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Síla pomoci
Někdy lámeme nad lidmi hůl. Hořekujeme, jací jsou, nebo spíše nejsou.
Žijeme si své životy a jen málokdy se
více zajímáme o dění kolem, pokud
se zrovna netrápíme věcmi, které se
v okamžiku náhlé katastrofy stanou
úplně banálními. V té chvíli jsme vystaveni zkoušce našich povah, charakterů
a sounáležitosti s jinými lidmi, ať už je
známe či nikoliv.
Letošní červnové tornádo, které
způsobilo v oblasti jižní Moravy hotovou apokalypsu, nám ale také připomnělo, že v nás všech je také velký kus
vstřícnosti, zájmu o jiné a soucítění,
které nás vede k okamžité pomoci těm,
kteří ji potřebují.
Rozhodnutí o pomoci obcím, které
byly postiženy tornádem 24. 6. 2021 ze
strany zastupitelstva bylo jednoznačné.
Zastupitelé města Vizovice se rozhodli
pro pomoc finanční a na svém jednání
dne 28. 6. 2021 schválili vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města
ve výši 1 mil. Kč na pomoc těmto obcím. O přesné výši finanční pomoci,
a kterým obcím bude pomoc určena,
rozhodnou zastupitelé na svém srpnovém zasedání. Schválením poskytnutí
finančního daru ve výši 20.000 Kč, určeného na nákup zdravotnického materiálu pro občany obcí jižní Moravy postižené ničivým tornádem, se připojili
jednomyslným hlasováním také radní
města na mimořádném zasedání RMV
dne 30. 6. 2021. Zdravotnický materiál, jehož obsah navrhly MUDr. Lenka
Ranostajová a zdravotní sestra Dagmar
Geržová, DiS., odvezl a osobně předal
v místě pomoci zastupitel města Vizovice a člen dobrovolných záchranářů
SAR MORAVA Petr Divílek. Materiál
předal přímo lékařce v Mikulčicích,

která ordinovala v domě bez střechy
a bez oken. „Kdo to neviděl v těch prvních dnech, nedovede si to vůbec představit. Člověk měl pocit zmaru a naprosté zkázy, ale také byla nepřehlédnutelná
obrovská solidarita lidí….“, popisoval
své pocity po návratu.
K pomoci se připojila také vizovická
Jednotka sboru dobrovolných hasičů,
která ve středu 30. 6. 2021 odjela na
2 dny pomáhat do postižených obcí.
Jednotka byla vyslána na místo operačním střediskem HZS Zlínského kraje
v počtu čtyř osob, přestože zájem vizovických hasičů mnohonásobně převyšoval požadavek operačního střediska. Připojili se tak k dalším vyslaným
jednotkám ze Zlínského kraje a pomáhali v obci Mikulčice. Mimo pomoci
jižní Moravě jednotka zasahovala také
u několika událostí po větrné smršti
v Luhačovicích. Ti, kteří v zasažených
místech pomáhali, popisovali záchranné práce podobně jako velitel vizovických hasičů Tomáš Lutonský: „Šlo především o likvidační práce…Likvidovala
se suť, zdemolované části střech, rozbité
skla, kusy stromů, betonu…. Pomoc byla
především psychicky náročná. Vypadalo
to jako po válce… Pohled na úplně zdemolovanou velkou část města, nešťastné
lidi, kteří o všechno přišli a byli v šoku
i jejich strach a slzy v očích ve chvíli,
kdy přišel déšť a začalo bouřit…Na to se
nedá zapomenout.“
…Někdy lámeme nad lidmi hůl… Je
dobře, že i tentokrát, v okamžiku náhlé
katastrofy se ukázalo, že často neprávem. Díky za každou pomoc všem, kteří ji poskytli, když bylo potřeba.
Za vedení města
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 mohly zajímat i další čtenáře? Za vaše náměty, zaslané na kontaktní e-mail Vizovských
novin, předem děkujeme.
red

Omluva: autor titulní fotografie ve VN 03/2021 – Ivan Straškraba
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slovo úvodem

Z obsahu

z radnice

Rozhovor s novou tajemnicí úřadu
Těším se na Vizovice
Od června můžete na vizovické radnici vídat novou tvář. Předčasný odchod tajemníka pana Pavelky
přivedl na tuto pracovní pozici energickou sympatickou ženu Janu Fúsikovou, kterou se vám pokusíme
prostřednictvím Vizovských novin částečně představit. Částečně proto, že jestli o nové tajemnici bude
něco skutečně vypovídat, pak to bude její práce.

Kdo je to vlastně tajemník? Za víc než třicet let, co žiji ve
Vizovicích, jste v této pozici teprve třetí člověk, zatímco ve
vedení města se vystřídala už pěkná řádka jmen. Napadá
mě, jestli není tajemník něco jako panský kočí? Zatímco
panstvo přichází a odchází, on zůstává…
Pozici tajemníka jste tímto vystihla opravdu trefně. Jsem
panský kočí, který, řečeno slovy zákona o obcích, z pozice statutárního orgánu zaměstnavatele, řídí kočár jménem
městský úřad. Ovšem v čele obecního úřadu stojí starosta,
kterému je tajemník přímo podřízen. Tajemník odpovídá
za plnění úkolů obecního úřadu jak v samostatné působnosti, tak i v přenesené působnosti a plní úkoly uložené mu
radou a zastupitelstvem obce. Takže na bedrech tajemníka
leží břímě správného chodu úřadu, ale směr, kterým obec
půjde, tj. například investice či správa majetku obce, náleží plně do kompetence volených orgánů, a to zastupitelstvu
a radě.
Ještě podotýkám, že tajemník není volená funkce a osoba na pozici tajemníka by měla zajištovat kontinuální chod
úřadu v každém volebním období. Funkce tajemníka spočívá
i v tom, že tvoří jakousi nárazníkovou zónu mezi sférou politickou a sférou úřední. Nicméně to se dle mého názoru Vizovic příliš netýká, jelikož zde se na úřadě především pracuje
pro obec, a politikaření jde stranou.

Jestli to správně chápu, klidně se může stát, že vás práce
zahltí, zvlášť když vidím vaši energii, zvídavost a aktivitu,
profesionální zájem a nadšení. Jak odpočíváte, když je všeho už tak nějak moc?
Ačkoliv svým kolegům s oblibou říkám, že dovolená je
z hlediska pracovněprávního i institutem bezpečnosti práce,
a proto by ji neměli, stejně jako odpočinek mezi prací, podceňovat, sama patřím k lidem, kteří moc odpočívat neumí, což
je dáno jednak mojí povahou, ale i tím, že jsem své dosavadní
povolání právníka považovala i za svůj koníček, a tak jsem
měla to štěstí, že jsem, s nadsázkou řečeno, pracovala a relaxovala současně.
Pokud už relaxuji nepracovně, tak potom nejraději sportem, kterému se věnuji pravidelně. Jsem velký fanda do cvičení na TRX, ráda plavu a jezdím na kole, v zimě se věnuji lyžování. V době covidové jsem vzala na milost i běh, pro který
jsou Vizovice ideální.

Vaše cesta na zdejší radnici vedla přes Vsetín a Zlín. Jste
právnička, předchozí zaměstnání se vám na nové pozici
určitě budou hodit. Je nějaká oblast, která vás jako novou
tajemnici nejvíc láká, na kterou se chcete víc zaměřit, nebo
se prostě jen třeba nejvíc těšíte?
Těším se prostě na Vizovice. Zní to možná zvláštně, ale já
jsem většinu let, co zde bydlím, s výjimkou dvou mateřských
dovolených, jezdila za prací na Vsetín či do Zlína. Doma jsem
ale tady, ve Vizovicích. Potřebuji být spjata s místem, kde žiji
a kde vyrůstají moje děti.
Po profesní stránce se těším, že budu moci své doposud
získané znalosti a zkušenosti uplatnit v nových souvislostech.
Pozice tajemníka je, co do potřeby znalostí a dovedností poměrně náročná, ale mě učení se něčeho nového baví a beru to
spíše jako kladnou stránku své práce.

Když jste se seznamovala s novou prací na zdejší radnici,
napadlo vás něco, čeho byste opravdu ráda dosáhla, něco
jako vzdálený cíl, meta, osobní vítězství…? (případně)
Máte něco takového i v osobním životě?
Jistý cíl či metu, jak říkáte, jsem měla v mysli ještě před nástupem na zdejší městský úřad, vlastně mám tuto myšlenku
na mysli již od doby, kdy jsem působila na Vsetíně. Bohužel
se totiž dehonestace úřadů a úředníků stala celospolečenskou
normou. Všichni považují za zcela běžné a normální, že se
o úřadu a úřednících hovoří s despektem a jsou automatickými viníky nejrůznějších komplikací a průtahů v řízení.
Já jsem však zcela opačného názoru a tento všeobecný názor mne mrzí, mimo jiné i proto, že si vážím našeho demokratického státu a státního zřízení. Nepovažuji za naprostou
samozřejmost to, že veškerá nezbytná státní infrastruktura
funguje (udržuje se a buduje se státní i obecní majetek, vydávají se řidičské či občanské průkazy). Myslím si, že bychom si
všichni fungujícího státu měli považovat a hýčkat si jej. Tak,
jak funguje náš stát, i když je to evropským standardem, ale
nefunguje celý svět. I doba covidová ukázala, že by možná
stačilo málo a celý systém by se mohl rozkolísat.
Všechna ta řízení, všechny ty úřady a úřednicí vytvářejí právní prostředí, na které jsme zvyklí a které nám, i když

Jak moc je tohle povolání kreativní?
Pro mne je práce tajemníka lákavá právě svojí kreativitou
a variabilitou. Fungování celého úřadu je doslova protkáno nejrůznějšími procesy, pravidly, softwary a bez pochyby
i právními předpisy. Pokud chcete cokoli udělat a něčeho dosáhnout, musíte jednak toto všechno dobře znát, ale i kreativně spojit tak, aby bylo cíle dosaženo rychle a efektivně.
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Je něco, co děláte vyloženě nerada nebo vůbec?
Velmi nerada se zabývám věcmi, ve kterých nespatřuji
žádný smysl a nevím, proč bych danou věc měla dělat a trávit
nad ní čas. Samozřejmě že ne všechno, co na první pohled
vypadá nesmyslně, skutečně takové je. Proto je vždy důležité
se ptát proč a snažit se smysl věcí nalézt.
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Abychom ale čtenáře neochudili, prozradila byste nám
i něco ze svého osobního života?

Ráda. Pocházím z Olomouce, tam jsem i vystudovala
Právnickou fakultu Univerzity Palackého. Nejdříve jsem působila jako firemní právník, od roku 2010 jsem pracovala na
Městském úřadě Vsetín také nejprve jako právník a od roku
2017 jako vedoucí právního oddělení.
Mojí specializací v právnickém oboru bylo pracovní právo,
zadávání veřejných zakázek a právo týkající se nemovitostí.
V roce 2020 jsem ukončila další studium na Právnické fakultě Masarykově Univerzity v Brně, obor Právo a nemovitosti s přiznáním titulu LL.M.
Ještě před nástupem na Městský úřad ve Vizovicích jsem
pracovala v advokátní kanceláři ve Zlíně.
Je mi 43 let, mám dvě děti a od roku 2007 žiji tady ve Vizovicích.
Říká se, že když člověk opravdu něco chce, spojí se celý Vesmír, aby se mu jeho přání splnilo. Vy k tomu navíc máte
potřebnou trpělivost a vůli. Tahle kombinace je, myslím,
velmi dobrý základ, aby se vám dařilo si plány a vize plnit.
Držím vám palce a děkuji za rozhovor!
Jana Pluhařová, redakce

JUDr. Jana Fúsiková, LL.M.

