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Skupina požárníků, 1. máj 1975

Vážení občané,
na svém březnovém jednání zastupitelé
města schválili dva důležité strategické
dokumenty pro budoucí rozvoj města,
a to Program rozvoje města Vizovice
2021 – 2027 a Plán rozvoje sportu města Vizovice 2021 – 2027. V dokumentu
Program rozvoje města jsou zakotveny
rozvojové priority města pro další období, je hlavním nástrojem řízení rozvoje města a vznikl na základě poznání
situace ve městě, názorů a potřeb občanů. Dokument obsahuje analytickou
a návrhovou část. V rámci analytické
části byly určeny silné a slabé stránky
rozvoje města a také jeho možnosti
a ohrožení. Při tvorbě dokumentu bylo
využito dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo hodně občanů našeho
města, a výsledky jsou také součástí
tohoto dokumentu. Návrhová část popisuje, jak se bude město měnit a zlep-

šovat a uvádí soubor představ a priorit
města. Byly stanoveny dlouhodobé
strategické cíle, kterými jsou: rozvoj
technické a dopravní infrastruktury,
rozvoj občanské vybavenosti, podpora
volnočasových aktivit, péče o životní
prostředí a komunitní život ve městě.
Plán rozvoje sportu obsahuje vymezení oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany
města. Plán rozvoje sportu vychází
z Programu rozvoje města. Oba tyto
strategické dokumenty jsou zveřejněny
na webových stránkách města v sekci
Město/Strategické dokumenty.
Přejeme vám spokojený čas přicházejícího léta.
Vedení města

Vážení čtenáři,
pojďte s námi tvořit naše Vizovské noviny. Máte námět na článek, dotaz do ankety zastupitelům, staré fotografie, texty nebo informace, které by mohly 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

Vnímáte důležitost zavedení kanalizační a vodovodní sítě
do místní části Chrastěšov? Jak se k dané problematice
jako zastupitel, zastupitelka města Vizovice stavíte?
Vybudování vodovodu a kanalizační
sítě do m.č. Chrastěšov by mělo být
jednou z hlavních priorit v následujících letech. Zásobování vodou je základním předpokladem pro spokojený
život obyvatel Chrastěšova. Současně
s přivedením vody a kanalizace by bylo
vhodné zajistit i plyn a sítě elektronických komunikací. Pokud se toto neprovede v rámci jedné akce, nebude ve
finančních možnostech města přivést
později tyto sítě odděleně.
Jan Špaňhel
Je to jedna z mnoha položek uvedených v Plánu rozvoje Vizovic na období
2021-2027. U drtivé většiny takových
strategických investic se snažím vnímat
velikost investice ve vztahu k množství
občanů Vizovic, kterých se přímo dotýká. Důležité je pro mě i to, jak dlouho jsou již takové strategické investice
zvažovány minulými i dnešním zastupitelstvem v plánovaných investicích
města. Osobně tuto akci mezi ostatními
položkami objemově větších investic
nevnímám jako prioritní. Prioritu proti
ostatním by mohla získat dostupností nějaké významné dotace. Ale tento
parametr prioritizace platí obecně pro
všechny strategické investice.
Jaroslav Kulhánek
Obyvatelé Chrastěšova – zejména ti
s kopanými studnami, pociťují nedostatek vody a také problém s její kvalitou. Přestože rok 2020 byl za posledních deset let nejdeštivější, dlouhodobý
trend je jasný – vody ubývá a zatímco
povrchová voda se doplňuje snadno
a rychle, doplňování vody podzemní je
otázkou desítek let. Město by tedy mělo
být připraveno problém Chrastěšova
s vodou řešit. Prvním krokem, který
již byl podniknut, je zadání zpracování
studie na vybudování vodovodu. Samotné provedení je záležitost finančně
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velmi nákladná, neumím si představit
její realizaci bez dotace.
Jindřich Návrat
V roce 2022 bude zpracovaná projektová dokumentace pro výstavbu vodovodu na Chrastěšov, která pomůže v rozhodnutí zastupitelstva města, zda, kdy
a za jakých finančních nákladů bude
možné vybudování vodovodu zrealizovat. Stejně tak by se mělo vedení města zabývat řešením problému absence
kanalizační sítě na Chrastěšově. Díky
této absenci dochází k velkému zatížení
krajiny Chrastěšova ne vždy kvalitními
čističkami a septiky. Absence kanalizace
bude do budoucna klást stále větší nároky na občany Chrastěšova, z pohledu
ochrany životního prostředí, v nákupu
a instalaci co nejkvalitnějších zařízení
pro čištění odpadních vod. Vzhledem
k finanční náročnosti obou akcí však
bude nezbytné hledat nejenom zdroje
financování, ale možná také, s pomocí
odborníků, další způsoby řešení tohoto
problému.
Alena Hanáková
Zavedení kanalizační a vodovodní sítě
do místní části Chrastěšov považuji
s ohledem na rostoucí výstavbu domů
v této městské části za důležitou. Výstavba kanalizace je jistě důležitým
krokem k ochraně životního prostředí
a samozřejmě usnadní život místním
obyvatelům. Danou problematikou
se bude zabývat Zastupitelstvo města
Vizovice na svém zasedání dne 24. 5.
2021. Pevně věřím, že mezi zastupiteli
najde tento projekt většinou podporu.
Já osobně ho ráda podpořím.
Zuzana Štalmachová
Zajištění vodovodu a kanalizace v místní části Chrastěšov považuji za nezbytné, neboť takovéto životní podmínky
jsou naprostým standardem, a o jejich

důležitosti není třeba vůbec debatovat.
O čem je třeba debatovat je forma řešení – zda lokální zdroj nebo „dálkové“
vedení? Já bych preferoval lokální řešení, tedy nalezení dostatečného zdroje
pitné vody (např. magnetickou rezonancí, která je schopna určit i vydatnost pramene) a vybudování úpravny
vody. Pro přečištění odpadních vod využít kořenovou čističku odpadních vod
(KČOV) založenou na mokřadních
rostlinách, které svými kořenovými
systému odpady z vody spotřebují pro
svoji výživu a vodu tak vyčistí. KČOV
jsou ideálním řešením právě pro odlehlé lokality. Přečištěné vody se následně
odvádějí do potoka či jiných povrchových vodotečí. Případné investice do
velice dlouhého potrubního vodovodu
a kanalizace považuji za neefektivní.
Lokální zdroj pitné vody a ekologické přečištění odpadních vod v daném
místě považuji za efektivní a rozumné
řešení potřeb relativně odlehlé lokality.
Martin Déva
Rozvoj technické infrastruktury, včetně vodovodní a kanalizační sítě je důležitý pro celé Vizovice. Tato síť však
není kompletní a postupně se doplňuje
a opravuje. V minulých letech se podařilo realizovat prodloužení vodovodu
na Těchlově, doplnění vodovodu na
Razově, kanalizační přípojku bytového
domu č.p. 917 na ulici Tyršova, doplnění kanalizace na ulici Mlýnská, opravu
kanalizace ve čtvrti A.Háby. V letošním
roce jsme schválili vyčlenění finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu vodovodu na Chrastěšov. Zpracovatel PD
je již vysoutěžen a dokumentace bude
hotová v příštím roce
Silvie Dolanská
Ve volebním období 2010 – 2014 město Vizovice realizovalo část chybějícího
Vizovské noviny 03/2021

stavili rodinné domy. Aby získali pitnou vodu, tak si každý musel zajistit
přístup ke zdroji podzemní vody. A zde
se po letech, v rámci globálních změn
klimatu objevuje problém, znamenající
úbytek této životadárné tekutiny, kdy
se řada domů na Chrastěšově v posledních letech potýká s jejím nedostatkem.
V roce 2019 jsem na zastupitelstvu města Vizovice inicioval otevření této letité
problematiky, a to hlavně vodovodu,
protože je zakreslen v Územním plánu
našeho města a jsem rád, že pro rok
2021 byla z rozpočtu města vyčleněna
finanční částka na zpracování projektové dokumentace, která bude obnášet
časovou náročnost v horizontu několika měsíců… Co však bude největší

úskalí? Finance. Samotný vodovod
spolkne několik desítek miliónů a bez
dotace, která by podpořila tuto akci,
se město Vizovice neobejde. Nyní běží
dotační Výzva z Ministerstva zemědělství pod názvem „Podpora opatření
pro snížení negativních dopadů sucha
a nedostatku vody I“, kde je předpokládaná alokace finanční podpory ve výši
50 – 70%. Podání žádostí o dotaci však
končí na konci září 2021. Vzhledem
k současné rozpracovanosti „Projektové dokumentace“ musíme věřit, že do
budoucna snad budou vyhlášeny další
„Dotační výzvy“, aby město Vizovice
získalo část peněz pro realizaci. Osobně
jsem pro podporu tohoto projektu.
Roman Persun

Ocenění dárců krve
Český červený kříž (ČČK) uděluje zlatou medaili prof.
MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40
bezpříspěvkových odběrů. S potěšení jsme přijali zprávu,
že zlatou medaili prof. J. Jánského v roce 2020 obdrželi také
občané Vizovic. Paní Jiřina Gondeková, pan Jiří Pšenčík a pan
Marek Polách. Vyznamenaným poděkovaly při společném
setkání v pondělí 31. května 2021 na Radnici starostka Silvie
Dolanská a místostarostka Alena Hanáková. Vyjádřily tak
svou úctu a obdiv všem, kteří se rozhodli darovat svou krev
pro záchranu lidských životů. Všem oceněným patří naše
velké díky!
red.
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vodovodu a kanalizace v objemu 42
mil. korun, přičemž velkým úspěchem
byla dotace z Ministerstva zemědělství
ve výši 30 mil. korun. Investice, která byla nesmírně důležitá z pohledu
povinnosti odkanalizování 2/3 města,
jinak by městu hrozily případné finanční sankce. Investice, která sice není na
první pohled vidět, ale o to větší má
váhu, protože naplňuje ty nejzákladnější potřeby člověka v 21. století – mít
veřejný vodovod a zároveň se ekologicky zbavit odpadních vod. Nedílnou
součástí našeho města je místní část
Chrastěšov, byť je vzdálena od města
3,3 km, tak přesto patří Vizovicím. Je
zde řada místních starousedlíků, ale
i nových spoluobčanů, kteří si zde po-

z radnice

Dopravně bezpečnostní výtvarná soutěž

Město Vizovice vyhlásilo dne 19. února 2021 výtvarnou soutěž pro děti
s dopravní tématikou „V autě se vozím
rád, sedačka je můj kamarád“. Cílem
soutěže bylo připomenout nebezpečí,

která hrozí každému, kdo nedodržuje pravidla silničního provozu, a tím
přispět k výchově nejmladší generace
– účastníků silničního provozu. Výchovně-vzdělávací akce působí u dětí

na jejich pocit osobní odpovědnosti
za zdraví a život při účasti v silničním
provozu. Tematickou výchovou dětí je
působeno na snižování nehodovosti,
úrazovosti účastníků silničního provozu a výchovu nové odpovědnější
generace chodců, cyklistů a řidičů. Do
soutěže se zapojilo 22 dětí ze ZŠ a MŠ
Všemina, 25 dětí ze ZŠ a MŠ Jasenná,
10 dětí ze ZŠ Neubuz a 4 děti ze ZŠ
Slušovice. Na základě výběru (hodnotící komise) byly 1. června 2021 předány všem zúčastněným věcné ceny,
které zakoupilo město Vizovice, Ministerstvo dopravy ČR oddělení BESIPU
a Zlínský kraj.
Soutěžní obrázky si může veřejnost
prohlédnout v budově Hasičské zbrojnice ve Vizovicích.
Všem účastníkům soutěže ještě jednou děkujeme, oceněným gratulujeme
a již teď se těšíme na další výtvarná dílka při příležitosti dalšího ročníku.
JUDr. Terezia Zlámalová,
vedoucí odboru dopravy a SH

