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Vážení občané,
milé čtenářky a čtenáři,
připravili jsme pro vás další číslo
našich Vizovských novin. Věříme, že
vás zaujme část věnovaná historii
a jednomu velkému tématu – výročí naší základní školy. Letos je tomu
již 70 let, kdy se „nová“ budova základní školy otevřela pro děti a studenty z Vizovic a okolí. K připomenutí tohoto výročí najdete postupně
v tomto i příštím čísle řadu historických fotografií, dobových dokumentů a informací z archívů i kronik
o budování školy. O životě jejich
žáků a pedagogů. To vše doplněné
vzpomínkami, které mohou evokovat také vaše vzpomínky na prožitá školní léta, stejně jako fotografie. Mnohé překvapí díky srovnání
současnosti s minulostí. Na jiných
možná poznáte některé tváře. Třeba
i sami sebe nebo někoho z vašich
přátel či blízkých.
V tomto čísle najdete nové rubriky z oblasti přírody, hudebních tra-

dic na Vizovicku i okénko s postřehy
občanů, kteří se „dívají kolem sebe“.
Nově jsme zařadili anketu Mezi zastupiteli s dotazem, zaměřeným
vždy na jiné, aktuální téma. Rádi
bychom vám dávali ještě více informací a zprostředkovali, jak se na problémy města dívají naši zastupitelé.
Oslovili jsme opravdu všechny, ne
všichni odpověděli. Věříme však, že
stojí za to znát pohled na budoucnost areálu sokolovny alespoň těch,
kteří do ankety přispěli.
S novou redakční radou se snažíme měnit obsah tak, aby vám byl
ještě bližší. Budeme rádi za vaše
tipy a náměty toho, co by jste chtěli
v dalších číslech Vizovských novin
jako jejich čtenáři vidět a číst.
Přeji vám hezký a barevný podzim.
Alena Hanáková

Vážení čtenáři,
pojďte s námi tvořit naše Vizovské noviny. Máte námět na článek, dotaz
do ankety zastupitelům, staré fotografie, texty nebo informace, které
by mohli zajímat i další čtenáře? Za Vaše náměty, zaslané na kontaktní
e-mail Vizovských novin, předem děkujeme.
red
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Mezi zastupiteli – anketa pro zastupitele města na aktuální téma

Areál sokolovny

Fungující, zrekonstruované koupaliště plné spokojených návštěvníků,
s přiléhajícím rozšířeným prostorem
pro ležení a minigolfem, multifunkční volnočasový areál sokolovny s tenisovými kurty, hřištěm pro beach
volejbal a petang.
Historicky koupaliště k Vizovicím
patří, proto bych si přála, aby se
povedla jeho rekonstrukce, i když
současná situace tak velké investici
nepřeje.
Také bych byla velmi ráda, aby se
novému vedení TJ Sokol Vizovice
podařilo opravit a renovovat krásnou historickou budovu sokolovny,
která měla vždy své kouzlo.
Silva Dolanská
Budoucnost areálu sokolovny, tenisových kurtů a koupaliště vidím
v jejich prodeji městu a v následné
správě a rozvoji městem. Sokol Vizovice evidentně není schopen se
o svůj majetek postarat, ten proto
chátrá a sokolovna prakticky neslouží svému účelu. Město obnoví
společenskou funkci areálu sokolovny v oblasti sportu a kultury.
Martin Déva
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Osobně vidím v celém areálu sokolovny včetně koupaliště velkou
budoucnost. Byl bych rád, kéž by
byla oživena jeho zašlá sláva. Po „x“
desetiletích, jakožto nové vedení
TJ Sokol, z.s. Vizovice, se budeme snažit zachovat tuto státem
chráněnou kulturní památku. Jako
prioritu kvůli bezpečnosti všech
návštěvníků
areálu
sokolovny
v současné době vidíme v revitalizaci zeleně, která by měla proběhnout letos na podzim. Určitě budeme pokračovat v hledání všech
možných financí (dotace, fond regenerace Památkových zón, příspěvek města, případně sponzorské dary) na obnovu fasády budovy
sokolovny. Rovněž chceme rekonstruovat venkovní zahrádku společně se sociálním zařízením, která
by mohla být využívána i v případě
provozování koupaliště. V neposlední řadě chceme opravit stávající tenisové kurty, vybudovat komplex herních prvků pro děti, aby byl
celý areál sokolovny volně přístupný pro širokou veřejnost a hlavně,
aby se zde všichni rádi vraceli.
Roman Persun

Moje generace zná sokolovnu jako
místo konání zábav, svateb a plesů, ne už tak jako tělocvičný stánek
organizace, jejíž heslo zní „Svaly
tuž, vlasti služ!“. Bylo by tedy hezké
na původní určení sokolovny navázat a využít tohoto napůl opuštěného prostoru ke sportu, který zde
výrazněji ožívá jen během pár mrazivých dnů v roce.
Pokud ale bude město úspěšné
v žádosti o dotaci na revitalizaci
koupaliště, je pravděpodobné, že
obnova této části sportovního areálu
tak získá podporu u většiny zastupitelů. (Osobně ale mám, i s ohledem
na současné dění, s touto investicí,
kterou bude třeba každoročně finančně dotovat, problém.) U samotného objektu sokolovny a kurtů je
situace do značné míry patová. Nejsou ve vlastnictví města a možnost
investovat do nich je tedy prozatím
omezená.
Jindřich Návrat
Otázka by měla být směřována nejen ke zmíněným nemovitostem, ale
k celému majetku SOKOLA na území města, tj. včetně fotbalového stadionu. Město nic nezanedbalo. Zodpovědný za katastrofální stav svého
majetku je SOKOL Vizovice. Nebýt
dobrovolných nadšenců a spolků,
které majetek užívají, byl by stav ještě mnohem horší.
Nejdříve je třeba se zeptat majitele, co strategicky zamýšlí se svým
zdevastovaným majetkem. Město
by pak mělo maximálně vyjít vstříc
a podpořit snahu SOKOLA o nápravu dnešního stavu a budoucí rozvoj. Nikdo z dnešních zastupitelů
se určitě nebude zdráhat podpořit
SOKOL již ve fázi přemýšlení o strategii, budou-li k tomu přizváni.
Jaroslav Kulhánek
Vzhledem k tomu, že dosud nebylo vydáno kladné vyjádření ve věci
brownfieldu areálu koupaliště ve Vizovicích – tzn. získání dotace na jeho
opravu, vidím jeho budoucnost bledě. Většina zastupitelů města se
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Přála bych upřímně celému areálu,
aby byl v nejbližší budoucnosti opět

hýčkán svými vlastníky i návštěvníky. Aby jim záleželo, jak areál vypadá a majitelé udělali vše pro to, aby
se dále postupně nerozpadal před
očima. Aby opět mohl zažít časy
upravených a opečovávaných prostor, hojně využívaných občany pro
setkání sportovní i kulturní. Prostor,
které budou moci opět plnit svoji
funkci. Škoda jen, že v době prosperity a větších finančních možností
města, nevyužilo vedení sokola nabídky vedení města finanční podpory např. na postupné opravy. Aby se
však situace mohla měnit k lepšímu,
je důležité, jakou vizi do budoucnosti s areálem má jeho vlastník – vedení sokola a jeho členové. Jsem
přesvědčená, že ze strany občanů
a především zastupitelů bude podpora kroků k obnově areálu maximální.
Alena Hanáková

Díváme se
kolem sebe

z radnice

rozhodla, že výhodný úvěr, který měl
být původně na koupaliště použit,
využije na jiné investiční akce. Velmi
bych si přála, aby se podařilo celý
komplex zrekonstruovat a vrátila se
mu tak jeho původní podoba, s využitím pro všechny věkové generace,
jako tomu bylo v minulosti. Koupaliště není jenom místem, kde se lidé
v horkých ledních dnech osvěží, ale
je místem, kde hlavně děti prožívají
společné zážitky se svými kamarády, kde mohou celé rodiny trávit
svůj volný čas a kde si i senioři najdou chvilku na společné setkání
se svými vrstevníky. Tenisové kurty
ani budova sokolovny městu nepatří, tudíž je velmi obtížné predikovat
jaká bude jejich budoucnost.
Zuzana Štalmachová

aneb postřehy
občanů

Setkání ve sběrném dvoře.
„Quo vadis (kam směřuješ)
vizovický sokole?“

Restaurování Mariánského
sloupu na náměstí
V letošním roce probíhají na objektu kulturní památky sloupu se
sochou Panny Marie na Masarykově náměstí ve Vizovicích restaurátorské práce. Ty spočívají v tvarové
rekonstrukci dvou erbovních znamení (plastiky erbu s orlicí a erbu
se lvem) nacházejících se na podstavě architektury sloupu. Součástí prací je kompletní očištění erbů,
konsolidace autentické hmoty díla
a biocidní ošetření kamene. Dále
budou provedeny tvarové rekonstrukce, plastické, barevné a výrazové retuše. Na závěr bude povrch
obou plastik hydrofobizován. Celkové náklady na akci by měly být
ve výši 99.700,- Kč. K financování
bude využito účelového finančního
příspěvku z Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón poskytnutého Ministerstvem kultury
ve výši 95.000,- Kč. Práce provádí
Mgr. Martin Slovák, akademický so-
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Cestou kolem „Šibenic“.
Únava materiálu
nebo cizí pomoc?

chař a restaurátor, který v roce 2016
provedl rovněž rekonzervaci horní
části této cenné kulturní památky.
Ing. Martin Pacoň
vedoucí odboru životního
prostředí MěÚ Vizovice
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Výměna řidičského průkazu
Závěr roku je vhodnou dobou nejen k rekapitulacím
a bilancování, ale také ideálním momentem pro kontrolu vašeho řidičského průkazu. Tisíce řidičů tradičně
na výměnu zapomenou, případně věc odkládají tak
dlouho, až je už pozdě. Pokud vám v nejbližší době končí platnost řidičského průkazu, je na čase si vyřídit nový.
Od poloviny roku 2018 platí několik změn: výměnu
řidičského průkazu lze provést na kterémkoliv pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (městském úřadu, magistrátu města), na úřad se musíte dostavit osobně. Zastoupení pří podání žádosti není možné.
Druhou změnou je pořizování fotografií přímo na úřadě tzn., že pro vyřízení řidičského průkazu není potřeba vlastní foto v papírové podobě. Pokud jste si navíc
nedávno pořizovali občanský průkaz nebo cestovní pas,
tak se na řidičský průkaz může použít již vyfocená fotka
a není potřeba se fotiti znovu.
O výměnu řidičského průkazu je možné žádat nejdříve tři měsíce před koncem jeho platnosti. Učinit byste
tak měli nejpozději dvacet dnů před koncem platnosti.
Právě dvacet dnů je totiž lhůta, kterou úřady na vydání průkazu mají. V této lhůtě zároveň obdržíte řidičský
průkaz bezplatně. Pokud chcete získat průkaz rychleji,