Vizovské noviny 04/2021
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si to málokdo připouští, poskytuje určitý komfort. Diskuse
o efektivitě a míře pravomocí veřejné správy je ovšem vždy
na místě a zdravě kritický pohled je nezbytný. Avšak paušalizování, relativizování a nadávání úřadům k ničemu dobrému
nepřispívá, ba naopak vede k postupnému rozkladu systému
a oslabení funkcí státu.
A já bych chtěla, aby ti, kteří budou mít co do činění s našim městským úřadem, odcházeli s tím, že tady pracují erudovaní a pracovití lidé a úřad jako celek funguje, a funguje
pro naše občany dobře. A tudíž, že tento všeobecně rozšířený
názor o nefunkčnosti všeho možného není správný. Jistě si
moji kolegové, kteří zde na městském úřadě pracují, jakož
i všichni zastupitelé, uznání zaslouží. Práce na úřadě a práce
pro obec jako takovou není vůbec jednoduchá a mnozí kolegové jsou velkými odborníky ve svých agendách a uznání si
dozajista zaslouží.
Vím, že tento můj cíl může být pro někoho vzdálený či nesplnitelný. Pro mne je to však má vize, kterou chci za dobu
svého působení zde na úřadě realizovat.

z radnice

Dopravně preventivní
akce „Dětská policie“
Žáci Základní školy Vizovice se osmnáctého června 2021 stali příslušníky „Dětské dopravní policie“. S příslušníky PČR
utvořili hlídku na stanovišti u silnice I/49 ve směru od Zlína
do Vizovic a kontrolovali řidiče. Zaměřili se na dodržování
jízdy bez alkoholu, technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a předepsaného osvětlení a správnosti dokladů pro řízení vozidla. Hlídka během dopoledne zastavila
přes 50 vozidel, nebyla uložena žádná pokuta, naopak řidiči
od školáků dostali na památku reflexní prvky nebo nealkoholický nápoj. Na akci se podílelo, mimo žáků základní školy
a příslušníků PČR, město Vizovice, které celou akci zorganizovalo, zakoupilo nealkoholické nápoje pro řidiče a oděv
pro malé policisty (trička, kšiltovky), dále společnost STK Vizovice a autoškola Jiří Odstrčilík (zakoupení nealkoholických
nápojů pro řidiče) a také Ministerstvo dopravy prostřednictvím Krajského koordinátora Zlínského kraje, které pro tuto
akci věnovalo reflexní prvky.
Dopravně preventivní akce je zajímavá jak pro děti, tak
pro řidiče. Účast dětí v hlídce se dá považovat za jedinečnou
zkušenost, při níž děti poznávají, jaké povinnosti mají řidiči
motorových vozidel, jak vypadá práce příslušníků PČR a současně si tuto práci samy vyzkouší.
JUDr. Terezia Zlámalová
vedoucí odboru dopravy a SH, el. 777 471 180

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz
informace pro žadatele
Od 1. června 2021 mají řidiči nově možnost pro podání žádosti o výměnu řidičského průkazu využít elektronického
podání žádosti (dále také „ePodání“) po přihlášení do
Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni).
Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu
občana (přihlásit se lze například prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, prostřednictvím datové
schránky nebo skrze bankovní identitu) a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby.
Využitím datové schránky fyzické osoby při ePodání je
splněn jeden z legislativních požadavků na jasné ztotožnění
osoby, která žádost podává. Portál občana zobrazí formulář,
který je předvyplněný údaji z Centrálního registru řidičů.
Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu
z posledního řidičského průkazu. Před závazným podáním
žádosti o řidičský průkaz musí žadatel potvrdit správnost
předvyplněných údajů a to, že aktuální podoba žadatele odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude
odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, musí žadatel jako doposud osobně navštívit příslušný úřad, kde bude
v rámci osobního podání žádosti pořízena fotografie nová.
Žadateli je umožněno zvolit si jakýkoliv obecní úřad obce
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s rozšířenou působností, na kterém si chce vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Po potvrzení správnosti údajů bude
žádost odeslána prostřednictvím datové schránky žadatele na
podatelnu zvoleného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Požádat elektronicky o vydání řidičského průkazu je
v současnosti možné pouze v případě výměny řidičského
průkazu z důvodu uplynutí platnosti nebo blížícího se
konce platnosti (ne však dříve než 90 dnů před jejím uplynutím). Po kontrole a schválení ze strany vybraného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností bude žadatel o schválení
či zamítnutí žádosti upozorněn v Portálu občana a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Při splnění
všech podmínek pro vydání řidičského průkazu bude žadateli
řidičský průkaz vydán v zákonem stanovené lhůtě do 20 dnů
od podání žádosti. Využití ePodání v případě tzv. expresní výměny do 5 pracovních dnů není v této etapě možné, jelikož se
jedná o úkon spojený s úhradou správního poplatku. Neplatný řidičský průkaz je žadatel povinen odevzdat při převzetí
nového řidičského průkazu.
JUDr. Terezia Zlámalová
vedoucí odboru dopravy a SH
tel. 777 471 180
Vizovské noviny 04/2021

Vážení čtenáři,
přinášíme vám další výběr ze zasedání Zastupitelstva
a Rady města Vizovice. V tomto čísle najdete zkrácený výběr nejdůležitějších bodů ze zastupitelstva města konaného
24.5.2021 a rady města ze dne 24.5. a 14.6.2021. Všechny aktuální a nezkrácené usnesení najdete na webu města www.
vizovice.eu nebo na úřední desce.
Zastupitelstvo města Vizovice deleguje Bc. Silvii Dolanskou, starostku města, k zastupovaní města Vizovice na řádné
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s
Zastupitelstvo města Vizovice souhlasí s vyhlášením
záměru prodeje pozemku p. č. 4048/8, orná půda, o výměře
342 m2 a pozemku p. č. 4048/1, orná půda o výměře 2222 m2,
pozemku p. č. 4048/4, orná půda o výměře 656 m2, pozemku p. č. 4045/8, orná půda o výměře 438 m2, pozemků p. č.
1006/19, trvalý travní porost, o výměře 263 m2, p. č. 967/3,
ostatní plocha, o výměře 88 m2, v k. ú. Vizovice, a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce za minimální cenu stanovenou
na základě znaleckého posudku.
Naopak nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 4514/36, orná půda o výměře 1000 m2 v k. ú. Vizovice.
Zastupitelstvo města Vizovice schvaluje:

• poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Vizovice ve
výši 200.000 Kč z rozpočtu města v souladu se zásadami
Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón
• poskytnutí dotací z rozpočtu města Vizovice na základě
vyhlášeného dotačního programu pro zajištění financování sociálních služeb dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
• poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2021 organizaci Vizovjánek, na výdaje spojené
s půjčovným a dopravou cimbálu a kontrabasu v rámci
účasti členů na mezinárodním festivalu v Mexiku, to ve
výši 15.000 Kč

• předložený závěrečný účet města Vizovice za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2020 bez výhrad
• poskytnutí dotace z rozpočtu města Vizovice ve výši 680.
961,50 Kč Mikroregionu Slušovicko za účelem předfinancování projektu „Kompostéry do zahrad 2“
Zastupitelstvo města Vizovice také souhlasí se zařazením
kulturní akce „Vizovická metalománie“ do výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou a pověřuje Mgr. Petru Kovářovou, vedoucí odboru přestupkového a správního, zpracováním nové Obecně
závazné vyhlášky města Vizovice o ochraně nočního klidu.
Rada města Vizovice souhlasí

• poskytnutí podpory vydání knihy valašských pověstí od
autora Jana Kobzáně – O zbojníkoch a o pokladoch (Nakladatelství Libreta)
• s jednorázovým použitím investičního fondu Základní
školy Vizovice, příspěvková organizace v roce 2021 a to:
chodníky 140.000 Kč , oplocení 125.000 Kč , venkovní
učebna 225.000 Kč a podlaha školní kuchyně 450.000 Kč
• s místní úpravou provozu na místních komunikacích 16c
– Růžová, 23c – Školní, 17c – Nová, 6b – Pardubská a 13c
– Poštovní v obci a k. ú. Vizovice, dle předložené situace
místní úpravy provozu, s ohledem na zajištění bezpečnosti
silničního provozu v daných lokalitách.
• se zahájením výběrového řízení a výběrem konkrétního
dodavatele na zakázku malého rozsahu Mateřské školy Vizovice, okres Zlín na „Opravu zahradního domku“
• s výběrem nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu Výukové centrum – zeleň: S. O. S. Dekorace, s. r. o
• s jednorázovým použitím investičního fondu Základní
školy Vizovice, příspěvková organizace, roce 2021 na pořízení dataprojektorů ve výši 290.000 Kč.
red.

Skautský sběr starého železa 15. 5. 2021, nádvoří technických služeb
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z radnice

Výběr z usnesení
Zastupitelstva a Rady města Vizovice

z radnice

Dokončené investiční akce květen–červen 2021
v hodnotě 2.805.000 korun
Oprava střechy DPS

V měsíci květnu byla provedena oprava střechy budovy
č.p. 1194 na ulici Pardubská – Dům s pečovatelskou službou.
Stavební práce provedla firma H & B delta, s.r.o. a město za ně
zaplatilo částku 285.000 Kč.
Pumptrack hřiště Janova hora

Pumptrack tvoří 166 m dlouhá dráha s asfaltovým povrchem na celkové zastavěné ploše 1226 m2. Součástí stavby je
7 klopených zatáček a 21 vln, výška vln je v rozmezí 0,3 –
0,9 m a výška klopených zatáček je 1,2 – 1,5 m. Materiálově
je pumptrack řešen z drceného kamene pro základy dráhy
a asfaltu pro její povrch. Vsakovací místa jsou pokryta kačírkem (říčním štěrkem) a ostatní plochy jsou pokryty zeminou
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a zatravněny. Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh
určený hlavně pro jízdu na kole, který je možné projíždět bez
šlapání. Díky asfaltovému povrchu a celé řadě uměle vytvořených vlnek a klopených zatáček na něm lze jezdit třeba i na
koloběžce, skateboardu či in-line bruslích.
Stavební práce dokončené 31. 5. 2021 provedla firma Martin Urban. Město za ně zaplatilo částku 1.600.000 Kč. Na tuto
akci město získalo padesátiprocentní dotaci z MMR – Rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu.
Oprava kamenné zídky a schodiště – ulice Štěpská

V rámci této opravy byly rozebrány nesoudržné části kamenného zdiva, odstraněny nevhodné betonové konstrukce
límce. Pro odstranění vlhkosti byla zřízena drenáž za kamen-
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z radnice

nou zídkou se spádováním a montáží nopové folie na stěny
okolní budovy a na zadní stranu kamenné zídky. Nově byla
provedena betonová konstrukce včetně výztuže z betonářské
oceli. Po rozebrání nesoudržných částí konstrukcí zdiva z kamene byly jednotlivé kameny očištěny, odsoleny a uloženy
pro zpětné použití. Částečně nesoudržné části zídky lokálně
očištěny, včetně odsolení a proškrabání spár podkladu nebo
podinjektovány jejich nepřídržné části, doplněny speciální
cementovou maltou. Po zpevnění a doplnění odstraněných
nesoudržných částí, proběhlo kompletní sjednocení kamenného zdiva. Opravu uzavřela nová konstrukce chodníku v celé
délce kamenné zídky, opraveno a natřeno stávající zábradlí
a celé délce kamenné zídky doplněno zábradlím novým.
Stavební práce provedla v měsíci květen – červen 2021 firma Václav Tománek a investice přišla na 920.000 Kč.

inzerce

Rozšíření parkovacích
míst – ulice Tyršova
V měsíci květnu a červnu 2021 probíhaly v rámci investiční
činnosti Technických služeb města Vizovice stavební práce
na rozšíření parkovacích míst v ulici Tyršova, mezi bytovými domy č.p. 967 a 1341. V rámci těchto prací došlo k výstavbě parkovací plochy pro 9 osobních aut. Parkovací místa
jsou přímo napojena na stávající místní komunikaci. Kolmá
parkovací místa jsou šířky 2,50 m a hloubky 5,00 m, povrch
je z betonové dlažby 200x100x80 mm. Souběžně s parkovací plochou byl vybudován obslužný chodník šířky 1,55
m. Délka chodníku je 32 m a povrch je z betonové dlažby
200x100x60 mm. Šířka chodníku v zatravněném terénu je
ohraničena oboustrannými obrubníky BO 13-10, na jedné
straně je zapuštěný (umožňuje přetékání srážkových vod), na
druhé straně je s převýšením 60 mm a tvoří přirozenou vodící
linii. Součástí chodníku je i bezpečné místo pro překonání
účelové komunikace. Vybudování nových parkovacích míst
pomůže řešit nedostatek parkovacích míst v bezprostředním
okolí. Technické služby, které akci zajistily, vyčlenily na investici částku 260.000 Kč z investičního fondu.