Výběr z usnesení Rady města Vizovice
Vážení čtenáři,
i v tomto čísle pokračujeme ve výběru usnesení zastupitelstva
a rady města Vizovice. Opět se nejedná o úplný přehled, ale
pouze o redakční výběr nejdůležitějších bodů. Do uzávěrky
čísla máme k dispozici usnesení Rady města z období 12.4.,
22.4. a 3.5.2021. Všechny aktuální usnesení najdete na webu
města www.vizovice.eu nebo na úřední desce
Na Radě města bylo schváleno následující:

• čerpání investičního fondu pro Technické služby na výstavbu parkoviště na ulici Tyršova, na opravu komunikace na ulici 3. května
• prominutí dluhu na nájemném ve výši 3.149 Kč za období prvního čtvrtletí roku 2021 za pronájem nebytových prostor určených k podnikání v budově č. p. 14
v k. ú. Chrastěšov (Chrastěšovská hospoda) v souvislosti s dopady vyhlášeného nouzového stavu.
• udělení finančního ocenění dárcům krve v roce 2021,
kteří obdrželi medaili Prof. MUDr. Jana Janského, a to
ve výši 1.500 Kč za získaní zlaté medaile.
• souhlasila s podáním žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci Programu „014D26 Dotace pro jednotky
SDH obcí“ vyhlášeného Ministerstvem vnitra – gene-
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•
•
•

•
•

rálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR
pro rok 2022, výzva JSDH V1 2022 – Pořízení cisternové automobilové stříkačky dle podmínek vyhlášeného
dotačního programu.
výběr nejvýhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce
a prodloužení chodníku ulice 3. května“ od firmy PORR
a. s.,
výběr nejvýhodnější nabídky na akci „Oprava střechy
budovy č. p. 1194 ve Vizovicích“ od firmy H & B delta,
s.r.o.,
místní úprava provozu na veřejné přístupné účelové
komunikaci 15u – Palackého náměstí v obci a k. ú.
Vizovice, dle předložené situace místní úpravy provozu,
s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu
v dané lokalitě.
výběr nejvýhodnější nabídky na akci „ZŠ Vizovice –
rekonstrukce větrání kuchyně“ od firmy INSTOP, spol.
s r. o.,
výběr nejvýhodnější nabídky na akci „Projektová
dokumentace – Vodovod v k. ú. Chrastěšov, Vizovice“
od firmy AQUION s. r. o.
red.
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Město Vizovice se zapojilo do společného projektu Mikroregionů Vizovicko a Slušovicko „Kompostéry do zahrad 2“,
žadatelem o dotaci byl Mikroregion Slušovicko a získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí, na pořízení
kompostérů pro rodinné domy. V rámci tohoto projektu bylo
Městu Vizovice dodáno 200 ks kompostérů a 1ks kontejneru
na textil.
Kompostéry jsou uloženy v areálu Technických služeb
a v případě zájmu z řad občanů budou vydány na základě
uzavření smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí doby 5 let, což je
doba udržitelnosti projektu, se stanou bezúplatně majetkem
vypůjčitele, tedy občanů.
Zájemci o kompostéry mohou zaslat poptávku na adresu:
Technické služby města Vizovice, p. o.,
Zlínská 372, Vizovice 763 12 nebo straka.tsmv@seznam.cz
Mikroregion Vizovicko se zapojil do projektu „Zlepšení separace odpadů v obcích Mikroregionu Vizovicko“ a získal
dotaci z Operačního programu Životní prostředí, na pořízení

nádob na tříděný odpad pro rodinné domy v 5 obcích Mikroregionu Vizovicko.
V rámci tohoto projektu byly městu Vizovice dodány nádoby:
Nádoby o objemu 120 litrů na papír		
(50 ks)
Nádoby o objemu 240 litrů na papír
(75 ks)
Nádoby o objemu 120 litrů na plasty
(50 ks)
Nádoby o objemu 240 litrů na plasty
(50 ks)
Nádoby o objemu 120 litrů na BIO 		
(50 ks)
Nádoby o objemu 240 litrů na BIO 		
(50 ks)
(V závorce maximální počet kusů, které jsou k dispozici)
Občanům budou nádoby předány na základě uzavření smlouvy o výpůjčce s tím, že po pěti letech přejdou bezúplatně do
jejich vlastnictví.
Zájemci o nádoby na tříděný odpad mohou zaslat poptávku na adresu: Technické služby města Vizovice, p. o., Zlínská
372, Vizovice 763 12 nebo straka.tsmv@seznam.cz
Ing. Ivan Straškraba

Termíny svozu komunálního odpadu,
plastů, tetrapaku a papíru
Rok 2021

Komunální odpad

PET

Papír

Sklo

červenec

6,7,13,14,20,21,27,28

12

26

14.28

srpen

3,4,10,11,17,18,24,25,31

9

23

11.25

září

1,7,8,14,15,21,22,28,29

6

20

8.22

úterý, středa

pondělí

pondělí

středa

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

Odpadové nádoby pro rodinné domy

napsali
z radnice
jste nám

Napsali jste nám...
Chráněný strom

Myslím, že většina našich spoluobčanů netuší o chráněném
stromu v našem městečku. Každoročně probíhá evropská
i česká větev soutěže o Strom roku. Vítěz na základě internetového hlasování může získat finanční odměnu na údržbu
a péči o předmětný strom. Jednou z podmínek pro přihlášení
je také napsat příběh o Stromu.
9. 1. 1996 byla za chráněný strom – Orgánem ochrany
přírody a krajiny pod záštitou MÚ Vizovice vyhlášená polní
hrušeň – výška 13 m, obvod kmene 322 cm, ochranné pásmo
11 m. Najdete ji na konci Polní ulice, těsně před posledním
domem na levé straně. Momentálně to vypadá, že od vyhlášení město na naší hrušeň zapomnělo. A to by mohlo zajímat soutěžící, aby případné vítězné peníze byly použity na
záchranu zanedbaného stromu. Apropo, porovnejte stav péče
o památnou lípu na ulici Růžové, která je „na očích“. Chci
tímto na hrušeň v ulici Polní upozornit. Takových stromů
mnoho v České republice nenajdete.
Ing. Petr Augustin

ad. Vizovské noviny 02/2021

Vizovské noviny před časem získaly díky nové grafické úpravě čtenářsky přívětivější podobu. A tak si v nich zase rád počtu. V druhém čísle tohoto ročníku mě jako člena finančního
výboru zastupitelstva nejvíc zaujala anketa mezi zastupiteli
k letošnímu rozpočtu (str. 4 – 5.) Jejich názory pro mne nebyly překvapením – odpovídaly jejich profesnímu a zájmovému
zaměření. Nepřekvapil mě ani názor p. Pavla Skalky (Politické
hnutí ANO 2011), zůstává v něm konzistentní. A rozhodně
mu neupírám právo považovat dotaci pro Římskokatolickou
farnost Vizovice ve výši 240 tis. Kč za příliš vysokou. Ostatně
i já si myslím o některých položkách rozpočtu města, že by
mohly vypadat jinak. Nechci ale přejít některé zavádějící formulace v článku.
Formulace „sanovat provozní výdaje katolické církve“ vyvolává dojem, že peníze z městského rozpočtu půjdou na nákup svíček, mešního vína, či dokonce plat faráře. Podle uzavřené smlouvy je dotace určena „na opravu elektroinstalace
a restaurování hlavního oltáře a lavic v kostele sv. Vavřince
ve Vizovicích“. Což určitě není běžný provoz, spíše záchrana
toho, co se kvůli nedostatku finančních prostředků nemohlo
opravovat dřív. Ve všech třech případech jde o pokračování akcí započatých vloni nebo předloni. A zejména oprava
elektroinstalace v loňském roce vybudila farníky k velkému
zapojení do pomocných, ale i odborných prací. Byly to stovky
brigádnických hodin. Farnost tedy nečeká jen na peníze, které odněkud „spadnou“.

8

Připomínám, že kostel neslouží jen farníkům. Je nejvýznamnější nestátní kulturní památkou ve městě. A jako člen
Kruhu přátel hudby vím, že koncerty se pořádají v kostele za
daleko lepších finančních podmínek než v zámku spravovaném Národním památkovým ústavem. Farnost také hradí
provoz komunitního centra, které supluje neexistující městské zařízení tohoto typu. (A za jeho užívání nevybírá žádné
poplatky, jak určují podmínky dotace na jeho výstavbu.)
Za nemístné považuji spojovat financování oprav s tzv. restitucemi. Náhrady za nevydaný majetek nemají být z principu
určeny na opravy, ale na investice na zajištění provozu církve
v budoucnu.
A na závěr: když jsem o této věci diskutoval se členy pastorační rady farnosti, vždy zdůrazňovali vděk za to, že zastupitelstvo většinou hlasů svých členů dotaci schválilo. Jejich
poděkování rád tlumočím.
Vít Sušila
PS: Ještě jsem chtěl připojit poznámku o vztahu politiků
a mravnosti (zejména co se dotací týká), ale tu si odpustím.
Vizovské noviny 03/2021

Skoro měsíc mne trápily bolesti, které se stupňovaly, nepomohly ani prášky ani injekce, a tak mne můj obvodní lékař
MUDr. Remeš doporučil na léčbu infusemi v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích.
Zatím jsem tuto nemocnici poznal z odběrů krve a kontrol na cukrovku. Jednou při této kontrole zjistili, že elektrokardiogram signalizuje závažnou srdeční vadu, možná na poslední chvíli mne rychlou sanitkou poslali do Zlína a v Baťově
nemocnici mi voperovali kardiostimulátor. To jsem si poprvé
na vlastní kůži ověřil jak důležitá je Nemocnice milosrdných
bratří pro občany (nejen)Vizovic.
Nyní jsem měl příležitost poznat fungování tohoto zařízení desetidenní hospitalizací za účelem léčení ischiasu.
Vzal jsem to zároveň jako příležitost pro kronikáře Vizovic
k získání poznatků pro zápis v kronice. Hned po dvou dnech
pobytu a léčby se můj stav natolik zlepšil, že jsem mohl, také
s ohledem na charakter mého onemocnění, denně chodit na
vycházky do nemocniční zahrady, která mne zcela uchvátila. Jarní rozkvétající příroda konce dubna prvních májových
dnů ve mně vyvolávala silný pocit, že nejsem v nemocnici, ale
v lázních. Přestože je nemocnice a zahrada těsně vedle frekventované Zlínské výpadovky, silné zdi barokní stavby velmi
účinně čelí hluku z vozovky. Zahradu lze doslova označit jako
oázu klidu. Podařilo se mi denně v zahradě nachodit 2 až 3
km. Překvapila mne ale sportovní postava maratonského běžce, který – jak jsem zjistil – v podvečer naběhal v zahradě 20
km.
Ačkoliv nejsem náboženský fanatik, tak přiznávám silný
duchovní účinek barokního prostředí nemocnice, sousedství zámku i kostela na probíhající uzdravení. Není to jen architektura nemocnice a přilehlých staveb, ale historie, která
z nich přímo vyzařuje. Vzpomněl jsem si i na památnou lékárnu, která byla v nemocnici, a lékárníka pana Mgr. Žabku,
s kterým jsem se přátelil. Vím, že vyvíjel tlak na vznik této
zahrady a zdůrazňoval potřebu laviček nejenom v nemocniční zahradě (tady má každá lavička svého dárce), ale i v celém městě. Napadá mne ještě celá řada osob a příběhů, které
umocňují léčebný účinek tohoto místa, ale chtěl bych se věnovat současnosti.
Od března minulého roku nastalo mimořádné období
světového rozměru. Pandemie Covid 19. Největší zátěž padla
na zdravotnictví. Jedno z „bojišť “ bylo i v nemocnici Milosrdných Bratří ve Vizovicích. Celé první patro bylo vyhrazeno pro léčbu pacientů této nebezpečné choroby.
Přes všechny problémy se usměvavé sestřičky a lékaři starali pečlivě o běžné pacienty jako jsem byl já, a o ty, kteří vyžadovali mimořádnou péči. To musí člověk sám prožít, aby
dokázal ocenit jejich práci. Ke zvládnutí provozu v této mimořádné situaci byla určena přísná pravidla celé budovy včetně
zahrady. Například jako jedno antivirové opatření bylo časté
větrání. Ne každý pacient ale má rád otevřené okno, natož
pak procházku po zahradě. To jsem také zjistil. Ale já přesto
doporučuji všem potencionálním marodům, kteří budou mít
to štěstí a budou hospitalizováni v Nemocnici milosrdných
bratří ve Vizovicích, využívat léčebného účinku barokního
prostředí nemocnice i francouzské zahrady plné ptactva a veVizovské noviny 03/2021

