prostor čítárny, pro veřejnost dočasně uzavřené.
Víme, že již asi nic nebude tak jako dřív, součástí vybavení knihovny se stala dezinfekce, průhledná pře-
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zavřeno
12–17
12–15
12–17

Ať se vám vaše dovolená i prázdniny vydaří, i když tak
trošku bude vše jinak.
Všechny informace o knihovně najdete na
www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková
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kultura

Knihovna v době koronavirové

vzpomínáme

Vzpomínáme
29. června uplynulo 30 let od úmrtí pana
Vladimíra Valníčka.
Děkujeme všem, kteří na něj vzpomínají dál s námi. Synové Martin a Petr,
dcera Zdeňka s rodinou, rodina Ryšavá a Valníčkova

Vzpomínka
Letos v červnu uplynulo neuvěřitelných 15 let od úmrtí
paní Květy Hanáčkové a v březnu t.r. již 12 let od chvile,
kdy ji následoval její manžel, pan Karel Hanáček.
Vzpominky na oba však zůstávaji v našich srdcích
a myšlenkách stále barevné a živé. Děkuji vám, všem
jejich přátelům a známým, že nezapomínáte.
Dcery Milana a Eva, vnučky Lucie a Eva s rodinami.

kultura

Tajné nauky starověku – poslední přednáška
před mimořádným opatřením v Domě kultury Vizovice
Poslední uskutečněnou akcí v Domě
kultury Vizovice před vyhlášením
mimořádného opatření z důvodu
snižování rizika šíření nákazy koronavirem COVID 19 a uzavřením Domu
kultury pro veřejnost byla přednáška Tajné nauky starověku. Co jsme
se tam dozvěděli, vám přiblíží sám
autor přednášky Radek Kubla:
„Název přednášky Tajné nauky
starověku něco málo napovídal. Každý, kdo se jí ve vizovickém Domu
kultury 10. března zúčastnil, byl intenzivně o tajích a určitých tajemstvích
obeznámen a možná i překvapen.
Pojal jsem toto až neuvěřitelně zajímavé téma více ze široka a zároveň
i do hloubky, aby každému bylo co
nejvíce jasné, že doba starověku vůbec nebyla o primitivních národech
a jejich základních znalostech. Zmínil
jsem konkrétní fakta a ukázal spoustu důkazů či objevů, které kompro-
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mitují tyto názory a případné mýty.
A taktéž zaznělo i určité poselství pro
současnou dobu, neboť moudrost
tehdejších lidí se nám všem určitým
způsobem zachovala a můžeme ji
i my pro svůj život využít.
Bavili jsme se o různých a dávných
civilizacích na naší planetě Zemi. Představil jsem např. detailní údaje týkající
se dávné historie starověkého Egypta
a Mezopotámie, které sahají do úplně
jiných dob, než je nám oficiálně předkládáno. Exponáty v muzeích, a to nejen v italském Turínu či v německém
Berlíně, to jasně dokazují.
To, co lidé už v té době věděli o své
bytosti, ať už se jedná o fyzické tělo či
jeho energetickou podstatu, o zákonitostech v přírodě, ale taktéž o vesmíru a jeho detailním uspořádání,
bylo učeno a předáváno mezi zasvěcenci pouze ústně a pod přísnou
přísahou. Kladli důraz na poznání

a ovládání sebe sama a využití těchto až neobvyklých možností pro svůj
život. Tyto znalosti a výsadu vlastnit tuto moudrost měli hlavně kněží
a velekněží chrámů, kteří tyto specifické dovednosti, které nám mohou
připadat jako nereálné a až ze světa
sci-fi, věděli. A aktivně používali. Také
jsem se detailněji dotkl zajímavého
tématu, kterým je pouť nesmrtelné duše z jednoho těla do druhého,
která se popisuje ve všech Knihách
mrtvých, byť v různém pojetí. Všem
v publiku jsem přiblížil i základní starověkou nauku, hermetismus a jeho
až nadčasovou podstatu. Zabývali
jsme se i dalšími zajímavými pojmy,
jakými je kabala, alchymie či magie.
A v tomto duchu budeme pokračovat
i během druhého dílu této přednášky
dne 24. listopadu 2020, na kterou Vás
již nyní srdečně zvu“.
Radek Kubla
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kultura