Elektroskútr

od společnosti E.ON
Stejně jako v předchozích dvou letech tak
i letos si vizovická radnice zapůjčila elektroskútr
od společnosti E.ON. Dopravní prostředek může
město využívat od 1. dubna do 31. října t. r., to je
doba na kterou podepsala radnice se společností
E.ON smlouvu o nájmu dopravního prostředku.

možné to je. Po uhrazení poplatku 700,- Kč vám úřady
vydají průkaz do pěti pracovních dnů.
Standardní doba platnosti řidičského průkazu je 10
let. Výjimku tvoří skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,
D+E. Jejich platnost je omezená na 5 let.
Poplatek 200,- Kč za vydání řidičského průkazu se
platí pouze v případě, že do dokladu zapisujete nové
skutečnosti na vlastní žádost, například když po svatbě
je nutno vyměnit řidičský průkaz z důvodu změny jména. Poplatek také zaplatíte, pokud řidičský průkaz ztratíte, poškodíte, bude vám ukraden nebo jinak zničen.
Co musím mít při výměně řidičského průkazu s sebou:
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
• řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně.
A na závěr ještě upozornění – pokud usednete za volant s propadlým řidičským průkazem, riskujete pokutu
na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až
2 500 korun.
Pro případné dotazy se můžete obrátit na tel. číslo:
777 471 182, 777 471 180.

Informace
pro občany

Platnost stávajících
čipových karet dopravců
veřejné dopravy
Vážení občané, na základě informace od společnosti Koordinátora veřejné dopravy Zlínského
kraje, s.r.o., v souvislosti s přechodem na nového
dopravce ARRIVA MORAVA si Vás dovolujeme
informovat, že čipové karty stávajících dopravců (ČSAD Vsetín, KRODOS BUS, Housacar, ČSAD
Uherské Hradiště) budou platné do 31. 12. 2020.
Pouze čipové karty vydané dopravce ARRIVA MORAVA budou i nadále v platnosti.
JUDr. Terezia Zlámalová
vedoucí odboru dopravy a SH
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Chrastěšov

Zprávy z místní
části Chrastěšov

Ani tentokrát si nenecháme ujít
jedinečnou příležitost napsat vám,
milí čtenáři Vizovských novin, o brzkém podzimním dění „na Chrastěšově“.
Hned z kraje září se konalo tradiční víkendové fotbalové klání mezi
chrastěšovskými sportovními nadšenci. Asi neuvěříte, ale letos Vlasťa
Hlavenka organizoval tento sousedský turnaj již podesáté! Je na místě
podotknout, že se hráčům muselo
hrát o něco lépe než v minulých turnajích, protože „Sláčíkovic palouk“
dostál určitých změn. Nejen že se
pan Sláčík krásně o místní pažit stará pravidelným sečením, ale letos
na jaře byl terén několika haldami
hlíny zarovnán, tudíž dle mého laického pohledu kopačák asi konečně
tolik neskákal a turnaj se tak obešel
bez pravidelných zranění. Zúčastnilo se 28 hráčů, kteří byli rozlosováni až na místě do 4 týmů, tentokrát barevně odlišeným – oranžoví
– kapitán Filip Hájek, zelení – kapitán Honza Vičánek, žlutí – kapitán
Marek Lautemberk a barevní – ka-

pitán Martin Šťastný. Základní část
byla odehrána podle pravidla každý
s každým 2x12 minut. Poté následovala utkání 1. vs. 4. a 2. vs. 3. po základní části. O třetí místo tak hráli
barevní proti žlutým. Utkání to bylo
více než napínavé, jelikož se muselo rozhodovat penaltami a tam stálo
štěstí na straně barevných. Finále
mezi oranžovými a zelenými také
nepřineslo rozhodující výsledek
v základním časovém limitu, a proto
se opět kopaly penalty, kde zvítězil
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tým oranžových - Filip Hájek, Ondra
Kalenda, Petr Slavík, Martin Šašinka, Jan Jemelka, Samuel Ivan, Dan
Hlavenka. A kdože to byl vyhlášen
nejlepším hráčem turnaje? Letos
si cenu odnesl kapitán vítězného
týmu Filip Hájek.
Hasiči se jako každý rok postarali
o bohaté občerstvení, necelá stovka diváků si pochutnávala na kýtě
na rožni a na grilovaných steacích. Nechyběla naražená bečka
a spousta dalších domácích dobrot.
Už teď se nemůžeme dočkat dalšího ročníku!
O dva týdny později se Chrastěšovští rozhodli navštívit trochu jinou
kulturu, tentokrát nikoliv sportovní,
ale vinařskou. Již několik let navštěvujeme v době vinobraní spřízněnou obec Drnholec, tentokrát byly
ale tamní slavnosti zrušeny, a tak
v sobotu 19.9.2020 dopoledne odjel
od chrastěšovské hospody autobus, který byl do posledního místa
naplněný, směr Novosedly na akci
„Novosedelské sklepy open“. Atmosféra po cestě byla naprosto
fantastická, všichni se těšili. Účastníci zájezdu si vše pojistili a všichni
nakoupili lístky ke vstupu do sklepů
v předprodeji online, aby se na ně
dostalo. Počet hostů akce byl kvůli
současné epidemické situaci pochopitelně omezen. Vstupenka zahrnovala mapku areálu, katalog se
seznamem vzorků vín, skleničku
s nosičem, košt jednoho vína v každém otevřeném sklepě a kupon
na nákup vín v hodnotě 400 Kč, toho
každý samozřejmě milerád využil. Měli jsme možnost ochutnat 84
vzorků ve 14 otevřených sklepech.
Hygienická opatření byla přísná,
ale organizace akce byla zvládnuta
na výbornou a celá akce se obešla

bez jakýchkoliv potíží. Kromě vína
jsme si pochutnávali na občerstvení
z udírny a grilu a na domácích koláčích, k poslechu hrála u nejednoho
sklepa cimbálová muzika a zpíval
mužský pěvecký sbor „Pozdní sběr“.

Po cestě zpět byla nálada v autobuse samozřejmě ještě lepší, nechali
jsme se inspirovat jihomoravskou
kulturou a zazpívali jsme panu řidiči
několik lidových písniček. No a jelikož naše nákupy zase tak bohaté
nebyly a zásoby brzy dojdou, budeme se muset za rok vypravit zase, ať
už do Drnholce, Novosedel, nebo
do nějaké jiné pro nás nové destinace. Už teď se nemůžeme dočkat!
Petra Motyčková Juráňová
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Výskyt lýkohuba jasanového
v aleji na hřbitově
Na podzim roku 2017 byl zjištěn mírný výskyt lýkohuba na jasanech v nové části hřbitova ve Vizovicích. Hrozilo nebezpečí, že se dospělí brouci na jaře založí ve stromech nové pokolení. Násobnému množství kůrovce by
se stromy už nebyly schopny ubránit. Na kultivarech jasanů s malou a nízko založenou korunkou bylo technicky možné provést z jara 2018 nápad zlikvidovat kůrovce
přípravkem na žravý a savý hmyz. Po několika prvních
teplých dnech jdoucích za sebou provedli pracovníci
technických služeb nátěr kmenů. Sledováním se zjistilo,
že k založení nové generace lýkohuba v jasanech nedošlo. Stromy jsou dále hlídány a kontroluje se výskyt
kůrovce. Velké sucho a horko v letech 2015-2018 způsobilo přemnožení lýkohuba jasanového i s jinými škůdci
vlivem výrazného oslabení všech stromů.
		

Bronislava Dukátníková, TSmV
Více informací v rubrice „Žijí tady s námi“

Termíny svozu komunálního odpadu, plastů, tetrapaku a papíru
Rok 2020

Komunální odpad

PET

Papír

Sklo

listopad

3. 4., 10. 11., 17. 18., 24. 25.

2. 30.

16.

4. 18.

prosinec

1. 2., 8. 9., 15. 16., 22. 23., 29. 30.

14.

14.

2. 16. 30

Úterý, středa

pondělí

pondělí

středa

Veškeré svozy začínají od 6.00 hodin
Město Vizovice ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a. s.

Sběrný dvůr

Otevírací doba sběrného dvora na Štěpské:
dopoledne

odpoledne

10 – 11

12 – 18

ÚTERÝ

7 – 11

12 – 15

STŘEDA

10 – 11

12 – 18

ČTVRTEK

7 – 11

12 – 15

PÁTEK

7 – 11

12 – 15

PONDĚLÍ

SOBOTA – každou první a třetí sobotu v měsíci
otevřeno od 8 do 12 hodin.
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Veřejná zeleň
a ořezy stromů