verek, s bazénem barevnými rybičkami a exotickou želvou.
Kulatá výročí se oslavují a měla by vést i k zamyšlení.
Ing. Miloslav Vítek kronikář města Vizovice
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napsali jste nám

Barokní léčení ischiasu

-náctiletí sobě

Píšu, protože mě to baví
Viktorie Valendinová, absolventka Základní školy Vizovice
a poměrně čerstvá maturantka, se posunula zase o kousek
dál ve své literární kariéře. Po románech Jezdec a Jezdec 2 jí
nedávno vyšla další kniha, tentokrát autobiografický text s názvem Mistake by Mistake. S Viktorií, kterou kromě psaní baví
i další kreativní činnosti jako hra na klavír či střih videí, jsme
si povídali o jejích literárních začátcích, tvorbě nové knížky
i plánech do budoucna.
Viky, jak ses vlastně dostala ke psaní?
Začalo to už na základní škole. Napadl mě tehdy jakýsi příběh, zapsala jsem ho a pak četla kamarádkám. Viděla jsem, že
se jim to líbí, psaní mě velmi bavilo, a tak jsem pokračovala.
Brzy jsem se rozhodla, že napíšu knížku. Téma bylo jasné;
chtěla jsem, aby kniha pojednávala o něčem, čemu rozumím
a co mám ráda, a to byli v té době jednoznačně koně. Bylo
rozhodnuto. Tak vznikl Jezdec a později i Jezdec 2.
Tvá poslední kniha se ale těch předchozích podstatně liší
– nejedná se totiž již o vymyšlený román, ale o deníkové
zápisky, které zachycující tvé poslední dva roky na střední
škole. Co tě vedlo k této změně?
S nástupem na střední školu se mi změnil život, měla jsem
spoustu nových impulzů a nápadů, o čem psát. Koně už mě
tolik nedrželi, jezdila jsem méně. Nové zážitky se samozřejmě
dostaly do mých textů.
Bylo těžší psát o reálných osobách a o tom, co se doopravdy
stalo, než si příběhy vymýšlet?
Ano, především proto, že jsem nikdy netušila, kam se bude
příběh dále ubírat, jelikož jsem jen popisovala, co se mi stalo.
Nemohla jsem si ho jako například u Jezdce celý předem vymyslet, vyvíjel se postupně se mnou.
Jak knížka vlastně vznikala? Psala jsi každý den?
Vlastně ano, na konci dne jsem si vždy sedla a zpětně si
celý den převyprávěla. Psala jsem hlavně pro svoji kamarádku, se kterou jsem tehdy bydlela a spoustu toho i zažila. Chtěla jsem naše zážitky dostat na papír, abychom se jim někdy
v budoucnu mohly spolu zasmát.
Bylo nutné, aby sis při psaní alespoň trošku vymýšlela,
a udělala tak některé pasáže dramatičtější?
Ani ne. Nebylo to třeba. A taky jsem psala pro svou kamarádku a pro sebe, nemyslela jsem na nějaký literární úspěch.
Je možné si vydáváním knížek vydělat peníze?
Všichni si myslí, že ze mě teď bude milionář, ale tak to
bohužel není. Nakladatelství si berou velkou část peněz a například z první knihy se nám nevrátila ani půlka. Ale já to
naštěstí nedělám pro peníze, píšu, protože mě to baví. Člověk
si psaním těžko vydělá, pokud není úplně známý autor.
Několik měsíců po maturitě jsi strávila v Berlíně a poté
v Austrálii. Co jsi tam dělala?
V Berlíně jsem zůstala osm měsíců. Cítila jsem se po
střední škole docela unavená, a vzhledem k tomu, že mám
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v Německu sestru, jsem tam jela jen na takovou pomaturitní dovolenou. V Berlíně se mi ale zalíbilo a postupně jsem
tam začala chodit na kurzy německého jazyka, poté i pracovat a nakonec se celý pobyt protáhl. Do Austrálie jsem se pak
letěla naučit jazyk, jelikož chci své knihy překládat do angličtiny. Vzhledem k současné pandemické situaci ale bylo docela obtížné tam zůstat, a tak jsem nedávno přiletěla zpátky
do Česka. Momentálně se chystám na studium vysoké školy
v Dánsku.
A jaké jsou tvé literární plány?
Chtěla bych napsat třetí pokračování Jezdce, ale trochu děj
odklonit od prostředí u koní a vymyslet nějaké příběhy, které jsou víc ze života. Jinak mám ještě i další plány, ale s těmi
knížkami je to vždy složité. Třeba mě něco napadne v Dánsku, kdo ví…
Ptal se Mikuláš Zelinský.
Úryvek z knihy
Mistake by Mistake:

„...Za tři měsíce mi bude
devatenáct, to je hrozná
představa, když jsem teprve nedávno s Ariou oslavila
osmnáctiny, a poprvé pila alkohol a poprvé se opila, a pak
přišlo mnoho dalších poprvé a teď si přijdu ani ne tak
zkušená, jako bych se po tom
všem cítit měla...“
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školství

Ohlédnutí za školním rokem v DDM Zvonek
Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice zažil ve svém působení
poprvé školní rok, který proběhl bez dětí. V důsledku pandemie byl omezen provoz natolik, že jsme byli nuceni zrušit pravidelnou činnost v podobě 58 zájmových kroužků pro
děti, mládež a dospělé. Celkem to znamená 576 odmítnutých
účastníků. Nemluvě o zrušených akcích. Snažili jsme se reagovat na stále se měnící situaci a od listopadu jsme otevřeli
některé zájmové činnosti online. Ty probíhaly podle zájmu
do konce školního roku. V polovině roku s námi spolupráci
zahájil Dětský domov a Základní škola Vizovice a přes dopoledne jsme pomáhali dětem při distanční výuce a s úkoly do
školy. Jako dobrovolníky nás děti velmi dobře přijaly a možná
je to i tím, že nás znají z akcí DDM a z kroužků.
Naše sociální sítě a dosah se rozšířil také o YouTube kanál,
kde můžete sledovat plno inspirativních videí. Natáčení videí,
zábavných prostřihů z domečku a naší práce byla zábava, ale
také učení se s technikou. Oslovit vás a vaše děti jsme se snažili i venku, a to za účelem poznat Vizovice a trošku si i zasportovat. V nabídce bylo plno rodinných výzev, venkovních
akcí za jakéhokoliv počasí a sportovní motivace. Troufáme si
říct, že se vám rodinné challange zalíbily, a proto jich bylo
i tolik: podzimní, zimní, velikonoční a jarní. Vše si můžete
zpětně prohlédnout na našem webu ve fotogalerii.
Školní rok pro nás nekončí a už teď je ve vizovickém domečku rušno a připravují se plány na tábory a snad krásné
léto plné zábavy. Těšte se, v dalším čísle Vizovských novin
zveřejníme nabídku kroužků na nový školní rok.
Pracovníci DDM

Zahrada DDM Zvonek má nový plot
Přesně tři týdny byla uzavřena zahrada s dětským hřištěm za
budovou Domu dětí a mládeže Zvonek na Slušovské ulici.
Po tuto dobu probíhaly práce na výměně plotu kolem celého
areálu zahrady. Ve čtvrtek 20. května byl plot hotov. Dětské
hřiště je nyní přístupné veřejnosti, a to v pracovní dny od 9
do 19 hodin, o víkendu od 9 do 18 hodin.
Zahrada se dočkala v zadní části vyvýšené sítě, která brání překopnutí míčů. Vchod na dětské hřiště je také umožněn
novou brankou z chodníku za budovou DDM.
Malina, DDM Zvonek
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Chrastěšov

Z Chrastěšova
Ruku v ruce současného covidového stavu jde i absence jakéhokoliv společenského dění na Chrastěšově, které je jinak
velmi čilé. Na jaře totiž pravidelně pořádáme nejen pro děti
slet čarodějnic a následné stavění máje s velkým opékáním
u piva. Kvůli situaci, která všude kolem nás panuje, jsme se
rozhodli nepořádat letos slet čarodějnic ani žádnou distanční formou a nechali si všechny trumfy na další období, které
v rámci dobrého epidemického vývoje vypadá zatím velmi
slibně. Některé děti a maminky se vyřádily aspoň v pátek
30. 4. na nazdobení máje pestrými stužkami, kterou potom

