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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech se množí dotazy na „nezbytnost“ spouštění sirén. Proto nám
dovolte tuto problematiku osvětlit.
Způsob svolávání dobrovolných hasičů
ve Vizovicích byl již v minulosti řešen
s vedením města a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. Probíraly
se různé možnosti - hlasová nebo textová zpráva na mobilní telefon či osobní
pager, svolání sirénou. Stále se ukazuje,
že je svolávání sirénou nenahraditelné
kvůli problémům se signálem či zpožděním při odesílání zpráv. Při odesílání
zpráv často dochází k časovým prodlevám, než systém na operačním středisku dokáže odeslat zprávu všem členům
jednotky. Při výpadcích mobilního signálu by se příkaz k výjezdu ke členům
jednotky vůbec nedostal.
Vzhledem k tomu, že má jednotka
SDH Vizovice stanoven výjezd do 5 minut od obdržení zprávy (pro představu
u HZS ZK je výjezd do dvou minut a to
drží pohotovost na stanici) je velký
problém pokud by došla zpráva hasičům pozdě nebo vůbec. Oproti tomu
sirénu může operační důstojník spustit
okamžitě po obdržení zprávy o události a uslyší ji všichni hasiči, kteří zajišťují pohotovost v rámci jednotky. Zvýšil
se počet výjezdů našich hasičů, a tím
i počet houkání sirénou. Těm, které
to ruší, se omlouváme, ale i v dnešní
době vyspělých technologií se ukazuje
svolání hasičů sirénou jako nejefektivnější, nejúčinnější a nejrychlejší. V dr-

tivé většině mimořádných událostí jsou
naši dobrovolní hasiči na místě události jako první, zachraňují lidské životy,
naše domovy a majetek. Za jejich práci
a obětavost jim patří naše velké poděkování.
Od začátku letošního roku má jednotka již rekordních 28 výjezdů k mimořádným událostem. Jednalo se o 8 dopravních nehod, 13 požárů, 3 technické
pomoci (např. spadlý strom na komunikaci) a 4x ostatní pomoc (asistence ZZS ZK, rozvozy zdravotnického
materiálu do škol). V loňském roce to
bylo 72 výjezdů. Z tohoto počtu bylo
15 dopravních nehod, 13 ostatní pomoc (rozvozy zdravotnického materiálu do škol), 2 plané poplachy, 13 požárů, 27 technických pomocí (ucpané
kanály, stromy na komunikaci, nebezpečný hmyz), 2x únik plynu.
Na konci loňského roku zasahovali
naši hasiči také u požáru rodinného
domu na Dubovsku. Na pomoc rodině postižené tímto požárem byla založena veřejná sbírka. Finanční dary
je možné posílat až do 30. 6. 2022
na účet č. 6177314379/0800.
Děkujeme za trpělivost i pochopení
a přejeme všem klidné a spokojené jaro.
Vedení města
Zkratky:
SDH – sbor dobrovolných hasičů
HZS ZK – Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje
ZZS ZK – Zdravotnické záchranné
službě ZK

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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z radnice

Z usnesení Zastupitelstva a Rady města Vizovice
Vážená čtenáři,
také v dalším čísle vám přinášíme zkrácený přehled nejdůležitějších bodů, které se projednávali na zasedání vizovického zastupitelstva města dne 14. 2. 2022 a rady města v lednu, únoru
a 7. 3. 2022. Všechny aktuální a nezkrácené usnesení najdete
na webu města www.vizovice.eu nebo na úřední desce.
Zastupitelstvo města Vizovice
schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2022 na činnost Mateřského a rodinného centra
Beruška, z. s., ve výši 200.000 Kč a Spolku Janův hrad Vizovice, na úhradu výdajů souvisejících s opravami Prokopovského
dvora – Janova hradu, budováním a údržbou výletního a relaxačního areálu v okolí hradu v roce 2022 ve výši 55.000 Kč.
Rada města Vizovice souhlasí
- s vyhlášením záměru pronájmu nebytových prostor určených k podnikání – místnosti č. 13 v budově č. p. 993 (Hasičská zbrojnice)
- s podáním žádosti Muzeem Jihovýchodní Moravy o zápis
vizovického pečiva do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury Zlínského kraje
- s poskytnutím jednorázového finančního daru z rozpočtu
města na výdaje spojené s konáním dostihu „Cena města Vizovice“ v roce 2022 ve výši 10.000 Kč
- s čerpáním investičního fondu na krytí nákladů opravy
chodníků ulice Zlínská ve výši 270.000 Kč

- s výměnou nadzemního vedení veřejného osvětlení
na ulici Říčanská a s čerpáním investičního fondu na krytí nákladů této investice do výše 71.000 Kč
- s připojením města Vizovice k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2022
- s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je grafický
návrh, předtisková příprava a tisk publikace „Příběh vizovického pečiva“ mezi městem Vizovice a společností STUDIO
6.15 s. r. o.
- s vyhlášením zadávacího řízení na akci „Dodávka cisternové automobilové stříkačky“,
bere na vědomí
- jmenovaní vedoucího oddělení investic a správy majetku odboru vnitřní správy MěÚ Vizovice od 01.02.2022 pana
Ing. Ondřeje Ludvíka
- žádost ředitele Technických služeb města Vizovice, o změnu jmenovaní do funkce ředitele z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2022
rozhodla o výběru dodavatele el. energie pro město Vizovice – společnosti MND Energie a.s
schvaluje uzavření smlouvy o úpravě podmínek omezení
provozu veřejně přístupné účelové komunikace v úseku Vizovice – Těchlov – Čamínka – Chrastěšovské paseky (délka
úseku 2,9 km), z důvodu testovaní sportovních vozidel v období od 01.03.2022 do 12.12.2022 (max. 2 dny v měsíci, max.
10 dnů/rok), mezi městem Vizovice a společností KRESTA
RACING s. r. o. 					
red.

Projekt Pomáháme onkologii
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že mohu touto cestou poděkovat vedení města Vizovic, za dlouhodobou podporu projektu Pomáháme
onkologii.
Tento projekt založila společnost Jiří Křístek – OFSITO
s.r.o. před 6 lety s cílem zajišťovat finanční prostředky pro
zvýšení komfortu pacientů Komplexního onkologického centra KNTB a.s. ve Zlíně. Pro pomoc onkologickým pacientům
jsme se rozhodli především proto, že tento obor je obecným
tabu, ale dnes můžeme říci, že se jedná o civilizační nemoc,
která si nevybírá a kdykoliv může postihnout každého z nás.
V boji s onkologickými nemocemi nelze definitivně zvítězit.
To ale říkám jako ten, koho se nic takového nikdy nedotklo.
Ten, kdo již takovou zkušenost má, chce zvítězit a chce zvítězit
definitivně. Bohužel, onkologická léčba je prostředí, ve kterém nebude nikdy definitivně DOST peněz. A zde vzniklo
i základní motto projektu: Kupme lidem čas na život.
Pro nás to znamená vytvořit pro pacienty lepší komfort
během jejich náročné léčby zakoupením předem dohodnutého vybavení. Ambasadorem celého projektu je herec Oldřich
Navrátil, který se aktivně účastní na akcích, které jsou organizovány za účelem získávání finančních prostředků. Během
trvání projektu se podařilo zajistit částku 2 650 000 korun.
Za tyto peníze jsme např. vybavili dvě aplikační místnosti
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polohovacími křesly a speciálními lehátky, zakoupili jsme
komfortní vybavení čekárny u jednotlivých ordinací, či vybavili nábytkem místnosti onkologického centra.
Díky tomu, že se jedná o projekt, nikoliv o Nadační
společnost či Neziskovou organizaci, jsou všechny získané
peníze 100 % převedeny na konto Komplexního onkologického centra KNTB a.s. ve Zlíně. Projektu se může účastnit
každý, třeba jen koupí Náramků přátelství. Více informací
o naší práci lze získat na www.pomahejteonkologii.cz nebo
na www.facebook.com/podporujeme
S úctou Marek Šikula
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Informace pro fyzické a právnické osoby
a fyzické osoby podnikající o jejich povinnostech
vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
Podle ustanovení současně platných vodoprávních předpisů jsou pro producenty odpadních vod stanoveny povinnosti
při zneškodňování těchto vod zákonným způsobem. Z hlediska těchto předpisů lze odpadní vody zneškodňovat následujícími způsoby:
1. Veškeré odpadní vody (vody z WC, mytí nádobí, vody
z koupání a praní) lze vypouštět bez předčištění do kanalizace
pro veřejnou potřebu, která je zakončena centrální čistírnou
odpadních vod. V tomto případě je třeba souhlasu vlastníka
kanalizace s napojením.
2. Veškeré odpadní vody je možné odvádět do zařízení pro
čištění odpadních vod (např. čistírny odpadních vod nebo
septiku s následným dočištěním) a následně je vypouštět
do vod povrchových (do stálého vodního toku) na základě
souhlasného stanoviska správce vodního toku. Nebo lze takto
vyčištěné odpadní vody vypouštět do vod podzemních (zasakovat), a to na základě kladného hydrogeologického posouzení zpracovaného oprávněným hydrogeologem. K oběma
těmto vypouštěním je nutné povolení vodoprávního úřadu.
Vypouštění odpadních vod neobsahující nebezpečné závadné látky z jednotlivých staveb pro bydlení, jednotlivých staveb
pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytující
ubytovací služby, vznikající převážně jako produkt lidského
metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen na základě vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) k jejich vlivu

na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro
veřejnou potřebu.
3. Veškeré odpadní vody je možné odvést do čistírny odpadních vod popřípadě septiku s následným dočištěním a následně je vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu nezakončenou centrální ČOV, a to pouze se souhlasem správce
této kanalizace a s podmínkami schváleného kanalizačního
řádu.
4. Veškeré odpadní vody lze odvádět do bezodtokové, vodotěsné jímky, která nesmí být opatřena přelivem ani přepadem a zachycené odpadní vody musí být zneškodněny subjektem oprávněným k této činnosti na zařízení k tomu určeném.
Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí je povinností vlastníka jímky prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (uchovávat doklady
o vyvážení oprávněnou osobou).
Při provozování čistíren odpadních vod je nutná jejich pravidelná údržba. Pro správnou funkci čistírny odpadních vod
je třeba dávat pozor na - desinfekční prostředky, nepřiměřeně časté praní prádla, tuky a oleje, vypouštění vody z bazénu,
drtiče odpadků, odpadní vodu z kondenzačního kotle.
Odbor životního prostředí