Vizovské noviny 04/2021
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technické
z radnice
služby

Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě
tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tří-

děného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí
o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.
Město Vizovice dosáhlo v úspoře emisí CO2 ekv. 333,385
tun a energie 6 941 052 MJ. Tím také přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Děkujeme!

Město Vizovice
00284653

333,385 tun
6 941 052 MJ

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

Komunální odpad

PET

Papír

Sklo

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

září

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

4

18

6, 20

pondělí, 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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ad. Vizovské noviny 03/2021 – Chráněný strom
Památný strom polní hrušně dožívá

Stejně jako lidem i starému stromu klesá vitalita. Jeho koruna
se začíná zmenšovat a objevuje se v ní stále více suchých větví,
které už strom nebyl schopen uživit. Stárnutí stromu je přirozený proces. Strom se při něm rozkládá a stává se tak domovem hub, rostlin a živočichů. Tento proces trvá u jednotlivých
stromů různě dlouhou dobu. Může se jednat o několik let
nebo i několik desetiletí. Dožívá i polní hrušeň. Také ji začínají ve velké míře osidlovat houby a množství hmyzu. Lokalita však díky dostatečné vzdálenosti od komunikace umožňuje ponechat dřevinu z větší části přirozenému rozpadu a tím
i možnosti vývoje organismů, vázaných k tomuto procesu.….
Polní hrušeň byla vyhlášena památným stromem 9. ledna
1996. V roce 2009 byla ošetřena výrazným řezem její koruny.
Ořez byl nutný v důsledku prvního silného proschnutí koruny. Současný špatný zdravotní stav stromu není způsoben
nedostatečnou péčí. Na stavu hrušně se podepsalo nejen její
stáří, ale přispělo i výrazné sucho v letech 2015–2018. Každá
dřevina má svá specifika. Proto je také přístup k jednotlivým
stromům individuální, stejně jako intenzita péče o něj.

Se stromy je to stejné jako s lidmi. Odchází, když se jejich
čas naplní a ani naše maximální péče a snaha o jejich záchranu tomu nemůže, k naší lítosti, zabránit.
Bronislava Dukátníková, TsmV

Diskuze
Hodina „H“ se kvapem blíží, uličané ke dveřím vzhlíží – na
Lapači v sále, plno lidu na posedu, čeká se jen na předsedu,
ten nepřítomen je stále. Pepek Hába, zvaný malý komunista,
znáte ho dozajista, denně chodí naší uličkou, přestože dosud
nemá paní, ví, že ve dvou je lepší spaní, spí teď doma sladce
se svou opičkou.... Laďa Janča nakazuje, Tonda Horák zahajuje, začali jsme zasedat. „Vstávej Pepku, je ti lépe?“ Laďa Juráček marně doma s Pepkem třepe, „pojď naší schůzi předsedat! Jedna zpráva druhou střídá, paní Patáková pípu hlídá,
věrna vzorné obsluze. Jak čas schůzování letí, pivo první, druhé, třetí, bude živá diskuze!
Pan Kundera: „Prvotní je prostředí životní!“ Už léta stejná sloka. „Jsou traktory, nejsou kravky, nejsou tůňky, nejsou
splávky, Bratřejůvka stoka!“ Tíží to nás, tíží to vás“, uvažuje,
jak provaz za správný konec uchopit. „Jak můžeme být na
město hrdí, když nám říka pod nos smrdí“, prý nemůže pochopit.
Strýc Jožka Rafaj hlasem hlubším, vysvětluje chytřejším,
tupším, situaci s palivem: „Uhlí! „Ve fúře prachu podíl uhlí
malý, místo briket dovezú kaly, popel potem třískat kladivem!
Všady draho, žádná láca, pořáď pilno, pořáď práca a né, že by
jí ubylo. Furt zadarmo a furt děláme, furt brigády a furt nic
nemáme, no to za Batě nebylo!“
Vizovské noviny 04/2021

Tu pan Láčík se o slovo dere, servítky on žádné si nebere, jeho řeč, toť běs. Ostrými kolem sebe střílí, dosvědčí, kdo
jste na schůzi byli, do diskuze vkládá revoluční řez. „Veřejné
osvětléní! No to je bordel, že většího néni, tož jak možu byt
veselý? Ať idu večér, idu ráno, v zímě, v létě, svatá panno, tma
pořáď jak v prdeli! Proč nás naše město šidí? Potmě člověk
pendrek vidí, už nedáme sa klamat! Na chodníkoch samé
zmoly, tož nedělajte z nás voly, možem si čapy zlámat! Ostali
sme bez pomoci od orgána státní moci, tož totok néni pěkné!
Kdy to konečně do pořádku dáme, tož na co ten národní výbor máme, ať ně nekdo řekne!“
Venku vskutku tma už byla, schůze právě vrcholila –
z naší uličky lidiček, závěrečná řeč už tu je, ta všechno trochu
přebarvuje do růžovějších barviček. Borovičky, piva na dně,
hodnotíme schůzi kladně, co jsme na ní byli, aspoň trochu
jakú – takú, jsme diskuzí vnitřnímu tlaku přece ulevili.
(Zápis ze schůze občanského výboru 6 ze dne 13. srpna
1988).
Ze šuplíku pro VN,
S pozdravem Břetislav Kovář, Pardubská ul. 212.
Vizovice, 10. 5. 2021
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napsali jste nám

Napsali jste nám...

Chrastěšov

Dětské odpoledne a kácení máje 5. 6. 2021
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI! Díky rozvolnění a luxusnímu počasí jsme si mohli v sobotu 5.6.2021 společně užít
dětské odpoledne na které plynule navazovalo tradiční kácení
máje.
Dětské odpoledne, které se jako vždy konalo na Polčákovic louce vedle Obecního domu, bylo pod taktovkou členů
Chrastěšovského spolku a dobrovolníků z řad chrastěšovské
omladiny. Tímto chci všem dobrovolníkům moc poděkovat.
Asi 40 dětí si mohlo na 7 stanovištích vyzkoušet svou obratnost i svůj postřeh. Za svůj zápal a nadšení, se kterým se
do jednotlivých úkolů pouštěly, byly odměněny diplomem
a sladkostmi. Po ukončení individuálních úkolů byly na řadě
již tradiční závody ve skoku v pytlích a přetahování lanem.
Strýc Zajonc na čtyřkolce a Tom Hlavenka s frézou povozili
nadšené zájemce. Starší děti si mohly vyzkoušet jízdu na mini-motorkách. Když se chtělo svézt menší dítko, role řidičky
se bravurně zhostila Verča Malá. A našlo se i pár odvážlivců, který usedli do auta s Pepou Zajoncem a „zadriftovali“ si
v autě (nejmladším účastníkem byla Adélka Javošová , další odvážnou účastnicí byla Dana Hlavenková). Rozpálené
účastníky pak zchladil proud studené vody ze zásahového
vozu vizovických hasičů. Malí zvědavci si pak mohli celé auto
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důkladně prohlédnout. Za odměnu pak nad námi zakroužilo
letadlo a z nebe se sypaly bonbony.
Dětské odpoledne se pak plynule překlopilo do podvečerních hodin, kdy se organizace chytli chrastěšovští dobrovolní
hasiči. Na prostoru garáží u dětského hřiště zavonělo cigárko
z udírny a pěnilo pivo . Pokud měl někdo chuť na něco sladkého, mohl se zakousnout do křehkých crequelinů, které pro
hasiče upekla famózní Jana Juříková. S ubývajícím světlem se
rozhořel táborový oheň, který lákal k opečení špekáčku nebo
jen tak k posezení a klábosení. Luďa Polčák ml., jako každý
rok, zastával post DJ a pouštěl „pecky“ pro malé i velké.
Dalším velkým lákadlem byla bohatá tombola s více než 100
cenami. Zálusk si většina z nás dělala na jeden ze tří krásný
dortů od naší skvělé cukrářky Jany Juříkové. Kdo Janiny dobroty ochutnal, moc dobře ví, proč těch lístků koupil tolik…
Bylo to již dlouho, co jsme se potkali jako dědina pohromadě, mohli si popovídat a pobavit se. Všichni přítomní si to
velmi užívali a nikomu se nechtělo domů. Děti usínaly unavené rodičům v náručí. A ti nejstatečnější opouštěli prostory
v brzkých ranních hodinách. Všichni věříme, že to nebyla poslední společná akce.
Martina Kostková
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Hudební aktivity
Popis
držení kytary, základní akordy, základní doprovod k písním
držení kytary, základní akordy, základní doprovod k písním
pokročilé akordy a doprovod k písním, skupinová hra
pro zkušené kytaristy; výuka na další nástroje, perkuse, zpěv
držení flétničky, správné dýchání, poznávání not, začátečníci

Kroužek
Kytara pro začátečníky
Kytara pro začátečníky
Kytara pro pokročilé
Hudební klub s Šárkou
Flétnička
Kroužek
Věda je zábava
Zálesácký
Rybářský
Myslivecký
Kynologický I.
Kynologický II.
Kroužek
Roztleskávačky
Tanečky

Přírodovědné a turistické aktivity

Popis
staň se malým vědcem; zábavné pokusy, přírodověda
hry, zásady přežití v přírodě, turistika, (+ 120 Kč na roční členství TOM)
základy rybolovu, získání rybářského lístku (poplatek za lístek není v ceně kroužku)
lesní moudrost a myslivost, pobyt v lese, pod vedením myslivců
výcvik poslušnosti psů, cvičák u horní budovy ZŠ Vizovice
agility, cvičák u horní ZŠ Vizovice

Výtvarné a rukodělné aktivity
Popis
malba, kresba, keramika, stříhání, lepení aj.
vyrábění z různých materiálů, netradiční výtvarné techniky
portrét, krajina, zátiší a volné náměty
pro začátečníky; základy techniky práce s hlínou a glazurami
pro pokročilé, rozvíjení techniky práce s hlínou a glazurami
pro zkušené, vlastní tvorba, pokročilé techniky
tvoření dle fantazie,1x za 14 dní

Věk
pro děti MŠ, 4 - 6 let
1. - 4. třída ZŠ
od 5. třídy
1. - 3. třída ZŠ
od 3. třídy ZŠ
od 5. třídy ZŠ
od 18ti let

Technika
Popis
Ozobot EVO, Robot Otto, 3D tisk, Arduino
praktické činnosti - výrobky do domácnosti, zahrádkaření, aj.
Sportovní a pohybové aktivity
Popis
lezení na umělé stěně, pohyb na lanových aktivitových prvcích
základy florbalu, práce s hokejkou, pravidla hry, fair-play

Kroužek
Lanové aktivity
Florbal
Hry bez hranic
Atletika
Gymnastika začátečníci
Gymnastika I.
Gymnastika II.
Gymnastika III.
Aerobik I.
Aerobik II.
Aerobik III.
Mažoretky
Sporťáček
Správní kluci a holky
Kruhový trénink
Salamba – jóga pro děti

Cena/rok
700 Kč
600 Kč
600 Kč
700 Kč
1000 Kč
1000 Kč

Věk
Cena/rok
od 6. třídy ZŠ 800 Kč
od 4 do 5 let 600 Kč

Společenskovědní aktivity
Popis
šperkování, líčení, doplňky do pokojíčku, tvoření, cvičení, vaření, výlety
Reels, móda, péče o pleť, doplňky do pokoje, cvičení, vaření, výlety
příprava jídel podle receptu, (+ 600 Kč na nákup potravin)
základy první pomoci, IZS, ekologie, zdravý životní styl

Kroužek
Elektrotechnický
Kutilové

Cena/rok
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč

Věk
3. - 6. třída ZŠ
od 1. třídy ZŠ
od 9 let
od 3. třídy ZŠ
od 3. třídy ZŠ
od 3. třídy ZŠ

Taneční, pohybové a dramatické aktivity
Popis
taneční choreografie s pomponama, zábava, posilování a protažení těla, v DDM
tance při hudbě pro nejmenší, v DDM