12

místní svalnatí muži zkušeně postavili. Za odměnu si potom
každý, kdo přiložil ruku k dílu, opekl alespoň v rychlosti malý
špekáček. O krásnou jarní ozdobu naší osady jsme tedy naštěstí díky skvělým sousedům ani letos nepřišli. Kromě toho,
že májka je naším ochráncem obce, tak je dle starých tradic
také symbolem lásky, plodnosti a mládí. Důkazem toho bylo
spousty chrastěšovských polibků pod rozkvetlými třešněmi,
které letos opravdu kvetly konečně zase v pravý čas, jako za
Karla Hynka Máchy.
Petra Motyčková Juráňová
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Jak všichni víme, pandemie COVID má obrovský dopad na
fungování veškerých našich aktivit. Koně se ovšem neptají
a je třeba zajistit péči o ně, i když to není leckdy organizačně
snadné. JS Horymír funguje i v takové době.
V době lockdownu jsme přešli na opatření respektující
nařízení vlády a uzpůsobili jsme režim stáje. Umožnili jsme
dětem z víkendového projektu podílet se na provozu stáje tak,
že podle individuálního rozvrhu mohly chodit i v týdnu. Stále
se děti snažíme zapojovat do pracovních činností, naučit je
kromě práce s koňmi i práci s nářadím. Ve spolupráci s vizovickým skautem jsme vyčistili areál od starého železa.
Všichni se moc těšíme na rozvolnění a plánujeme zase
spoustu akcí pro radost dětí. Nejbližší bude Den dětí, který
už po několikáté pořádáme i s účastí veřejnosti. Organizátoři
již pilně vymýšlí program. V loňském roce byl Den dětí pojat jako Pevnost Boyard, i s nezbytným otcem Fourasem. Ten
měl u dětí obrovský úspěch.
V létě bude prázdninový pobyt u koní s výlety po krásném
vizovickém okolí. Pobyt bychom chtěli spojit s neoficiálními
zkouškami základního jezdeckého výcviku, na které se členové
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JS Horymír připravují. S teoretickou částí mladým nadšencům pomáhá pan Jan Binek, který pro koně a s koňmi žije
celý život. Při praktické části se naši svěřenci učí péči o koně
a základním dovednostem při jízdě na koni.
Část loňských prázdnin byla věnována on-line závodům.
Zde soutěžili jezdci v kategoriích podle věku i náročnosti
a všichni jsme byli pyšní jak dobře si ve velké konkurenci
JS Horymír vedl a doufáme, že loňský úspěch naši soutěžící zopakují.
Na pomyslné ukončení letní sezóny je pořádáno také již
tradiční Dýňobraní. Dýně si děti za pomoci dospělých nasadí
na jaře na našich kompostech. Na podzim si každý svoji dýni
vyřeže a vyzdobí. Dýňobraní je pořádáno také jako akce poloveřejná.
Vánoce uvítáme na Štědrý den zpíváním koled u stromečku a drobnou nadílkou jak pro členy spolku, tak pro koně.
U těchto akcí je čas i nadšení organizátorů samozřejmostí. Dospělí připravují pro děti program akcí, ceny za soutěže
i občerstvení. Také nás velmi těší zájem města Vizovic o aktivity Jezdeckého spolku Horymír.
Mgr. Veronika Novotná
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JS Horymír v době covidové

spolky
z radnice

Novinky ve vizovickém Doteku
Dotek z.ú. ve Vizovicích, to je odlehčovací a pečovatelská služba nejen pro
seniory, půjčovna kompenzačních pomůcek a oblíbený Dobročinný obchůdek Dotek.
Na počátku roku 2021 došlo ke změnám v poskytování sociálních služeb
organizací Dotek z.ú.
„Rozhodli jsme se prodloužit dobu
provozování terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služba tedy nově funguje každý den, včetně víkendů a svátků
vždy od 7:00 do 19:00“, uvedla ředitelka
organizace Ing. Zita Komárková.
Odlehčovací služba stále přijímá žádosti k pobytu. Veškeré informace Vám
podá sociální pracovnice Bc. Renáta
Lorencová, kontaktovat ji můžete na
tel. čísle 737 024 823 nebo e-mailem na
socialni.dotek@seznam.cz
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové podpořil náš provoz ve ztížených podmínkách nouzového stavu
grantem na nákup pohonných hmot
do automobilů, které slouží pečovatelské službě. Do odlehčovací služby
jsme z nadačního příspěvku mohli
pořídit čističku vzduchu a tolik potřebné ochranné pomůcky – dezinfekce,
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rukavice, respirátory aj. Díky finanční podpoře ČSOB pomáhá regionům
– projekt Jako malované – jsme mohli
vymalovat prostory odlehčovací služby.
Nového nátěru se dočkal vstup našeho
zařízení, společenská místnost, zázemí
i pokoje klientů. Na stěny byl použit
speciální omyvatelný nátěr, který je
odolný vůči poškození.
Nadaci ČSOB pomáhá regionům,
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové i všem dárcům patří naše velké
poděkování.

Po nuceném uzavření v důsledku
mimořádných patření jsme v pondělí
10. 5. znovu otevřeli Dobročinný obchůdek Dotek. „Zastavte se u nás nakoupit za obchůdkové ceny. Opět přijímáme darované zboží. Za všechny dary
jsme velmi vděční a vážíme si jich. Děkujeme, že nákupem u nás pomáháte
dobré věci“, řekla Jarmila Zatloukalová
z Dobročinného obchůdku.
Nový design získaly i naše webové
stránky. Přijďte se podívat na www.pecovatelstvidotek.cz
Ing. Zita Komárková, ředitelka
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z radnice
spolky

TOM Čižici Vizovice
Turistický oddíl mládeže Čižici Vizovice v letošním roce přesunul většinu
svých aktivit na letní a podzimní měsíce. Beze změny však zůstává skutečnost, že všechny plánované turistické
akce budou opět přístupné i rodinným
příslušníkům dětí oddílu a veřejnosti,
především z Vizovic a blízkého okolí.
Oproti loňskému roku se počet členů oddílu mírně navýšil. S předpokládanou červnovou doregistrací bude
mít oddíl 40 členů, ve třech věkových
skupinách s charakterem širšího rodinného uskupení.
Proto i letos se bude oddíl věnovat
převážně nejmladším členům oddílu
(školního i předškolního věku) a pochopitelně všechny oddílové akce budou pro ně dostupné.
V měsících proticovidových opatření byla pozornost věnována hlavně
přípravě plánovaných akcí, výběru
vhodných lokalit, tras turistických
a vodáckých akcí, zajištění ubytování
a přepravy, zapůjčení sportovního materiálu apod.
S příchodem jara se oddíl v menších
skupinách „pracovně“ přesunul na oddílovou táborovou základnu. Byla provedena prořezávka starých ovocných
stromů, výsadba nových a podařilo
se dokončit probírku lesních a křovinových porostů. Byla také zahájena
dlouho plánovaná úprava táborového
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ohniště a jeho okolí, vyčištěna oddílová
studánka, koryto potoka a mnoho dalších delší dobu odkládaných prací.
Při této intenzivní pracovní činnosti
na oddílové táborové základně bylo objeveno a zdokumentováno mnoho zajímavostí z oblasti místní flóry a fauny,
což bylo základem myšlenky vytvořit
v rámci oddílu přírodovědný kroužek.
Hlavním důvodem pracovní činnosti členů oddílu na táborové základně je skutečnost, že její prostor je
celoročně aktivně využíván nejen členy
oddílu, ale také DDM Zvonek Vizovice,
se kterým oddíl dlouhodobě spolupracuje.
Plánovaná oddílová činnost v roce
2021:
• zahájení pravidelných schůzek nejmenších členů oddílu (první schůzka v pondělí 17. května)
• v období od 22. 5. do 20. 6 se uskuteční jednodenní víkendové sjezdy
řeky Bečvy
• (výcvik nových vodáků a příprava
na náročnější vodácké sjezdy, termíny dle počasí a stavu vody)
• dokončení potřebných prací na oddílové táborové základně a nezbytné
přípravy na víkendová stanování,
• historicky první červnový/červencový pobytový tábor předškolních
členů oddílu s rodiči, společná pří-

•
•
•
•
•
•
•

prava s DDM Zvonek Vizovice na
příměstské tábory a další akce
vodácký sjezd Lužnice, Nové řeky
a Nežárky (autobusový zájezd ve
dnech 25. ÷ 27. června)
letní putovní tábor „Přechod Javorníků“, uskuteční se ve spolupráci
s DDM Zvonek Vizovice ve dnech
12.÷ 16. července
srpnové víkendové stanování na táborové základně
autobusový zájezd a zářijové putování ve stopách 36 000 valašských
kroků (Hostýnské vrchy)
poznávací podzimní autobusový zájezd (Hostýnské vrchy, Beskydy, Javorníky nebo Jeseníky),
veškeré informace budou vždy
upřesněny a zveřejněny na nástěnce DDM Zvonek Vizovice, podobně
jako další informace a zamýšlené
oddílové aktivity

Závěrem bych rád poděkoval městu Vizovice za poskytnutou finanční dotaci,
kterou v plném rozsahu rádi využijeme
na zabezpečení plánovaných oddílových akcí.
M. Šimoník
vedoucí oddílu

15

spolky

AVZO TSČ ČR, ZO Vizovice
Co se skrývá za touto zkratkou, se kterou se můžete potkávat
od roku 1990? Napovím – spojitost s motoristickou akcí „Ve
stopě Valašské zimy“, která má od roku 2008 přívlastek „Memoriál Josefa Sláčíka“ na paměť jednoho z jejich zakladatelů.
Zkratka zkrátka znamená Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, Základní organizace Vizovice. Ústředna je v Kutné Hoře
a hodně zjednodušeně řečeno sdružuje většinu těch drobnějších činností, které kdysi byly pod Svazarmem jako je modelářství, střelectví, rádioamáteři, apod.
ZO Vizovice se trochu vymyká svým automobilově-motoristickým zaměřením, ale je to dáno charakterem výše zmíněné řidičské soutěže, která by se nebýt pandemie, jela vloni
už jako 50. ročník. Tato mezi motoristy populární a občas
i mezinárodní akce je výjimečná tím, že se koná v zimě, na
běžných komunikacích a je výhradně pro řidiče-amatéry. Jejím hlavním smyslem je přispět ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Víte, v každém řidiči dříme kapička Fittipaldiho či Schumachera. A je rozhodně lepší, když si jezdci
vyzkouší, jak jsou na tom se svými schopnostmi na zajištěné
uzavřené trati než v normálním provozu. Jsme jedna z mála
akcí pro amatéry, která má špičkové bezpečnostní zajištění,
kdy na každém uzavřeném úseku máme hasiče s vybaveným
vyprošťovacím vozem, sanitku s lékařem a hustou síť pořada-
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telů propojenou několika rádiobody, což jsou stanoviště spojařů udržujících stálý kontakt se startem a cílem uzavřeného
úseku a také s dispečinkem soutěže. Ale jen článek o této soutěži by zabral jednu stránku, takže to si nechám na příště.
Vizovická ZO se věnuje také mládeži. Z našich řad momentálně vzešli čtyři účastníci juniorské kategorie závodů v Bike
rally – Martin a Tomáš Sláčíkovi, Tomáš Holý a Ondřej Melichařík (viz foto). 13.místo Tomáše Sláčíka z 36 juniorů v roce
2020 vůbec není špatný výsledek! Bližší informace a pozvánku
na letošní závody najdete na stránkách www.WoodBikeRallySeries.cz . Od letošního roku budou kluci už jezdit v jednotných dresech s logy sponzorů včetně města Vizovice.
Na jaře také pomáháme s úklidem na „Baráku“ a věřte, že
se toho, co do přírody nepatří, nasbírá vždycky dost a to nejen
po divácích „Stopy“. Jsme pořadatelsky nápomocni při dalších motoristických akcích v našem kraji jako je např. Barum
rally, atd.
Virus natropil neplechu v životech nás všech. Stranou
musely důležitější věci než jsou koníčky. „Stopu“ jsme nejeli
hned dvakrát po sobě, odpadly také některé závody „bikerů“.
Tak snad letošní i ty další roky už budou přívětivější.
Antonín Cekota
předseda AVZO TSČ ČR, ZO Vizovice
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Slova varta či vartovat v dnešním mluvě příliš nepoužíváme, častěji se říká hlídka nebo hlídkovat. Ale v historických
pramenech a názvech se s vartováním setkáme. Svědčí o tom
jméno vrchu Vartovna (651 m n. m.) ve Vizovických vrších,
o němž je známo, že zde držívali stráž portáši, jejichž hlavním
úkolem byla ochrana hranic od nájezdů Tatarů, Turků a kuruců. Portáši měli v nedaleké Jasenné svou stanici, jejich velitelem byl i fojt Jiří Mikuláštík. Jeho socha zdobí prostranství
v blízkosti historického fojtství v centru obce.
Na Vartovně v současnosti nestojí portášské hlídky, ale 37
metrů vysoká rozhledna, která byla postavena podle návrhu
zlínského architekta Ivana Bergmanna. Veřejnosti slouží od
17. listopadu 2009. Elegantní stavba má tvar kovového válce
zasazeného do kamenné podesty. Spirálově zatočené schodiště vede na zastřešenou vyhlídkovou plošinu ve výšce 35
metrů, k jejímu dosažení je potřeba vystoupat něco přes dvě
stovky schodů.Vartovna patří k rozhlednám, které nabízejí

dokonalý kruhový výhled do krajiny. Při dobré viditelnosti
uvidíte nejen okolní Vizovické vrchy, ale také Vsetínské a Moravskoslezské Beskydy, Chřiby, Hostýnské vrchy. Dohlédnout
můžete do Zlína, na hrad Buchlov či vrcholky Malé Fatry.
Rozhledna stojí v katastru obce Seninka, odkud je to na
Vartovnu nejblíže, něco přes dva kilometry, k výšlapu po
žlutě značené turistické trase od obecního úřadu potřebujete
kolem hodiny. O něco delší trasy (3–4 km) vedou ze sedla
Syrákov, z Liptálu či Jasenné. Výlet můžete odstartovat také
v Pozděchově, Prlově, Bratřejově, Uble, Leskovci či ve Valašské Polance, pak počítejte s 5 až 8 km chůze. Rozhledna je
otevřena celoročně.
Předlohou tohoto článku se stal článek od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy – Do přírody – tucet tras na
Vartovnu od pana Zděnka Urbanovského.
TIC Vizovice
Foto archiv TIC Vizovice