Začátek Vizovického zámeckého léta
se o dva měsíce posouvá
Letos už 53. ročník Vizovického
zámeckého kulturní léta Aloise
Háby se uskuteční. Jeho začátek
se ale posune o dva měsíce. I přes
vládní opatření kvůli pandemii
a nejistotu, jak to s kulturními akcemi bude, se organizátorům podařilo dlouhodobě připravovaný
program udržet. Jen první koncert
se neuskuteční v květnu, jak bylo
zvykem, ale v červenci, a festival
neskončí v září, ale poslední hudební zážitek si návštěvníci vychutnají v říjnu.
„My jsme samozřejmě zrušení festivalu zvažovali. Ale rozhodly nakonec dvě věci. Tou první je, že každé
přerušení tradice je dost nepříjemné, a tou druhou, že věříme, že lidé
možná ještě víc ocení kulturní zážitky
a budou podobné akce ještě víc vy-
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hledávat,“ uvedl organizátor festivalu Vít Sušila. Kapacita nejen sálu
ve vizovické zámku, kde se většina
koncertů tradičně koná, ale musí
být omezena. Dle vývoje situace
a vládních nařízení jsou organizátoři
připraveni reagovat a případně počet míst upravit.
Letošní ročník přináší celkem
devět hudebních večerů. Kromě vizovického zámku se jeden tradičně
koná v kostele sv. Vavřince a jeden
pak v kavárně Domu kultury Vizovice. Opět se posluchači mohou těšit
na umělce místní, začínající i skutečné hvězdy ve svém oboru. Svými večery festival připomene dvě
významná výročí, a to 250 let od
narození Ludwiga van Beethovena
a 350. výroční úmrtí Jana Amose
Komenského.

„Místní umělce letos zastoupí barytonista Roman Hoza z Hulína na Kroměřížsku, který má svou domovskou
scénu v brněnské opeře. Půjde o mimořádný koncert i v tom smyslu, že to
bude večer francouzských písní z 19.
a 20. století. Svým zaměřením určitě
bude vybočovat z běžného koncertního repertoáru. Sám jsem zvědav na
reakce diváků,“ řekl Vít Sušila.
Organizátoři samozřejmě bedlivě
sledují a budou sledovat aktuální situaci okolo pandemie. V případě jakýchkoliv změn budou posluchače
neprodleně informovat. Letošní první koncert se podle aktuálního plánu uskuteční 17. července, poslední
pak 9. října.
foto: Státní zámek
Vizovice, Petr Jaroň
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53.

VIZOVICKÉ
ZÁMECKÉ KULTURNÍ
LÉTO ALOISE HÁBY

2020

17. červenec

24.červenec

Dům kultury Vizovice – Kruh přátel hudby Vizovice

Program

Město
Vizovice
Město
Vizovice
/Marian Friedl – kontrabas, Marta Kratochvílová – flétna, Jan Čižmář – kytara/
MISTERIOS DEL AMOR

Eliška Tesařová - zpěv, perkuse a kapela
Roman Hoza – baryton
Ahmad Hedar – klavírní spolupráce
MA BELLE DULCINÉE

7. srpen

Anna Paulová – klarinet
Hedvika Mousa Bacha – harfa
SOUZVUK

28. srpen

Jiří Vodička – housle
Martin Kasík – klavírní spolupráce
VIRTUÓZNÍ VEČER

11. září

Irena Chřibková – varhany
Marek Eben – umělecký přednes
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
koncert v kostele sv. Vavřince

18. září

Walter Hofbauer – trubka
Alice Voborská – klavírní spolupráce
SOLUS

25. září

Ivan Klánský a Lukáš Klánský – klavír
BEETHOVEN A JEHO NÁSLEDOVNÍCI

2. říjen

Klavírní kvarteto Josefa Suka

/Radim Kresta - housle, Eva Krestová - viola, Václav Petr – violoncello, Pavel Zemen – klavír/
VELIKÁNI ČESKÉ HUDBY