V intravilánech měst a obcí poměrně často dochází k řezu dřevin.
Strom je živý organismus a musí
se srovnat s ranami, které mu ořezem vzniknou. Při ořezech stromů
je potřeba brát v úvahu techniku
vedení řezu, druh ořezávané dřeviny, velikost odřezaných větví, období provádění řezu, rozsah a důvod
řezu. Porušením těchto základních
zásad při řezu není strom schopen
zabránit hnilobě, která prostoupí až
do kmene. Nátěr ran není kompenzací chybně odřezaných větví. Sesycháním dřeva v ráně vzniknou trhliny
a časem dochází i k narušení nátěru.
Trhlinami do dřeva prostoupí spory
dřevokazných hub a dřevo v ráně začne hnít. Neodborným řezem může
být stabilita ořezaných stromů narušena okamžitě a stromy se tak stanou pro své okolí nebezpečné. Jejich
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Ořezem poškozený strom na sídlišti A. Háby neznámým člověkem.
estetická hodnota výrazně klesá, to
je patrné na přiložené fotografii. Je
na odborném posouzení, nakolik
došlo následkem řezu k narušení těžiště a jestli není nutné strom pokácet. Zákon o ochraně přírody a krajiny pamatuje na poškození dřeviny
ořezem a viníkovi může být uložena

pokuta. Veřejná zeleň slouží všem
občanům, proto je potřeba k ní přistupovat s ohledem na zájmy všech
lidí a nepoškozovat je neodbornými
a zbytečnými zásahy.
Bronislava Dukátníková
TSmV
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5. ročník atletického víceboje

se uskutečnil v náhradním podzimním termínu
ní řadě rodičům a sponzorům za drobné dary. Dále
děkujeme dobrovolníkům za jejich čas. Péče o jednotlivé kategorie a vedoucí skupinek zajistila Lenka
Ostravská, Nikča Machů, Lenka Mojžíšová, Lucka Holíková a Yvett Mikesková. O měření skoku do dálky
se postarali - Matěj Máder, Barča Stašková a Martin
Malina, hod míčkem a raketkou pod vedením - Terky
Dolanské a Ádi Mikové, běhy měřil Jiří Vlček a startoval Jiří Ostravský. O fotodokumentaci celé akce sed
postarala Terka Uhříková.
Yvett Mikesková

Tradiční květnový termín závodů jsme museli zrušit z důvodu Covid-19. Rozhodli jsme se pro náhradní
termín v pondělí 28. 9. Závody byly i v tomto termínu
znovu ohroženy z důvodu nařízeného omezení kapacity na 50 účastníků a také kvůli nepříznivé předpovědi počasí. Byli jsme velice překvapeni, že i přes
všechny překážky se sešlo tolik atletů a startovní
listina se zaplnila. Celkem startovalo 39 závodníků
od 3 do 15 let. Na nejstarší kategorii nevyšlo počasí a překážkový běh měli za deště. I tak byl překonán

rekord z loňských ročníků, kdy Zdeňek Vrána zaběhl
přes překážky čas 7,75. Všem závodníkům děkujeme
za účast. Skvělé výsledky jsou k dispozici na webových
stránkách kroužku atletiky Vizovice. Už teď se těšíme
na 6. ročník víceboje v roce 2021. Máme připraveno
150 startovních čísel, snad je příští ročník všechny provětráme a 8. května se opět sejdeme na víceúčelovém
hřišti.
Moc děkujeme Luboši Fusíkovi za zpracování výsledkové listiny, Sk Vizovice a panu Fojtů za pomoc
při organizaci - zajištění víceúčelového hřiště, fotbalového hřiště, občerstvení, ozvučení a v neposled-
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Kategorie do 5 let:
Dívky: 1 místo Sabinka Mikuláštíková,
2. místo: Maruška Říhová
Chlapci: 1. místo Peťa Rusek, 2. místo: Matěj
Motyčka
Kategorie do 6–7 let:
Dívky: 1. místo Terezka Trpíková, 2. místo
Alžbětka Vlčková, 3. místo Claudinka Klvaňová
Chlapci: 1. místo Mareček Hába, 2. místo Jiřík
Mikuláštík, 3. místo Teošek Změlík
Kategorie do 8–9 let:
Dívky: 1. místo Karolína Staňková, 2. místo Táňa
Ostravská, 3. místo Natálie Chaloupková
Chlapci: 1. místo Adam Staněk, 2. místo Filip
Jančík, 3. místo Kryštof Parkán
Kategorie 10–11 let:
Dívky: 1. místo Markéta Vlčková, 2. místo Ema
Návratová, 3. místo Tereza Pitašová
Chlapci: 1. místo Jiří Ostravský, 2. místo Jan Horvát
Kategorie nad 11 let:
Dívky: 1. místo Adéla Ostravská, 2. místo Vanesa
Chudárková
Chlapci: 1. místo Zdeněk Vrána, 2. místo Dominik
Bodlák, 3. místo Tomáš Vlček

DDM ZVONEK VÁS ZVE

NA TRADIČNÍ POCHOD
ZÁMECKÝM PARKEM
Akce bude přizpůsobena s ohledem
na epidemiologická opatření.
Aktuální informace na webu
www.ddmzvonek.cz.
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Blahopřejeme Jitce Mackové
k ocenění Zlínského kraje

V úterý dne 15. září 2020 dopoledne se v prostorách
Baťovy vily ve Zlíně konalo za účasti zástupců členů Rady
Zlínského kraje slavnostní setkání při příležitosti XVII. ročníku Ocenění dlouhodobé kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků Zlínského kraje v oblasti a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Ocenění si převzalo celkem
jedenáct dobrovolných pracovníků působících v oblasti
sportu, tělovýchovy, kultury, folkloru i dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Mezi oceněnými byla i naše paní učitelka Mgr. Jitka
Macková. Toto ocenění jí bylo uděleno v oblasti kultury
za její dlouholetou činnost v souboru valašských písní
a tanců Vizovjánek.
Mgr. Miroslav Kašný - radní pro oblast kultury, památkové péče, církví, mládeže a sportu poděkoval ve svém
krátkém proslovu všem, kteří neváhají obětovat svůj volný
čas a věnují ho našim dětem a mládeži. Vyzdvihl velký podíl na výchově dalších generací, kterým tito dobrovolníci
trpělivostí a poctivostí předávají své dovednosti a znalosti.
Ocenil jejich nápaditost děti zaujmout, motivovat je, aby
dělaly užitečné věci jak pro sebe, tak i pro společnost.
Z rukou hejtmana Jiřího Čunka všichni ocenění převzali
se slovy upřímného poděkování pamětní listy s pamětními medailemi a věcné dary.

V kulturním programu vystoupilo v průběhu této slavnosti několikrát saxofonové kvarteto ZUŠ ze Zlína.
Také my se připojujeme ke všem gratulantům, kteří
Mgr. Jitce Mackové k tomuto významnému ocenění blahopřáli. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a radosti ze všeho, co má ráda a co jí těší. Velmi si její záslužné práce vážíme a pevně věříme, že i v budoucnu se
budeme moci těšit z krásných vystoupeních Vizovjánku
pod jejím vedením.
Zuzana Štalmachová
fotografie: Zlínský kraj

Senior Cup
V Luhačovicích proběhl 27. 8. 2020 již sedmý Senior
Cup, který pro členy seniorských klubů a sdružení zlínského kraje připravil Zlínský kraj ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a Lázněmi Luhačovice, a. s.
Letošního ročníku se zúčastnilo 42 soutěžících družstev.
Za Vizovice se zúčastnily seniorky:
Jarmila Vajďáková, Lidka Bořutíková, Dobra Krajčová,
Marie Hábová
A jak to nakonec dopadlo?
Na třetím místě skončil seniorský klub Nebojsové,
na druhém místě se umístil Klub seniorů Valašské Klobouky a z celkového vítězství se radoval Spolek aktivních seniorů Luhačovice.
Reprezentantky z Vizovic se sice neumístily na medajlových příčkách, ale i tak byly spokojené.
Drží se hesla: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Jarmila Vajďáková
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Centrum pro rodinu
Vizovice z.s.
Tak jako většina spolků a organizací i my jsme s jarem a pandemií přerušili aktivity. V červnu jsme s velkou radostí, a to i díky počasí, oslavili v Klubíku Den dětí.
Na hřišti mezi orlovnou a Komunitním centrem Vizovice
(dále KC) si děti zasoutěžily a zacvičily i s rodiči. Následně jsme obnovili Tvořivou dílničku. Váhali jsme s pořádáním příměstských táborů, přece jenom se nedoporučovalo cestovat na táborech hromadnou dopravou nebo
navštěvovat místa s velkým počtem lidí. Přesto se tým
mladých šikovných vedoucích pustil do práce a vytvořil
pestrý a zajímavý program, který nesl název: Vesmírná
mise. Cestovali jsme virtuálně anebo pěšky. Velmi nás
těší zájem rodičů, kteří nám svěřili své děti (40). V červenci proběhly dva turnusy příměstského tábora. Počasí
bylo příznivé, tak jsme trávili čas venku – v lese, v parku
i na přilehlé zahradě, kde je k dispozici trampolína, kterou jsme zakoupili díky dotaci města Vizovice v loňském
roce (2019). Za což velmi děkujeme. Stejně tak jsme letos z dotace města Vizovice pořídili skluzavku do svahu.
Zahradu využívají především děti s maminkami z Klubíku nebo děti na táborech, na prázdninových dnech atd.
Jsme neziskovka, proto jsme vděčni za každý finanční
dar, který nám v naší činnosti pro rodiny pomůže.
Od září je opět v provozu herna (v KC) pro rodiče
s dětmi (pokud nepřijde omezení kvůli pandemii). Například v zimním období, které ne vždy přeje procházkám.
Otevřeno je v pondělí 15-17, ve středu 9-11 a 15-17 vol-
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ná herna bez programu. Vstup je zdarma. Každý čtvrtek probíhá Klub maminek a dětí v herně s programem.
Vždy první čtvrtek v měsíci přichází sociální pracovnice
a nabízí besedu maminkám na různá aktuální témata.
Program Klubíku je na plakátcích ve městě a na fb: www.
facebook.com/cprvizovice , zde najdete i aktuální informace. Nebo na webu: www.vizovice.dcpr.cz
Za Cpr Vizovice
Hana Radoňová
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Soutěžní sezóna za námi
Vizovický sbor dobrovolných hasičů se letos zúčastnil
méně soutěží, než tomu bylo dosud. Jakmile se rozvolnil
režim, začali jsme všichni pilně trénovat – mladší a starší
žáci i ženy. Nikdo přípravu nepodceňoval.
Poslední víkend v červnu jsme vyrazili s žáky do blízkých Želechovic nad Dřevnicí. Byla to naše první soutěž.
K tomu upršená sobota a nervozita. Nic nás ale neodradilo. Starším žákům neklaplo vše, jak mělo, a proto
brali příčku předposlední. Do řad starších žáků nám
přibyly posily a mohli jsme vytvořit týmy A a B. Začátky
jsou vždy náročné. Tréninkům je třeba obětovat spoustu
času, než se dostaví sehranost týmu a tím i šance na