Zastav nečas!
Na Déčku se úplně zbláznilo počasí! Dokud padají trakaře, ještě to jde, ale co až začnou
pršet kamiony? Princezna Prga má plné ruce práce: zachraňuje špunty zamrzlé v ledu na
pláži, suší ovečkám kožíšky promočené náhlou povodní... Kdo ten nečas zastaví? Pokud
tě zajímá, jak se bude situace na Déčku vyvíjet, můžeš ji od 15. 6. sledovat na stránkách
Déčka. Protože už 1. 7. 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.zastavnecas.cz nebo www.facebook.com/TICVizovice/.
TIC Vizovice
Vizovské noviny 03/2021
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Výlet na Vartovnu

z historie
radnice

135. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů
ve Vizovicích
1. část
„Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád,
možno-li celému světu.
Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.“
Prvním doložitelným dokladem požární ochrany ve Vizovicích je „Poučení o konání při povstalém ohni“, které 24.
ledna 1787 vydala vizovická vrchnost. V poučení formou
oběžníku se praví, že „…všichni řemeslníci jsou povinni se zapojit při likvidaci požárů a každému cechu je přitom vymezena
povinnost, jak postupovat. Ti měšťané, kteří mají koně, mají
za úkol přivážet vodu, tesaři spěchat k ohni se sekerami, zedníci s krompáči, ševci zase s žebříky a háky...“. Můžeme říci, že
oběžník byl jedním z prvních požárních řádů ve městě.
17. července 1886 vydal Zařizující výbor ve složení František Řehák, František Pšenčík, Josef Pfeffer, Vilém Holý
a předseda výboru svobodný pán baron Rudolf Stillfried
Stanovy dobrovolného hasičského spolku ve Vizovicích,
které byly schváleny představenstvem obce Vizovice dne 15.

18

července 1886. O tři měsíce později 10. října 1886, se uskutečnila valná hromada, kde byl zvolen nový výbor. Prvním
starostou spolku byl zvolen Josef Pfeffer, c.k. notář ve Vizovicích a velitelem Maxmilián Knopp konceptní kancelista c.k.
notářství.
Celkem bylo ve spolku 69 členů výkonných a 34 členů přispívajících. Starosta města František Pšenčík předal
sboru 600 zlatých na zakoupení požárního nářadí. V roce
1886 měl spolek jednu čtyřkolovou stříkačku jednoproudní
s dvojákem, jednu dvoukolovou stříkačku sundávací dvouproudní a 2 stříkačky berlovky.
Hned v počátku své existence čelili vizovičtí hasiči několika mimořádným pohromám. Prvním z nich byl vůbec největší požár v dějinách města. 28. srpna 1887 za velkého vedra, dlouhotrvajícího sucha a silného větru zahořel na náměstí
v jednopatrovém domě č.p. 133, v místě kde nyní stojí nákupní středisko Albert, požár, který zachvátil střechu domu.
Místní hasičský sbor se ihned dostavil k požáru, ale nemohl
Vizovské noviny 03/2021

historie
však plně zasáhnout pro velký nedostatek vody z vyschlých
studní a potoků, jakož i pro nevyhovující vybavení sboru
hasicím nářadím a náčiním. Přelétavým ohněm vzplanuly
téměř všechny domy na náměstí, ve Slušovské a Krňovské
ulici, části Chrastěšovské, Štěpské a Pardubské ulice. Během
odpoledne přihlásili se na pomoc náčelníci sborů Slušovice,
Zlín a Vsetín s jedním sborem městským a dvěma továrními.
Za jejich pomoci se podařilo oheň lokalizovat. Shořelo 129
domů, 84 stodol naplněných obilím a pící a 204 chlévů. Celková škoda dosahovala na 700 tisíc zlatých. Shořela též starobylá radnice a v ní uložený obecní archiv. Žár byl tak velký, že
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i nejstarší a nejmohutnější stromy v zahradách byly spáleny
až do země. Přes tisíc lidí zůstalo bez přístřeší. Většina jich
i s dobytkem dlouho tábořila pod širým nebem. Požár stravoval zničené objekty celou řadu dní. Byla to hrozná zkouška,
kterou postižení snášeli s pravou valašskou trpělivostí a odříkáním. Další velký požár na sebe nenechal dlouho čekat.
9. srpna 1894 zasáhl oheň v ulici Pardubská, postiženy byly
i ulice Růžová a Nová, shořelo 38 domů a 14 stodol.
Na těchto případech chci dokumentovat, jak v tehdejší
době a za minimálního technického vybavení měly hasičské
sbory nelehkou práci.
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radnice
Dobrovolné hasičské sbory soudního okresu Vizovice
byly organizovány po svém založení v Holešovské župě číslo
28. Rozrůstajícím se počtem dobrovolných členů a sborů se
stávalo stále aktuálnější založení nové župy. 30. března 1894
na ustavující schůzi za přítomnosti velitelů hasičských sborů z okolí byly sestaveny a podepsány župní hasičské jednoty
soudního okresu Vizovického. Tyto pak byly c. k. místodržitelstvím v Brně schváleny a potvrzeny 22. května 1894. Prvním starostou nově založené župy hasičské č. 39 byl zvolen
Max Knopp, místostarostou Matěj Hejný.
Župní jednota se počala rychle rozvíjet a již v roce 1903
je v činnosti 10 hasičských sborů. V tomto roce se také koná
ve dnech 14. – 16. srpna v Praze sjezd slovanského hasičstva.
K této příležitosti byl ustanoven jednotný stejnokroj společný
pro všechny české hasiče. Vizovičtí hasiči se také podíleli na
založení okolních sborů. V roce 1891 v Provodově, v Lůžkovicích a Želechovicích. V roce 1894 v Pozděchově, v r. 1896
v Újezdě u Vizovic, v r. 1898 v Loučce u Vizovic, v r. 1899
v Březové, Dolní Lhotě a Sehradicích, v r. 1901 ve Slopném,
v roce 1905 v Trnavě a dalších obcích.
V roce 1905 končí své působení ve Vizovicích Max Knopp
a starostou župy byl zvolen Matěj Hejný, který v této funkci
působil do roku 1908, kdy byl zvolen novým starostou František Tomsa ze Slopného. Po odstoupení z funkce v roce 1920
zaujímá jeho místo Josef Gargulák ze Slušovic, který v této
funkci působil až do roku 1936. Posledním starostou hasičského župy č. 39, než byla zorganizována ve větší celek, byl
Alex Trávníček z Vizovic.

20

Všichni tito starostové se starali v maximální míře, aby
činnost hasičských sborů byla úspěšná ve všech směrech. Jak
ve vzdělání, výcviku nebo zavádění nové techniky. Hasičský
sbor v prvních letech nové republiky neměl příliš dobré finanční zabezpečení. Veškerou výzbroj si museli hasiči pořizovat z vlastních akcí. V rámci 39. župy Vizovické byl založen
pojišťovací fond. Z tohoto fondu byly pak vypláceny podpory postiženým členům. Ke zvýšení odbornosti členů byla ve
Vizovicích zřízena župní hasičská škola, kde se vyučovalo
v neděli. Zde mi dovolte vzpomenout člena 28. župy okresů
Bystřice p. H., Holešov a Vizovice, zakladatele dobrovolné hasičské jednoty města Holešova JUDr. Františka Barviče, který
v roce 1891 přestěhoval do Vizovic a zde založil „Slovanský
spolek politický“, „Ruský kroužek“ a spolek „Mír“.
Sbor doplňoval svou výzbroj a výstroj, dále pak stav členů, a to jak aktivních, tak přispívajících hlavně z rad mladých
občanů. Na městský úřad byly podány žádosti k povolení
úpravy a přestavby ruční stříkačky na motorovou kombinovanou, která byla v roce 1924 provedena. K dalšímu zlepšení
ve vybavení techniky pak dochází v roce 1931 zakoupením
nové požární motorové stříkačky DS 12 a v průběhu let buď
sbírkami, nebo dary k dalšímu rozšiřování. Byla provedena
přestavba stávající hasičské zbrojnice, doposud to byla velká
kůlna. Přestavbou se získala vhodná místnost pro úschovu
požární techniky a také pro teoretické školení mužstva.
Oslavy výročí 50 leté činnosti hasičského sboru ve Vizovicích se uskutečnily 20. - 21. června 1936 za účasti krajského
sjezdu hasičstva. Kulturní programy se střídaly s námětovými
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cvičeními a celý program byl ukončen slavností schůzí, na
které byl vyznamenán Jan Hala z Vizovic Záslužnou medailí
za 50 let členství ve sboru. Medaili mu předal náměstek
starosty Moravské zemské hasičské jednoty br. Bubela. Br.
Hala byl jediným členem, který byl u založení sboru v roce
1886. Oslav se zúčastnilo z celého kraje 431 členů a bylo zastoupeno všech 11 žup.
V dalších letech se pokračovalo v pravidelné práci až do
začátku druhé světové války. Po obsazení Československa fašistickým Německem dochází k reorganizaci hasičských sborů. Byla zřízena funkce Branddirektora a veškerá činnost se
řídila podle německého vzoru, tj. provedu rozdělení práce dle
cvičebních řádů. Dále byla provedena nová změn v organizaci – územní úprava – jsou zrušeny župy a vytvořena Okresní
hasičská jednota se sídlem ve Zlíně. Prvním starostou Okresní hasičské jednoty byl zvolen Jan Trávníček z Vizovic.
Jan Štalmach