9. říjen

Pavel Vacek - umělecký přednes
Trio Ligneus
/Alžběta Jamborová - hoboj, Michal Kubáč - fagot, Jiří Kundl – klarinet/
MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY
koncert v kavárně Domu kultury

Koncerty se konají vždy v pátek od 19.30 hod.
v Reprezentačním sále Státního zámku Vizovice, pokud není uvedeno jiné místo.
Změna programu, účinkujících a termínů vyhrazena.
Informace o vstupenkách v Turistickém informačním centru města Vizovice.
Podporují nás:

s.r.o.

MUDr. Vladimíra a Stanislav Kubíčkovi

PARKING CAMP

kultura

Vizovické zámecké kulturní léto
Aloise Háby 2020

Ještě zněly tóny loňského zámeckého léta a členové Kruhu přátel
hudby Vizovice již intenzívně pracovali na přípravě programu letošní sezóny. Do konce roku 2019 se
jej podařilo sestavit. A myslím, že
v atraktivní podobě. Po novém roce
jsme ho ještě dolaďovali a na začátku března byl zveřejněn na webu
Domu kultury Vizovice. Jen co si několik prvních zájemců stihlo pořídit
předplatenky, přišel, nikým nezván,
koronavirus a s ním nouzový stav
a všemožná omezení včetně zákazu
kulturních a sportovních akcí. Zpočátku bez jakéhokoliv výhledu, jak
dlouho budou omezení trvat a jak
se budou utužovat či uvolňovat. Po
krátkém vyčkávání jsme si řekli, že
snad o prázdninách již bude možné
kulturní akce pořádat. Proto jsme se
rozhodli koncerty původně plánované na květen a červen přesunout
na září a říjen. I když začátek podzimu už může od diváků vyžadovat
teplejší oblečení. Ale snad jim připravený program bude stát i za tu
trochu nepohodlí.
Na co se mohou posluchači těšit?
Dramaturgii letošního, 53. Vizovického zámeckého kulturního léta
Aloise Háby určují dvě významná
výročí: 250 let od narození Ludwiga
van Beethovena a 350. výročí úmrtí
Jana Amose Komenského. Beethovenovské výročí letos zaplňuje programy většiny hudebních akcí. My
si je připomeneme 25. září koncertem Beethoven a jeho následovníci, v němž otec a syn Ivan a Lukáš
Klánských uvedou skladby L. van
Beethovena, F. Schuberta a J. Brahmse. Po dvou desítkách let klávesy
klavíru v zámeckém sále opět rozezní čtyři ruce. Ivan Klánský je nejen
uznávaný interpret a pedagog, současný děkan HAMU, ale především
uznávaná a respektovaná osobnost
české kultury. Jsme rádi, že letošnímu ročníku našeho festivalu poskytl
svou záštitu.
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Dílu J. A. Komenského je věnován
mimořádný koncert 11. září v kostele sv. Vavřince. Zazní Labyrint světa
a ráj srdce pro varhany a recitátora.
Čtrnáct varhanních částí kompozice Petra Ebena je proloženo úryvky z alegorické Komenského knihy.
Interprety budou Irena Chřibková,
titulární varhanice kostela sv. Jakuba v Praze, a skladatelův syn Marek Eben. Jejich loňské společné
uvedení tohoto díla na festivalu
Auditum organum v Praze vyvolalo
nadšené ohlasy (varhanice se ovšem bude muset vyrovnat s rozdíly
mezi největšími pražskými varhanami u sv. Jakuba a těmi v našem kostele…)
A teď již chronologicky k dalším koncertům festivalu. Zahájí jej
17. července program Misterios del
amor, připravený patronem našeho festivalu Janem Čižmářem. Se
svými přáteli doprovodí zpěv Elišky
Tesařové. Jádrem programu je hudební odkaz sefardských židů, který
je hlavním vyjadřovacím prostorem
Elišky Tesařové. Kromě hluboce
emotivních sefardských písní zazní
také renesanční a barokní hudba
podobného charakteru ze středomořské oblasti. Název napovídá, že
písně budou hlavně o lásce.
Obdobně tomu tomu bude o týden později, 24. července, v koncertu, jemuž interpreti dali název
Ma Belle Dulcinée. Zazní v něm dva
písňové cykly inspirované příběhem
Dona Quijota a další písně francouzských skladatelů 19. a 20. století. Interprety budou dva čerství třicátníci:
hulínský rodák, barytonista Roman
Hoza a klavírista Ahmad Hedar. Ten
vedle hry na klavír studoval i zpěv
a je proto vyhledávaným doprovázečem zpěváků. Věřím, že jejich
výkon v žánru písňového večera,
který se jen postupně více dostává
do koncertních síní, vizovické posluchače zaujme.
Koncert 7. srpna se původně měl
konat v intimním prostoru zámecké