Kroužek
Tvořínek
Šikulové
Ateliér
Keramika I.
Keramika II.
Keramika III.
Keramika pro dospělé
Kroužek
Dívčí klub
Dívčí jízda
Vaření
Záchranáři

Věk
2.- 3. třída ZŠ
od 4. třídy ZŠ
od 3. třídy ZŠ
od 5 třídy ZŠ
1. - 3. třída ZŠ

školství

Nabídka kroužků na školní rok 2021/2022

míčové hry, pohybové hry, pestrost pohybu
rozvoj atletických a sportovních dovedností formou her a soutěží
základy sportovní gymnastiky pro nejmenší, zlepšení fyzické kondice
pro pokračující z gymnastické přípravky a gymnastiky I, silové a švihové cviky

pro začátečníky, sestavy gymnastiky složené ze silových a švihových cviků
gymnastika pro pokračující děvčata, 2 hodiny
cvičení při hudbě, zlepšení fyzické kondice
cvičení při hudbě pro pokročilé
cvičení při hudbě pro nejstarší, v tělocvičně dolní budovy ZŠ Vizovice
propojení sportu a tance, práce s hůlkou
cvičení na nářadí, sportovní hry, pestrost pohybu dětí v tělocvičně
zábavné míčové a pohybové hry pro kluky a holky
cvičení ke zformování postavy
dopolední cvičení v DDM

Cena/rok
700 Kč
800 Kč
800 Kč
1000 Kč
1100 Kč
1200 Kč
1500 Kč

Věk
1.- 4. třída ZŠ
od 5. třídy
od 2. třídy ZŠ
od 6ti let
Věk
5. - 9. třída
od 1. třídy

Cena/rok
800 Kč
800 Kč
600 Kč
600 Kč
Cena/rok
900 Kč
600 Kč

Věk
od 5. třídy ZŠ
1. - 3. třída ZŠ
od 5. třídy ZŠ
6 - 10 let
5 - 7 let
pokračující
od 2. třídy ZŠ
pokračující
1. - 2. třída ZŠ
3. - 4. třída ZŠ
od 5. třídy ZŠ
1. - 5. třída ZŠ
děti od 6 do 8 let
od 4 do 7 let
ženy
3 - 5 let

Cena/rok
1200 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
1200 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
900 Kč
800 Kč

Pro nejmenší a pro rodiče
Název kroužku

Popis

Věková skupina

Cena/rok

Klub maminek

cvičení, říkadla, předávání zkušeností

pro maminky a jejich miminka do 2 let

800 Kč

Raníček

říkadla a písničky, hudební a výtvarná činnost

pro maminky a jejich děti od 2 do 4 let

800 Kč

ÚPLNOU NABÍDKU KROUŽKŮ NALEZNETE NA WEBU ddmzvonek.cz
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náctiletí
sobě
z radnice

Poezie na léto
Štěpánka J., 13 let
Víla Lily

Vyskočím, vyletím, padám.
Věřím, že to jednou dám.
Bez toho, aby se mi zlomila má křídla.
Bez toho, abych na kachličky nemusela používat mýdla.
Bez toho, abych jednou spadla.
Asi k tomu budu potřebovat madla.
Vyletím a vítr mě vezme s sebou.
A najednou ten svět bude patřit oběma.
Budu víla s krásnými křídly,
Mé jméno bude Lily.
Budu víla nebes.
Možná s tebou budu sbírat i bez.
Na nebesích tě budu sledovat.
Možná ti budu i prozpěvovat.
Budu sledovat každý tvůj krok.
Spolu s tebou mi vždy bude přibývat rok.
Budu tvá víla strážná.
Někdy budu možná až moc vážná.
Až skončí tvůj čas, potkáme se na nebesích.
Budu tak dlouho čekat, dokud neuslyším tvůj smích.

Vzpomínky nám zůstanou
Pseudonym

Vážení znalci literatury, cérky a ogaři! Vyznat se ve jménech literátů mnohdy se nedaří, protože ti co píší prózu
a rýmy podepisují se pseudonymy. (Karolina Světlá – Johanna Mužáková, roz. Rottrová, Sofie Podlipská – Žofie
Rottrová, Petr Bezruč – Vladimír Vašek, Antonín Zeman
– Antal Stašek…)
Vážení znalci umění, cérky a ogaři! Kdo z dnešních školáků příkladně ví, ač měl by věděti, kdo je Metúd Bačovský,
co napsal Předjaří a kdo je Zpěvana Ubelská, co napsala Paměti…
Tento rodinný poklad ryzí, kterému bobřík mlčenlivosti je
cizí, zrcadlí se nyní v ohnisku naší sešlosti a teplem své bytosti
nás uhostí v tomhle únorovém průvanu. Mám tu čest představit vám váženou paní spisovatelku Ubelskou Zpěvanu,
vlastní jménem Miladu Hálovou, rozenou Kovářovou.
Zpěvana Ubelská, podobně jako Petr Bezruč, se prý živila
pošťáctvím. Takové tvrzení nazval bych sprosťáctvím, protože
ona, jak my všichni víme, v tomto našem světě kulatém živila
se přece zpěvem, tancem a dramatem. Z ubohého pošťáckého
a úřednického platu sice postavili baračisko a chatu, s Ladislavem Němčamčanským Hálem, žijíce v manželství stálém, ale
když přišli z roboty, zajímali se především o duševní hodnoty.
Manžel Laďa, ahoj Laďo, spi sladce, též o vegetaci na za-
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hrádce. (Ano, Bůh hraje s námi osudovou symfonii „Jeho –
Naši“… Jeho: Ahoj Laďo, Jendo, Věro, rodiče naši, ahoj Tomáši… Naši: Ahoj Michale, Martine, Pavle, ahoj Mikuláši!)
Zpěvana, kdekoliv zpívala, režírovala, hrála, vždy excelovala. Též v pečení buchet, my byli nenasytní hrozně, si vedla
neméně virtuózně. Nechoď však za ní na buchty, mlsný člověče, protože už s pecí nepeče. Láskyplně bere Bezruče, v kuchyni na otomaně, do náruče, mazlí se tam s Halaskem. obírá
se tam Jiráskem. S Boženou Němcovou žije v takové shodě, že
jako její divá Bára koupe se ve studené vodě, třikrát denně, bez
oděvu, i plavek beze, třikrát denně, brrr, do ledové vody leze…
Skromnost? Může býti! Skromná byla vždycky, však pozorujeme posun způsobu bytí až na asketický – ráno nic moc,
na oběd větší půlku, na večeři menší půlku, jídlo brává do
kastrůlků a protože už nevařívá, na četbu víc času jí zbývá:
Celého F. L. Věka jednou ročně proletí! (Prý hodně čtou
ti, co neumí samostatně mysleti, my však, co všeobecný
přehled máme, tento názor rázně odmítáme...) V Panském
stavu Popelky Biliánové Zpěvana Ubelská pořád leží, tak
na nějaké té koruně pro vnuky jí nezáleží: „Tu máte každá
tisícovku, cérečky, tu máš tisícovku synku“, rozdává a ještě
jí zbude i na zmrzlinku, aby způsob bytí nebyl jednotvárný
z kostelíčka do cukrárny, zmrzlinečku velmi vlídně olizuje
jednou týdně.
Vizovské noviny 04/2021

pan doktor germanistiky a gurmanistiky Josef Mařík, hle, pořád žádný stařík,
a vážený pan cti hodný doktor valašských věd, Miroslav Zahořák – hle marně do toho tam dubiska klepe času datel, na
stará kolena spisovatel.
Setkání z osmých tříd kluků a holčiček, kteří složili závěrečnou zkoušku – padesát let proti směru hodinových ručiček.
Z kroniky spolužáků nar. r.1943.
Rybárna, září 2007. Bř. Kovář
Kravař

A tož to také býl malučký pasáček kráv. Po ležačky, hore
značky, cumle ščovík a pase. Idú kolem procházkú pán farář
a vytáhňa z kapsičky u vestičky zlaté hodinky na zlatém řetázku, ptá sa: “Chlapečku, zastavily se mi hodinky. Nevíši kolik
může být asi hodin?” Pasáček popolézl ke krávě, nadzvihl jí
vimeno a praví: “Pú pátéj a pět minut.” Pán farář si naštelujú
hodinky, idú daléj, ale leží jim to v hlavě…
Obéjdú pasínek a vrátíja sa k pasáčkovi. “A víš, kolik hodin
je nyní?” Pasáček zaséj sa přišúrá ke krávě, nadzdvihne vimeno a praví: “Za pět minut pět, pane farář. “Opravdu” pravíja
pán farář, hleďa nevěřícně na svoje švýcary, “a mohl bys mi
chlapče prozradit, jak to tak podle toho kravského vemene
poznáš?” “Tož dobře to poznám. Dyž tak nadzvihnu to vimeno, vidím na věž kostela...” (od taty)
Břetislav Kovář

inzerce

Ahoj

arci, ze chmelu starci! Nicméně, jsme to pořád my, tytéž
cérky, titíž ogárci, kteří jsme v r.1957, tedy před padesáti lety,
dokončili povinný vzdělávací kurz osmiletý. Sešli jsme se
dnes na již čtvrté z našich sečítacích burz, abychom absolvovali doučovací kurz, a nemuseli v televizi poslouchat takové
fláky, jakože že nemáme na páťáky...
Po méně kalorickém kuřeti nebo více kalorickém řízku doplníme svou vyzobanou paměťových odrobinek misku a při
pivka loku, nebo jiného moku doušku, poodhalíme mladistvých nadějí, a jak to nakonec dopadlo, roušku.
Večer půjdeme moudřejší domů, ne již jako obyčejní strýci
a tetky, protože za věrnost ústavu nám bude udělen čestný
doktorát „Doktor vizovské osmiletky“.
Přede jméno si můžeš začít titul „Drvo“.
Naše tituly jistě podpoří i zde přítomní naši zasloužilí osmiletkoví doktoři – vážená paní doktorka skautingu Božena
Kovářová, rozená Popílková, hle, pořád jako nová, vážený
Vizovské noviny 04/2021
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vaše
z radnice
příběhy

Duševně se Zpěvaně vcelku daří. Dny sice už kroužkuje
v kalendáři, ale spočítá eště levú rukú, kolik má vnuček, pravnuček, kolik vnuků. Přece jenom tu stáří předzvěst, ne a ne se
dopočítat svojich nevěst: Tři syny má, co vyrostli jí do krásy,
celkem šestkrát se už oženili, ti její mamlasi.
Dal jsem jenom trošku k troše, co bylo možno, na tak malé
ploše. Na podrobné studium Milady Hálové Pamětí, milí, zlatí, jsem vás totiž jen chtěl svým povídáním nalákati. Paměť je
jen paměť, ja tak tú Miladčinu tak měť… Paměť však odlétá
nám jak holubička…Co takhle uložit Paměti Miladky Hálové
do paměti do písíčka?! Tři sešity A4 jich má: Toť túto paměť aj
túto, aj tam tú, no bylo by toho ze pár megabajtů… Kdo se dá
do té roboty? Co říkáš Matěji, co třeba ty?
Básniček pro Miladku mám vrchovatou skládku. Kolik
jich už bylo… Věru dost, a ještě by něco i zbylo K dalšímu
jejímu kulatému rodnému dni představoval bych si ale spíš
vymalovat obraz, a to ve vodových barvách a to pocitově přímo hudební:
V koupelnové luny svitu šerém stojí vana s teploměrem.
Z ledového jezírka té vanky bublají líbezné zpěvánky. Kdože to
v koupelnovém bojleru stínu zpívá píseň Rusalčinu? Ve vaně je
schovaná – Ubelská Zpěvana…“
Nakonec bych si dovolil vážené široké rodině představit
svou bačovskou rodinku: Prvorozeného synečka Michálka,
jeho ženušku Martinku. Druhorozeného synečka Pavlíčka,
jeho milou Janičku a námi všemi milovanou Janičku mamičku, kteří všichni pod hodišovským sluncem se hřejí a kmotřence Miladce, ke kulaté osmdesátce, blahopřejí. (Doneseme
vdolečky babičce Žofince a psíkovi Kryštófkovi, co za nás hlídají ovečky.)
Taje, voda teče čúrkem, při osmdesátinách Miladky,ve
Vizovicích, v Elluxu, pod Kocúrkem, v sobotu osmnáctého
února dvatisíce šest sklénečky na zdraví na zdraví Miladky
držíme fest…
Ještě moment, ještě radostná sms zpráva: „Do Rybárny se
nám narodila Anetka! Neví se zatím, zda bude blondýnka
nebo brunetka, ví se – hmotnost 2,96 kg, délka 49 cm a zdráva!“ Za přijatou zprávu mobile dík! Kdo že ji poslal? Martin,
plemeník a Anička, rodička.
(Z rodinné kroniky, 18. 2. 2006, MB)