Bratřejovka, Vizovice – oprava opevnění, opěrných
zdí a stupňů, odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p., je investorem akce „Bratřejovka, Vizovice – oprava opevnění, opěrných zdí a stupňů, odstranění nánosů“, kterou provádí firma Natrix VZ, s.r.o. Jedná se
o opravu koryta toku Bratřejovky v intravilánu města Vizovice
v úseku mezi soutokem Bratřejovky s Lutoninkou a hlavním
silničním mostem (u pošty).
Nejdříve dojde k odtěžení sedimentů v korytě vodního
toku a vysekání spár v kamenných zdech. Kvůli intenzivnímu
podemletí stávajících zdí, které nejsou založeny dostatečně
hluboko, bude podél celého řešeného úseku pata zdí zajištěna
kamenným záhozem.
Následně budou odbourány stávající betonové římsy a vyměněny a doplněny za nové v šířce 0,6 a 0,7 m. Římsy budou realizovány směrem do koryta. Opatřeny budou okapnicí
s přesahem, aby nedocházelo ke stékání vody po stěnách zdí
a tedy k jejich degradaci.
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Na římsy bude ukotveno nové zábradlí, které je investicí
Města Vizovice.
V úseku podél stávající komunikace v ulici Říční dochází
k trhání komunikace na pravém břehu vlivem úklonu zdiva
směrem do koryta. V tomto úseku bude provedeno odbourání
části narušené zdi a vybudování nové monolitické železobetonové zdi s kamenným obkladem tak, aby byl zachován jednotný vzhled celého opravovaného koryta. Z tohoto důvodu bude
omezen provoz v ulici Říční.
Poškozené spádové stupně v korytě budou opraveny a doplněny na původní výšku, aby opět řádně plnily svoji funkci,
tedy ochranu dna proti zahlubování.
Předpokládá se, že práce budou ukončeny do 30. 11. 2022
Za Povodí Moravy Ing. Ondřej Polách
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Blíží se komunální volby
Vážení spoluobčané,
na podzim letošního roku nás čekají volby do zastupitelstev obcí. I když se může zdát, že psát o tomto tématu je předčasné, ze zkušeností víme, že jakmile vyhlásí prezident republiky termín voleb, bude se zdát lhůta k podání kandidátních
listin vzhledem ke všem zákonem stanoveným náležitostem
krátká. V tomto článku přinášíme obecné informace pro ty,
kteří zvažují kandidaturu do zastupitelstva města Vizovice
a hodlají podat kandidátní listinu. Volebními stranami mohou být:
E Politické strany a politická hnutí registrované Ministerstvem vnitra, jejichž činnost nebyla pozastavena (kandidátní listina musí být v tomto případě opatřena mimo jiné
podpisem osoby oprávněné jednat jménem politické strany
či hnutí)
E Koalice politických stran a politických hnutí registrovaných MVČ, jejichž činnost nebyla pozastavena (koalici
musí tvořit minimálně dvě politické strany či politická hnutí,
kandidátní listina musí být opatřena mimo jiné podpisy osob
oprávněných jednat jménem politických stran či hnutí)
E Nezávislý kandidát tj. samostatně kandidující jedinci,
kteří nepodléhají žádné předchozí registraci podle zákona
o sdružování v politických stranách a hnutích. Tito podávají
kandidátní listinu spolu s petičním archem.
E Sdružení nezávislých kandidátů jsou volná sdružení
občanů, která nepodléhají žádné předchozí registraci podle
zákona o sdružování v politických stranách a hnutích, ale
sestavují kandidátní listinu stejně jako nezávislý kandidát
pouze pro volby, které se konají v daném roce. Tito přikládají
ke kandidátní listině rovněž petiční arch.
E Sdružení politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů – sdružení, která rovněž vznikají
pouze pro jednotlivé komunální volby v daném roce. Tvoří
je registrované politické strany nebo politická hnutí a nezávislí kandidáti. K podání kandidátní listiny nepředkládají

petiční arch. (kandidátní listina musí být opatřena mimo
jiné podpisy osob oprávněných jednat jménem politických
stran či hnutí).
Není přípustné, aby sdružení politické strany a nezávislých kandidátů nemělo na kandidátní listině uvedeného
žádného nezávislého kandidáta, je však přípustné, aby byli
všichni kandidáti označeni jako nezávislý kandidát. Kandidátem může být státní občan ČR, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, v den voleb je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, státní občan členského státu EU, který druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen
k trvalému nebo evidovanému přechodnému pobytu v obci.
Petice
Petice se přikládá ke kandidátní listině nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů a vyjadřuje podporu
voličů pro kandidaturu do příslušného zastupitelstva. Počet
podpisů na petiční listině bude zveřejněn na úřední desce
nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Výpočet podpisů bude
vycházet z počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu
v obci k 01. 01. 2022 zveřejněný Českým statistickým úřadem
a bude tvořit 7% voličů obce u kandidátní listiny sdružení
nezávislých kandidátů a 3% u kandidátní listiny nezávislého kandidáta (vychází z počtu obyvatel nad 3000–10 000).
Nezapočítávají se podpisy samotných kandidátů předkládané
kandidátní listiny.
Vzory jednotlivých typů volebních stran včetně všech informací budou zveřejňovány na webových stránkách města Vizovice v sekci volby. Veškeré informace či dotazy vám
zodpoví odbor přestupkový a správní (tel. číslo 725 756 788),
který bude plnit funkci registračního úřadu, to znamená, že
bude přijímat podávané kandidátní listiny a rozhodovat o jejich registraci nebo odmítnutí.
Odbor přestupkový a správní

Informace k vyřízení
cestovních pasů a občanských průkazů
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o vydání cestovních
pasů a občanských průkazů přinášíme informace o lhůtách
a správních poplatcích k vyřízení dokladů. Žádost o vydání
cestovního pasu a občanského průkazu lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP),
bez ohledu na trvalý pobyt žadatele. O vydání cestovního
pasu a občanského průkazu ve zkrácených lhůtách lze požádat rovněž na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze.
Cestovní pasy
Cestovní pasy se standardně vydávají ve lhůtě do 30-ti dnů
(cca 3 týdny).
- občan starší 15-ti let správní poplatek 600,- Kč
- občan mladší 15-ti let 100,- Kč
V případě potřeby je možno zažádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácených lhůtách:
Cestovní pas vydaný do 5-ti pracovních dnů
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- občan straší 15-ti let správní poplatek 3000,- Kč
- občan mladší 15-ti let 1000,- Kč
Cestovní pas vydaný do 24 hodin pracovního dne
- správní poplatek 4000,- Kč zaplatí občan starší 15-ti let
při podání žádosti a zbývající 2000,- Kč při převzetí dokladu
u Ministerstva vnitra („dělený“ poplatek)
- občan mladší 15-ti let zaplatí 1500,- Kč při podání žádosti a zbývajících 500,-Kč při převzetí dokladu u Ministerstva vnitra („dělený“ poplatek)
Cestovní pasy vydané do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze (kontaktní údaje na toto pracoviště obdrží žadatel při podání žádosti
u příslušného ORP).
Občanské průkazy
Občanské průkazy se standardně vydávají ve lhůtě do 30-ti
dnů (cca 3 týdny).
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Pro usnadnění procesu vyřízení žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů využijte prosím
rezervační systém Města Vizovice. Termín na vyřízení výše
uvedených dokladů je možno rezervovat prostřednictvím
webových stránek Města Vizovice, kde lze zadat konkrétní
datum a čas úkonu - v případě vícero žádostí je potřeba rezervovat pro každou osobu jeden termín (čas). Po vytvoření
rezervace bude klientovi následně zaslána na uvedený e-mail
zpráva s detailem rezervace a žádostí o potvrzení rezervace.
Rezervaci je nutné potvrdit do dvou hodin od okamžiku
rezervace. Jinak bude rezervace ze systému vyřazena a termín bude označen jako volný. Klienti, kteří nemají možnost
objednání prostřednictvím webových stránek města, se mohou obrátit na příslušné pracoviště MěÚ Vizovice a termín
na vyřízení dokladu rezervovat telefonicky. Objednaní klienti jsou vyřizováni přednostně.
Kontaktní údaje na referentky odboru přestupkového
a správního: Lenka Miková, tel.: 777 471 171
Alena Gubániová, tel. : 777 471 173
Mgr. Petra Kovářová, odbor přestupkový a správní

Označení vozidla
poskytovatele domácí zdravotní péče
Na základě novelizovaného ustanovení § 67 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, mohou zažádat poskytovatelé domácí
zdravotní péče o vydání speciálního označení vozidla kartou
„O 5b – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE“. O vydání označení
č. O 5b rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu fyzické nebo sídla právnické osoby žadatele. Označení č. O 5b žadatelům s místem
trvalého pobytu nebo sídlem ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností města Vizovice vydává odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice
s tím, že toto označení může být vydáno pouze držiteli rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování domácí zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Domácí zdravotní péčí je
ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní
péče (ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních
službách).
Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5b nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter služby vyžaduje a je to
naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz
stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „Zákaz stání“,
přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích. Dosud mohli toto označení mít
lékaři vykonávající návštěvní službu.
Speciální označení č. O 5b lze vydat na základě žádosti,
ke které musí žadatel doložit tyto podklady:
a) je-li žadatelem fyzická osoba:
• průkaz totožnosti za podmínek stanovených správ-
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ním řádem
• rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí
zdravotní péče vydané krajským úřadem*
• adresu místa kontaktního pracoviště
b) je-li žadatelem právnická osoba:
• výpis z obchodního rejstříku
• rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí
zdravotní péče vydané krajským úřadem*
• seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení
č. O 5b, včetně potvrzení o tom, že to jsou její zaměstnanci
• adresu místa kontaktního pracoviště
Po podání žádosti a předložení dokladů o splnění podmínek, bude žadateli vydáno označení vozidla poskytovatele
domácí zdravotní péče. Podmínky musí jeho držitel splňovat
po celou dobu držení tohoto označení.
Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče je
nepřenosné na jinou fyzickou nebo právnickou osobu a vztahuje se k vozidlu, které poskytovatel domácí zdravotní péče
používá k přepravě. Neoprávněné použití označení vozidla
poskytovatele domácí zdravotní péče je postižitelné podle zákona o přestupcích.
Žádost včetně výše potřebných podkladů je možné podat
prostřednictvím podatelny Městského úřadu Vizovice nebo
podáním učiněným elektronicky prostřednictvím datové
schránky města Vizovice: wwybt2j nebo e-mailem opatřeným
zaručeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@
vizovice.eu.
* zákon o zdravotních službách
JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy
a SH, tel. 777 471 180
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z radnice
služby