kaple, a to mimo předplatné. Z kapacitních důvodů jsme jej přesunuli
do hlavního zámeckého sálu. Předplatitelům jsme ho věnovali jako
bonus za jejich věrnost. Klarinetistka
Anna Paulová a harfistka Hedvika
Mousa Bacha v programu nazvaném Souzvuk představí své nástroje
sólově i v jejich zajímavém spojení.
Poslední prázdninový koncert 28.
srpna bude patřit koncertnímu mistrovi České filharmonie, houslistovi
Jiřímu Vodičkovi a přednímu klavíristovi střední generace Martinu
Kasíkovi. Umělci, kteří před dvěma
roky nadchli vizovické publikum, se
vracejí, aby ve Virtuózním večeru
své umění předvedli ve skladbách
L. Janáčka, F. Chopina, N. Paganiniho a C. Francka.
Z Listiny mladých Nadace ČHF
jsme letos vybrali trumpetistu
Waltera Hofbauera. Uvede nejen
skladby pro trubku s klavírním doprovodem Alice Voborské, ale i sólovou skladbu Solus od Stanleyho
Friedmana, která dokonale prověří
schopnosti každého trumpetisty.
Přivítáme je 18. září.
Poslední koncert v zámeckém
sále se uskuteční první říjnový víkend – 2. října. Klavírní kvarteto Josefa Suka (Radim Kresta – housle,
Eva Krestová – viola, Václav Petr –
violoncello, Pavel Zemen – klavír) se
v posledních letech úspěšně prosazuje na domácí i mezinárodní hudební scéně. Opakovaně bylo nominováno na Classic Prague Awards,
v této sezóně bylo rezidenčním
souborem Českého spolku pro komorní hudbu, z Vizovic odjíždí na
festival Janáček Brno. V programu
nazvaném Velikáni české hudby
soubor, který nese jméno houslisty Josefa Suka, přednese skladby
jeho předků Josefa Suka a Antonína
Dvořáka a také zajímavou úpravu
smyčcového kvartetu Leoše Janáčka pro klavírní trio.
Na závěr festivalu se přesuneme
do kavárny Domu kultury Vizovi-
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Ligneus (Alžběta Jamborová – hoboj, Michal Kubáč – fagot, Jiří Kundl
– klarinet).
Věříme, že i ten letošní, za zvláštních podmínek připravovaný festival

naváže na úspěšné předchozí ročníky.
Vít Sušila
Kruh přátel hudby Vizovice

Klarinetistka Anna Paulová

Houslista Jiří Vodička
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kultura

ce, kde se 9. října herec zlínského
Městského divadla Pavel Vacek
začte do novely Jeana Giona Muž,
který sázel stromy. Doprovodí jej
soubor zlínských filharmoniků Trio

z radnice

Zkuste si představit, že…
jako se to stalo i teď. Z nevinné poznámky autora projektu WORKCAMP PARQUET René Carana na adresu
nevhodné parketové podlahy v jednom z našich zámeckých pokojů se postupně vyklubala akce, jakou jsme tu
ještě nikdy předtím neměli. Parketáři ze tří kontinentů se
budou věnovat podlahám v Pracovně a v Ložnici, kde
původními technikami z let 1860 a 1890 vytvoří parkety,
které nahradí novodobé podlahy z konce 40. let 20. století. V jedné místnosti budou pracovat ručně, to v případě staršího typu parket, ve druhé pomocí strojů, jak už