dříve zařadit mezi ostatní a závodit. To si vyžaduje velkou
vůli. Pochvalu za překonání problémů se zraněním si
proto zaslouží Šimon a Julča Krčkovi, Emily Hamšíková,
Marek Úlehla a Eliška Lutonská.
Hasičský sport se dělá tělem i duší a my už se těšíme
na další sezonu v plné síle a zdraví.
Velice bych chtěla poděkovat městu Vizovice za finanční podporu pro hasičský sbor. Moc si toho vážíme a s hrdostí naše město Vizovice reprezentujeme. Moc děkujeme.
Věra Lutonská
Vedoucí mládeže

lepší umístění. Čas požárního útoku se tak během sezóny změnil z 20 s na 16 s a i umístění družstev bylo mnohem lepší. Celkem starší žáci startovali 9 krát a umístili
se 5 krát na 6. místě a 1 krát na 1. místě. Obvykle soutěžilo 20 družstev. Všichni si zaslouží pochvalu. Doufáme,
že příští rok se situace změní a my budeme moci maximálně trénovat a soutěžit celou sezonu a zabojujeme
o příčky nejvyšší.
V kategorii mladších žáků soutěžilo jen jedno družstvo. Naši mladí hasiči byli ve velmi dobré kondici. Startovali celkem 6 krát. A jejich umístění bylo velmi dobré.
Na stupních vítězů stáli 4 krát.(2krát 3.místo,1krát 2.místo,1krát 1.místo). Jsme rádi, že zájem o hasičský sport
našim dětem nechybí, i když jim někdy zranění nedovolí
trénovat nebo soutěžit. Po uzdravení se ale chtějí co nej-
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Skautský tábor Jasenná 2020
I. turnus
Ačkoli to zpočátku vypadalo
s konáním letních táborů nepříliš
nadějně, nakonec se epidemiologická opatření rozvolnila a my
jsme mohli tábory pořádat. Jako už
klasicky jsme byli rozděleni na dva
turnusy, přičemž ten náš, první,
musel být zkrácen na jedenáct dní,
abychom jej zvládli realizovat.
Téma tábora bylo Zaklínač, inspirovali jsme se tedy podle fantasy
knih Andrzeje Sapkowskiho, které
jsou v posledních letech (i díky stejnojmenné videohře) mezi mládeží
oblíbené.
Příběh tábora se točil okolo rivality mezi pěti středověkými frakcemi, které chtěly ovládnout kouzelný les
Brokilon. Účastníci, kteří byli postaveni do role zaklínačů
ve výcviku, postupně odkrývali konflikt mezi čarodějnicemi, dryádami a královstvími a mohli se rozhodnout,
ke které skupině se přidají.
Protože se tábora účastnili hlavně starší skauti a převážně chlapci, mohli jsme se pouštět do náročných programů jako noční hry, boje s příšerami a bitvy. Pozitivní
odezvu měly ale i netradiční programy, jako třeba hledání ztracené pánve sklerotickým babičkám.

Vedení se skládalo téměř výhradně ze studentů, což
bylo jedině dobře pro celkové soužití na táboře, jelikož
jsme měli blíž k věkové skupině účastníků a mohli jsme
vytvořit program, který nás bude bavit všechny. Celkem nás na táboře bylo čtyřicet sedm, z toho patnáct
vedoucích.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se
na přípravě a chodu tábora jakkoli podíleli, práce každého byla pro konečné fungování tábora důležitá a jsem
ráda, že se vše hezky vydařilo.
Eliška, vedoucí tábora

II. turnus
Druhý turnus jsme zahájili netradičně v neděli, abychom splnili
požadavek na prodlevu ve střídání
táborníků a celé tábořiště předtím
vydezinfikovali.
Pominu-li vyšší důraz na osobní
hygienu a komornější ráz tábora
bez výprav dále od naší základny,
nelišil se letošní tábor v zásadě
od těch předchozích (doufám, že
i od těch budoucích).
Jak už se stalo zvykem, během

14

Vizovské noviny 05/2020

prázdnin pořádáme dva turnusy. Ten náš byl převážně
pro mladší děti a tentokrát se nesl v duchu Exupéryho
Malého prince.
I když počasí letos nebylo tak slunné jako roky předchozí,
na samotném táborovém životě a atmosféře, to nic nezměnilo.
A kolik že nás letos bylo? 7 benjamínků, 21 dětiček,
3 mladší vedoucí a 12 starších vedoucích a lidiček tvořících nezbytné zázemí.

Na závěr ještě jednou moc děkuji všem vedoucím
za práci, ochotu i obětavost, bez nich by z té dětské radosti nic nebylo.
Kulda, vedoucí tábora

Myslivecké odpoledne
na Chrastěšově

V sobotu 27. 6. 2020 jsme uspořádali již tradičně Myslivecké odpoledne na Chrastěšově a v sobotu 5. 9. 2020 již
podruhé na hřišti u Sokolovny ve Vizovicích. K občerstvení
na obou akcích byl připraven srnčí guláš a pečený divočák.
Děti soutěžily ve střelbě z luku na terč srnce a lišky,
šipkou se trefovaly
do terče lišky. Z posedu mohly dalekohledem sledovat
vycpaného jezevce,
psíka mývalovitého,
husu běločelou, lišku obecnou.
Dále byla soutěž
dětí s otázkami na
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čtvero ročních období – např. kdy kvete ocún, kdy shazují
srnci paroží, kdy je letní slunovrat, kdy přilétají tažní ptáci, kdy staví ptáci hnízda, kdy kvete lípa, kdy kladou srny
mláďata, kdy je srnčí říje apod. Poznávaly větvičky stromů,
odlitky stop zvěře.
Jak děti, tak i dospělí měli možnost si ověřit své všeobecné znalosti na naučných panelech.
Na jednom panelu byly umístěny význačné trofeje
dančí, srnčí, mufloní zvěře, shozy jelení, dančí, srnčí zvěře.
Další panely znázorňovaly zvěř v lese, v polní krajině, živočichy pod vodou i kolem vod, vodní a pobřežní rostliny.
U každého stanoviště byl zajištěn pitný režim dětí.
Po skončení soutěží všechny děti obdržely různé odměny.
Na obou akcích se zúčastnilo cca 90 dětí a přítomnými dospělými (asi 500 návštěvníků) byla akce velmi
pozitivně hodnocena. V příštím roce určitě budeme tato
odpoledne pořádat znovu.
Za Cpr Vizovice Hana Radoňová
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z spolky
radnice

Pro dokreslení atmosféry tábora jsem vybral zápis
jednoho dne z kroniky:
3. den – úterý 14. 7. 2020
Vzbudila nás písnička.
Šli jsme na rozcvičku a běželi k lípě.
Ke snídani byl chleba s vajíčkovou pomazánkou.
Malý princ chtěl vyčistit sopky a chtěl po nás uvařit čaj
na louce z bylinek.
Pak bylo focení.
Na oběd byla rýže s masem.
Po poledním klidu jsme šli na stanoviště sbírat ingredience pro výrobu sopek.
Pak byly workshopy, např.: s Gibonem jsme chodili po
laně a lezli po žebříku.
Na svačinu byly cereálie.
Na večer jsme byli u táboráku a zpívali jsme.
Dobrou noc.
Zlatá 6.

příroda

Žijí tady s námi
Nové botanické a zoologické okénko ve Vizovických novinách vás nechce poučovat a ani nachytat, že zde uvedené
druhy rostlin a živočichů dosud unikaly vaší pozornosti. Chce jen nabídnout jiný pohled na svět okolo nás, plný nenápadných, ale nesmírně zajímavých „spolubydlících“, které kolikrát ani není těžké v naší blízkosti najít. Často úplně stačí
se jen na chvíli zadívat pod nohy...
Jana Pluhařová, red.

Jitrocel kopinatý

Splešťule blátivá

Nenápadné lístky jitrocele
v sobě ukrývají mnoho vitamínů.
Ty nám přijdou vhod zejména
v době chřipkových epidemií.
Působí totiž blahodárně na tézdroj: www.byliny.cz
měř celou dýchací soustavu;
odhleňují, pomáhají od kašle a mají protizánětlivé
účinky. Mimo jitrocel kopinatý roste na území ČR asi
6 dalších druhů jitrocelů, ty už ale nejsou tak léčivé.
Jitrocel dorůstá do velikosti několika desítek
centimetrů. Kvete až do příchodů mrazů a začíná
kvést, když začnou delší dny. Průměrná rostlina
vyprodukuje okolo 2500 semínek, ale na velké
rostlině může dozrát až 10 000 semínek za rok! Pokud ovšem jitrocel roste v oblasti chudé na živiny,
semínek vznikne jen mezi 35 až 260. V některých
případech se může jitrocel kopinatý dožít až 12 let!
Tuhle kouzelnou bylinu najdete například
na lučních cestách nebo na okraji polí, není to těžké. A pokud natrháte alespoň čtyři hrsti, můžete si
během pár minut vyrobit například sladký jitrocelový sirup proti nachlazení! Pokrájené lístky zalijete decilitrem vody, přivedete k varu, přidáte 250
gramů medu a na mírném ohni mícháte, dokud
tekutina nezhoustne. Pak už jen stačí zbytky jitrocele přecedit a zázračný lék slít do lahve, kterou
uchováte v lednici.
Pro jitrocel kopinatý existuje řada lidových názvů jako babka, celníček, hojílek, hítrocíl, myší
ocas, myší ouško, ranocel či volský jazyk, beraní
jazyk, psí jazyk, olověný jazyk, čelník a svalník.

Nesmírně zajímavý tvor, patřící mezi dravé vodní ploštice, vypadá jako starý shnilý list, který leží
někde na dně nebo ve spleti kořenů vodních rostlin. Kdo by si ho všiml?
A to on právě potřebuje!
Splešťule má totiž velice zvláštní způsob lovu:
rozvíří ve vodě bláto,
které na ni pak padne
a poskytne jí maskování. Při čekání na kořist
zdroj: www.AtlasZvířat.cz
se pak splešťule vůbec
nehýbe, jen přijímá signály prostřednictvím malých vlnek ve vodě. Když je kořist blízko, bleskově
vystřelí vpřed dlouhé dravé nohy, kterými ji uchvátí, bodne ji sosákem a vpustí do ní jed. Jed kořist
nejprve znehybní a poté promění její vnitřnosti
v tekutinu, kterou splešťule vysaje.
Splešťule blátivá má ploché oválné tělo asi
20 mm dlouhé. Má i křídla, ale používá je jen
v době páření. U dospělých jedinců jsou na konci zadečku nápadné dvě dlouhé dýchací trubičky. Kromě útoku na kořist dělá splešťule všechno
pomalu. Pomalu leze po dně a po stvolech rostlin
nahoru, aby se nadýchala vzduchu. Ale nad hladinu nevylézá, vystrkuje z vody jen svou dlouhou
dýchací trubici na zadečku.
Splešťuli blátivou zná většina lidí z knížek Ondřeje Sekory Ferda Mravenec nebo z Večerníčků
o včelích medvídcích.