- vydání občanského průkazu ve standardní lhůtě pro
občana staršího 15-ti let nepodléhá správnímu poplatku (1.
OP, výměna neplatného OP, změna trvalého pobytu/rodinného stavu).
- vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15-ti
let - správní poplatek 100,- Kč
Občanský průkazu je možno žádat rovněž ve zkrácených
lhůtách:
Občanský průkaz vydaný do 5-ti pracovních dnů
- občan starší 15-ti let správní poplatek 500,- Kč
- občan mladší 15-ti let 300,- Kč
Občanský průkaz vydaný do 24 hodin pracovního dne
- správní poplatek 500,- Kč zaplatí občan při podání žádosti zbývajících 500,- Kč při převzetí dokladu u Ministerstva
vnitra („dělený“ poplatek)
- občan mladší 15-ti let zaplatí 250,- Kč při podání žádosti + 250,-Kč při převzetí dokladu u Ministerstva vnitra
(„dělený“ poplatek)
Občanské průkazy vydané do 24 hodin pracovního dne
lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze
(kontaktní údaje na toto pracoviště obdrží žadatel při podání
žádosti u příslušného ORP).

napsali jste nám

Sokolovna Vizovice – pohled spoluobčana II.
Vážení spoluobčané,
rád bych stručně popsal a shrnul dosavadní stav Sokolovny
a situaci okolo ní.
Budova Sokolovny patří mezi nejvýznamnější architektonické stavby Vizovic a svým posláním spolkové, sportovní a kulturní činnosti patří k nejdůležitějším institucím
našeho města. Nebo patřila?
Skvělá myšlenka M. Tyrše a J. Fügnera našla své zhmotnění a svůj domov díky nadšení tehdejších Vizovských Sokolů právě v budově Sokolovny mezi lety 1921–1924. Dlouhou řadu desetiletí plnila funkci sportovního a kulturního
stánku města. Přestože TJ Sokol Vizovice jako připomínku historie používá jméno Sokol ve svém názvu, tak spolek není součástí Sokola – České obce sokolské. Současný
pohled jak na budovu, tak i její využívání je smutný. Budova chátrá a trpí nedostatkem investic a „nejvýznamnější“ činností je zřejmě provozování hospody. Cílem tohoto
článku není pátrat po tom, kdo současný stav Sokolovny
způsobil. Je ale potřeba si přiznat, že je žalostný. Možná
jsem měl jen smůlu na špatné internetové připojení, ale ani
webové stránky www.tjsokolvizovice.cz již nefungují. Nové
předsednictvo spolku Jaromír Slezák ml., Roman Persun
a David Pechal se pokusili stávající stav změnit. Kromě příspěvku na provoz od Města Vizovice, finančního daru (též
od města) a příspěvků na transparentním účtu se novému
vedení nepodařilo získat důvěru v jejich záměr ani žádného
významného sponzora.
Dle mého názoru je možné Sokolovnu zachránit pouze
v součinnosti s Městem Vizovice, které může zajistit potřebné

finanční prostředky jak z vlastních, tak především dotačních zdrojů. Dobrým příkladem takové spolupráce je stav
a vybavení fotbalového hřiště, kdy město výrazně přispělo
k pořízení nového trávníku včetně zavlažovacího systému,
vybavení na jeho údržbu a vybudování nového asfaltového
oválu kolem hřiště. Město každoročně významně přispívá
na činnost fotbalistů. A díky nadšení členů sportovního fotbalového klubu tak areál tak slouží svému účelu, rozvíjí se
a dosahuje prvních úspěchů. Je vidět, že součinnost fotbalistů a města má smysl.
Nynější vedení (členská schůze) Sokola navrhlo prodej
stadiónu městu. Prodej stadiónu vybudovaného z velké
části svépomocí Vizovjanů, stadiónu, který Sokol získal
od státu bezplatně a který město v posledních letech zmodernizovalo. Vhodnost a patřičnost takového řešení ať posoudí každý sám. Město může investovat veřejné prostředky
do svého majetku. Aby Město Vizovice mohlo do Sokolovny investovat a žádat o dotace, je třeba Sokolovnu a areál
městu svěřit, případně na město převést. Domnívám se,
že to je rozumná cesta pro záchranu Sokolovny. Následná
podpora sportovních aktivit a koordinované pořádání kulturních a společenských akcí mezi Sokolovnou a Domem
kultury zajistí vhodné a rozumné využití těchto budov a jejich zázemí. Nebo je též možné ponechat nadále „správu“
Sokolovny Sokolu…..
Chci věřit, že se členové spolku rozhodnou pro rozumnou cestu a skutečnou záchranu Sokolovny.
Martin Déva

„Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj….“
K. H. Mácha
Vážení vizovští občané.
Opět k nám kráčí ten krásný čas jara i léta, kdy slunce – dar
života – nám svítí nad hlavou, kdy jeho paprsky nás hřejí,
radost přináší a my lidé, příroda i zvířata se cítíme mladší a šťastnější. V dnešní smutné době, době nejen covidu
19, nesmírně potřebujeme trochu radosti ze života a naděje
na lepší zítřky. Slunce a teploučko nás láká k procházkám
do přírody. Do lesů, kde ticho narušuje jen zpěv ptáků, kde
vůně lesa omámí, kde nás zvou k osvěžení křišťálové studánky. Já jednu takovou znám. Je u Chladné studny v lese
pod Doubravou. Je tam krásná kaplička. Vedle ní je možné
posedět na lavičce, zavzpomínat, nechat se léčit krásou přírody, lesa. Přála bych všem, kteří toto místo navštíví, aby si
domů odnesli radost ze života a tím zdraví, největší dar, nad
který není. Druhé kouzelné místo ve Vizovicích je Janova
hora s krásnými rozhledy po dalekém okolí, kde můžete
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uvidět Zlín, Hostýnské vrchy, kouzelný Sirákov, Háj a pod
ním, léžící v údolí, naše krásné Vizovice. Také obec Lhotsko, Ostrý vrch, který tvoří polokruh a cesta na Barák. Věřte, že po takové krásné procházce se vám při usínání zdají
nejkrásnější sny, ve kterých vidíte krásu a vůni lučních květů nebo šípkových keřů. Zajděte v ta čarovná místa a přesvědčíte se, že jste zdravější i mladší. A kdo již má třeba problémy s chůzí, stačí zajít do nádherně udržovaného parku
vizovického zámku, kde také najdete ticho i krásu přírody.
Věřte, že celý náš domov – Vizovice – jsou udržované a rostou do krásy. Nezbývá než poděkovat vedení města a Technickým službám města Vizovice za jejich nesmírnou práci
pro nás všechny obyvatele městečka ležícího v klínu hor.
Helena Mazůrková, Vizovice
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Po dlouhém přemýšlení, jak vlastně začít článek na téma
tak bolestivé, náročné a přesto posledních pár týdnů všudypřítomné, mi nadčasový citát Jana Wericha nakonec přišel
jako to nejvhodnější řešení – a to i přes jeho provokativní vyznění. Vždyť provokace k dílu Jana Wericha neodmyslitelně
patří. A do jisté míry provokativní budou i následující myšlenky mládeže z Vizovic a okolí.
Osobně si myslím, že jakékoliv násilí je trestuhodné a především zbabělé. Nechtěl bych však, aby se tento článek stal
studnicí názorů jednoho člověka – v rámci zachování objektivity jsem tedy přenechal slovo co nejvíce mladým lidem
a poprosil je o jejich mínění o současném dění ve východní
Evropě. Odpovědi jsem sesumíroval v následujících odstavcích. Chtěl bych všem poděkovat za reakce a za všeobecné odsouzení válečných konfliktů. Pohledy a postoje, kterých se mi
dostalo, mi dodávají naději, že se podobné hrůzy už nebudou
muset v naší budoucnosti opakovat.
Co si myslí mladí o válkách a ozbrojených konfliktech
obecně?
Většina dotázaných zmínila, že jde především o zbytečné
mrhání lidskými životy, především životy civilního obyvatelstva, které po žádných konfliktech netouží a snaží se žít šťastné životy se svými rodinami. Jak jeden z respondentů odpověděl – „Spoustu tázaných představa války děsí a nikdy dřív si
nedokázali představit, že by se v dnešním civilizovaném světě
mělo něco takového vůbec přihodit. Zcela nepředstavitelná už
je myšlenka toho, že by se mohli někdy ocitnout v kůži mladých
Ukrajinců právě oni. Podobně však na tom ještě donedávna
byla mládež na Ukrajině, která nyní obsazuje první frontové
linie a čelí ruské agresi.“
Názory na válku na Ukrajině a její možný dopad na bezpečnost v Evropě
Obecně u všech dotázaných bylo poznat, že byli po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu opravdu překvapeni tím, že by
konflikt podobného rázu v současné Evropě mohl zajít až tak
daleko. „Jsem smutná z toho, kam lidstvo opět dospělo, jako
bychom se z historie vůbec nepoučili. Je mi líto všech lidí, kterých se daná situace týká,“ byla jedna z odpovědí,
kterou jsem dostal. A opravdu – byli jsme zde
zvyklí na relativní klid a všudypřítomné bezpečí.
Na druhou stranu většina tázaných odpověděla, že
se nebojí vpádu ruských vojsk za hranice Ukrajiny – vzhledem k tomu, jak moc je ruská ekonomika už nyní vyčerpána a do jaké míry jsou okolní
členské státy NATO připraveny na Rusko reagovat. I tak některé mrazí z toho, že cesta ze Zlína
do Lvova je kratší než cesta do Mnichova. Spousta
dotazovaných také neskrývala obavu z jaderného
konfliktu. Všichni z nich se shodují, že použití
jaderné zbraně by bylo ničivé. Připojím tedy jen
velmi trefný citát sovětského fyzika Leva Davidoviče Landaua: „Fyzici prokázali lidstvu obrovskou
službu: vynalezli tak strašlivou zbraň, že je válka
nemožná – i po vítězi by zůstal jenom mastný flek.“
Neojedinělé také byly ale odpovědi, které zmi-