sport

Krásné výsledky vezeme z fotbalového turnaje
Bobík CUP v Hluku
Dne 26. 6. 2021 jsme se zúčastnili fotbalového turnaje mládeže Bobík CUP 2021 v Hluku.
Na turnaj, do kterého se přihlásilo 10 týmů v každé kategorii, jsme vyjeli v týmu mladší, starší přípravka a mladší žáci
s nadšením a s velkou tolerancí v duši se slovy, není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se. Opak se stal pravdou a v dopoledních
hodinách mladší a starší přípravka postupovaly ze základního kola z prvního místa. Ve vyřazovacích bojích o jednotlivá
umístění mladší přípravka bojovala nakonec o třetí místo,
které po boji uhájila. Starší přípravka se dostala až do finále,
kde nakonec podlehla a dovezla nádherné druhé místo.
Po obědě se do turnaje zapojily kategorie mladších žáků.
Náš tým bojoval už od prvních zápasů a výsledky se brzy
dostavily. Nesmírná bojovnost a odhodlání v každém zápase
přivedly mladší žáky SK Vizovice až do finále, kde jsme po
velkém boji brali druhé místo.
Všechny týmy SK Vizovice nesmírně bojovaly a konečné
výsledky jsou fantastické:
Mladší přípravka 3.místo
Starší přípravka 2.místo
Mladší žáci 2.místo
Krásné výsledky ještě doplnil hráč Adam Špaňhel za nejlepšího hráče starší přípravky v počtu vstřelených branek a Jonáš Baletka za nejlepšího brankáře v kategorii mladší žáci.
Velké poděkování patří trenérům a jejich asistentům
a také rodičům za úžasnou fotbalovou atmosféru a dopravu
kluků na turnaj.
SK Vizovice

Do nové sezony
s novým týmem SK Vizovice žačky
Asi každý fotbalový klub je hrdý na dívčí fotbal a našemu klubu SK Vizovice se povedlo takový nový tým děvčat založit.
Hned na úvod bychom chtěli moc poděkovat za propagaci
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ve škole vynikající paní učitelce tělocvikářce Adrianě Halové a trenérkám nového týmu žaček Nele a Petře Ševčíkovým.
Možná jsme měli takovou akci udělat dříve, ale upřímně jsme
nevěděli, jestli bude od holek zájem. K velkému překvapení je
zájem velký, a proto chceme a budeme nadále čekat s otevřenou náručí na nové fotbalové dívčí talenty. Apelujeme proto
na rodiče vizovických i okolních obcí, aby neváhali a využili
této možnosti a pokud vaše dcera jenom trochu projeví zájem
o tento krásný sport, rádi ji uvítáme.
Náš nový tým dívek se nadcházející sezónu nebude
účastnit mistrovských zápasů. Holky se dvakrát v týdnu
budou věnovat základům fotbalu a hlavně pohybu, který je
velmi důležitý a určitě se budou účastnit přátelských zápasů
a turnajů v okolí.
Co popřát našemu novému týmu? Hlavně hodně nadšení,
trpělivosti, bojovnosti a při prvních turnajích nějaké pěkné
umístění, ze kterého budeme mít všichni radost.
SK Vizovice
Vizovské noviny 04/2021
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FC Baník Cup 2021 – Ratíškovice 12. 6. 2021
V sobotu 12. 6. 2021 se za krásného letního počasí zúčastnila
vizovická mladší přípravka fotbalového turnaje v Ratíškovicích – FC Baník Cup 2021, kategorie U7. Svůj první turnaj
odehráli kluci a holka v následující sestavě: Jiřík K., Vilda G.,
Franta M., Honza M., Tonda M., Péťa D., Kryštof M., Kája K.,
Dan M., Jirka Ř. a Ruda M.
Pod dozorem trenéra Davida Mazůrka náš tým sehrál 6
těžkých zápasů proti silným soupeřům – Ratíškovice, Zbrojovka Brno, Hodonín, Lednice, Velká nad Veličkou a Vacenovice. Bylo znát, že protivníci mají přece jen více natrénováno, ale přesto se Vizovjani nevzdávali a s vervou bojovali až
do konce. I když obsadili poslední místo, obdržené medaile
a drobné cukrovinky jim udržely úsměv na tvářích.
Martin Grosman

Nábor do fotbalové školičky SK Vizovice
Dne 5. 6. se konal nábor do fotbalové školičky. Počasí nám
přálo, pandemie na ústupu, nic víc jsme si nemohli přát.
Travnatá plocha byla rozdělena na několik sportovišť, kde
nejmenší fotbalisti pod vedením trenérů a hráčů předváděli své dovednosti. Musíme uznat, že děti byly moc šikovné,
a proto si také zasloužily malé občerstvení, které přichystal
klub. Po krátké pauze malí fotbalisté pokračovali v dovednostech na jednotlivých sportovištích. Závěrem se na dvou menších hřištích odehrál fotbálek, kde už jsme viděly první růčky
fotbalového umění. Všem dětem, které přišly moc děkujeme
a věříme, že budou pokračovat ve sportu zvaném fotbal.
Velké poděkování patří také rodičům, kteří dovedli své
děti na nábor fotbalové školičky. Závěrem chceme poděkovat
trenérům jmenovitě: Jirkovi Brhláčovi, Janovi Adamuškovi,

Petře a Nele Ševčíkovým, Davidu Mazůrkovi a starším žákům
SK Vizovice za pomoc a oranizaci.
SK Vizovice

Úspěch malých vizovických tenistů

V průběhu května a června se znovu rozeběhly soutěže tenisových družstev. Město Vizovice v kategorii babytenis (věková kategorie do 9 let) reprezentovali: Mathias Beneš, Štěpán
Juráň, Jiří Mikuláštík a Lukáš Kundera.
Vizovské noviny 04/2021

Tomuto týmu se i navzdory velké konkurenci tenisových
nadějí z klubů ze Zlína, Uherského Hradiště, Starého Města,
Bystřice pod Hostýnem a dalších podařilo vybojovat krásné
průběžné 2. místo. Turnaje probíhaly formou utkání jednotlivců ve dvouhrách a dvojic ve čtyřhrách. Mladí vizovičtí tenisté ukázali velkou bojovnost, vůli, nasazení i chladnou mysl
v tomto náročném, ale krásném sportu. Za to jim patří uznání
a velká gratulace! Hráči byli na mistrovská utkání připravováni na místních kurtech převážně pod vedením trenéra Davida Pechala. Škoda jen, že místní nevyhovující podmínky jim
neumožňují uspořádat turnaj v domácím prostředí a potěšit
místní obyvatele pohledem na vrcholové tenisové utkání.
Do dalších let klukům přejeme, ať se jim v tenise dále jen
daří a přidají celou řadu takových výsledků.
Jiří Mikuláštík,
zástupce kapitána družstva
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135. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů
ve Vizovicích
2. část
„ Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád,
možno-li celému světu.
Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.“
Jako se vizovičtí hasiči potýkali s ohněm, čelili i vodě. Povodeň ze 7. června 1891 po průtrži mračen přinesla smrt četnému dobytku a velké materiální škody na majetku občanů
a města. Hasiči účinně pomáhali při zachraňovacích pracích.
Není bez zajímavosti, že se povodně ve Vizovicích opakují vždy po 48 letech a vždy v měsíci červnu, kdy se střídavě
rozvodní buď říčka Bratřejovka nebo Lutoninka. Ve zmíněném roce 1891 se vylila Bratřejovka, 21. června 1939 zase
Lutoninka a 27. června 1987, opět po 48 letech, Bratřejovka.
Citujme nyní z kroniky města ke druhé z povodní: „Ve středu
21. června 1939 snesla se nad krajem velká bouře doprovázená vichřicí. Všude ze strání svahů a polí valily se mohutné
proudy vody. Říčka Lutoninka i její přítoky se rázem proměnily
v divoké burácející toky.“ Škoda se v krátké chvíli vyšplhala
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na bezmála 2 miliony tehdejších korun. Členové hasičského
sboru po několik dnů bez přestávky odstraňovali následky
povodně. Při poslední povodni v červnu 1987 se po prudké
bouři rozvodnil tok Bratřejovky a v průběhu jediné hodiny
způsobil obrovské škody. Zatopil 120 rodinných domů, strhl
několik mostů, poničil komunikace a odnesl jeden lidský život. Na likvidaci následků se podílelo 28 hasičů ve spolupráci s hasiči z Jasenné, Lutoniny a Zlína. V červnu roku 2035
bychom se měli mít ve Vizovicích obzvláště na pozoru to je
za 14 let.
Ve válečném roce 1941 bylo zakoupeno nákladní auto zn.
Krupp a přestavěno na nářaďový vůz pro provoz v terénu se
zapojenou stříkačkou DS 12. Po osvobození v roce 1945 nastává nový rozvoj i v hasičských sborech. Je doplňována technika, zdokonalován výcvik. V roce 1953 je vydán nový zákon
o státním požárním dozoru a požární ochraně. Zaniká starý
název hasič – hasičské sbory a je ustanovena požární ochrana – požárník.
Vizovské noviny 04/2021

historie
Je neustálá snaha zlepšovat techniku a požární vybavenost. V roce 1955 byl zakoupen autobus Škoda 256 a v roce
1958 autocisterna PRAGA RN, která je dodnes v našem Hasičském muzeu. V roce 1964 získává požární sbor vyznamenání „Za příkladnou práci“. V roce 1968 byla uvedena do
provozu nová hasičská siréna, která byla umístěna na staré
škole. V témže roce byla navázána družba s požárním sborem
Gajary v okrese Malacky na Slovensku, které trvá dodnes, tj.
již 53 let. V roce 1982 je dokončena stavba nového Hasičského domu na ulici Nábřežní a sbor je vybaven novou požární
technikou. Nejprve vozem AVIA 30, v roce 1985 pak autocisternou CAS 25 s prodlouženou kabinou pro 7 členů posádky a objemem vody 2500 litrů a 200 litrů pěnidla. Techniku
financovalo Město Vizovice.
14. prosince 1984 vznikl druhý nevětší požár v historii
Vizovic a to v závodě SLOKO Vizovice – Razov (firma Rudolf Jelínek) , kde se vznítily lihové páry od plynového hořáku
a následně vybuchl plyn.
V roce 1986 proběhly v Areálu mládeže za budovou nové
školy, oslavy 100. výročí založení dobrovolného sboru ve
Vizovicích, které byly hojně navštívené. Při této příležitosti
byla renovovaná stará hasičská technika. (Vydána 31 stránková brožura „100. let svazu požární ochrany“, Jan Štalmach;
pozn. Redakce)
Požární ochrana to není jen záležitost mužů. Základní organizace Vizovice má v jubilejním roce 2021 18 členek. Mnoho současných členů začínalo v žákovském družstvu mladých
požárníků. Za posledních 20 let prošlo žákovskými družstvy
Vizovské noviny 04/2021