Povodeň 1939, Wilsonovo (dnes Masarykovo) náměstí

Gratulujeme…
29. dubna 2021 oslavil 70. narozeniny náš dlouholetý člen
Sboru dobrovolných hasičů ve Vizovicích br. Jan Štalmach.
Bratr Štalmach je členem SDH Vizovice od roku 1967, tj.
54 let. Ještě než byl přijat za člena SDH aktivně pracoval v žákovském družstvu mladých hasičů. Na všech úsecích činnosti, kdy vykonával řadu funkcí, se vždy prokázaly jeho velmi
dobré organizační schopnosti.
Od roku 1982 zastával 35 let funkci starosty. Ve 135. leté
historii sboru SDH Vizovice je jejím nejdéle sloužícím starostou. Přes 30 let byl členem VV OSH Zlín a od roku 1990
starostou XII. okrsku. V současné době zastává funkci vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů okresu Zlín a je členem
Ústřední odborné rady historie a muzejnictví SH ČMS. Organizace pod jeho vedením dosahují velmi dobrých výsledků na
všech úsecích činnosti. Zasloužil se o vybudování Hasičského
domu a jeho vybavení hasičskou technikou, výzbrojí a výstrojí. Velkou zásluhu má také na vybudování Hasičského muzea,
které bylo otevřeno 30. 4. 2014 v areálu Technických služeb ve
Vizovicích. Za svoji dlouholetou činnost obdržel řadu vyznamenání a ocenění. Za dlouholeté aktivity mu Sdružení hasičů
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Čech, Moravy a Slezska
udělilo na zámku v Přibyslavi v roce 2011 titul
Zasloužilý hasič a v roce
2019 převzal z rukou
hejtmana Zlínského kraje Záslužné vyznamenání
II. stupně udělený jako
výraz uznání a poděkování za aktivní a dlouholetou činnost ve Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Velmi si vážíme jeho práce pro tuto ušlechtilou myšlenku
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, že obětoval velký kus svého osobního volna ve prospěch všech.
Bratru Štalmachovi upřímně gratulujeme a přejeme mu
hodně zdraví a spokojenosti, aby své zkušenosti ještě dlouho
předával mladším členům našeho sboru.
Okál Milan, starosta SDH Vizovice
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Vzpomínky pro budoucnost
Před 760 lety, roku 1261, se datuje první písemná zmínka
o Vizovicích a okolních obcích. To je hodně dlouhá doba na
množství událostí, které se staly, ale také mohly stát. Tak na
příklad 120 let v dějinách lidstva stačilo k tomu, aby v krajině, kde se pásly ovce a kravičky, Karviná – Ostrava, vyrostlo
obrovské průmyslové centrum – Ostravsko-karvinský revír.
Bylo to díky objevení uhelného nerostného bohatství v době
průmyslové revoluce – v době páry (19. stol.). Za tím účelem
byla během 50 ti let vybudována Franc-Josefská severní dráha přes Otrokovice s odbočkami do Brna a do Prahy. Moravsko-slezskému kraji to přineslo požehnání i prokletí…..
Vizovice něco takového těsně minulo. K rozvoji města
také přispělo vybudování železnice za podpory čtveřice pokrokových vizovických občanů. Sedláci Josef Čižmář, František Šála, lékař Josef Franta a cestmistr Antonín Táborský
se přičinili o to, aby koleje od Otrokovic a Zlína vedly až do
Vizovic. Tato čtveřice složila počáteční kapitál 30 000 zlatých
a přispěla tak k výstavbě trati Otrokovice –Vizovice, jejíž provoz byl zahájen již po roce budování, 8. října 1899. Později
se přidala podnikatelská rodina Baťů, která využila vzniklé
mobility a lidských zdrojů Valašska. Když nedaleko Vizovic,
ve Zlíně, vznikl průmyslový komplex nezávislý na zdejších
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přírodních zdrojích, Valašsku a Vizovicku to přineslo práci.
Na tomto příkladu je vidět, že dějiny Vizovic se utvářely také
událostmi, které se odehrávaly v jejich okolí. Ujel Vizovicím
vlak, nebo naopak?
Proč já, co by kronikář, otvírám knihu minulosti a budoucnosti města. Vždyť kronika má být svědectvím přítomnosti.
To ano. Nechci však, aby kronika byla jen pomníkem dějin
Vizovic, ale nástrojem k zamyšlení kam se ubírají a možná
i troufalým pohledem do budoucnosti – tedy kam kráčí.
Jsou zde snad skryté přírodní zdroje, které by mohly ohrozit šťastný rozvoj města? To přesně nevíme. Jisté však je, že
Vizovice jsou především oázou klidu a proto slibným místem
pro rozvoj průmyslového odvětví zvaného turistický ruch.
Že se město může bránit vnějším škodlivým vlivům
rozvoje společnosti, o tom svědčí například skutečnost, že
se ubránilo v devadesátých letech minulého století výstavbě
páteřní komunikace, která měla vést estakádou téměř centrem města směrem na Slovensko. Na její plánované trase vedoucí také přes Pardubskou a pod Hájem byla řadu let zablokována výstavba. Dnes stojí Pod Hájem nové domy.
Tak to je důvod k oslavě toho co se nestalo. Přál bych občanům Vizovic, aby je minuly podobné megalomanské projekty
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Pamatuji dobu, kdy na Pardubské byla dvě auta. Dnes
máme tolik aut, že není pomalu kde zaparkovat, auta vytlačují chodce z chodníků a z upravených travnatých ploch tvoří
rozbahněné pole. I blahobyt má své stinné stránky.
Takže na závěr při vzpomínání na první písemnou zmínku
o existenci Vizovic a okolního osídlení je dobře poděkovat
i za to, co se nestalo a mohlo se stát. A s čím vykročit do budoucnosti? Buďme trochu konzervativní a pečlivě vybírejme
z nabídky nápadů v cestě za blahobytem.
Kulatá výročí se oslavují a měla by vést i k zamyšlení.
Ing. Miloslav Vítek
kronikář města Vizovice

Letec na útěku
V Luhačovicích, nedaleko od kostela, je malý pomník s následujícím textem:
Na památku obětem německého fašismu
Josef Kužela
Letec na útěku do SSSR havaroval 11.10.1944 u Vsetína, kde
zahynul.
Okupanty byl prohlášen za zrádce, a proto dne 4.11.1944
byly v Terezíně popraveny:
Manželka Věra Kuželová
Matka Marie Kuželová
Sestry Františka Hudečková, Aloisie Smolíková, Marie
Malíšková, Božena Kovaříková
Čest jejich památce!
Častokrát jsem se u toho pomníčku zastavoval. Mnohokrát
jsem se zamýšlel nad strašným osudem rodiny Kuželových
a nad hrůzami, kterými si muselo projít šest nevinných žen,
popravených jenom proto, že byly blízkými příbuznými letce
Kužely. Pátral jsem po pozadí té hrozivé tragédie.
O tom, co vedlo k vyvraždění rodiny Kuželových, jsem se
dozvěděl na polesí ve Vizovicích od ředitele lesního závodu
Luhačovice Ing. Miroslava Svobody. Povyprávěl mně tenkrát
všechno, co o té události, věděl.
Předválečný pilot Josef Kužela miloval letectví. Nádherný
koníček se stal i jeho profesí, příchod německých okupantů ho
ale připravil o radost z létání. U letadel však působil i nadále.
Během války pracoval jako civilní zaměstnanec leteckých závodů Avia v Čakovicích. V té době se tam vyráběly a testovaly
německé cvičné letouny značky Arado. Zřejmě tam se v jeho
hlavě zrodil odvážný, téměř neuvěřitelný, plán. Rozhodl se, že
jakmile se naskytne vhodná příležitost, zmocní se některého
z výcvikových letounů a přeletí s ním do SSSR nebo na Slovensko a tam se potom aktivně zapojí do bojů proti nenáviVizovské noviny 03/2021

děným okupantům. Těžko říct, jak dlouho se tou myšlenkou
zabýval, jisté je, že 11. října 1944 se pokusil svůj smělý nápad
uskutečnit. V ten den využil chaosu, ke kterému došlo během
leteckého poplachu a na továrním dvoře nastartoval jeden ze
strojů. V něm poté odletěl směrem k východní hranici země.
Tu už ale nepřeletěl. Jeho cesta skončila uprostřed Hostýnských vrchů, v lesích u Rajnochovic. Tam, při nízkém letu,
v mlze, havaroval a v troskách hořícího letadla zahynul.
Nastaly krvavé represálie. Němci začali s vyšetřováním
události. Chtěli znát komplice Josefa Kužely, chtěli zjistit, kdo
o jeho plánovaném útěku věděl, doufali, že rozkryjí celou síť
spolupracovníků. Zatýkali, vyslýchali. Jejich brutalita neznala
mezí.
Mezi prvními zatčenými byli i nejbližší členové pilotovy
rodiny. Nesmírnou duchapřítomnost přitom prokázala těsně
před zatčením maminka Josefa Kužely, paní Marie Kuželová.
Když uviděla, že před domem zastavilo auto německé státní
policie, okamžitě popadla za ruku svého nejmladšího syna,
jedenáctiletého chlapce a utíkala s ním do sklepa. Tam ho
rychle zahrabala do hromady brambor. Při tom mu kladla
na srdce, ať ani nemukne, nech se děje, co se děje. A ať tam
zůstane schovaný tak dlouho, jak dlouho to půjde. Potom, až
bude všude ticho a klid, ať uteče k příbuzným. Když ho ukryla, vyšla ze sklepa s ošatkou brambor. Její další osud už byl
v rukou gestapa.
Tak Němci sebrali matku Josefa Kužely. Kromě ní zatkli
i jeho manželku a jeho čtyři sestry. Ty byly v té době již vdané
a měly své vlastní rodiny. Ani tak ale neunikly pomstě Němců.
Zatčené ženy čekaly kruté výslechy a mučení. Vyšetřovatelé se
snažili zjistit, co o Kuželových plánech věděly. Přestože se od
nich nedozvěděli vůbec nic, za necelý měsíc po neúspěšném
útěku Josefa Kužely, 4. listopadu 1944, všech šest nevinných
žen v Terezíně popravili.
Ing. Alois Pokorný
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nejen v dopravě, aby se jim ubránili. O tom, že stát podporuje
některé bizarní projekty, svědčí stále ještě nezamítnutý záměr
výstavby kanálu Odra Dunaj. Začalo to s ním za Karla čtvrtého, tenkrát to ještě mělo význam, ale tato myšlenka nějak nemůže opustit ani některé současné politiky. Takže nebezpečí
megalomanských projektů zde stále je.
Dávejme raději přednost trvale udržitelným projektům
v podnikatelské sféře, které jsme ve Vizovicích vděční především za pracovní příležitosti.
Příklad toho, co dobrého se stalo, je např. rozvoj ovocných
sadů, průmyslové výroby a podnikání na území města. Přináší
pracovní příležitosti a přispívá k jeho rozvoji. Je dobře hledat
všechny cesty k lepšímu životu, často označovanému slovem
blahobyt. Nehledejme cesty za blahobytem za každou cenu.

tradice

Vizovičtí ženci

1. Vizovičtí ženci,
to sú, pane, chlapi,
|: paří-i slnečko,
oni v chládku lapí. :|

2. Zato Vizovjanky,
bože, to sú žničky,
|: na prácu si rády
ohrnú sukničky. :|

(Sbírka M. Bakaly, 424)

To vizovské pole

1. To vizovské pole pěkně vyrovnané,
pěkně vyrovnané,
pase tam syneček štyry koně vrané,
štyry koně vrané.

2. Pase on jich, pase, pěkně nastroja se,
pěkně nastroja se,
a už za ním milá, svačinu mu nese,
svačinu mu nese.
Se stejným nápěvem další strofy, které jsou ale vlastně samostatnou písní
Volaři, volaři….