ňovaly jakousi nevyhnutelnost válečných konfliktů – a to
z důvodu, že se lidstvo stále nenaučilo některé problémy řešit jiným způsobem. Nejeden respondent také vyzdvihl roli
ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v celém
konfliktu, který sehrává roli prvotřídní hlavy státu, dodává
naději, i přes nebezpečí navštěvuje zraněné a snaží se vyjednávat pomoc od ostatních států.
Jakou roli hraje manipulace s lidmi prostřednictvím
médií?
Všichni se shodují, že pro Rusko má mediální masáž prokremelských zdrojů na ruské obyvatelstvo zcela zásadní význam. Mezi běžné obyvatelstvo, hlavně ve venkovských částech Ruska, se informace o světě za hranicemi dostávají jen
stěží. Svoboda slova v zemi už prakticky neexistuje a ti, kteří s vládními kroky nesouhlasí jsou stíháni a perzekuováni.
Spousta Rusů stále věří tomu, že prezident Putin dělá jen to
nejlepší pro blaho svého lidu, že okupace Ukrajiny je opravdu
jen mírovou misí a ruští vojáci jsou tam vítáni s otevřenou
náručí. S takovým vědomím také většina obyčejných vojáků
na Ukrajinu vyrazila, a proto došlo k tak masivnímu fiasku
pozemních vojsk. Rusové prostě nepočítali s protiútokem.
Ruské velení holt narušilo veškeré jistoty, jaké v moderní Evropě panovaly. Doufejme, že na ukrajinském území
již brzy zavládne mír – počítejme však s tím, že společnost
to pozmění na dlouhou dobu. Buďme také prosím přívětiví
k utečencům – jsou to lidi jako my, kteří měli tu smůlu, že
žili na území, které si uráčil přivlastnit jeden nenasytný státník-diktátor. Sami by nejraději byli ve svých domovech, bez
závislosti na pomoci od druhých. A hlavně – neviňme z toho
co se děje běžné ruské obyvatelstvo. Kolektivní vina v tomto případě opravdu není na místě, napadnout Ukrajinu bylo
bohužel rozhodnutí pár lidí ve vedení největší země světa, ne
však kolektivní přání obyvatel tohoto státu. Nejtrefněji to popsal Tolstoj:
„Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na světě.“
Mikuláš Zelinský

Ilustrační foto
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Tajemné oslavy na základní škole
Je to neuvěřitelné, ale „nová“ škola už má 70 let. V loňském školním roce, do kterého oslavy spadaly, jsme bohužel
kvůli covidu nemohli tyto narozeniny slavit. Plánovali jsme
také den otevřených dveří, protože opět je ve škole co ukázat,
co se zde zvelebilo, či postavilo. Ten se však nemohl uskutečnit také a jistě nemusím psát proč. Nové učebny v bývalé kotelně a krásná školní zahrada si musí na veřejnost ještě chvíli
počkat, hlavně že je už ale mohou využívat naši žáci.
Na oslavu jsme si vybrali celý vyučovací den 26.října, a tak
jsme slavili v duchu svátku Halloween a našich Dušiček. Děti
a samozřejmě i my učitelé jsme se v tento den proměnili
v hrůzostrašné bytosti, což pro mnohé žáky jsme i v běžných
školních dnech, jak nám někdy s nadsázkou říkají… Školní
budovou se tedy procházela stvoření, která mohou přebývat
na půdě školy či ve sklepě a běžně nejsou k vidění, leda když
se setmí a škola se zdá prázdná. Celou školu obsadili netopýři,
třídy a chodby byly plné kostlivců a strašidelných výtvarných
prací a vyřezávaných dýní. Školou se nesly místo tradičního
zvonění děsuplně hrůzostrašné zvuky. Takto letitá budova
už má opravdu nárok na nějaká ta strašidla . Celá výuka
se přizpůsobila tématu, a tak nejen v hodinách angličtiny,
kde téma Halloween zařazujeme každoročně, ale dokonce
i v předmětech, kde byste to nečekali, se to duchy a děsuplnými bytostmi jen hýřilo. Naše školní internetové stránky
dostaly strašidelný kabát – na čemž zapracovali i naši žáci.
Ve třídách si mohli prohlédnout parádně vytvořené prezentace z historie naší školy a na mnohých z nich se také aktivně
podíleli.
Téma duchů, ale hlavně upírů je také tématem našich vy-

cházejících žáků – deváťáků. Ti se pilně připravují, v tanečních lekcích na svůj závěrečný ples pořádaný Nadačním fondem Pastelka. Datum plesu je stanoveno na 21. květen 2022.
Deváťáci totiž zjistili, že naši školu navštíví hrabě Pastel Drákula… A protože nejen horní škola oslavila kulaté výročí, ale
také budova „staré školy“ letos slaví neuvěřitelných 130 let,
což je dohromady 200 let, hraběte Drákulu tato skutečnost
zaujala. Hrabě totiž rád navštěvuje místa opředená mystičností, tajemnem a různými paranormálními jevy… Právě pro
tyto úkazy si hrabě a jeho široká rodina vybrali náš školní
ústav a rozhodli se strávit zde ve Vizovicích letní prázdniny a
v sále kulturního domu tento ples uspořádat …Budeme proto
velice poctěni touto návštěvou a jako učitelský sbor, který má
také jistou temnou minulost, chceme předat netradiční dar.
Právě v tento den, 21. 5., jsou totiž hvězdné konstelace nakloněny ke stvoření umělé existence – umělé bytosti - a pokud se
tento pokus našim nadaným kolegům vydaří, předáme tuto
bytost hraběti na věčnou památku
. Tímto bychom vás
také chtěli pozvat na tuto netradiční podívanou. Připojujeme
pár fotografií z oslav narozenin a také slohové práce na téma
hororové taneční, či práce z hodin anglického jazyka – upírského deníku (Vampire diary)
Naší škole přejeme co nejvíce spokojených a nadšených
žáků a samozřejmě také spoustu nadšených učitelů, i když
udržet motivaci všech bylo v této nelehké době velmi náročné. A to ví také rodiče, bez nich a jejich trpělivé spolupráce
by to také nešlo. Takže všem: Na zdraví!!
Za kolektiv ZŠ Vizovice Helena Návratová,
předsedkyně NF Pastelka
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Novinky z DDM Zvonek
DDM Zvonek má ukončený projekt Šablony II.
Díky projektu jsme mohli pořídit do kroužků tablety. Ty
využíváme napříč různými kroužky - tanečními, rukodělnými i hudebními. Děti si hledají inspirace, noty nebo taneční
sestavy s hudbou. Do elektrotechnického kroužku byli zakoupeni Roboti OZOBOTI a pájka. Kroužek je zaměřený na pájení jednoduchých stavebnic, což děti velice baví. Kdyby měl
někdo zájem nám darovat cín, byli bychom rádi. Také byly
z projektu dotovány projektové dny - výlety pro děti o pololetních a podzimních prázdninách. Vyrazili jsme do Ostravy
- Velkého světa techniky a do Olomouce - Pevnosti poznání.
Na zážitky se můžete podívat na našem webu ve fotogalerii. Maximální využití projektu bylo dotování projektových
dnů pro děti z kroužku, ale i pro veřejnost nejen z Vizovic.
Uskutečnili jsme akce - V rytmu Karnevalu v Domě kultury,
Atletický víceboj, Poznej smysly s netopýry, Točení na hrnčířském kruhu, Workshop v čokoládovém království a Speciální
trénink sportovní gymnastiky, včetně zakoupení tréninkové
kladiny.
Prázdniny se pomalu, ale jistě blíží! Zvonková nabídka
táborů je z velké části zaplněna. Což nás velmi těší, ale i tak se
může stát, že budou volná místa.
Sledujte proto nabídku, kterou najdete na našem webu
www.ddmzvonek.cz v odkazu na tábory.

Pozvánka na
dvě akce
Zveme všechny čaroděje a čarodějnice na Slet čarodějnic
k Domu kultury ve Vizovicích, kde se sejdeme a hromadně
vyfotíme. Společným průvodem se vydáme na Ranč ELLUX.
Pro děti máme připravený čarovný program, plno zábavy
a hlavně tanec a hudbu s DJ Březíkem. Po programu bude
možno si na místě opéct špekáčky. Kdo nebude mít klobásku
nebo špekáček na oheň, může si zakoupit na místě. K dispozici bude také občerstvení z okénka.
Orizaro - zveme děti, jejich rodiče i rodinné příslušníky
na Pohádkový les. Letos se přesuneme do Háje - kouzelného
lesa, kde se zjeví pohádkové bytosti. Start rodinných družstev
nebo týmů bude v sobotu 28. května od 9 do 10 hod vedle
fotbalového stadionu.
DDM Zvonek
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V roce 2021 jsme i přes omezení způsobená pandemií
prožili mnoho krásných zážitků, o kterých bychom vás rádi
informovali. Také se dočtete, co nás bude čekat v roce stávajícím, přičemž doufáme, že už se budeme moci více setkávat s vámi občany na společných akcích. Skautský rok 2021
byl taktéž poznamenán situací ohledně COVIDu-19. Naše
schůzky družin probíhaly v omezené míře, a to především
za přísných epidemiologických podmínek, abychom maximálně zredukovali šíření nákazy COVID-19. Nicméně i přes
nepříznivé okolnosti se nám podařilo zachovat skautskou
činnost a můžeme se pyšnit hned několika zvládnutými akcemi, které jsme pořádali. A to konkrétně: dva tábory, rádcovský kurz, Betlémské světlo, outdoorovou hru, střediskové
setkání etc.
Bohužel i přes všechny úspěchy, které nás v roce 2021 potkaly se stala i nečekaná událost, která nás hluboce zasáhla.
Jaroslav Fišer (Harold), který nás dlouhé roky doprovázel,
vychovával mladé generace skautů, byl jedním z nejstarších
pamětníků skautingu ve Vizovicích a taktéž výborným kuchařem s velkým srdcem, nás 1. 2. 2021 navždy opustil.
Tábory: V roce 2021 jsme pořádali dva tábory, a to konkrétně: Stopařův průvodce po galaxii (pro starší skauty
a skautky (11-18 let)), a Asterix a Obelix (pro vlčata a světlušky (5-11 let)). Celkově se stalo tábořiště v Jasenné dočasným domovem pro bezmála 70 skautů a skautek. Naše tábory
plánujeme vždy několik měsíců dopředu a snažíme se nic
nepodcenit, i přesto nás tento rok potkaly tři nepříjemnosti:
rozježděná cesta, nefunkční kotel a popraskaná střecha nad
kuchyní. Naštěstí jsme vše společnými silami vyřešili a tábory
mohly bez problému začít. Letos u dětí nejvíce zabodovaly
tyto aktivity: stavění hamakového městečka v lese, ježdění
na vodní skluzavce a celkově táboření, kdy se děti učily, jak
správně používat sekeru, stavět sprchu, stany a další potřebné
tábornické dovednosti.
VRK neboli Vizovický rádcovský kurz: Celkovým posláním skautingu (mými slovy) je: „Rozvoj mladých lidí a dětí
tak, aby se sami zlepšovali a byli schopni aktivně se zapojovat
do občanského i soukromého života“. Pro výše napsané však
platí, že k tomuto stavu je potřeba seberozvoje za pomoci
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vlastní zkušenosti i zkušenosti jiných. Proto jsme uspořádali
VRK 2021, kde jsme vzdělávali naše starší skauty a skautky
v oblasti hospodaření, práva, historie, a především organizace a fungování práce s dětmi. Tyto nově získané vědomosti
si naši mladí rádci v brzké době vyzkouší v praxi při vedení
družin.
Střediskové setkání: Již tradičně pořádaná jednodenní
akce, kde se setkávají jak bývalí, tak aktivní skauti. Společně
hrají různé hry, připravují jídlo, povídají si, zpívají a sdílejí zážitky ze svých životů. Především jde o sbližování mezi oddíly
a staršími skauty, protože nám velice záleží na naší historii
a buducnosti, jenž tímto způsobem chceme podpořit. Klasicky se účastní setkání něco okolo 70 a více skautů. Letos se
kvůli COVIDu-19 zúčastnilo pouze cca 30 účastníků, kteří
i přes nepříznivou situaci dorazili.
Co nás čeká v roce 2022
Přáli bychom si příznivější podmínky v tomto roce, jelikož se chceme už naplno věnovat skautské činnosti a omezení (byť opodstatněná), která nás doposud doprovázela, nám
práci ztěžovala. Nemohli jsme věnovat výchově mládeže tolik
času, jak bychom si představovali. Pro tento rok plánujeme
i aktivity pro veřejnost, které jsme bohužel museli z důvodu
pandemie minulý rok buď omezit, nebo zcela zrušit. Těšit se
můžete na dušičkový pochod, dětský den, tábory (letos budou
nově tři), sběr železa a papíru a mnoho dalších. Bohužel kvůli
aktuální situaci nemůžeme sdělit přesné datum konání výše
napsaných akcí, proto, prosím, sledujte naši vitrínku na náměstí a také Facebook „Skauti Vizovice“ a skautský Instagram
„skautivizovice“, kam budeme informace postupně vkládat.
Za skauty napsal: Michal Vaculík
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spolky