(Plantago lanceolata)

(Nepa Cinerea)

Lýkohub jasanový
Brouk velký kolem 3 mm
patří k více jak stovce druhů
kůrovců u nás žijících. Samičky lýkohuba vykoušou otvor
do kůry oslabených jasanů
tzv. snubní komůrku a lákají
samečky na strom vylučova-
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zdroj: www.biolib.cz

nými feromony. Ve snubní komůrce dochází k páření.
Samička potom začne tvořit matečnou chodbu pod
kůrou, a přitom klade vajíčka střídavě na obě strany
chodby. Larvy se po vylíhnutí živí hlavně jasanovým
lýkem a vytvářejí tím larvální chodby. Vyžíráním lýka
dochází přerušení cévních svazků stromu, které jsou
v lýku uloženy. Transport vody s živinami od kořenů je
ukončen a strom hyne. Uhynulé jasany po napadení kůrovcem byly letos pozorovány v ulici Lázeňská
a v okolí Čamínského potoka.
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„Nové škole“ ve Vizovicích je 70…

Jak to vlastně bylo se stavbou budovy školy, tělocvičny a shromažďovacího
sálu v 50. letech 20. století.
Pro práci učitelů i dětí byla významným mezníkem výstavba nové
budovy školy. Po mnohaletých, již
předválečných urgencích před rokem 1939 o nutnosti větší školní
budovy z důvodu nedostatku místa pro výuku ve škole na náměstí byl schválený plán stavby školy
a dvou učitelských bytů a zařazený
do dvouletého plánu města v letech 1946 – 1948. Budova školy
na náměstí (postavena v roce 1892),
která se zpočátku zdála zbytečně
veliká, už nepostačovala, a bylo třeba vybudovat školu novou. Do vizovické měšťanské školy docházeli
historicky žáci z Újezda, Loučky,
Bratřejova, Lhotska, Chrastěšova,
Jasenné, Lutoniny, Rakové a Zádveřic. To byl podnět k tomu, že se
tehdejší ředitel měšťanské školy Antonín Matyáš po celý průběh války
intenzivně věnoval přípravě výstavby nové školy. Proto již několik měsíců po skončení války byly hotovy
první ideové plány, které vznikaly

ve spolupráci a na základě vzájemných konzultací ředitelem Matyáše
s panem ing. Arch. T. Slezákem, rodákem z Vizovic.
Úplné zpracování bylo zadáno několika projekčním skupinám.
Mezi nimi i Prof. Dr. Ing. Arch. Adolf
Liebscherovi z Brna, který na základě požadavků zpracoval v roce 1946
Náčrt obecných a měšťanských škol
ve Vizovicích. Z předložených návrhů byl nakonec doporučen, a posléze i vybrán, zlínským architektem
Gahurou projekt vypracovaný ing. T.
Slezákem a ing. arch. A. Drofou, který se v té době podílel na výstavbě
řady významných budov ve Zlíně.
„Ještě v listopadu t.r.roku (1. 11.
1946) byly zahájeny přípravné práce na staveništi nové měšťanské
školy. Odborná komise ze tří navržených míst pro stavbu školy vybrala návrší na Růžovou ulicí, kdežto ostatní dvě místa, a to na svahu
Janovy hory nad katolickým hřbitovem a další místo na Manství

Náčrt obecných a měšťanských škol ve Vizoviicích, Prof. Dr. Ing. Arch. Adolf Liebscher
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byla zamítnuta jako méně vhodná.
Aby bylo zajištěno zařazení stavby do dvouletého budovatelského plánu, bylo třeba bezodkladně
začít s pracemi. Proto bylo ihned
přikročeno k provádění výkopu pro
příjezdovou cestu z Krňovské ulice podle Bedřichova domu č. 117
kolmo přes Růžovou ulici ke staveništi nové školy. Na výkopu pracovali občané v dobrovolných neplacených pracovních brigádách.“
(z Kroniky města Vizovice).
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Zemní práce na stavbě školy začaly na jaře 1947. Na stavbě nebyla
žádná mechanizace. Pouze k vyhloubení sklepů byl použit buldozér, který zakoupila stavební firma
od americké armády.
„Přebytečnou hlínu z výkopů odvezli na sokolské cvičiště u sokolovny, protože bylo potřeba zvýšit jeho
úroveň, upravit spád celé plochy,
provést odvodnění, povrch řádně
urovnat a připravit k osetí travou.“
(z Kroniky města Vizovice)
Dne 21. 9. 1947 byl slavnostně položen základní kámen. Bylo to v roce
50. výročí postavení školy na Masarykově náměstí (po 2. sv. válce nám.
Rudé armády), které začaly 1. června 1947. Slavnosti měly vyvrcholit položením základního kamene
k budově nové měšťanské školy, ale
pro epidemii spály bylo nutné slavnost odložit na 20. a 21. září.

ve Vizovicích. Na stavbu školy byla
provedena sbírka mezi obyvatelstvem (veřejná sbírka na stavbu škol
ve Vizovicích byla povolena v červenci 1945 výnosem ONV ve Zlíně) a vynesla celkem 1,089.346 Kč ve staré měně a 20.400 Kč v nové měně.
Kromě toho hodnota vykonané práce v brigádách znamená 28.755 Kč
a hodnota věnovaného materiálu
11.315 Kč.“ (z Kroniky města Vizovice)
Stavba školy byla zadána firmě
Bláha – Sekanina – Zich z Brna. Protože stavba pokračovala jen velmi
pomalu, převzala stavbu nové školy i stavbu dvou učitelských domů
po čtyřech jednotkách od 1. dubna
1948 firma Baťa, n. p. ve Zlíně. Projevoval se však nejen nedostatek
materiálu, který se ve velké míře
dodával především na stavbu průmyslu, ale i pracovních sil. Hrozilo
úplné zastavení prací. V říjnu téhož
dům byl 2 250 000 Kčs bez započítání vnějších úprav a příjezdové
cesty.
Jaro 1950 přineslo intenzivní práce na dokončení novostavby školy
a postavení opěrné zdi u schodiště k hlavnímu vchodu. V červenci
a srpnu provedeny vnější omítky
na budově školy a úprava terénu
v okolí školy. Při úpravě prostranství
před novou školou však musela být
zbořena stará kovárna z 18. století.
Vnější omítky byly provedeny také
na učitelských domech a pomocí
bagru byly odkopány svahy do šířky
6 metrů. Další úpravy terénu okolo
domů si prováděli učitelé sami.

„Základní kámen ……byl slavnostně
položen na staveništi školy za účasti
zástupců zemského národního výboru z Brna, okresního národního výboru ze Zlína, dále se zúčastnili zástupci kulturních institucí, spolků a velké
množství občanstva a žactva z Vizovic i okolí. Slavnost se vydařila, neboť
se konala za krásného, slunečného
počasí. Tehdy ve slavnostním pestrém průvodu byla ponejprv nesena
i městská standarta. Průběh slavnosti byl zachycen na úzký film, jenž je
uložen na místním národním výboru
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roku přejímají stavbu Čsl. stavební
závody, které i přes nové zdražování dovádí postupně stavební práce
k závěru. Za vydatné pomoci občanů z Vizovic i okolí, kteří pracovali
formou dobrovolných brigád. V prosinci 1949 byly dokončeny učitelské
domy a hrubá stavba školy. V první
polovině roku 1950 byl dokončen
a v červenci obydlen první učitelský
dům. Druhý byl dokončen o něco
později a jeho první obyvatelé se
nastěhovali v září stejného roku. Náklad na jeden čtyřbytový činžovní

Budova školy před dokončením v roce 1950
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Pohled na novou školu z protějšího kopce Vinohrádku, r. 1950
Začátkem září byla výstavba
nové školy dokončena. Její vybudování si vyžádalo 8 548 787 mil.
Kč v nové měně. Přestože začátek
školního roku 1950 - 1951 byl 1. září
na hřišti za sokolovnou, budova
nové školy byla slavnostně otevřena „a předána svému poslání“
10. září 1950. Slovy kronikáře: “ Rok
1950 je nutno zapsat do vývoje vizovského školství se zvláštním důrazem, neboť zde byla dobudována a svému účelu odevzdána nová
škola…. .“ Dostává číslo popisné 791
a z návrší nad Růžovou ulicí dominuje celému městu. Panoráma
Vizovic dostává nový vzhled. Kronikář na straně 265 píše: “ Škola je
chloubou občanů našeho města,

jsou na ni nemálo pyšní a pro její
vyvýšenou polohu nad městem ji
často nazývají „vizovskými Hradčany.“ Na slavnost, která byla pečlivě
připravena se sjelo velké množství
hostů a absolventů vizovické školy.
Vzhledem k vydatnému dešti byl
však program omezen stejně jako
prohlídka budovy.
Škola patřila k nejlepším nejen v okrese, ale i v kraji. Z popisu
budovy kronikářem se dozvídáme
o rozvržení budovy „Budova je zařízena tak, že v případě koedukace
by ji bylo možno rozdělit na školu
chlapeckou a dívčí. Proto je vnitřní
členění prostoru řešeno souměrně
podle osy středem budovy…“ a nadčasovém vybavení. Ano, škola byla

na „svou“ dobu výborně vybavena
– vodovod, ústřední topení, šatny, kuchyně s jídelnou, ve které
se pravidelně stravovalo 330 žáků.
Dále cvičná kuchyně s vybavením,
půjčovny knih, odborné pracovny
pro biologii, fyziku, chemii, výtvarnou výchovu, rýsování, velké dílny
pro pracovní výchovu, které byly
v roce 1957 svým zařízením nejlepší v kraji. Široké a světlé chodby
s parketovou podlahou, ve všech
třídách se zabudovanými skříněmi, které ze strany chodby tvořily výstavní vitríny, do všech tříd je
zaveden rozhlas. Naproti jednotlivých tříd vybudované kabinety pro
třídní učitele. V přízemí nechyběla
ředitelna, hovorna s rozhlasovým