přes 150 dětí, z nichž asi 30 % pracuje ve sboru dodnes. Mezi
nejlepší vedoucí mládeže patřil dlouhá léta Herman Alois,
který se věnoval žákům více jak 25 let. V současné době vedou družstva žáků manželé Lutonští.
Od 1. 3. 2003 je naše jednotka SDH zařazena do kategorie JPO II s dobou výjezdu do 5 minut. Loňský rok byl co
do počtu výjezdů k zásahům rekordní. Jednotka zasahovala
celkem u 75 událostí. Jedná se např. o požáry, autonehody,
technické pomoci a jiné např. při letošní pandemii. V roce
2006 byla pořízena nová cisternová automobilová stříkačka
CAS 16 IVECO v hodnotě 6,9 mil. Kč.
U příležitosti oslav 120. výročí v roce 2006 byla vydána
brožura a obnoven historický prapor. Sboru byl propůjčen
Čestný prapor SH ČMS.
V roce 2011 proběhly oslavy 125. výročí založení SDH Vizovice. Slavnostní valné hromady se zúčastnila řada významných hostů.
Významným počinem bylo vybudování a 30. dubna 2014
slavnostní otevření nového Hasičského muzea v budově
bývalého Panského dvora, současných Technických služeb.
V muzeu jsou umístěny písemnosti a technika pouze z SDH
Vizovice, nic není zapůjčené.
V roce 2014 byla provedena celková oprava automobilové
cisterny Š 706 CAS 25 RTHP a byl zakoupen Městem Vizovice
technický automobil FORD RANGER XL. O pět let později (r.
2019) Město Vizovice zakoupilo automobil FORD TRANZIT,
který slouží k přepravě hasičů při živelných pohromách.
Každoročně probíhá v Hasičském domě tzv. Den otevře-
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ných dveří za účasti až 250 dětí a mládeže z vizovických škol
a dětských domovů.
V tomto stručném průřezu 135. leté historie hasičského
sboru ve Vizovicích nemůžeme obsáhnout veškerou jeho činnost. Mnohé dobové materiály a dokumenty se nedochovaly,
byly zničeny nebo ztraceny v průběhu válek a reorganizace-
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mi. Ohlédneme-li se však zpět, jsou to stovky dobrých, obětavých, dnes už třeba i neznámých členů, kteří poctivě podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí pomáhali svým spoluobčanům.
V dějinách požární ochrany města Vizovic je zhruba zachycena veškerá činnost hasičů za všechna léta od jejího vzniku. Je však pochopitelné, že jsou to jen nejdůležitější údaje
o událostech v činnosti sboru. Život hasičského sboru byl
vždy bohatší, mnohostranější, pestřejší a odrážely se v něm
i veřejné události v místě, v okrese i ve státě. Nebyla to cesta
přímočará. Objevily se mnohdy i překážky, které bylo třeba
zdolat. Mnohdy se cesta ztratila a musela být znovu nalezena.
Na jejím začátku stála jen hrstka nadšenců a dnes je ochrana
před požáry věcí nás všech. Ohlížíme-li se zpět za vykonanou
prací v trvání 135 let, zjišťujeme, že se vystřídaly za tuto dobu
stovky dobrých, dnes už mnoha neznámých členů, kteří poctivě plnili rozkazy a sváděli boje s nebezpečnými požáry, či
s živelnými pohromami, ať už v našem městě nebo mimo něj.
Bylo to v každé době a za každého počasí. Veřejnost dnes bere
tuto nebezpečnou práci jako samozřejmost, ale kolik námahy
je třeba, kolik znalostí a zkušeností, to si neuvědomuje.
Velitelů hasičského sboru ve Vizovicích bylo od roku 1886
celkem 16, posledním je Lutonský Tomáš. Starostů hasičského sboru bylo za celou dobu devět. Poslední z nich je Okál
Milan.
Každý člen svým dílem a v rámci svých schopností přiložil
ruku k dílu a plnil své povinnosti. V závěru vzpomeňme za
posledních 50 let těch, kteří žijí jen v našich vzpomínkách
Vizovské noviny 04/2021
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Proto všem hasičům ve Vizovicích patří poděkování a blahopřání ke 135. výročí založení dobrovolného hasičského
sboru. Poděkování patří také Městu Vizovice, bez jehož pomoci by se toto veliké dílo nepodařilo vybudovat. Poděkování za příkladnou, obětavou a záslužnou práci patří také všem
hasičům z okolí, ať dobrovolným nebo placeným, kteří se
o rozvoj hasičského hnutí poctivě zasloužili.
Tož tak, milý Vizovjané.
Štalmach Jan, emeritní starosta sboru.
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a bez jejichž obětavé práce, bychom nedosáhli dnešních výsledků. Byli to Kopřiva František, Herman Alois, Pšenčík
Miroslav, Hába Karel, Šulc Karel, Kašpárek Karel, Polášek
Jaroslav, Trávníček Jan, Chudárek Karel, Olejník Jaroslav, Mikuláštík Jan, Novák Ladislav, Slovák Jaroslav, Brodina Petr,
Polášek Jan a mnoho dalších členů, kteří pomáhali svým bližním.
„Čest jejich památce a vykonané práci pro požární ochranu ve Vizovicích.“
Je tomu 135 let, co první členové dobrovolně na sebe vzali
tak náročný úkol – pomoci bližnímu v neštěstí. V neštěstí jak
při požáru, tak při ostatních živelných pohromách.
Sbor dobrovolných hasičů Vizovice má a vždy mělo dobrou členskou základnu, má akceschopný výbor. Také proto je
organizace schopna plnit všechny úkoly na ni kladené. Přejme si jen, aby naši hasiči museli co nejméně zasahovat při
zdolávání požáru, aby své mistrovství dokazovali jen na soutěžích.
Závěrem mi dovolte ještě jednou vzpomenout na ty, kteří
již nejsou mezi námi, na ty, kteří nebyli či nejsou členy sboru, a přesto houževnatě a vytrvale pomáhali anebo pomáhají, vzpomeňme našich známých i těch bezejmenných, jejich
obětavosti a statečnosti, protože bez nich by nebylo možné
navazovat na myšlenky našich zakladatelů a překonávat
všechny dosavadní nesnáze. Jim patří naše úcta a dík.

tradice

Svatební zpívání
O čtvrté postní neděli velikonoční, tzv. družebné, budoucí
ženichové přicházeli do domu, kde žádali rodiče o ruku
své milé. Zpravidla po žních pak přišel ten správný čas na
veselku… Svatebních písní se dochovalo po našich předcích velké množství. Zpívali je ženichové i nevěsty, když se
ve společnosti svých přátel loučili se svobodou, a bývaly
to písně veselé i smutné, protože ne vždycky se snoubenci
mohli vzít z lásky. Písně ulevovaly smutným maměnkám,
které přicházely o své dcery, zpívaly je blízké kamarádky, že ztrácely blízkou osobu, se kterou užívaly všechny

dostupné radosti svobodného života. Svatební obřad byl
písniček plný, střídaly se rozverné a intimní, že při nich
mrazilo v zádech. Rituál obřadu měl svá pravidla a lidé je
ctili. Dodnes se na mnoha místech naší země tradiční –
krojované – svatební obřady dělají, nebo jsou v inscenované podobě předváděny veřejnosti prostřednictvím folklorních a národopisných souborů. Ať tak, nebo tak – jedno
mají ale vždycky společné; silným emocím a slzám se dá
těžko ubránit.
Red

1. Ach, bože, rozbože, co naši dělajú,
jak bychme my jedly, nic nám nedávajú.

7. A já ešče nevím, kde já bývat budu,
kde mňa moje drúžky, aj zítra zavedú.

2. Počkajte, družičky, za malú chvílečku
budete mět koláč na vašem stolečku.

8. Ony ťa zavedú na pěkný kopeček,
tam si budeš séjat drobný izobeček.

3. Co je po koláči, ten patří nevěstě,
ona ho ponese zítra svéj maměnce.

9. Co je po izobku, dyž on tak nevóní,
jak mi vónivali ti mládenci vlóni.

4. Ponese, ponese, a v prostředku sýra,
bude jim děkovat za jejího syna.

*Bychme je archaický tvar, doklady máme např. u Jana
Husa: „Já diem bychme byli dobří…“. Srov. Vařáková,
Hana: Od bychme k bysme. Respekt 31, 2021, č. 49, s. 70.

5. Děkuju vám pěkně za syna vašeho,
že ste mňa přijali do domu vašeho.

(Sbírka Eduarda Pecka, 244)

6. Maruško, Maruško, Marušenko zlatá,
už si najposledy kamarádka naša.

Prázdniny – stéblo tam kouká, kam vítr fouká – jsou obdobím, kdy žáci a učitelé překvapeně zjišťují, že smyslem života
může být – neučit se a neučit. Prvního září je den, ve kterém
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učitelé a žáci zjistili a třídní knihu co důkaz na to měli, že dva
měsíce si vůbec nechyběli.

Vzpomínky mi zůstanou, MB 1978
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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.

Jezevec lesní (Meles meles)
Jezevec patří k našim méně známým živočichům, neboť
jeho aktivní život probíhá převážně v noci. Setkání s jezevcem za bílého dne je považováno za velkou náhodu.
Jeho špatně vyvinutý zrak kompenzují vynikající
ich a sluch. V naší krajině je největším zástupcem z čeledi lasicovitých.
Jezevci si vyhrabávají k životu nory v zemi, které často tvoří rozsáhlé komplexy a ty jsou nazývány „jezevčími
hrady“. Samec tvoří se samicí většinou celoživotní páry.
Na jaře se jim rodí 3-5 mláďat. Z nor vycházejí jezevci po
setmění a až do svítání pilně hledají potravu. Jezevci jsou
všežravci, proto do jejich jídelníčku patří ovoce, žížaly,
hmyz, drobní savci, měkkýši a obiloviny. Ve velké oblibě
mají kukuřičné zrno. Před zimou potřebují jezevci nabrat
silnou tukovou vrstvu pod kůži, aby zimu úspěšně přečkali zimním spánkem. V září a říjnu je dostatek dostupné
potravy a tukové zásoby se jezevcům výrazně zvětšují. Do
zimního spánku upadají v době pozdního podzimu, spolu
s přicházejícím ochlazováním.

Jezevci jsou velmi čistotní. Na jaře, po skončení zimního spánku vynášejí ze svých nor zimní podestýlku. Novou
podestýlku na příští zimu si do nor přinášejí na konci léta
a během podzimu. Jedná se o suchou trávu, čerstvě opadané listí ze stromů nebo mech.
Jezevčí sádlo se používá v lidovém léčitelství do zábalů
při zánětech průdušek.
text i fotografie: Bronislava Dukátníková

Lilie zlatohlavá
(Lilium martagon)
Lilie zlatohlavá patří v České republice mezi ohrožené druhy
a je opravdovým klenotem květeny ve Zlínském kraji a v okolí Vizovic. Roste ve světlých lesích, při jejich okrajích a někdy
i na otevřených loukách. Na jaře vyráží z cibule vzpřímená
přeslenitá lodyha, která dosahuje výšky až 120 cm. V měsících červnu a červenci jsou lodyhy zdobeny krásnými květy.
Později se květy proměňují v semeníky a celá rostlina začíná
postupně tzv „zatahovat“. Pod zemí se vytváří nová cibule
a v ní základ květů i listů pro další vegetační období.
Odrůdy lilie zlatohlavé se pěstují pro účely zahradní a krajinářské tvorby už od starověku. Na celé severní polokouli je
rozšířeno asi 100 přírodních druhů lilií. Lodyhy nejmenších
druhů lilií mají délku 40 cm, ty nejvyšší dosahují délky 240
cm. Liliím obecně se lépe daří v propustných půdách bohatších na živiny.
V lidovém léčitelství používaly lilii zlatohlavou porodní
báby. Dále byla využívána k tišení vředů, vnějších zánětů, pohmožděnin a popálenin.
Bronislava Dukátníková
foto: Wikipedie
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Žijí tady s námi

příroda

Historická vodní díla na území Vizovic a v okolí
část 1.
Při studiu lokální historie se zpravidla pracuje s dostupnými
písemnými prameny uloženými v archivních sbírkách. Jejich
soubory však mohou být někdy značně neúplné, nebo obtížně dohledatelné vzhledem k jejich časté roztroušenosti po
různých archivech. Pro některé typy studia však existuje dostatek informací i na běžně dostupné internetové síti, k nimž
patří také soubory historických map. Pro město typu Vizovic
přicházejí v úvahu hlavně mapy druhé poloviny 18. století
a všechny dostupné mapy 19. století. Konkrétně 1. vojenské mapování z let 1764 – 1768 a 2. vojenské mapování z let
1836 – 1852. Toto druhé vojenské mapování vznikalo mírně
zjednodušujícím přepisem poměrně velmi přesných map tzv.
stabilního katastru, mapovaného v letech 1824 – 1836. Právě z těchto tří mapování byly získány informace o vodních
dílech ve městě a jeho okolí ve druhé polovině 18. a první
polovině 19. století.
Informace o vodních dílech ve zmíněných historických
mapách nezachycují úpravu koryt potoků ve městě, které
byly kolem přelomu 18. a 19. století patrně minimální. Dost
přesně zachycují mosty, kterých tu bylo ve srovnání s dneš-

kem velice málo. Hlavní přes Bratřejůvku u dnešní pošty byl
již tehdy podle barvy v mapě 19. století kamenný (červená
barva), ostatní byly dřevěné (žlutá barva). Žlutou a červenou
barvou se odlišovaly i jednotlivé domy, stavěné buď ze dřeva,
nebo zděné. Dále byly v celém městě zaznamenány další čtyři
dřevěné mosty a můstky. Chybí zde pouze záznam dřevěného mostu z náměstí do Slušovské ulice, který zachytila pouze
mapa vizovického panství z roku 1780. Z náměstí směrem do
dnešní Chrastešovské ulice byl podle dostupných map na Lutonince pouze brod, který je tam patrný dodnes. Mezi domy
s čísly 73 na pravém břehu Lutoninky a 87 na břehu levém.
U směru na Slušovskou naproti dnešní restauraci Retro
by mohl být čarou zobrazen jez přes Lutoninku, stejně jako
na konci Říčanské ulice u soutoku mlýnského náhonu s Hrušovským potokem. Zmíněný náhon dal jméno dnešní krátké
ulici U náhonu. Výše proti proudu mlýnského náhonu je na
pak Lutonince zachycen jez, odvádějící z Lutoninky část vody
směre k městu. Mohutný dřevěný jez, přehrazující Dřevnici,
stával asi na stejném místě jako dnešní jez kamenný, těsně
u rohu zámeckého parku. Tedy přibližně 400 metrů po prou-