Děti a koně
Že jsou děti pro spolek JS Horymír Vizovice velmi důležité,
vědí čtenáři již z našich předchozích článků. S menšími dětmi
jsme začínali pracovat před lety. Počátky vyplynuly tak nějak
automaticky z toho, že členky JS Horymír se staly maminkami. Ty pak vzaly své kamarádky s dětmi „ke koňům“. Jen aby
se batolata seznámila s velkými zvířaty. Z občasného se brzo
stalo pravidelné. Dětem i maminkám bylo venku spolu dobře, v areálu se našlo spoustu prostoru k dětským hrám. Zprvu
to bylo jen pískoviště s bazénkem, plastová Tatra a traktůrek.
Brzo se přidalo dětské nářadí, a snaha dětí pomáhat nejen
při práci kolem stájí, ale i se samotnými koňmi. Do stájí přibyl mezi velké koně i poník Emilka, aby děti měly motivaci a mohly začít s trénováním. Děti členů rostly a postupně
přesedlávaly na větší koně. Kroužek s tréninkem pro školáky
a juniory byl už zaběhnutý, ale hlásilo se více dětí z Vizovic
a okolí, které by se chtěly jezdeckému sportu věnovat.
V letošním roce nově vznikl kroužek, ve kterém je sedm
„malošků“ od čtyř do sedmi let. Práce s tak malými dětmi
je náročná, vyžaduje spoustu zkušeností, opatrnosti a trpělivosti. Proto je nutné, aby se o tak malou skupinu dětí starali

čtyři instruktoři. Dětem pomáhají s oblékáním a kontrolou
bezpečnostní výstroje, sedlají koně, které jsou vhodné k práci s tak malými dětmi, ukazují jak se kůň sedlá, čistí, jak se
ke koni přistupuje, čím se krmí. Při pohybování se kolem
koní je nejdůležitější bezpečnost. Proto povinnou výbavou
při jízdě na koni je v JS Horymír polstrovaná bezpečnostní
vesta, přilba a rukavice. Děti začínající jezdit provádí na koních jednoduché cviky k udržení rovnováhy, učí se nasedat
a sesedat, ovládat koně. Můžou si také pod dohledem zkusit
očesat a očistit poníka. To v tak malých dětech vzbuzuje pocit
důležitosti, že mohou být součástí chodu stáje. Jízda na koni
je učí překonávat překážky – kůň ne vždy udělá hned to, co
po něm jezdec požaduje. Zodpovědnosti se i malé děti učí
tím, když vidí, že o koně musí být dobře postaráno každý den,
a že péče o něj není jednoduchá. Pevně doufáme, že z takových „malošků“, kteří se „natřásají“ v koňském sedle a jsou
pyšní, když sami objedou kolečko na jízdárně, vyrostou pracovití a samostatní mladí lidé.
Za JS Horymír Vizovice Lucie Klepišová

Jaro ve Vizovjánku
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma a včil už je za horama.
Hu, hu, hu, jaro už je tu.
Vizovjánci ukončili zimu a přivítali přicházející jaro v sobotu 5. března tradičním Masopustním veselím. Průvodu se
zúčastilo kromě členů souboru také velké množství rodičů
a úžasných Vizovjanů v maskách. Ke zpěvu a tanci hrála CM
Ocún. Nálada byla výborná a všichni se skvěle bavili při řemeslných tancích, hrách s medvědem, překážkové dráze pro
všechny generace a nesměl chybět již tradiční elixír mládí –
Babský mlýn. Následoval Karneval pro děti v pirátském stylu.
Nadšených dětí byl plný kulturák a o zábavu se skvěle starali
piráti Zdenča, Pája, Paťa a jejich papoušek Adam. Rodiče ocenili skvělé občerstvení a po dlouhé pauze bez akcí a karnevalů
odcházeli všichni se spokojeným úsměvem. Večer se konala
Masopustní zábava pro dospělé s kapelami Dewer a Vitamin
M. Soutěž o nejlepší dospělou masku vyhrála Indiánka. Děcka z nejstarší skupiny Vizovjánku připravily již tradiční taneční půlnoční překvapení.
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A jak jsme ještě vítali jaro? Mařenu, symbol zimy, jsme
vynesli na Smrtnou neděli 3. 4. a přicházející jaro následně
oslavili společným táborákem, opékáním špekáčků a výrobou Mařenek.
Za soubor Vizovjánek Mgr. Radka Tulejová

Z Masopustní zábavy ve Vizovicích
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Před 90 lety...
Před 90 lety, 11. března 1932, zemřel dlouholetý starosta Sboru dobrovolných hasičů ve Vizovicích Jan Čižmář, narozen 30. ledna 1866.
Jan Čižmář měl dva bratry – Josefa a Františka. PhMr. Josef Čižmář
(* 19. 4. 1868 – † 22. 12. 1965) je autor knihy Dějiny a paměti města Vizovic z roku 1933 a JUDr. František Čižmář (* 26. 8. 1863 – † 8. 1. 1930) byl
advokát. Všichni bratři se narodili ve Vizovicích, v domě č. p. 198, v ulici
Pardubské. Pro zajímavost ještě uvádím, že jejich otec pan Josef Čižmář,
který se narodil 8. 8. 1828 a zemřel v červenci 1922, měl velkou zásluhu
o vybudování dráhy z Otrokovic do Vizovic.
Do sboru hasičského vstoupil Jan Čižmář v roce 1891. Funkci starosty
sboru zastával od roku 1904 až do roku 1932, t.j. 28 let. Byl druhým
nejdéle sloužícím starostou sboru v jeho 136 leté historii. Společně s fotografií Jana Čižmáře přinášíme parte a článek z roku 1932, který vyšel
v hasičských novinách k jeho úmrtí s popisem smutečního obřadu.
Toš tak, milí Vizovjané.
Jan Štalmach
(zdroj: Hasičské muzeum a Dějiny a paměti města Vizovic)

Z historie hasičů ve Vizovicích...
Vážení čtenáři Vizovských novin určitě jste
četli článek, který napsal
pan Dušan Cendelín
v loňském v čísle 5/2021
pod názvem Historická
vodní díla, kde článek
končí mlýnem ve Štěpské ulici - dnešní penzion
Pod zámkem. Při bádání
v historických dokumentech jsem zjistil, že mlýn
ve Štěpské ulici vlastnil
tehdejší starosta města
pan František Průžek.
Vedle mlýna postavil
ještě soukenickou val-
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chu. Když mlýn 13. července 1905 shořel, koupil v roce 1916
toto místo Rudolf svobodný pán ze Stillfriedu (majitel zámku ve Vizovicích) a od něho roku 1930 Karel Singer (majitel
pálenice), který na místě mlýna zbudoval ovocnou kvasírnu
a destilaci. Později dům přestavil na bydlení s destilací a sklady v přízemí.
Ve zprávě tzv. Deníku požárního *se dočteme, že při likvidaci tohoto požáru mlýna zasahoval mimo Sboru dobrovolných hasičů města Vizovice také Hasičský panský sbor svob.
pána ze Stillfriedů a to znamená, že v roce 1905 byly ve Vizovicích dva hasičské sbory.
Tož tak, milí Vizovjané.
Jan Štalmach
* Ukázka Deníku požárního se zprávou o požáru na str. 2
(zdroj Hasičské muzeum a Dějiny ...).
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BYLO – NEBYLO… – BYLO!!!
V minulém čísle Vizovských novin se v rámci vzpomínek
na Raoula Cekotu objevila i fotografie obchodu Vizovjanka.
Shodou okolností jen pár týdnů předtím mi moje maminka
prozradila, že sepsala pár vzpomínek na dobu svého
působení ve Vizovicích. Několik let zde totiž vedla obchody
s domácími potřebami a elektronikou. Pro mne to znamenalo
ohlédnout se do časů mého mládí, protože tatínek pocházel
z měšťanské rodiny, která obývala dům číslo 22 vedle Hotelu
na vizovickém náměstí. Tady jsem trávila velkou část svého
dětství a než jsem se tu v roce 1988 usadila natrvalo, skoro
pravidelně jsem do Vizovic dojížděla. Jedním z důvodů byla
právě práce mojí maminky, Heleny Pšenčíkové, dlouholeté
vedoucí obchodu s elektro zbožím, sklem a porcelánem.
Místních pamětníků pomalu ubývá, přesto myslím, že
je tu stále dost těch, kteří dobře pamatují dobu, kdy na
náměstí ještě „obchodní středisko“ Vizovjanka nestálo a malý
obchůdek s elektro zbožím a domácími potřebami se krčil „na
Trávníčkovém“, právě tam, kde je dnes cukrárna a restaurace
U Tonka. Ten obchod jsem milovala. Byl velký jako dvě dlaně,
úžasně voněl a od země po strop byl plný věcí. Jezdila jsem
tam někdy i pomáhat, jen tak, pro zábavu. Pamatuji si, jak
za velikou vystavenou televizí stával ze zadní strany pultu, v
koutě, nahrazujícím kancelář, starý „kufříkový“ psací stroj
s německou klávesnicí. Nebo jak se na pultě mezi zbožím
někdy objevil sáček s domácím tvarohem, sklenice s hustou
domácí smetanou, ovoce, nebo pár vajíček, když je občas
přinesl někdo z místních. Tmavé dřevěné regály a prkenná
podlaha na mě působily útulným dojmem a navozovaly
dojem starých koloniálních krámků, zvlášť když při otevření
dveří pokaždé zacinkal malý kovový zvonek nad nimi. Jen si
v tom obchodním mikro světě nebylo ani kde položit tašku