Školní jídelna v nové škole r. 1961
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zařízením, sborovna a nad dílnami
pak byt pro školníka a také byt pro
svobodné učitelky.
Tím však budování neskončilo. Hned v příštím roce 1951 bylo
započato s výkopem základů pro
školní tělocvičnu a shromažďovací
sál a za východní částí budovy školy se začalo budovat hřiště. Práce
byly dokončeny a stavby předány
v srpnu 1953. Slavnostní otevření
„třídílné“ tělocvičny, největší v okrese a svým zpracováním unikátním
na celé Moravě, bylo 4. října 1953.
Zhruba ve stejném období byl dostaven shromažďovací sál s jevištěm, urovnáno školní hřiště za východní částí budovy školy a hlínou
ze základů nejen tělocvičny upraven povrch zahrady.
Výstavba nové budovy školy na návrší nad městem 5 let
po skončení války byla skutečně
významným a úctyhodným počinem představitelů města i školy
a ukázkou jejich vytrvalosti, zarputilosti i houževnatosti v prosazování tak těžkého úkolu a cíle v době
poválečné, kdy bylo problémem
i sehnání nákladního auta. Svádění
urputného boje, slovy ing. Zdeňka Matyáše, s celou řadou úřadů
při povolovacích řízeních, obstarávaní peněz, materiálu i lidí. Byl to
především ředitel školy a od roku
1948 i předseda Místního národního
výboru Antonín Matyáš, společně
s Františkem Jiříčkem, který byl v letech 1946–1948 současně učitelem
i starostou města. Nesmíme však
zapomenout ani podporu a pomoc
občanů, ať už formou finančního
příspěvku nebo velkého množství
dobrovolných brigádnických hodin,
stejně tak všechny ostatní, kteří tak
usilovně prosazovali její výstavbu
mezi občany i úřady.
Návrhy nové školy byly řešeny na svou dobu velmi moderně
a velkoryse. Výstavba byla původně
plánována do dvou etap. První zahrnovala výstavbu měšťanské školy,
tělocvičny a shromažďovacího sálu.
Ve druhé etapě měla být postavena budova obecné školy navazující na budovu tělocvičny. K tomu
však už nedošlo, a tato dostavba
nakonec nedostala zelenou ani
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Pokračování v dalším čísle VN 06/2020:
Život ve škole a prvních učitelských domech, budování stadionu. Vzpomínky
prvního narozeného dítěte v nově postavených učitelských domech; a další.

Použitá literatura, prameny noviny:
• - Moravský zemský archiv v Brně,
Státní okresní archiv Zlín (fotografie, dokumenty, citace v textu).
• VN, ročník 16, srpen 2000, číslo
7-8.
• Historie školy ve Vizovicích v letech 1623 – 1960; Alena Hanáková, 1998.

„Dějiny jsou svědky času,
světlem pravdy, živou pamětí,
učitelkou života a poslem
minulosti.“

v 80. letech 20. století přes mimořádné úsilí tehdejšího ředitele školy
Jiřího Findejse. Snad pro jiné priority

města v těch letech. Podíváme-li se
na vytvořenou maketu školy a okolí
„Vizovice budoucnosti“ z roku 1949,

Marcus Tullius Cicero
římský filozof a státník
106–43 př. n. l.

„Vizovice budoucnosti“,
maketa školy, r. 1949
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která byla dlouho vystavena v 2. patře budovy školy zjistíme, že kromě
výstavby budovy obecné školy, nedošlo ani k výstavbě např. dalších
učitelských domů…
Po slavnostním otevření školy 10.
září 1950 začalo pravidelné vyučování……
Alena Hanáková

vzpomínka

Setkání spolužáků

Vzpomínka bývalé žačky a dlouholeté učitelky Jarmily Rychlíkové
na školní léta a pedagogy v nově postavené budově školy
V roce 1967 brzy po Vánocích byla
zaslána všem učitelkám a správním
zaměstnancům na staré škole pozvánka tohoto znění:
Přípis č. 1
Lásky nám třeba, jak soli a chleba
(Maria Calma)
Přísně tajná a čestná pozvánka
na večerní zasedání v podniku „BELERY“ t.č. na „Matějkově“ – neobydlená osvětlená chata pod Hájem.
Vážená dámo, případně pane!
Dovolujeme si Vás pozvati na shora
uvedený večer, který se bude konat
v úterý 30. ledna 1968 ve všech místnostech této dosud neobydlené chaty. Slavnostní přípitek bude proveden
přesně v 18.03, v místnosti č. 2. Dostavte se proto přesně, aby se na Vás
dostalo. Kromě sáněk, skotačivého
úboru vezměte si též pijamas, květiny – nejlépe v květináčích, plecháček
na čaj, housličky a ostatní propriety.
Pro společensky unavené hosty jest
pohovka k dispozici.
Srdečně zve organizační výbor „BELERY“. Beňková, Lednická, Rychlíková

Chlapecká třída
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Večer se vydařil, neboť už cesta
k háji byla plna kouzla. Nádherný
měsíc ozařoval zasněženou krajinu
a vyšlapaný chodník zaplněný počtem postav, kráčejících husím pochodem k určenému cíli.
Večer se změnil ve veselé i vážné povídání, promísené písničkami přineslo shodu, že vzpomínání
na školu se nějak vytrácí. Spolužáci
a spolužačky se rozprchli do světa
a vzpomínka na ně přivodila poznání, že je nám nějak smutno. Co asi
všechno dělají? Jaká si vybrali povolání? Středoškoláci už jsou v zaměstnání. Vysokoškoláci zatím ještě
studují. Padla myšlenka a rozhodnutí, že je všechny svoláme na sraz.
Od myšlenky k činu, ale ještě
vedla dlouhá cesta. Nejdříve všechny najít. Poradil pan učitel Klesla, teď
už kolega na nové škole. Zajít do archivu na Klečůvce a vypsat z třídních výkazů jména, aby se na nikoho nezapomnělo. To všechno bylo
prozatím snadné. Ale najít každého
už hračka nebyla. Všichni se rozutekli po celé republice. A tak začalo

Chmelová brigáda – odpočinek
hledání adres u spolužáků doma,
u rodičů a známých. Trvalo to sned
pět let, než se všichni našli a mohla
se poslat pozvánka:
„Setkání po letech zavzpomínat na
školu“ a to 23. června 1973 v 15 hodin
ve Valašském šenku!“
Tenkrát jsme ještě učitele nezvali, protože setkání bylo po mnoha
letech první a sami jsme nevěděli,
do čeho jsme se pouštěli, jak to dopadne. Co budou na to říkat ti, které
jsme pozvali.

Dívčí třída
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vzpomínka

Setkání překonalo veškeré obavy, ba naopak se setkalo s velkým
nadšením. Rozcházeli jsme se neradi. Až v neděli dopoledne s příslibem, že se musíme setkat znovu.
Zase za pět let a to i s našimi učiteli.
Najednou jsme byli jaksi potřební setkat se s těmi, kteří nás vyslali
na cestu do života. Každého sám
za sebe, bez příkazu jak co zařídit,
jak se postavit životním překážkám.
Při dalších setkáních už jsme
mohli mluvit i s našimi bývalými učiteli. Vždycky bylo o čem mluvit, byla
dobrá pohoda a bylo na co vzpomínat. Oni vlastně byli mimo rodiče
našimi důvěrnými průvodci ještě
neúplným životem.
Až po letech si uvědomuji, jaké
jsme měli štěstí, že jsme dostali
takové učitele, kteří přišli do nové
školy zároveň s námi. Byli mladí, plni
elánu ke zvládnutí nezvedené party puberťáků. Hned v prvním roce
na nové škole (r. 1950), nás ve druhé měšťance (2. stupeň ZŠ) rozdělili
do čtyř tříd podle abecedy společně chlapce i děvčata. Pro nás žáky
to byl neuvěřitelný zážitek navzájem se poznávat. Zato učitelé vydrželi pouze jeden rok. V příštím roce
už byly třídy dívčí a chlapecké a to
ještě daleko od sebe. Dívky v počtu
42 měly třídu ve východní části školy (směr učitelské domy) a chlapci

První setkání v r. 1973

Setkání v r. 1978 i s učiteli Miroslavem Zahořákem a Gustavem Imrýškem
(sedící uprostřed řady)

Autorka článku J. Rychlíková na fotce v první řadě uprostřed
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vzpomínka

ve stejném počtu naopak v části západní. Na společnost už jsme měli
pouze přestávky a ty jsme bohatě
využívali.
Třídní učitelé měli co dělat, aby
zvládli takovou sílu mládí a chtivosti. Za chlapce zodpovídal celé dva
zbývající roky pan učitel Jan Klesla. Mimo své předměty byl výborný muzikant a podněcoval hochy
ke stejné činnosti. Velmi dobře si
rorumněl s Jankem Rokytou, který
se v té době začal učit hrát na cimbál. Muzika a zpěv vládly v obou
třídách – chlapecké i dívčí. Dívky
měl na starost svobodný a pohledný Miroslav Zahořák. Celé dva roky
nás také provázel češtinou.
Zpěvem a tělocvikem prováděným na chodbách s dobrým slovem nás obohacovala Zdeňka Ha-

lová. Z druhé měšťanky nás dále
provázel v přírodopise a muzice
Vladimír Javorek. Nezapomenutel-