Obrázek nahoře: 1. vojenské mapování 1764 až 1768; dole: 2.vojenské mapování 1836 až 1852
Obrázek dole: Polohy vodních mlýnů na historických mapováních
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prodlouženém náhonu pak vznikly další dva mlýny. Mlýn
blíže k městu mohl mít nějakou vazbu ke dvoru na Těchlově.
Může to naznačovat cesta od dvora ke mlýnu, vedená v nepřehlédnutelné přímce a v době mapování již osázená stromořadím. Druhý mlýn byl kousek níže u ústí příčného údolí
s potůčkem a jeho nepatrné pozůstatky se zde dochovaly dodnes. Čtvrtý mlýn těsně u Zádveřic je zaznamenán také již
v 18. století, ale vznikl asi již v souvislosti s přilehlou osadou.
Měl svůj samostatný náhon, v 18. Století nezávislý na náhonu,
přivádějící vodu od Vizovic.
Dušan Cendelín

Drobná vzpomínka
na oslavy Roku vody ve Vizovicích

V dnešní době vodní toky ve Vizovicích již nemají z hlediska energetického využití takový význam jako v minulosti.
Voda je však v souvislosti s životem města stále význačným
fenoménem. O tom svědčí i fakt, že Vizovice byly vybrány
k zahájení významných turistických oslav roku vody v rámci
EURORANDA 2010-2O11.
V jednom pátečním listopadovém dopoledni roku 2010
proběhl slavnostní odběr vody z Turistického pramene
u rekreačního střediska Revika za účasti prezidenta Evropské
asociace turismu – EWV k zahájení evropské akce EURORANDO, které vyvrcholilo v r. 2011 v Seville ve Španělsku.
Odebraná voda z Turistického pramene na stezce „Vizovické
prameny“ byla v r.2011 při slavnostním ceremoniálu vylita do
kašny na náměstí ve Španělské Seville.
U příležitosti slavnostního odběru vody byla zasazena
u Turistického pramene lípa, turisté vyrazili na pochody
a mládež na Revice tančila. I ve Vizovicích byla oslava vody
opravdu slavnostní.
Ing. Miloslav Vítek
Vizovské noviny 04/2021
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příroda

du od mostu na konci Štěpské ulice. Náhon od tohoto jezu
napájel směrem k Zádveřicím více mlýnů.
Mlýnů v okolí Vizovic bylo několik viz obr. 1. Nejbližší na
Bratřejůvce byl hned pod návrším Háj, přibližně v místech
dnešního parkoviště průmyslového podniku severně od silnice. Druhý pak výše proti proudu u ústí Dubovského potoka. Směrem k Zádveřicím stával podle mapy druhé poloviny
18. století mlýn u silnice přes údolí Dřevnice a byl napájený
náhonem od zámecké zahrady. V 19. století ale již neexistoval a byl nahrazen mlýnem v místě dnešní pálenice Jelínek.
Někdy kolem té doby byl také upraven vodní náhon, který
byl posunut těsně k úpatí severního svahu údolí. Na tomto

Informační centrum

Tipy na cyklovýlety Východní Moravy
Jedna z nejdelších cyklostezek vede podél Baťova kanálu
a řeky Moravy. Trasa propojující historická města Kroměříž
a slovenskou Skalicu je dlouhá více než 80 kilometrů. Cyklostezku mají v oblibě jak dálkoví cyklisté, tak i in-line bruslaři,
neboť povrch trasy je převážně asfaltový.
V úseku od Napajedel je možné využívat také organizované plavby loděmi. Novinkou jsou jednosměrné plavby,
kdy část úseku pak mohou turisté jet na kole. Zážitkem jsou
také páteční plavby s ochutnávkou vín. Podél Baťova kanálu
cyklisté dorazí až do Starého Města, kde je možné navštívit
unikátní KOVOZOO.
Cyklisté mají v oblibě Hostýnské vrchy, které nabízejí pohodové trasy v přírodě, ale i zajímavé cíle, mezi které patří
třeba poutní areál Svatý Hostýn či rozhledna na Kelčském
Javorníku.
Z Hostýnských vrchů řada cyklotras vede až na Valašsko,
kde si lze užít cyklistiku v údolích řek Vsetínské a Rožnovské
Bečvy. Ti zdatnější pak mohou vyrazit do kopců a užívat si
panoramatické výhledy na hřebenovkách. Osvěžení v horkých letních dnech nabízejí nejen koupaliště, ale také přehrady a jezera, například tzv. Valašský Balaton v Novém Hrozenkově nebo přehrady Bystřička či Horní Bečva.
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Novinkou je mezinárodní cyklostezka BEVLAVA, která spojuje údolí řek Vsetínské Bečvy, Vláry a Váhu. Cyklisty
zavede do krásné krajiny moravsko-slovenského příhraničí,
od Beskyd, přes Bílé Karpaty až do Pováží. Celá trasa vede
údolími i krajinou lesů, horských orchidejových luk, sadů
a pastvin. Celá cyklostezka není dosud dokončena, přesto
již nyní výrazně zvyšuje komfort a bezpečnost cyklistů. Na
severní části BEVLAVY je hotový desetikilometrový úsek
z Lužné do Ústí u Vsetína, kde se cyklostezka připojuje na
vsetínskou část Cyklostezky Bečva. V jižní části se nabízí 27
km dlouhá jízda z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici
do slovenské Nemšové, kde je možné se napojit na Vážskou
cyklomagistrálu a pokračovat až do Trenčína. Jen je potřeba
počítat s tím, že necelé 4 km přes česko-slovenskou hranici je
zatím potřebné s opatrností překonat po silnici.
Inspirace a trasy po Východní Moravě, včetně aktuálních
informací o cyklistických akcích, závodech a dalších aktivitách získáte na webu www.vmnakole.cz.
Předlohou tohoto článku se stal článek od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy – Východní Morava je rájem
pro cyklisty, nabízí trasy podél řek i adrenalinové vyjížďky od
pana Zděnka Urbanovského. Foto archiv TIC Vizovice
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2021
Středa 18.08.
SAMOTÁŘI
ČR | Komedie | Drama | 84% | Přístupno od 15 let
Obnovená premiéra po 20 letech.
Kultovní a cenami ověnčená hořká komedie o samotářích - sedmi
mladých lidech, vzájemně propojených milostnými vztahy, kteří se
snaží uprostřed velkoměsta najít lásku. Nikdy není jasné, kdo patří
ke komu a kdo je právě sám... Mají nezbytné předpoklady ke štěstí,
není jim to však nic platné. Chybí jim totiž člověk, jehož by mohli
opravdově, věrně a trvale milovat.
Komedie plná absurdních situací, bizarních postřehů a oblíbených
hlášek.
Režie: David Ondříček
Hrají: Jitka Schneiderová, Saša Rašilov nejml., Labina Mitevska, Ivan
Trojan, Jiří Macháček, Mikuláš Křen, Dana Sedláková, Hana Maciuchová

Čtvrtek 19.08.
BÁBOVKY
ČR | Romantický | Komedie | Drama | 64% | Nevhodné do 12 let
Film natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové o osudech několika žen, jejichž životy se následně propojí, a že
některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme
součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž
nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň.
Film o současných partnerských i rodinných vztazích a zábavných a
trefných situacích z každodenního života
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Dwayne Johnson, Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková

Pátek 20.08.
PRINCEZNA
ZAKLETÁ V ČASE
ČR | Pohádka | Fantasy | Komedie | 74% | Přístupno bez omezení
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou
na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli,
kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase….Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a
dávné kletbě se jednou provždy postavit.
Režie: Petr Kubík
Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Jan Révai,
Simona Zmrzlá, Roman Zach,

Sobota 21.08.
ŠARLATÁN
ČR | Životopisný | Drama | 75% | Nevhodné do 12 let
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška. V průběhu několika desetiletí se
na něj obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikuje a
pomocí bylinek léčí nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady.
Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními
démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou
samým…
Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin
Myšička, Miroslav Hanuš

Parkoviště za Domem kultury
Začátek promítání - 20.30 hod.

MĚSTO VIZOVICE
KINOKAVÁRNA VIZOVICE
Změna programu vyhrazena.

kultura

Městská Knihovna Josefa Čižmáře informuje
Prázdniny i dovolené jsou skoro v polovině, ale vraťme se ještě k zakončení školního roku u nás v knihovně. Po květnovém
rozvolnění jsme mohli konečně pasovat na čtenáře i letošní
prvňáčky. Za své celoroční školní snažení doma u počítačů
obdržel každý z nich z projektu „Knížka pro prvňáčka“ knihu
od Michaely Fišarové: První školní výlet.
Pro náruživé čtenáře, ale i pro ty, co rádi hrají a luští kvízy, jsme připravili na webových stránkách kvíz „Letní hraní s knihovnou“. Kvíz je přístupný po celou dobu prázdnin.
Otestujte si své znalosti z literatury a češtiny, téměř všechny
odpovědi najdete v našem on line katalogu. A když nám zašlete nebo přinesete odpovědi, možná můžete i vyhrát nějakou letní cenu knihovny.
A několik tipů na letní prázdninové čtení:
Trošku humoru:
Mlynářová Marcela: Bez bontonu,
bez konvencí

Autorka vypráví nenapodobitelným
stylem o svých pozoruhodných příhodách, o cestách po krásách naší země
(tentokrát nemine ani Vizovice a Jasennou), o radostech a strastech prožívaných
na své chalupě, o životních vrcholech i pádech. Potvrzuje, že
není podstatný věk, ale přístup k životu.

Trošku romantiky:
Maiová Pauline: Štěstí má barvu
levandule

Laskavý román, inspirovaný Provencí,
plný radosti ze života, který Vás přiměje,
abyste se zasnili a virtuálně léto strávili
v této provoněné oblasti Francie.
A nakonec něco pro děti:
Kinney Jeff: Strašidelné historky
báječného kamaráda Rowleyho
Jeffersona.

Strašidelné příběhy Vás možná rozesmějí, ale možná budete chtít usínat
i s rozsvícenou lampičkou.
Přejeme Vám klidné a ničím nerušené prázdniny i dovolené.
P.S. Co děláme i připravujeme si můžete přečíst na našich
stránkách www.knihovnavizovice.cz.
Mgr. Blanka Krejcárková

Trošku napětí:
Hancocková Penny: Myslela jsem,
že tě znám.