(Sbírka E. Pecka, 58)

Letní pranostiky
Červenec horký, pěkné jsou vdolky. * Je-li na svatou Máří
Magdalenu vítr, půjde dobře každý obchod. * Okolo svaté
Anky chladna poránky. * Když srpen z počátku hřeje, ledový
vítr v zimě dlouho věje. * Jak Vavřinec navaří, tak se podzim
vydaří. * Moc hub srpnových, moc vánic sněhových. * Svaté
Helence pletou ženci věnce. * Od svatého Bartoloměje slun-
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ce už tolik nehřeje. * Od Ludmily světice obouvej už střevíce. * Po svatém Matouši čepice na uši. * Na svatého Václava
babí léto nastává. * Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám
už zima.
Jana Pluhařová, red.
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Botanické a zoologické okénko vám chce přiblížit okolní svět, plný nenápadných, ale nesmírně zajímavých „spolubydlících“ z naší
blízkosti. Rostliny a živočichy vybíráme tak, abyste se s nimi skutečně mohli potkat v období vydání novin. Uvítáme ale i vaše
nápady, postřehy, tipy a fotoúlovky k tématu a velmi rádi je zde zveřejníme!
red.

Krkavec velký (Corvus corax)
Krkavci nemají příliš dobrou pověst, podobně jako vlci,
které tito inteligentní ptáci s oblibou doprovázejí. Přitom
si pro svoji rodičovskou starostlivost, inteligenci a mimořádné letecké schopnosti bezesporu zaslouží úctu.
Krkavci patří do řádu pěvců a čeledi krkavcovitých.
Všichni krkavcovití ptáci spolu s papouškem patří k nejinteligentnějším a nejdéle žijícím opeřencům. Přes svou
dlouhověkost byli ale krkavci v českých zemích už v 19.
století vyhubeni. V roce 1968, po více než stoleté absenci,
zahnízdil první pár v oboře v Hukvaldech a také v Jeseníkách. V současné době u nás hnízdí už několik set párů.
Krkavce jako ohrožený druh dnes chrání zákon.
Ve Vizovicích se krkavci letos na jaře také objevili
a hnízdí na Janové hoře. Je úžasné pozorovat, jak se zvedají
proti větru, hrají si s ním, padají, radostně krákají, vzájemně křižují dráhy svých letů a vůbec provádějí všelijaké akrobatické kousky. Velcí krkavci milují vítr…
Krkavec je velký asi jako káně lesní, 54 – 67 cm, s rozpětím křídel 115 – 130 cm. Hnízdí jednou ročně ve skalna-

Ptačí budky
Staré stromy poskytují přirozené dutiny a zdroj hmyzu pro
ptačí rodinky. Bohužel ve městech i v krajině rychle mizí,
a tím i nezanedbatelné množství ptáků, kteří umísťují svá
hnízda do stromových dutin. V místech, kde je to možné, je
dobré nekácet dožívající stromy, které jsou ideálním domovem nejen pro ptáky. Nedostatek přirozených dutin lze nahradit hmyzími hotely a ptačími budkami, které jsou často
vyvěšovány v blízkosti domů, zahrad, sadů a parků s úmyslem přilákat a využít ptactvo k hubení škodlivého hmyzu.
Tito veselí pomocníci v době hnízdění nanosí do zobáčků
svých ptáčátek tisíce mšic, housenek a jiných škůdců. Někteří
dokonce malé plže, tedy slimáky.
Současným způsobem života jsme narušili rovnováhu přírodních systémů, což by v budoucnu mohlo mít následky pro
život na zemi. Je dobře, že můžeme také v našem městě a jeho
okolí, v místech, kde chybí přirozené úkryty, pozorovat různá
náhradní ubytování pro podporu ptáků a hmyzu. Mnoho
ptačích budek je možné například spatřit v lokalitě Těchlov
a to i v rozsáhlých švestkových sadech firmy R. Jelínek:
„ V letošním roce jsme ve švestkových sadech ve Vizovicích vyvěsili 100 ks ptačích budek o rozměrech dna 14x14 cm
a výšce 25 cm s vletovým otvorem 30 mm (50 ks) a 35 mm (50
ks)- jde o 2 budky na 1 ha sadu, které jsme si ve firmě vyrobili
svépomocí. Budky s větším otvorem jsou primárně určeny pro
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tých územích nebo vysoko na stromě a své hnízdo používá
několik let. Krkavci jsou vynikající rodiče, proto je rčení
„krkavčí matka“ holý nesmysl. Ještě po vylétnutí z hnízda
jsou mláďata svými rodiči dlouho opatrována. Krkavec velice rád testuje neznámé předměty; je jedním z mála druhů, u kterých je zvědavost silnější než hlad. A protože si
otravu dokáže opatřit poměrně snadno (živí se hmyzem,
obratlovci, mršinami, ovocem i odpadky), má dost času
věci zkoumat.
Krkavci si umí společně hrát, např. klouzat po sněhu
nebo písečných dunách. Ve větvích se rozhoupou tak, až
udělají celý veletoč. Dokážou se naučit srozumitelně vyslovovat slova a řešit různé úkoly. Jsou ale i zlomyslní a svým
křikem třeba naschvál dráždí psy. Krkavce obvykle daleko
dřív slyšíte, než vidíte. Jednotliví ptáci spolu za letu neustále
komunikují. Až uslyšíte zvučné KRRR…, zkuste zvednout
hlavu a sledovat jejich let – co když to jsou právě zakletí bratři z pohádky Sedmero krkavců, nebo dokonce Rumburak?
Dita Kouřilová

sýkorky koňadry a pro sýkorky modřinky ty s menším otvorem.
Mimo sýkorek mohou v budkách zahnízdit také vrabci, lejsci,
brhlíci nebo rehci. Hlavním smyslem vyvěšování budek bylo
podpoření hnízdění ptáku živících se ve velkých množstvích
právě v období hnízdění pro nás v sadech škodlivým hmyzem,
především listožravými housenkami (píďalky, bekyně apod.)
a také např. obaleči a pilatkami a mnoha dalšími druhy hmyzu,
se kterým potom nemusíme bojovat jiným způsobem. V dalších letech chceme pokrytí budek navyšovat a zaměřit se i na
jiné ptačí druhy jako je dudek, kos, sovy apod. Již několik let
instalujeme bidla pro dravce, které využívají především káňata a poštolky, aby v mladých sadech snižovali výskyt hlodavců,
především hraboše polního. Také spolupracujeme se členy České
společnosti ornitologické, nejen ve Vizovicích, ale i na jiných
lokalitách, kde máme vysazené švestkové nebo třešňové sady
např. v Ludkovicích nebo v Kostelanech.“
Ing. Jiří Koňařík
Do volné přírody umísťuje ptačí budky také řada anonymních dobrovolníků. Proto patří velké poděkování každému,
který přispívá ke zlepšení přirozené přírodní rovnováhy
např. ponecháním starých dřevin nebo vyvěšováním ptačích budek, což je jeden z nejznámějších a nejrozšířenějších
způsobů, jak lidé pomáhají ptákům.
Bc. Jitka Srbová, odbor životního prostředí
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Žijí tady s námi

příroda

Domácí léčení
Ráda bych svými postřehy zaujala čtenáře a zavzpomínala na
doby, kdy lidé neměli možnosti nakupovat cukr, sirupy, léky,
ale připravovali si své „medikamenty „doma sami.
Příroda je naší součástí, člověk je součástí přírody. A i když
nám lidem se díky covidovému období změnil celý rok, příroda jede podle svých pravidel a zákonů pořád stejně.
U každého stavení stávaly úly. Lidé potřebovali sladidlo,
ale také včely, aby opylovaly stromy a rostliny. Jsem ráda,
když slyším, že řemeslo VČELAŘ se neztratilo. Podporuji
včelařství.
Léčivé rostliny. Již v bylinkové zahradě objektu nemocnice
Milosrdných bratří se pěstovaly rostliny s účinky, které se
uplatnily při výrobě mastí, tinktur a bylinných čajů. Naši
předkové věděli, že k doktorovi je daleko a proto je důležitá
prevence. Vždy měli plátěné pytlíky nasušených rostlin
a přesně věděli, co a kdy použít. Dnes je fytoterapie stále oblíbená a to jak z preventivních důvodů, tak na doléčení. Např.
letos ve velké míře kvetl plícník lékařský. Všimli jste si toho?
Že bychom právě po oslabení plic a průdušek, na pročištění
po antibioticích a únavě měli pít čaj z této léčivky? Plicník lékařský se vždy používal k přípravě čaje na tuberkulózu nebo
zápal plic. Obsahuje křemičitany, které čistí krev, cévy a žíly.
Po náročném období jsme unaveni i tím, že mnozí z nás
máme nižší množství železa v krvi. Všechny zelené rostliny
jsou zdrojem nejen železa, ale i chlorofylu a minerálů. Není

nic jednoduššího, než si natrhat lístky pampelišky a kopřivy,
zalít převařenou vodou, asi 80 stupňů teplou a popíjet.
Všichni jsme zažili pocit strachu, nejistoty. Naše ledviny
se oslabily emocemi. Využijme proto síly jarních lístků břízy.
Kromě pryskyřic obsahují látky, které posílí a vyčistí tělo od
solí a kyselin, které nám ubližují např. v kloubech.
Když mluvíme o ledvinách, právě rozkvétá hluchavka bílá
a žlutá, nebo-li pitulník. Oba druhy hluchavky pročistí celé
ledvinové ústrojí. A jahodník? List jahodníku je na ledviny
a močové kamínky, písek ideální. Pomáhá s jejich vylučováním. Připravte si ze zelených lístků divokého maliníku, ostružiníku a jahodníku čaj. Bylinky zalijte převařenou asi 80
stupňovou vodou a popíjejte. Posílí, vyčistí a odkyselí vaše JÁ.
A hned budete mít lepší náladu, osobní spokojenost a zdraví.
To Vám přeje Jarka Divílková

Plicník lékařský

Pitulník žlutý (Galeobdolon luteum)
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Poděkování

které patří Technickým službám Vizovice za to, že záhony
barevných květů vždy zlepšily náladu a rozzářily oči. Po celém
městě dělají radost všem, kteří mají rádi květiny a jejich barvy. Poděkování patří všem lidem a dětem, kteří POMÁHALI
v době pandemie. Věřím tomu, že to kouzelné slovo DĚKUJI
vyslovuji za mnohé z nás. Děkuji
Jaroslava Divílková
Fotografie: Wikipedie
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Po dlouhé nucené covidové přestávce se knihovna opět otevírá svým čtenářům. A tak jsme například po roční pauze
podle projektu „Knížka pro prvňáčka – už jsem čtenář“ pasovali na čtenáře tentokrát již druháky Základní školy Vizovice. Název jsme si dovolili upravit na „Kniha pro druháka“.
Odměnou pasovaným je kniha, původní česká novinka, která
byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu
a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky
koupit. Knihu s názvem Katka a klokan ze šuplíku napsala
Lenka Rožnovská a ilustrovala Andrea Popprová. Další od-

měnou a to sladkou je poukázka na zmrzlinu do Zámecké
čokoládovny. Tímto současně děkujeme firmě CHOCOLATERIE CHAPEAU s.r.o. za tento sponzorský dar. Třetí odměna představuje bezplatnou přihlášku do knihovny pro letošní
rok. Těšíme se na naše nové, malé čtenáře.
Doba covidová přerušila naše další působení a to v mezinárodním projektu „Bookstart – s knížkou do života“.
Cílem projektu je podpořit rozvoj verbálních schopností
dětí od těch nejmenší, zlepšit vztah ke knize a čtení celkově,
dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností
a přesvědčit je, že jednou z nejlepších věcí, které mohou pro
své děti udělat je společně strávený čas nejen nad knihou při
čtení. V neposlední řadě jde o pomoc orientovat se v nabídce
kvalitní literatury pro nejmenší děti a otevřít prostory knihoven i pro nejmenší čtenáře. My jsme zvolili formu předávání
dárkového knižního balíčku při slavnostním vítání občánků do života v obřadní síni Města Vizovice. Tady je rodičům
předána dárková sada, která obsahuje knížku, leporelo, seznam doporučené literatury pro nejmenší čtenáře a dárkový
poukaz na registraci do knihovny na 1 rok.
Pro další informace o akcích, činnosti knihovny a knižních novinkách se podívejte na www.knihovnavizovice.cz
Mgr. Blanka Krejcárková
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Městská knihovna Josefa Čižmáře informuje