nebo pověsit kabát. A na záchod se chodilo úplně dozadu na
dvůr, kde stávala latrína.
Moje maminka to ale viděla jinak. Do vizovického
obchodu přišla z pěkné přehledné prodejny skla a porcelánu,
do které velkými výlohami mohlo svítit slunce, byla na
snadno dostupném místě uprostřed Gottwaldova, hojně
navštěvovaná a známá svým elegantním zbožím. Nové
působiště se tomu předchozímu nepodobalo ani trošku, byl
to návrat někam do minulosti a o romantice nemohla být
vůbec řeč…
Maminka vzpomíná: ohlédnutí zpět o 45 let
„V lednu 1977 jsem převzala vizovickou prodejnu Elektro –
sklo-porcelán. Obchodní síť byla v těch létech značně zastaralá,
jednotlivé prodejny si byly navzájem podobné, připomínaly
doby hodně dávné. V případě Vizovic to byla malá tmavá
místnost s ještě menším příručním skladem, bez sociálního
zařízení. K dispozici byl pouze na dvoře u Trávníčků suchý
záchod, a v rohu prodejny, vedle vchodu do příručního skladu,
jedno umyvadlo s tekoucí vodou. Topilo se tam kamny na
naftu, tu jsme si vozily na dvoukoláku od benzinky. Později,
po zdražení nafty ze 2,- na 4,.- Kčs/litr (!), se konečně podařilo
vyměnit je za kamna akumulační. Podlaha byla černá dřevěná
napuštěná olejem, docela vyšlapaná, v případě špatného počasí
byly kaluže vody i uvnitř.
K uskladnění většiny zboží sloužil sklad ve vedlejším domě
u Weinstainů a sklad na rohu ulice Chrastešovské a Krňovské
v bývalém koloniálu u Sušilů, kde teď stojí blok domů zvaný
„rohlík. Kancelář ani šatnu jsme neměly, pracovní stůl byl
schovaný za pultem s vystavenými televizory, výbavou byl psací
stroj a kalkulačka. Kdo ještě pamatuje na sovětské barevné
televizory, vážící téměř 50 kg?

Starý obchod „na Trávníčkovém“

Navážení zboří ze skladu v bývalém koloniálu,
kde dnes stojí tzv. Rohlík
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Když se naváželo zboží ze skla a porcelánu, byla prodejna
na přejímku uzavřena, někdy sloužil i chodník před prodejnou
např. při vybalování keramiky z dřevité vlny, ve které se
dodávalo křehké zboží, aby se při převozu nepoškodilo. Zboží
větších rozměrů jsme mívali uskladněné ve vzdálenějším skladě
na kraji Krňovské ulice. Sem jsme pro ně jezdili s dvoukolákem,
a pak je takto převáželi do prodejny, aby si je zákazník
mohl převzít a odvézt domů. Někdy byly tyhle jízdy i dost
Vizovské noviny 01/2022

patra zabíral velký světlý suchý sklad s kovovými regály
a stoly na vybalování zboží. To se z přízemí do skladu vozilo
nákladním výtahem, hodně pomohl ruční paletový vozík.
I sem jsem chodila pomáhat osvobozovat křehké porcelánové
soupravy z balíků dřevité vlny nebo rozdělovat zásilku omnia
víček do papírových sáčků s přesně daným počtem víček na
jednu osobu, aby se dostalo na co největší počet zájemců.
Když takové zboží do obchodu dorazilo, přes celou prodejnu
se táhla dlouhá řada hospodyň a jejich rodinných příslušníků,
ve snaze koupit takových sáčků víc, aby úroda nepřišla
nazmar a skončila v co největším počtu zavařovacích sklenic.
„Byla to léta nedostatku běžného spotřebního zboží v celé
šíři všech sortimentů, vše se spíše shánělo, nikoliv průběžně
nakupovalo. Často jsme řešili reklamace vadného zboží, snad
nejvíce u televizorů; k tomu jsme měli „po ruce“ osobního
opraváře TV. Hodně věcí se muselo dělat, jak se říká, na
koleně, s pomocí rodinných příslušníků a známých, kteří
měli šikovné ruce nebo byli prostě ochotni pomoct. To byl
třeba případ trezoru na tržbu; ten jsme si s kolegyní musely
samy jet koupit do Gottwaldova, a pak jej nechat zabudovat
v nové kanceláři. Nebylo ani možné pořídit si do zázemí pro
zaměstnance oficiální cestou chladničku. Chladnička patřila
k nedostatkovému zboží, a to se nesmělo prodávat na fakturu.
Tak jsme si ji nakonec koupili v bazaru. I tak jsme ale byli
za nové prostory vděční, stejně jako všichni ostatní, kteří
se do tehdy moderních prostor Vizovjanky mohli se svými
obchody přestěhovat. “
Moje maminka zůstala ve Vizovicích 11 let. Myslím, že na
ni lidé rádi vzpomínají. Udělala tu kus práce, a co víc – obchod
tu funguje dál. Sortiment se už dávno mnohonásobně rozšířil
a dobrá pověst zůstala. To je krásná zpráva a takových přece
není nikdy dost.
J. Pluhařová

Personál nově otevřené prodejny, 5. 5. 1985

Interiér prodejny ve Vizovjance
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dobrodružné. Zažily jsme také potopu a vystěhování veškerého
zboží ze skladu, když se po zimě projevilo prasklé potrubí
v neobývaném bytě v patře nad skladem. Když v osmdesátých
letech postihla Vizovice povodeň, sahala voda na náměstí do
výše i přes jeden metr. Tou dobou sloužil starý obchod dočasně
už jen jako sklad, a pračky s ledničkami v něm uložené se
utápěly v blátě.
Na konci sedmdesátých let, kdy se rozrůstalo ve Vizovicích
bydlení, a začala výstavba sídliště Růžová, bylo rozhodnuto
o stavbě nákupního střediska Vizovjanka. Toto bylo příslibem
nejen pro náš sortiment, ale také pro železářství z Palackého
náměstí, prodejny textilu a oděvů, drogerie i potravin, které se
ve městě držely v zastaralých, dávno nevyhovujících krámcích.
Plány se staly skutečností současně s rozhodnutím zahájit
prodej 3. května 1982, k výročí osvobození Vizovic z II. světové
války. Bohužel se tehdy vůbec nepřihlíželo k tomu, zda je stavba
zcela dokončená; termín byl závazný hlavně kvůli delegaci
důležitých vysokých funkcionářů města, okresu, kraje. V naší
již plně sortimentní prodejně Domácí potřeby Brno byla sice už
celá šíře zboží, to jsme si ale nemohli objednat podle poptávky,
bylo nám striktně přidělováno. Když se otevíraly nové prodejny,
byl pro zahájení prodeje zvýšen příděl nedostatkového zboží
a tomu odpovídal i zájem nakupujících. Dostalo se zpravidla
jen na první šťastné jedince. V našem případě znamenal ten
takzvaný zvýšený příděl to, že jsme ke slavnostnímu otevření
dostali např. jeden kus 50 l mrazničky, tři barevné televizory
(bez možnosti předvedení kvůli nedokončenému vybavení
televizní anténou), dvě jízdní kola Favorit. Rychle byl vyprodán
příděl hrnků, talířů, kávových souprav, ale také sklenic
a víček Omnia. Situace v dodávkách zboží se nezměnila ani
v dalších letech. Každopádně se však výrazně zvýšila úroveň
a kultura prodeje pro občany Vizovic a širokého okolí, stejně
jako pracovní prostředí pro naše zaměstnance.“
To ano. Jedna z maminčiných kolegyň vzpomíná například
na nové sociální zařízení, kde byla dokonce i sprcha. Polovinu