Na chmelové brigádě asi rok 1951–1952, žáci 2. stupně ZŠ

ným zůstal i Josef Velísek, vypravěč
a divadelník stejně jako češtinářka
Boženka Popílková (Kovářová).
V dějepise přinutila doba učitelku
Danu Dudkevičovou, aby zapomněla na krásnou dobu vyprávění
o starověku i Antice a mučila své
žáky především učením o dělnickém hnutí. Výborným a chápajícím
učitelem nám byl Gustav Imrýšek, který nám sděloval a učil nás
přesnosti v rýsování a krásu umění
ve výtvarné výchově.
Učitelé nám byli vzorem svou
pracovitostí, zodpovědností, příkladem jednání, znalostmi, vystupováním. Vážili jsme si jich, jejich
životních postojů. Jejich vzácných
lidských vlastností jsme docenili až
po letech. Při našich třídních setkáních jsme si ještě více uvědomovali
a připomínali, koho jsme vlastně
měli možnost a také čest poznat
při výuce ve škole. O to více jsme si
jich považovali jako dospělí.
Dnes už jen vzpomínáme. Odešli tam, odkud se nevrací, ale vzor
dobrých lidí zůstává. Dali nám něco,
co se nedá koupit. Lásku k životu,
žít poctivě, bez nadřazenosti, vážit
si jeden druhého. Byli s námi jen
pár let, ale svým příkladem přispěli
také k soudružnosti svých žáků.
Společných setkání si užíváme
od roku 1973 a zatím to poslední
bylo v loňském roce 2019.
Jarmila Rychlíková
fotografie: soukromý archiv
J. Rychlíkové
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V předposledním červencovém týdnu se konal na vizovických kurtech 35. ročník Memoriálu Luďka Dintery.
Losování, stejně jako závěrečné předávání cen, provedla
Nikola Polášková za přítomnosti ředitele turnaje Davida
Dintery.
V kategorii žen se do turnaje přihlásily jen 2 hráčky,
Gabriela Vrbová a Staňka Zátopková, pavouka mužů pak
zaplnilo 16 hráčů, což je pro takový turnaj ideální počet.
Sítem vyřazovacích bojů se do semifinále probojovali
Michal Koštuřík, Lukáš Rakušan, David Pechal a Honza
Jemelka ml.
Semifinálové výsledky:
Rakušan – Koštuřík 6 : 1, 6 : 2
Pechal – Jemelka ml. 6 : 0, 6 : 1
určily finálovou dvojici Pechal – Rakušan.
Zápas skončil poměrem 6 : 2 , 6 : 4 pro prvně jmenovaného a David Pechal tak potvrdil roli velkého favorita.
V turnaji byl k vidění i raritní zápas mezi Davidem Dinterou a Ivanem Machátem, kdy se po vydatném dešti
hřiště proměnilo v rozbahněný kurt, který byl na hranici
regulérnosti. (Méďa hrál v bahně)
V zápase žen o prvenství zvítězila G. Vrbová nad
S. Zátopkovou 6 : 0, 2: 1 src. pro zranění druhé finalistky.

sport

Memoriál
Luďka Dintery

Závěrem patří poděkování těmto sponzorům:
Hlavní sponzor Dřevosklad Křupala Vizovice, Bota servis
– hlavní sponzor prize money, Vinotéka Polášek Vizovice
– sponzor ženské kategorie, Plzeňský Prazdroj, Alitron –
čerpací stanice, Restaurace Vrátnica Vizovice, Gaston
Zlín, Kebap Vizovice, Cheport, Nerez, Ezop – potisk plachet, Pizeria Osmek Hvozdná, Rybárna Vizovice, Natur
Vita, Glass ateliér Morava, Brambůrky Jana, Volkl Zlín,
Funny sport, Greiner, HC PSG Berani Zlín, Lesko velkoobchod nápojů, Pekařství Svoboda – Březík, David Dintera – generální sponzor slivovice, hrající ředitel turnaje
a sponzor Medvěda pyskatého v ZOO Lešná (8000 Kč)
Těšíme se v příštím roce.
ŘT MLD

Talenti

z TJ Horymír Vizovice
O prázdninách se sedm mladých jezdců našeho spolku aktivně zapojilo do premiéry projektu magazínu Kůň
a serveru www.ikun.cz, a to do on-line klání jezdců všeho věku s koňmi různých plemen a velikostí pod názvem
Prázdninová on-line tour 2020. Principem této soutěže
je, že jezdci odjezdí předepsané úlohy a natočené videozáznamy z jízd se pošlou
elektronicky na vyhodnocení oficiálními rozhodčími.
Ti všechny videozáznamy
vyhodnotí a sestaví výsledné pořadí jezdců v soutěži.
Současně rozhodčí pošlou
zpět jezdcům podrobný
protokol s vyhodnocením
jejich soutěžních jízd.
On-line závodění jsme realizovali v průběhu letních
prázdnin. Bylo dostatek
času na přípravu areálu,
trénování a na natáčení
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soutěžních videí. A nejen závodníci si akci užívali. Také
rodiče přijali tuto výzvu a pomáhali s realizací závodů.
Naši závodníci úspěšně reprezentovali JS Horymír Vizovice a město Vizovice. Obsadili krásná první a druhá
místa. Na závěr rodiče pro naše nadějné jezdce připravili
ukončení celé soutěže v duchu valašském a slavnostním. Každý ze soutěžících obdržel medaili, diplom, flot,
hodnotící protokol a věcnou cenu. Tímto ukončením
jsme oslnili samotné pořadatele magazínu Kůň. Ocenili
naše nadšení a kreativitu. Nejen že zveřejnili naše videa
a fotky ze slavnostního ukončení, ale také napsali o mladých talentech z Vizovic.
Veronika Novotná

25

kultura

Hudební tradice

Ty vizovské zvony

na Vizovicku

Hudební tradice na Vizovicku je
bohatá. Byla by škoda nepřipomenout si ji prostřednictvím písniček,
které byly kdysi pro obyčejné lidi
neodmyslitelnou součástí jejich každodenního života, ulehčovaly jej
a ozvláštňovaly. V jejich textech je
schované celé to lidské plahočení, snažení, radosti i bolesti. To, že
zůstaly stále mezi námi, i když ne
v takové míře jako tu byly mezi lidmi
dřív, že se v současném světě ještě
úplně neztratily, svědčí o jejich síle
a významu. Vlastně nám říkají stále
to samé, totiž, že: „…dokud se zpívá,
ještě se neumřelo“.
Písnička Ty vizovské zvony, vybraná do tohoto čísla, se v úpravě
Karla Dvořáčka zpívala v autorské
divadelní inscenaci Dodo Gombára
Vizovický zázrak, kterou uvedl zdejší
divadelní soubor, složený z vizovických ochotníků. V současné době
ji můžete slyšet v nové úpravě jako
součást repertoáru zlínsko-vizovicko-sudoměřické kapely Mirečkovi
sekeráše.
Jana Pluhařová, red.

1. Ty vizovské zvony
slyšet na vše strany,
bim, bam, aj ten malý
Pánaboha chválí.

3. A dyž večer bláňá,
cérkám na noc zvóní,
dyž sú s galánama,
věneček že zróní.

2. Každý svoju bláňá,
klekáňový zrána,
ať pán, lebo chudý,
do práce ich budí.

4. Umíráček spíchá
na kerchov do ticha,
cingylingy, čujte,
na smrť pamatujte!

Vybráno ze sbírky Metoděje Bakaly Valašské písně (Zlín 2005)

Malé příběhy ze zámku
Těžítko hraběte Viktora

Nenápadná bronzová soška psa na pracovním stole hraběte Viktora Boos-Waldecka stojí mezi ostatními
předměty trochu stranou pozornosti. Nebo spíš stála…
dokud se do zámku nevypravila skupina nevidomých
a slabozrakých, a plastiku rotvajlera nedostal jeden z návštěvníků do ruky, aby si ji mohl „prohlédnout“ hmatem.
„Proč má ten pes pohyblivou čelist?“, zeptal se průvodkyně. „On má pohyblivou čelist???“ překvapeně odpověděla a sošku si zblízka prohlédla svýma vidoucíma
očima. Citlivé prsty tu totiž objevily něco, co běžnému
zraku zůstalo dlouhé roky skryto. Díky speciální pro-
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hlídce pro zrakově postižené návštěvníky už teď víme,
že soška sloužila nejen jako těžítko, ale i jako držátko
na tužku, kterou Viktor psával své záznamy do účetních
knih. Ale to už je zase jiný příběh…
Jana Pluhařová
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Hudební klub (17. 9. 2020)
„Zákulisí Petra Michálka“

Ředitele Městského divadla Zlín Petra Michálka znám
10 let, tj. od doby, kdy vyhrál konkurz na ředitelské místo.
Zde v divadle máme také zázemí s Hudebním klubem Zlín,
provozující pořady s publicistou Jiřím Černým v Dílně / Divadélko v klubu /. Naše spolupráce byla od začátku pracovně i osobně velmi vstřícná. Bylo jen otázkou času, kdy
se domluvíme na pořadu ve vizovickém Hudebním klubu.
Večer „Zákulisí Petra Michálka„ bylo vtipné a otevřené
povídání - o jeho cestě za divadlem z Hradce Králové, přes
ochotnické divadlo, studium na JAMU v Brně, ředitelování
v divadle v Děčíně, až po MD Zlín. Dozvěděli jsme se, že
divadlo má 100 zaměstnanců toho 23 herců, o vzniku jeho
autorských velmi úspěšných inscenací: Ovčáček čtveráček, Blackbird, Jednou budem dál, i o jeho poznávání
divadel v New Yorku.

Vojtěch Szabó a Kateřina Michálková

Čenda Imrýšek s Petrem Michálkem

To, co dotváří naše Hudební kluby je hudba, kterou
připraví host. Tento večer to byla především hudba jeho
kamaráda, vynikajícího akordeonisty Vojtěcha Szabó, se
kterým zpívala žena Petra Michálka – Kateřina, herečka
zlínského divadla, také skvělá zpěvačka.
Na závěr divadelně hudebního večera byly otázky
na P. Michálka, ve kterých odpovídal na jeho novou roli –
kandidaturu do Senátu za Zlínsko. „Nestačí psát jen politické kabarety, má-li se něco změnit, musí do politiky vstoupit noví lidé.
Jan Imrýšek

Městská knihovna Josefa čižmáře informuje
Doba covidová nám přináší neustálá překvapení. I to co je teď jinak,
může být v době, kdy čtete tyto řádky opět jinak. U nás však si můžete
stále půjčovat nové knihy a těší nás,
že se k nám hlásí stále noví čtenáři.
Snažíme se pro Vás nakupovat čtivé tituly a také nám hodně pomáhá, když nám sami navrhnete tituly,
o které máte zájem.
Pro naše malé čtenáře jsme zakoupili knihy „Kouzelné čtení“. Je to
čtení pro děti a jejich rodiče s interaktivní tužkou, mluvícími knihami
a hrami. Můžete se s dětmi vydat
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pátrat po záhadách lidského těla,
provést je pohádkovým světem, objevovat daleký vesmír nebo si společně zazpívat písničky. Knihy obsahují i kvízy různých obtížností, takže
na testování vědomostí se rozhodně
nezapomnělo.
Pro dlouhé podzimní večery jsme
pro Vás připravili na půjčení domů
stolní hry pro celou rodinu. Zkuste si
večer u televize nebo počítače vyměnit za příjemné posezení u stolu
a hraní s dětmi. Možná budete překvapeni, co zajímavého se ten večer
dozvíte.