kultura

Domácí telefon
Příběh tentokrát začíná vzpomínkou na mého předchůdce,
kastelána Jiřího Cacha, kterého jsem na kastelánské židli vystřídala v roce 1997. O zámek se staral dvacet let. V „jeho“
době byla práce kastelána dost jiná, než je dnes, ale to už by
bylo úplně jiné vyprávění… Zkrátka, mezi lety 1977 a 1988 se
do Vizovic dvakrát vypravila z Vídně rodina Franziho BoosWaldecka, který na zámku vyrůstal jako mladší syn hraběte
Viktora a hraběnky Mariette. V době vládnoucího socialismu
byla ovšem taková návštěva na pováženou; v mnoha lidech
vyvolávala emoce, jistou nervozitu a znepokojení. Dokonce
se na vyšších místech řešilo, zda si má hrabě Boos-Waldeck
a jeho doprovod koupit vstupenky, a jestli si může svoji návštěvu v zámku, který ne tak dávno patřil jeho rodičům, natočit na kameru... Když tedy při jedné z hraběcích návštěv došla
skupinka v doprovodu pana Cacha do rohové Ložnice, vybavila se Francimu Boos-Waldeckovi vzpomínka: „Tady býval
na zdi domácí telefon!“ řekl, a ukázal na místo, kde kupodivu ještě zůstalo pár děr, drobné zbytky drátů, mírně trčících
ze zdi a téměř neviditelná barevná stopa. Kastelán pokýval
hlavou, odepnul šňůru, co brání návštěvníkům rozutíkat se
po celé místnosti, sáhl někam do záhybů velké intarzované
skříně pro klíč a ten zasunul do zámku. Cvaklo to, zdobená
křídla dveří se otevřela a uvnitř na polici, mezi zaprášeným
povlečením, ležel domácí telefon.
Trvalo ovšem ještě několik dalších let, než se ze skříně dostal ven natrvalo. Za to, že se telefon pak vrátil na své původní
místo na zdi, může dílem opět hrabě Franzi. Ve svých dopisech, které jsme si spolu vyměňovali čtyři roky, se nezapomněl zmínit, jak to s domácími telefony na zámku fungovalo.
Vzpomínal, že byly v zámku čtyři přístroje, ale jen z jednoho,
který měl ve své kanceláři majordomus František Kovářík, se
dalo volat na poštu a po přepojení i meziměsto. Když jsme
se s Franzim v roce 2005 setkali v jeho domě na okraji Vídně, přidal i informaci, kde byla v zámku telefonní ústředna.
A protože neustále vydávala různé zvuky, všelijaké lupkání
a cvakání, kterých se s bratrem Rudim báli, říkali jí Kraken…
Domácí telefon, jediný z těch čtyř, který se tu zachoval, už
je pár let zase tam, kam si ho kdysi nechali nainstalovat manželé Boos – Waldeckovi. Do kuchyně ani panu Kováříkovi se
z něj už ale nikdo nedovolá. Jednak se nám nepodařilo vrátit
zpět i přepínací mechanismus, který k přístroji patřil, a pak

– dráty od telefonu už dávno nikam nevedou. Když občas
procházím kolem něho, vzpomenu si na tento malý příběh
a na Franziho Boos-Waldeka, slušného, přátelského člověka
s jemným humorem a neocenitelnými vzpomínkami, který
nechoval ani špetku zášti za osud rodiny, do které patřil.
Jana Pluhařová, kastelánka
Foto J. Pluhařová

KDY?
18.–21. srpna 2021
KDE?
Parkoviště
za domem kultury
ZVE KINO VIZOVICE
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Bezpečné
výstavy za sklem
Na konci roku 2020 se pro veřejnost opětovně uzavřely
výstavní prostory Turistického informačního centra na Domě
kultury Vizovice, kvůli špatné epidemiologické situaci v České republice. Čerstvě nainstalovaná výstava zlínské fotografky
Jany Havlíčkové tak byla k vidění pouhých 14 dní.
V lednu 2021 nám bylo jasné, že obvyklou výstavu s vernisáží ve vnitřních prostorách bohužel uspořádat nelze. Na
základě toho vznikla myšlenka bezpečných výstav za sklem,
které by lidé mohli navštívit při procházce centrem města na
čerstvém vzduchu.
Jako první byla ve výloze papírnictví U Pavelků nainstalována výstava Vizovického pečiva autorek Ludmily Kalivodové (která byla v roce 1975 jmenována Mistrem lidové umělecké výroby) a její dcery Elen Macháčkové. Výstavu zde mohli
lidé zhlédnout až do konce února.
Jako druhou jsme přeinstalovali výstavu fotografií Jany
Havlíčkové z uzavřených vnitřních výstavních prostor, do
proskleného bočního vchodu a sálu Domu kultury (od hlavní cesty). Tyto prostory jsme i nadále využily k následujícím
výstavám VIZOVICE OBRAZEM a VIZOVICE V ČASE.
V současné chvíli je zde výstava fotografií z akcí DŮM
KULTURY OBJEKTIVEM.
Pracovníci Domu kultury

Turnaj v Tlumačově
ovládla mladší
přípravka z Vizovic
V sobotu 5.6.2021 se hráči SK Vizovice z kategorie mladsí
přípravka úspěšně zúčastnili prestižního turnaje mládeže
v Tlumačově. Tým ve složení: Štěpán Juráň, Lukáš Nevařil,
Filip Jančík, Adam Žůrek, Šimon Návrat, Mathias Beneš,
Michal Karička, Adrian Janíček a Lukáš Kundera, v pěti záVizovské noviny 03/2021

pasech s týmy Tlumačova „A“, SK Baťov, Sokol Koryčany,
Sokol Racková a Tlumačov „B“ nepoznal hořkost porážky
a soupeřům povolil vstřelit za celou dobu jediný gól. Sami
zatížili konto soupeřů dohromady 26 brankami a došli si tak
po parádním týmovém výkonu pro pohár určený vítězi. Míša
Karička navíc ovládl s devíti góly střeleckou tabulku a stal
se nejlepším střelcem turnaje. Trenéra a rodiče kluci potěšili
nejen vítězstvím v turnaji, ale hlavně nasazením, bojovností,
týmovým pojetím a předvedenou hrou, plnou krásných fotbalových akcí.
Marián Beneš
trenér
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Zde vám dáváme pro inspiraci malý návod, jak napsat fejeton. V současné době, charakteristické řadou omezení, dostáváme
všichni větší prostor přemýšlet. Okruhy témat jsou nekonečné, střídají se v myšlenkách a nechávají po sobě stopy. Nebojte se
s námi o ně podělit. Sdílejte s ostatními čtenáři své úvahy a zamyšlení, inspirujte i nás, abychom vám mohli přinášet nová témata, která vás zajímají nebo jsou pro vás důležitá. Za vaše příspěvky předem děkujeme!

Schopenhauer ve 3.39 hod.
Devět minut po půl čtvrté ráno jsem se probudil. Musel jsem.
Přinutil mne k tomu blížící se závěrečný krok normálního
člověčího metabolizmu.
Venku je ještě úplná tma, zataženo a do velkých kulatých
listů podbělu v mezi pod oknem drobně prší. Až k posteli je
slyšet šumění a sem tam spadne z haluze velká nastřádaná
kapka a na lupen placatě zabubnuje. Červenec pod psa. Pod
buky v protější stráni se probouzejí daňci a začínají se ozývat.
Je to jako štěkot ochraptělých psů. Zpravidla jim to vydrží
asi do šesti, pak se stáhnou hlouběji do lesa, neboť na silnici
houstne provoz.
Už ve tři čtvrti na čtyři vím, že snaha o další spánek bude
dnes opět zbytečná. Nějak mi to spaní v posledních dnech nefunguje a tak si během mokrého olověného rozednívání čtu.
Vytahuji z poličky Arthura Schopenhauera a to ještě netuším,
že dnešní ráno bude hodně temné. On pan filozof Schopenhauer nebyl zrovna moc veselým člověkem a nenašel prý se
nikdo, koho by měl rád. Holiče podezříval, že jej podříznou,
švadlenu natrvalo zmrzačil, ostatní filozofy nenáviděl a ženám se vyhýbal. Nevím, jestli mi ho má být proto líto, už to
má taky dávno za sebou a zatímco se já nad ránem prokousávám jeho spisem, on už moc dobře ví, jak na tom je.
I praví: „Život člověka spočívá v tom, že balamucen nadějí
tancuje do náruče smrti. Každý nakonec vplouvá do přístavu
jako vrak. A nikdy nenaplněná přání, zmařená usilování, naděje nemilosrdně rozšlapané osudem, nešťastné omyly života

s narůstajícím utrpením a smrtí na konci jsou vždy tragédií.“
Déšť v temném obdélníku okna houstne. Z okapu pod
střechou se hlasitě ozývá potok. Je přesně půl páté, když je
možno na jihovýchodní výspě oblohy s notnou dávkou představivosti tušit svítání.
I Schopenhauer praví: „Jednání lidí vůči sobě charakterizuje nespravedlnost, bezpráví, neslušnost, tvrdost a krutost.
Divocí se navzájem požírají, mírnější se navzájem podvádějí,
tomu se říká běh světa. Svět lidí je peklo a lidé jsou v něm na
jedné straně mučené duše a na straně druhé ďáblové. Život je
žalostný a v žádném případě žádoucí.“
Po silnici do prudkého kopce naříká jakýsi náklaďák.
Daňci na chvíli přestali štěkat a asi čekají, zda budou mít ještě
chvilku klidu. Šíráním houkne vlak. Chvilku je mokré ticho,
než se zvěř v oboře pro dnešek naposled osmělí.
„Nepochybně je to vědomí smrti a kromě něj pozorování
utrpení a bídy života, co dává nejsilnější podnět k filozofickému zamyšlení a k metafyzickému výkladu světa.“ Stačilo.
Schopenhauer putuje zpět na polici, já putuji do koupelny
a dávám si skoro ledovou sprchu. Ve čtvrt na sedm naráz
ustává déšť a na tarásku poskakuje pěnkava a jen tak kratičce
a zajíkavě zpívá. Daňci ztichli, silnice ožívá a já pro dnešek
praštil s filozofií, abych si nezkazil celý den. Vzduch voní koprem. Bude čas na první kafe.
Marek Buš

Dne 25. března 2021 uplynulo 20 let od chvíle,
kdy nás opustil můj syn,
pan Radek Pátek,

který by se 14. 12. 2021 dožil 55 let. S láskou vzpomíná
maminka Alena Patková a dcera Veronika Pátková.
„Měla jsem 10 let, když jsi odešel…
Stále mi chybíš… Veronika“

Dne 20. května 2021 uplynulo 100 let od narození mé
maminky, paní
Marie Lošákové

S láskou vzpomínají dcera Alena Patková a pravnučka
Veronika Pátková.
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Dne 19. 5. 2021 jsme si připomněli
10. výročí úmrtí mého manžela pana
Svatoslava Míči

Vzpomínají manželka Jiřina
Renata a Darina – dcery s rodinami
a pravnučka Martinka
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
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