příroda

Jaro
Březen přichází v podobě lva, odchází v podobě jehněte.
Stráň mění se v pružinu, po bolesti je a po stínu, stráň zjara o život se stará…
Josef ist der Name celosvětově známé. Josef, syn patriarchy Jákoba, do Egypta prodán. Biblický příběh sourozenecké
rivality poutavě je podán. Josef II. imperátor – reformátor.
František Josef I. – předposlední imperátor. Josef Dobrovský,
zakladatel vědecké bohemistiky a slavistiky. Chrudimský lesník a vynálezce Josef Ressel předběhl dobu vynálezem lodního šroubu. Josef Václav Sládek, šéfredaktor Lumíra, přeložil
33 dramat Williama Shakespeara. Josef Mánes maloval Josefínu. Dramatik Josef Kajetán Tyl, Čechů rádce, žil s manželkou
a její sestrou na hromádce… Božský Čech, il divino Boemo,
hudební skladatel Josef Mysliveček. Giuseppe Verdi, drama
o lásce a zradě, milánská La Scala, opera Aida. Hudební lyrik
Josef Suk starší a jeho vnuk, houslový virtuos a violista, Josef
Suk mladší. Jezdecká socha sv. Václava je od Josefa Václava Myslbeka. Zpěvná je většina rolí Josefa Beka. Josef Abrhám, muž
dvou tváří, září jako Dalibor Vrána ve „Vrchní prchni“ i jako
doktor Arnošt Blažej v „Nemocnici na kraji města“. Jeden ze tří
veteránů, Josef Somr, je herecká osobnost uhnětena z moravsko-slováckého těsta, pochází z Vracova. Osudy dobrého vojáka Josefa Švejka za Světové války jsou slavné, obrázky Josefa
Lady jsou správné. Hlasový žonglér Josef Skupa a jeho oživlá
špagátková Spejblova a Hurvínkova grupa. Ženicha Ivánka
v Mrazíku dabuje Josef Zíma. Do Reflefu píše investigativní
novinář Josef Klíma. Spisovatel Josef Čapek, povídání o pejskovi a kočičce, též knih ilustrátor a malíř novátor. Pan učitel
Josef Velísek byl mužem čtyř lingvistických ohnisek: „F. L.
Čelakovský, J.W. Goethe, A.S. Puškin, M. T. Cicero“ neboli
„Jazyk český, jazyk německý, jazyk ruský, jazyk latinský“. Josef
Váňa ze Slopného se synem Josefem, koňáci. Josef Homolka
z Vlčínek a Josef Janečka z Krňáček, ovčáci. Valašský fojt Josef
Pšenčík, zpod Janovy hory a vypravěč valašských vtipů, Josef
Florjančič, z města nad zídkou, se svojí koníkovou oračko-

vou nabídkou, čtveráci. Josef „Pepi“ Bican – centrforward,
vídeňák, poté slávista, patří mezi nejlepší fotbalisty 20. století. Mezi nejlepší vizovské fotbalisty patří Josef Jaroněk, Josef Divílek, brankáři, Josef Lutonský, Josef Hrubý, centrhalvi
a Josef Dírer, středopolař. I Pepek námořník, Joséfek Melhoba
z Hané, Pepin z Postřižin i Jožin z bažin jsou známá Josefovská numera. Et cetera, et cetera, et cetera…
Josef byl do roku 1951 nejčastějším jménam v Čechách
a na Moravě. K dnešnímu jejich svátku – 19. března 2011 –
260631 máme Josefů. Ve statistice vedou Jiří, Jan a Petr, čtvrtý
Josef dýchá Petrovi na svetr. Počet Josefů klesá. Škoda… S Josefovskou četou k nám přichází jaro a kočičky nám kvetou…

Dub=en je měsíc s dvojnou vazbu, a to silnou
- sigma, k létu vpřed a slabou - pí, k zimě zpět.
Na rubu má opávání dubů, na líci má třešně rozkvétající…

Kukačka obecná (cuculus canorus) je náš velký, zpěvný,
stěhovaný a velmi chytrý pták. Do našeho jara s malými pěvci
se zadarmo svezl pták, chytrý až tak, že „baby box“ kukaččím
matkám vynalezl…
MB
Foto – Ing. Miloslav Vítek

Srnec
V našich přírodních podmínkách jsou srnčí zvěři domovem lesy, pole a louky s remízky. Každý rok v měsících květnu až červnu má srna jedno, dvě nebo výjimečně i tři srnčata. Po narození svá mláďata kojí v pravidelných intervalech
na bezpečném místě. Po nakrmení se od srnčete vzdálí, aby
svojí přítomností neupozorňovala predátory. Strategie přežití
srnčat v prvních dnech po narození je ležet na zemi a nehýbat se. Samotné srnče v lese tedy není téměř jistě opuštěné.
Jeho starostlivá matka své mládě s největší pravděpodobností
bedlivě hlídá a my lidé si její bližší nebo vzdálenější přítomnosti nemusíme vůbec všimnout. Přirozená plachost srně nedovolí své mládě proti člověku a velkým predátorům bránit,
tak pozoruje situaci a doufá, že srnče bude moci na stejném
místě opět nakojit. Srnečkům se po 3-5 měsících od narození
začínají tvořit na hlavě výrůstky, ze kterých později porostou
parohy. Ve druhém roce života srnčí zvěř dospívá. Na podzim
každého roku srnci své parohy shazují a v zimě jim narostou
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nové. Věk srnce se neurčuje podle počtu výrůstků neboli výsad. Stáří srnčí zvěře se posuzuje podle postavy, držení těla
a chování.
Bronislava Dukátníková
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Do botanického a zoologického okénka vybíráme rostliny a živočichy s ohledem na období, ve kterém se vám Vizovické noviny
dostávají do rukou. Zvlášť v době, která přeje více vycházkám do okolní tuzemské přírody, vám může podat zajímavé informace
a s nimi trochu jiný pohled na svět, který nás obklopuje, který můžeme „objevit“, když se zrovna neschováváme za zdmi svých příbytků. Jak už bylo řečeno dříve - často úplně stačí se jen na chvíli zadívat pod nohy. Občas se ale vyplatí i zaostřit svůj zrak přece jen
trochu víc. Odměnou jsou nám někdy sice nepatrní, přesto často fascinující tvorové, pro které stojí za to kleknout do trávy, ponořit
ruku do vody nebo zůstat nějakou chvíli nehybně a nepozorovaně stát. Svět přírody je dokonalý, inspirativní a v každém okamžiku
jedinečný.												
red.
V posledních letech, v naivní představě záchrany vlastního
zdraví, pořádají lidé doslova křížové výpravy na medvědí česnek. Přitom mají po ruce bylinku, která si s medvědím česnekem v ničem nezadá. A na rozdíl od něj se může sbírat bez
jakýchkoliv omezení.
ČESNÁČEK LÉKAŘSKÝ – přírodní antibiotikum
Česnáček (Alliaria petiolata) můžeme běžně najít na vlhčích místech, okolo lesů, ale i na zahradách či v příkopech.
Kvete v dubnu až květnu
bílými kvítky. Je jemnější
než medvědí česnek, ale
chutná stejně! Když promneme jeho listy, můžeme
cítit česnekovou vůni. Nejchutnější je česnáček ještě
před kvetením, pak získává nahořklou chuť. Přitom
obě byliny nejsou vůbec
příbuzné, česnáček patří
do čeledi brukvovité.
Česnáček lékařský obsahuje hodně vitamínu C

a provitaminu A, díky tomu posiluje tělo, unavené po dlouhé zimě. Je vhodný k léčbě zánětů ústní dutiny i ke zmírnění
paradentózy, pomáhá při zánětech horních cest dýchacích.
Snižuje cholesterol, zvyšuje chuť k jídlu a desinfikuje střeva.
Je velmi účinný proti hlístům a k léčbě zánětu střev. Také má
vynikající hojivé a protizánětlivé účinky a díky tomu je vhodný ke zmírnění zánětu kůže.
Česnáček se nesuší – sušením ztrácí svou štiplavou česnekovou příchuť. Sbíráme celou nať (duben-květen) nebo kořen
a semena (podzim). Můžeme si vyrobit tinkturu či mast z kořene, ale nejlepší je přidávat ho do pokrmů čerstvý, jemně
pokrájený. Hodí se všude tam, kam patří česnek: do polévek,
omáček, pomazánek, nádivek či k masu. Z česnáčku je také
výborné pesto.
Závěrem recept na jarní očistu: Jarní nápoj s česnáčkem
Česnáček rozmixujeme s trochou vody, necháme asi
30 minut macerovat a nakonec přecedíme. Popíjíme během
dne po malých štamprlích, maximálně 6x denně. Můžeme
také přidat kopřivu, pampelišku nebo řebříček.

Trpělivý lovec – VOLAVKA POPELAVÁ (Ardea cinerea)
Volavka popelavá je poslední dosud hojný velký pták
střední Evropy, dlouhý 90 cm, s rozpětím křídel až 170 cm.
Volavky jsou velmi přizpůsobivé; tam, kde není pronásledována, zvykne si i na lidi. Volavky hnízdí v koloniích vysoko
na stromech. Z jara se nejdříve na hnízdištích objeví samečci a za několik dní teprve přilétají samičky. Často využívají
stará hnízda, která jen částečně vyspraví. Stavební materiál
přináší většinou sameček a samička jej ukládá na hnízdo. Je
zajímavé pozorovat volavku, jak na zemi hledá potřebný stavební materiál. Každý vhodný klacík volavka sebere zobákem
a patřičně „potěžká“. Zkoumá, zda je to ten správný. Některý
okamžitě odhodí a hledá další. Přesně pozná, která větvička
je vhodná na stavbu. Volavčí hnízda jsou velmi pevná. Musí
odolat nejen zátěži všech mláďat, ale i větru a nepřízni počasí.
Hnízdo bývá 60–70 cm široké a dosahuje až metrové výšky.
Samička snáší 3–4 modrozelená vejce, která zahřívají oba rodiče po dobu 25–28 dnů. Mláďata volavek mají zajímavou obrannou reakci. Pokud se něčeho leknou, okamžitě vyvrhnou
ze žaludku veškerou potravu a také vystříknou řídký trus.
Tím odlehčí tělo a mohou pak snadněji uniknout.
Volavka je velmi trpělivý lovec. Dlouhé minuty dovede stát
v mělké vodě a číhat na kořist. Když se v její blízkosti objeví
rybka, prudce vymrští esovitě stočený krk a jako harpunou

zaútočí. Volavky spolknou rybu až 25 cm dlouhou. Především
loví drobné rybky, tzv. plevelné, a ryby nemocné. Často seberou z hladiny i ryby leklé. Loví hraboše, kde číhají u vchodu
do nory. Za potravou létají někdy až 20 km daleko.
Volavky se dožívají přibližně 20 let. Největší a nejznámější
kolonie volavek jsou u nás v Lednici na jižní Moravě a u Třeboně. Jinde se vyskytují v menších počtech. Když budete pozorní a také budete mít i trochu štěstí, můžete volavku zahlédnout i v naší zámecké zahradě.
Dita Kouřilová
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Dita Kouřilová, zdroj Čarovná lékárna, Wikipedie
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příroda

Žijí tady s námi

tradice

Krútím, krútím píščaličku

Krútím, krútím píščaličku
na tom zeleném válečku,
lesti já ju neukrútím,
du žalovat pánu.
Pán sedí v seně,
koza sa mu směje,
chýc kozu za uši,
povedu ju k Maruši,
od Maruše k Anči,
tá ráda tančí.