A jaké knihy doporučuje na dlouhé podzimní večery naše věrná čtenářka Emilie K?
Více info na
www.knihovnavizovice.cz
Mgr. Blanka Krejcárková
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THE BACKWARDS
BEATLES SOLO YEARS

V úterý 22. září 2020 jsme si skvěle užili koncert jednoho z nejlepších Beatles revivalů na světě, košické
kapely The Backwards, která je dvojnásobným vítězem
Světového Beatlefestu v New Yorku (1998 a 2003).
V Domě kultury Vizovice se představili svým novým
projektem Beatles Solo Years. Na koncertě zazněly vedle největších hitů také průřez nejznámějších songů
jednotlivých členů Beatles. Ty vznikly po rozpadu legendárního uskupení: Woman, Stand By Me, Hope Of
Deliverance, My Sweet Lord, Got My Mind Sea On You,
La-De-Da, Mull Of Kintyre atd.

Skupina příjemných mladíků strhla pozornost každého návštěvníka nejen dokonale vypracovaným zvukem,
ale i svým smyslem pro detail nejen co se týče oblečení,
účesů, ale i celkovým vzhledem a show na pódiu. Atmosféru 60. let jim také pomohl navodit autentický zvuk
použitím originální hudební aparatury kvalitních značek,
jako je Rickenbacker, Vox, Ludwig, Höfner, Gretsch atd.
No prostě jedním slovem pecka. Všichni návštěvníci si to skvěle užili a kapela si pochvalovala, jak se jim
po delší době u nás skvěle hrálo. Tak musíme doufat, že
se kultura ve Vizovicích nezastaví a že se sejdeme zase
na koncertech, divadlech, přednáškách, zábavách apod.
a že všechny pořady si zachovají svou vysokou úroveň.
Pracovnice Domu kultury

Letní kino ve Vizovicích
Letošní léto bylo poněkud zvláštní, a tak trochu rozpačité. Dnes už víme, že to bylo vlastně jakési koronavirové mezičasí. Snad taky proto nám obě letní kina
(Kinematograf bratří Čadíků a Letní kino Kinokavárny
Vizovice) pořádané uprostřed a na konci prázdnin léto
ještě více zpříjemnily. A jak je patrné z fotografií Petra
Jaroně, pořízených na jednom z filmových představení
v srpnu za kulturním domem, všichni si ho moc užívali.
red.
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závěrem

FEJETON
Zde vám dáváme pro inspiraci malý návod, jak napsat fejeton. Je to ale především prostor pro vás, obyvatele
Vizovic, kde velmi rádi otiskneme vaše vlastní úvahy a zamyšlení. Těšíme se na ně!

Studna
Tolik toho od života chceme. Člověk je tvor neskromný a nevím, proč tomu tak je. Snad má kdesi v hluboké
černé studni, úplně na dně, tam, kde pohádková žába
hlídá pramen ze skály, snad tam má dobře ukrytou pradávnou vzpomínku na zahradu v Edenu, kde mu bylo
dobře. A dobře mu tam bylo až do chvíle, kdy počal rozmlouvat s hadem a to se mu vymstilo. Pak už jen zaplál ohnivý meč v rajské bráně a od té chvíle se všechny
naše lidské touhy pekelcují tímto světem, hledají útěchu
a tolik toho chtějí od života.
Začínáme už v dětství. Nedospělé touhy jsou veliké,
barevné a omluvitelné, protože život se zdá nekonečný
a dětské starosti jsou lehounké jak velicí růžoví nafukovací sloni na obloze, když právě zapadlo slunko.
Děti říkají své touhy dospělým a to říkání je plné důvěry. Dcera mi nedávno prozradila, že by si úplně nejvíc ze
všeho přála oblek pro strážce vesmíru. Koukal jsem na ni
hloupě. Jednak jsem si jako dítě nic podobného nepřál –
byla to doba, kdy se přestaly vyrábět dřevěné koloběžky
a v obchodech se objevily nové, kovové a s tapecírovaným sedátkem - , a jednak jsem zhola nevěděl, co to
dobré dítě po mně žádá. Zatímco já jsem si jako šestiletý
hlídal auto na setrvačník a průhledné kostky stavebnice,
protože pouze v nich se dala v domech dělat okna, tři
desetiletí na to chce dítě strážit vesmír. Nevěděl jsem
co, a tak jsme šli do cukrárny, objednali jahody se šlehačkou a ve chvilce důvěry u skleněného stolku jsem
se dověděl, že si na chodbě školky dali s Lukášem první
pusu. Strážkyně vesmíru mi to řekla s naprostou samo-

zřejmostí, koukala přitom šibalsky a rukáv jsem jí musel
otřít do ubrousku, protože neustrážila šlehačku.
Jak člověk stárne, přeje si stále častěji věci prosté
a nesplnitelné, trápí se svými touhami a po ulicích chodí
s plachostí laně. Tou nejprostší lidskou touhou je nepatrný kousíček štěstí. A to je zapeklitá věc. Rozumný jedinec ví, že věci prosté a voňavé, jakými jsou láska, štěstí a trocha té radosti, nejsou ke koupení, nerostou ani
v létě na loukách ani v zimě ve vytápěných sklenících,
ale nezbývá, než je hledat. Chcete-li, naučíte se ve škole
všemu. Lidstvo už zná vzorec hmoty, z raketoplánu kouká čočkami moderní optiky na zemský povrch a vytváří jeho plastickou mapu, umí vzít z těla nemocné srdce
a nahradit je srdcem zdravým a z jedné ovce udělat druhou naprosto stejnou. Ale žádný kantor vám od tabule
nepoví, jak ke štěstí přijít. Není v tabulkách, nemá chemický vzorec, nespatříte je elektronickým mikroskopem
a nedá se vypočítat.
Chceme toho od života tolik. Jíst jahody se šlehačkou,
hrát si s autem na setrvačník, strážit vesmír a občas dát
někomu pusu. A nalézt cestu k té hluboké černé studni,
kde úplně na dně u pramene s pohádkovou žábou je
pravzpomínka na zahradu v Edenu, kde nám bylo dobře.
Pak stačí držet se pevně oběma rukama řetězu od rumpálu a neztratit směr.
z fejetonů Marka Buše, náměšťského kastelána,
vybrala Jana Pluhařová

Vzpomínáme
26. 10. 2020 uplynulo 10 let
od úmrtí mé manželky,
maminky, paní

Marty Hořelkové
S láskou vzpomínají manžel, synové s rodinami
a sestry.
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inzerce – pozvánky

Město Vizovice pořádá

LEGENDA O HVĚZDĚ
30. 11. 2020 v 16 hodin
DŮM KULTURY VIZOVICE

LEGENDA O HVĚZDĚ
je líbezné vánoční povídání o
narození Ježíška a o tom, co se
stalo v Betlémě před dávnými časy,
děti zahrají pasáčky i tři krále a
zazpívají si mnoho koled a dozví se
o vánočních zvycích a říkadlech.

30

VSTUP ZDARMA
HRAJÍ:
Eva Hrušková
Zdeněk Rohlíček
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inzerce

UPOZORNĚNÍ
BESEDA S DŮCHODCI
pořádaná již tradičně
na závěr roku
Komisí pro občanské
záležitosti při MěÚ Vizovice
je v letošním roce 2020
z důvodu pandemie koronaviru

ZRUŠENA!

POSTELE
MATRACE
ROŠTY
Dlouhá 174 | Slušovice
tel. 792 779 906

www.hm-studio-slusovice6webnode.cz
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DŮM KULTURY VIZOVICE

PROGRAM - LISTOPAD 2020
MOC A SILA HYPNÓZY – JAKUB KROULÍK

5.11.

Interaktivní přednáška s nepřehlédnutelným specialistou Jakubem Kroulíkem, který nejen předvede praktické
ukázky sugesce a hypnózy na dobrovolnících z publika, ale bude o svém umění hovořit podrobněji.

17:00

PŘEDNÁŠKA

DŮM KULTURY | Předprodej vstupenek v papírnictví Pavelka a Informačním centru za 220 Kč.

10.11.

VERNISÁŽ VÝSTAVY MORAVA SOBĚ
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Morava.

17:00

VÝSTAVA

VÝSTAVNÍ PROSTORY TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA | Výstava otevřena do 3. 12. 2020.

10.11.

MORAVA SOBĚ
Absolventský koncert žáků a souborů ZUŠ Morava.

18:00

KONCERT

DŮM KULTURY | Předprodej vstupenek v papírnictví Pavelka a Infocentru za 50 Kč, online www.dkvizovice.cz.

20.11.

DÁMSKÝ VEČÍREK - Nao Higano – japonské balady, přednáška – pleť s Tiande, vystoupení Vizovických
mažoretek, módní přehlídka Jitky Jarmarové, Evens dance, módní přehlídka Butiku Lenky Koláčkové.

17:00

PŘEDNÁŠKA

DŮM KULTURY | vstupné 130 Kč

21.11.

TANEČNÍ ZÁBAVA – KAPELY FOCUS A KŘÍDLA

KONCERT

Bohaté občerstvení zajištěno.

20:00

DŮM KULTURY

24.11.

TAJNÉ NAUKY STAROVĚKU II. DÍL

17:00

Další díl přednášky Radka Kubly.

PŘEDNÁŠKA

KAVÁRNA DOMU KULTURY | vstupné dobrovolné

30.11.

LEGENDA O HVĚZDĚ

16:00

Divadelní představení pro děti. Hrají Eva Hrušková a Zdeňek Rohlíček. Vánoční povídání o narození Ježíška.

DIVADLO

DŮM KULTURY | vstup zdarma

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY DK VIZOVICE
WWW.DKVIZOVICE.CZ