Dvě rodiny, jedno obvinění, nespočet následků. Koho znáte nejlépe? Svou
nejlepší přítelkyni? Své dítě? Nebo sebe?
Přátelství versus mateřství.
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Vážení čtenáři, dovolte, abych navázal na svůj článek z druhého čísla letošních Vizovských novin, ve kterém jsem uvedl několik pošťáckých příběhů, které se kdysi přihodily mé
mamce, poštovní doručovatelce Miladě Hálové. Pro toho,
kdo ten článek nečetl, jen v krátkosti uvedu, že Milada Hálová kromě své bohaté kulturní činnosti (herečka, recitátorka,
zpěvačka a režisérka) byla v běžném životě poštovní doručovatelka. Naturelem byla veselá, ochotná a vstřícná a tak není
divu, že byla u lidí oblíbená. A že měla i dar výřečnosti, tak
své životní vzpomínky zachytila v pamětech, které sepsala na
sklonku života. Dnes z jejích pamětí uvedu další tři úsměvné
příběhy, které se jí přihodily během její pošťácké kariéry. Nejedná se o žádné senzační příběhy, ale jsou, jak bych tak řekl,
ze života. Tady je tedy máte. Následující text je již vyprávěním
paní Milady Hálové.
Hned na začátku pochůzky míjím mlékárnu. Jednoho
dne z ní vychází statná družstevnice a jak mne zhlédne, už
je u mne. Vrazí mi do ruky sklenku plnou smetany a praví: „Paní Hálová, doneste to naší staři. Na máčku. Já sa ponáhlám na pole. To su ráda, že sem vás uhlédla. Šak k nám
idete s novinama“. Než jsem se zmohla na jediné slovo, hupla
na kolo a byla pryč. Já byla také na kole a tak jsem neměla
jinou možnost, než dát sklenku se smetanou do kabele s poštou. Teď jsem měla hlavní starost o to, aby se mi smetana v kabeli nerozléla. To by byla pěkná máčka. Dopisová.
„Pani Hálová, tak su nanic už koléj dní. Všecko ňa bolí.
Poraďte, co dělat?“ vítá mne jedna stařenka.
„No, tož to bude nejlepší, když půjdete k doktorovi“ radím
jí.
„Ale tam je tolikého lidu. A eště sa mi přitíží, když tam
půjdu teď v takéj zimě.“
„Tak si zkuste vzít acylpyrin. Třeba ho vaši mladí mají
doma. A když ne, tak si pro něj pošlete do lékárny vnučku.
Vemte si ho třikrát denně, trochu si poležte a třeba to přejde.“
„Ale děte, opravdu? Vy ste hodná, ti naši mladí mi nic neporadíja.“
Druhý den jdu okolo a že k nim poštu nemám, tak jsem
jejich dům minula. Už jsem byla kus za ním, když zaslechnu,
jak někdo otvírá okno a už slyším, jak na mne stařenka volá
mocným hlasem:
„Pani Hálová! Paní Hálová! Já už ten acylpyrin mám!
A mám ho užívat před jídlem nebo po jídle?“
Já se otočím a že je to již skutečně daleko, tak volám také
mocným hlasem: „Po jídle babičko! Vemte si ten acylpyrin
po jídle!“.
Pokračuji v pochůzce a v duchu se směji, jaký jsem doktor.
Teď už to vědí i její sousedé. Stařence se skutečně ulevilo a od
té doby jsem u ní byla ve veliké vážnosti.

Jít dovnitř na tak vlídné pobídnutí jsem váhala a tak zaklepu
podruhé. Načež se ozve „Vlez mi na záda!“. Co naplat, poštu
doručit musím a tak opatrně otvírám dveře. Uvnitř stojí majitel domku a celý překvapený mne vítá:
„Oh, vitajte paničko, to ste vy? Já sem myslél, že je to moja
stará. Ona negdy také tak klepe. Z blbosti. A co nám nesete?“
„Nesu rekomando pro vaši paní. Je doma?“
„Ale néni. Je gdesi v horách na hřiboch.“
„Já jsem vás ale slyšela, jak spolu mluvíte“.
„Ale coby, to já si enom tak ulevuju. Když néni doma.
Když doma je, tak to si ona, potvora, nadávat nenechá. Ale
šak jí to, paničko, nepravte.“
Moje mamka mu slíbila, že to jeho paní neřekne a slovo
dodržela.
To jen já jsem to teď vykecal na celé Vizovice.
Z „Pamětí Milady Hálové“ vybral její syn
Miroslav Hála

Jednou nesu doporučený dopis do rodiny, která bydlí
v malém domku na velikém kopci. Jdu a už z dálky slyším
křik. Někdo někomu nadává a užívá samá nevybíravá slova.
Až je mi stydno. Co teď? Už stojím za dveřmi a čekám, až
to přestane. Ono to ale nepřestává a tak si dodám odvahy
a zaklepu. Místo „Dále“ se však ozve „V prdel mňa polub!“.
Vizovské noviny 04/2021
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vaše příběhy

Pošťácké příběhy Milady Hálové (2. část)

kultura

Malé příběhy ze zámku
Rodinné stříbro bylo vždycky bráno vážně – přinášelo se do
rodiny věnem, bylo znakem postavení svého majitele, chloubou, jasným signálem, na jaké příčce společenského žebříčku
se nachází rodina, která nás pozvala ke svému stolu. Pěkná kolekce stříbrných předmětů je uložena i na vizovickém
zámku. Šik jednoduše tvarovaných svícnů zabírá celou polici
v depozitáři, zatímco většina bohatě tvarovaných, naleštěných
kousků nádobí k servírování jídel a nápojů ohromuje příchozí v parádní jídelně na Privátním prohlídkovém okruhu B ve
druhém poschodí zámecké budovy. Tady se návštěvníkům
představuje styl bydlení rodiny od 2. poloviny devatenáctého
do první poloviny dvacátého století.
Mezi konvičkami na horkou čokoládu, miskami na omáčku, dózami na bonbóny, na máslo, na zmrzlinu nebo na cukr,
leží ve společnosti louskáčku na mušle zvláštní předmět. Návštěvníci jeho využití uhádnou málokdy, ale řešení je prozaické. Lis na citrusy – důmyslná pomůcka, jak dostat do poháru čerstvou šťávu bez pecek. Když sem ještě chodily dopisy
z Vídně od Franziho Boos-Waldecka, stálo v nich i to, že se
ve skleníku na oseleckém panství kousek od Klatov úspěšně
pěstovaly citrusy. Mezi sloužícími až tady ve Vizovicích se povídalo, že pan hrabě snídá citrusovou šťávu každý den…
Jana Pluhařová, kastelánka
inzerce
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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!

Nehty hrýzti, kousati
Nemám zhola nic proti vynálezům civilizace. Pokud jsou
to tedy vynálezy užitečné a obecně prospěšné, čili slouží-li
všem. Nemohu tedy nic namítat proti vynálezu knihtisku,
i když psát krásné malé básničky (na ty dlouhé jsem nikdy
neměl dostatek trpělivosti a unavovaly mne) ostře seříznutým
husím brkem, by bylo stylové a poezie by tím ničeho neutrpěla. Také úředním lejstrům by slušelo, kdyby je hejtmanův písař úhledně vyhotovil ptačím křídlem a sépiovým inkoustem.
A staré knihy s literami ručně malovanými na pergamen mají
duši hlubokou jak studnu. Ale tiskařina byla krásným, i když
trochu umolousaným řemeslem a schovávala se v ní spousta
člověčí práce. Stejně tak nemám nic proti letadlu, vodnímu
čerpadlu, šestnáctiramennému pluhu, zubní vrtačce, klavíru
a metodě řízeného kvašení vína. Všechno je užitečné. S určitými výhradami pak přistupuji k televizi a k vynálezu ptačí
klece a zásadně nesouhlasím s atomovou pumou.
A s umělými nehty. Ne že by nebyly krásné a úzké dívčí
ruce že by neslušely. Pravda je opakem. Ale nelze je kousat
neboli hrýzt. Okusování nehtů je zlozvykem sice ošklivým,
ale letitým jako samo lidstvo. Sotvaže dítěti naroste mléčný
chrup, počne si hrýzt nehty. Činí tak důsledně a vytrvale v každé volné chvíli, trpí přitom, neboť si často nehet zatrhne do
živého a poplakává, ale jen bolest odezní, zaměří pozornost
na jiný prst. Domluvy rodičů většinou nepomáhají a nezbývá
než čekat na věk dospívání, kdy první večerní schůzka učiní

okusování přítrž. Leč někteří jedinci pokračují v kousání nehtů i v dospělosti a to pak bývá zpravidla znamením nervozity
a duševního vrávorání a tak nejeden komisař v nejedné detektivce na základě tohoto zjevného neklidu usvědčil vraha.
Do umělého nehtu se nekouše. Jednak to dost dobře nelze,
protože se nehet rozlomí, jednak je to nehospodárné, neboť
nehet umělý, krásně malovaný, je drahý. Měl jsem spolužáka, který míval v předvečer zkoušky prsty na obou rukou
ohlodány až k masu. Kdyby místo spolužákem byl marnivou
spolužačkou a mezi přednáškami navštěvoval provozovny
manikúry v komunále (modelingová studia tehdy ještě nebyla), rodičům, kteří jej na studiích vydržovali, by se velmi prodražil. A pachatel mordu s umělými nehty by značně ztěžoval
práci policejním vyšetřovatelům.
Je pouze jediný okamžik, kdy jsem ve stavu slastného opojení ochoten vzít umělé nehty na milost. Když mi dlouhé barevné kousky tvrzené hmoty přilepené acetonovým lepidlem
na úzkou ruku vší silou škrábou záda mezi lopatkami, kam
si jinak nedosáhnu. Držím jak přibitý, koušu si nehty a je mi
blaze. Jak kocourovi u smetany.
Proti většině vynálezů civilizace ničeho nenamítám. S výjimkou atomové pumy. A umělých nehtů, které brání svobodnému kousání. Jen jednoho se teď bojím. Že mi majitelky
manikúr vyškrábou oči.
Marek Buš

Zastav nečas!
Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga brzy přišla na kloub tomu, co se
stalo: Stromděd Počas, který od nepaměti košatěl hustým listovím, je najednou dočista
holý. Přírodní moudrost vepsaná do jeho listů se rozletěla do všech stran. Část listí to
zaneslo až k nám na Zemi, a tak budou na Déčku potřebovat pomoc – tvoji pomoc. Pomůžeš listí posbírat a vrátit zpět na Déčko, aby příroda přestala bláznit a počasí se vrátilo
do starých dobrých kolejí? Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem Turistickém
informačním centru.
Více informací na www.zastavnecas.cz
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závěrem

FEJETON

DŮM KULTURY A MĚSTO VIZOVICE VÁS ZVOU NA

FOLKLORNÍ A DECHOVÝ
FESTIVAL PŘI TRNKOBRANÍ

U PŘÍLEŽITOSTI 760. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
A 555. VÝROČÍ VYSAZENÍ VIZOVIC NA MĚSTEČKO

14. 8. 2021
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:30
16:30 – 17:30
18:00 – 19:30

BUBENÍCI S HEROLDEM – PRŮVOD MĚSTEM
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
LAURA A JEJÍ TYGŘI
VYSTOUPENÍ KEJKLÍŘŮ A MUZIKANTŮ
ŠERMÍŘSKÉ PŘEDSTAVENÍ
KONCERT ZNÁMÉ STŘEDOVĚKÉ ROCKOVÉ KAPELY CLAMORTIS
HISTORICKÉ VYSTOUPENÍ
DECHOVÁ HUDBA BLUDOVĚNKA

DOPROVODNÝ PROGRAM PO CELOU DOBU SLAVNOSTÍÍ BUDE Z HISTORIE
I ZE SOUČASNOSTI PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ ZDARMA
OTEVŘENO HASIČSKÉ MUZEUM
20:30 – 02:00

TANEČNÍ ZÁBAVA S KAPELOU RAIDER ROCK
+ HOST PAVEL LANGER z kapely Focus rock
VSTUPNÉ 100,-Kč | PIVNÍ STAN – 8 DRUHŮ PIV PO CELÝ DEN

PARKOVIŠTĚ ZA DOMEM KULTURY VIZOVICE