… si vezmete týden dovolené, vyberete úspory, koupíte
letenku, zavřete svoji firmu, opustíte své blízké a odletíte na druhý konec zeměkoule, abyste sedm dní, pouze
za jídlo a nocleh, klečeli na zemi a vytvářeli parketovou
podlahu v úplně cizím prostředí s lidmi, kteří málokdy
ovládají vaši rodnou řeč.
A přesně tohle letos udělá 27 parketářských mistrů
z dvaceti zemí světa. Jejich cílová stanice se tentokrát
jmenuje VIZOVICE. Vizovický zámek je totiž v roce
2020 hostitelem dalšího ročníku mezinárodního
pracovního setkání řemeslníků, účastníků projektu
WORKCAMP PARQUET.
WORKCAMP PARQUET je projekt pro parketáře, podlaháře a truhláře, kteří mají chuť naučit se něco nového.
Společně vytvářejí novou podlahu nebo renovují starou,
každý rok v jiné zemi. Je to jeden týden práce i zábavy
pro 10 – 60 účastníků z deseti až dvaceti zemí. Ve vybraném historickém objektu vytvoří dobrovolnicky dílo,
které tam natrvalo zůstane. A proč to dělají? Protože
milují své řemeslo, které chtějí nejenom zachránit před
zánikem, ale také rozvíjet tím, že si při práci předají zkušenosti a pracovní postupy s kolegy z jiných zemí, jiných
kultur i jiných sociálních sfér.
Velké věci vznikají zpravidla u malého stolu, rodí se
z drobných myšlenek a zdánlivě bláznivých nápadů,
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bylo později běžné. Pro spojování, lepení a závěrečnou
povrchovou úpravu stejně tak použijí materiály, dostupné v době vzniku původních parket. To celé se bude dít
za plného provozu zámku, abyste i vy všichni, koho
práce parketářských mistrů zajímá, mohli být u toho.
Zásadní podporu tomuto mezinárodnímu vzdělávacímu a dobrovolnickému projektu dává účast sponzorů
a partnerů akce. Řemeslo a průmysl se tak potkávají na
společné platformě a díky tomu vzniká konkrétní hodnota v podobě trvalého umělecko-řemeslného díla. Do
projektu se zapojují školy, Město Vizovice, Krajský úřad
ve Zlíně i soukromé subjekty. Jeden z nich, místní firma
KOMA MODULAR, půjčí zámku jeden ze svých modulů
pro provedení prašných pracovních procesů a současně
modul poskytne pro realizaci myšlenky inovace řemesla
tím, že do něj nechá vytvořit z druhotně použitého materiálu úplně novou designovou podlahu. Výsledné dílo
bude parketářské řemeslo i samotný projekt reprezentovat dál na domácí i zahraniční půdě.
Srdečně vás tedy zveme do zámku ve dnech 30. 8.–4. 9.
v běžných provozních hodinách na prohlídku (doporučujeme rezervaci!), při které se můžete stát svědky mistrovské práce řemeslníků, jejichž práci obdivují lidé např.
ve francouzském Louvre nebo ruské Ermitáži. Je jisté,
že se tato příležitost už nebude opakovat. Tvorba jejich

Vizovské noviny 03/2020

z radnice
společného díla je jako koncert symfonického orchestru, kde hráči nepotřebují slova, aby vzniklo dílo plné harmonie. Nenechte si to ujít.
A na závěr ještě jedna dobrá zpráva: současně s přípravou projektu se nám podařilo najít prostředky na vydání dlouho slibované a připravované, historicky první,
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knihy o vizovickém zámku. Během léta už by měla být
k mání na pultě zámecké pokladny.
JP
Fotografie: René Caran
a archiv Státního zámku Vizovice
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