Podař sa mi, píščaličko vrbová,
pojedeme na paseky na drva.
Pučík veze z púti
na tragaču prútí,
že ho cosi rmútí,
ocásek si krútí.

red.

Cibuloviny
Jako první poslové jara dělají lidem radost sněženky, bledule a krokusy. Později na jaře a v létě vykvétají tulipány,
narcisy nebo okrasné česneky. Tyto cibuloviny používáme
nejčastěji pro výsadbu ve Vizovicích, a to s dvouletými rostlinami nebo trvalkami. Společně vytvářejí v záhonech působivé kombinace a výborně se doplňují. Nejranější tulipány
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začínají kvést u sochy na náměstí již v březnu, ty pozdnější
dokvétají v měsíci květnu ve vedlejším záhonu. Jarní květy se
ve Vizovicích objevují při vstupu na hřbitov, na Masarykově
i Palackého náměstí a v okolí kulturního domu.
Bronislava Dukátníková
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55. Vizovické zámecké kulturní léto
Aloise Háby 2022
Kruh přátel hudby Vizovice ve spolupráci s Domem kultury Vizovice letos opět připravil pro zájemce o hudbu – klasickou, které jsme si bůhvíproč zvykli říkat vážná, ale i tu
méně vážnou – cyklus koncertů ve vizovickém zámku, s jedním výletem do kostela sv. Vavřince. Jak napovídá titulek, už
po pětapadesáté. Na co se můžeme těšit?
Zámeckou koncertní sezonu zahájí 27. května violoncellista Václav Petr. Ten se ve svých 24 letech stal koncertním mistrem violoncell v České filharmonii, jedním z nejmladších
v historii tohoto orchestru. I když od té doby uplynulo již téměř devět roků, stále patří k mladé generaci hudebníků. Vedle
orchestrální hry se věnuje i hře sólové a komorní – té především společně s našemu publiku dobře známými houslistou
Jiřím Vodičkou a klavíristou Martinem Kasíkem v Klavírním
triu České filharmonie. Ale to možná přivítáme v některém
z příštích ročníků. Letos Václav Petr společně s klavíristkou
Alenou Grešlovou připravili program, kterému dali název
„Tři země a tři epochy v hudbě pro cello a klavír“. Vezmou
nás na výlet z Německa přes Čechy do Francie v hudbě od J.
S. Bacha po F. Poulenca.
Po několikaleté přestávce chceme hudbu vrátit do zámecké
kaple Panny Marie Matky dobré rady. Tomuto prostoru sluší
hudba s duchovním obsahem. Proto jsme zvolili vystoupení
brněnského vokálního kvarteta Q Vox (Petr Julíček – tenor,
Tomáš Badura – tenor-baryton, Tomáš Krejčí – baryton, Aleš
Procházka – bas). Ti přizvali ještě sopranistku Lenku Cafourkovou, s níž letos natáčejí CD „My Lord, What a Morning“.
Obsahuje americké gospely a spirituály, ale i písně Adama
Michny z Otradovic. Já se nejvíc těším, jak v jejich podání
vyzní slavná Amazing Grace (to je ta píseň, kterou známe
v podání K. Gotta s českým textem Už z hor zní zvon.) Tento koncert 3. června není zařazen do předplatného z důvodu
menší kapacity zámecké kaple.
Patron našeho festivalu Jan Čižmář připravil na 24. červen
koncert „Musica Principum“. Tento název odkazuje na to, že
na koncertě zazníbarokní skladby psané především pro šlechtické dvory nebo přímo šlechtici. Zajímavostí tohoto večera
bude společné účinkování dvou manželských párů: českého
(Marta Čižmářová Kratochvílová– traverso, Jan Čižmář loutna, kytara) a polského (Anna Firlus – cembalo, Krzysztof
Firlus — viola da gamba).
Na koncertu 15. července se představí Trio Ars Animae.
I když – představí není nejvhodnější výraz. Vždyť je to soubor v podstatě domácí: sopranistka Lenka Rafajová pochází
ze Zlína, mezzosopranistka Kateřina Oškerová Machovská ze
Slavičína a klavírista Jiří Šon z Vizovic. Nadšení posluchači
si pamatují jejich vstoupení v zámecké kapli před šesti lety,
na kterém zazněla především duchovní hudba. Tentokrát nás
pozvou na „Výlet do světa opery“.
Radek Blahuš je mladý houslista z Uherského Hradiště,
v současné době ještě studuje na HAMU. Další mladé hudebníky převážně ze Slovácka soustředil v souboru RB:BOYS
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& RADEK BLAHUS. Je to uskupení proměnlivé – podle
potřeby jednotlivých projektů. U nás vystoupí 29. července
v komorním složení Radek Blahuš - housle, Břetislav Vybíral
ml. - violoncello, Dominik Seďa – kontrabas a Henri Kliment
– klavír. Ten ja také autorem aranží písniček, které znají posluchači Adele, Rihany či Coldplay nebo Dui Lipy, jejíž píseň
„Boys Will Be Boys“ dala tomuto odlehčenému večeru název.
Na dalším koncertu 5. srpna nás čeká opět klasika, tentokrát ozvláštněná mluveným slovem v melodramatu „Přísloví
Šalamounova“ Ten složil v roce 2019 zlínský rodák Tomáš Ille
na biblické texty. Toto dílo zarámují další skladby, např. od W.
A. Mozarta či Iši Krejčího. Protagonisty večera budou členové
Tria Českého rozhlasu Lukáš Pavlíček – hoboj, Lukáš Dittrich
– klarinet, Libor Soukal – fagot a recitátor Svatopluk Schuller.
Souhra generací byl název našeho loňského koncertu,
na kterém hráli otec a syn Schulmeisterovi z Kroměříže. Chtěli jsme jej použít i pro letošní vystoupení hudebníků ze Štípy,
sóloviolisty zlínské filharmonie Pavla Březíka a jeho syna
Pravoslava, studenta kroměřížské konzervatoře a štípského
chrámového varhaníka. Nakonec jsme se ale shodli na názvu
„Lipské inspirace“. Není tím ale míněna naše Lípa, ale Lipsko,
s nímž byl nějakým způsobem spojen život většiny skladatelů,
jejichž hudba na tomto večeru zazní, především těch z rodu
Bachů. Tento koncert se bude konat 12. srpna v kostele sv.
Vavřince. Neuslyšíme na něm však varhany vizovické, ale
varhany z dómu sv. Ludgera v německém Billerbecku, které
jsou „nasamplovány“ v chytrém stroji, s nímž mladý varhaník
do Vizovic přijede. Slíbil, že po koncertu zájemce rád seznámí
s tímto nástrojem a jeho možnostmi.
26. srpen bude svátkem pro všechny milovníky klavíru
a ctitele F. Chopina zvlášť. V „Poctě Chopinovi“ předvede čistě chopinovský program klavírista Martin Kasík. Jeden z našich nejlepších klavíristů střední generace má k Chopinově
hudbě blízko – je ředitelem Festivalu Fryderyka Chopina
v Mariánských Lázních, jehož 63. ročník se uskuteční týden
před vystoupením tohoto klavíristy ve Vizovicích. Myslím, že
Chopin nikdy nezklame a že vizovický zámek mu bude slušet.
Na závěrečném koncertu se ještě jednou bude zpívat.
„Cestou písněmi a áriemi“ nás provede barytonista Tadeáš
Hoza za klavírní spolupráce Vojtěcha Červenky. Tadeáš pochází z Hulína, od této sezony je nejmladším sólistou opery
Národního divadla Brno. Takže pokud jste v poslední době
šli kolem Janáčkova divadla v Brně a viděli obrovský poutač
na Kouzelnou flétnu, tak ta velká zelená hlava s pestrobarevným peřím ve vlasech je právě Tadeáš Hoza. Uvidíme, třeba
zazpívá Papagena i ve Vizovicích…
Na závěr praktické informace. Předprodej vstupenek je
v Domě kultury Vizovice a papírnictví Betty. Ceny zůstávají stejné jako v minulém roce: předplatenka na 8 koncertů
1000 Kč, vstupenky na jednotlivé koncerty 200 Kč.
Za Kruh přátel hudby Vizovice
Vít Sušila
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Stěhování čtveřice do třetice – JAK TO DOPADLO
V posledním loňském čísle Vizovských novin jste si mohli
přečíst o připravovaném přesunu a restaurování ranně barokních pískovcových soch čtyř světců ze zámecké zahrady pod
střechu zámku. Tak tedy - povedlo se! Tady by vlastně mohlo
vyprávění končit. Pravda je, že nešlo všechno jako po másle, ale na to jsme už na zámku zvyklí. Když se člověk pouští
do něčeho takového, s čím se potká třeba jen jednou za život,
když se rozhodne investovat nemalé peníze do projektu, kde
je i několik neznámých faktorů, na které se nedá stoprocentně
připravit, tak se neobejde bez odhodlání a víry, že všechno
má řešení. A musí mít vůli to řešení najít. A tak, i přes čtrnáctidenní covidovou přestávku, i přes původně neplánovanou
opravu pozice hlavy sv. Floriána a potřebu nově sestavit roz-

sypanou sochu sv. Václava (podrobnosti by vydaly na samostatný článek), se jen pár dnů před vánočními svátky podařilo
dojít do finále. Děkuji upřímně všem, kteří se o to jakkoliv
zasloužili. Pro nás zámecké to byl krásný předvánoční dárek.
A veliká úleva.
Díky covidovým opatřením památkového ústavu jste sice
sochy nakonec během vánočních svátků vidět nemohli, ale už
je tu nová sezóna, zámek se otevřel návštěvníkům, tak budete
mít mnoho příležitostí prohlédnout si je v novém prostředí
a v obnoveném „kabátě“. Řekla bych, že jim to pod zámeckou
střechou opravdu sluší.
Text, foto: J. Pluhařová, kastelánka

Uložení sochy sv. Prokopa k převozu

Stěhování sv. Jana Nepomuckého

Sv. Prokop
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Sv. Václav

Sv. Jan Nepomucký
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V sobotu 2. dubna se otevřely brány zámecké pokladny
a my jsme přivítali první návštěvníky. Po dvou letech jsme
se tak konečně vrátili k zahájení v řádném termínu. Loňská
sezóna byla ještě z velké části ovlivněná pandemií Covidu-19
a my pevně věříme, že letos už nic hladkému průběhu, jak
prohlídek, tak plánovaných akcí, nezabrání.
Jednou z hlavních novinek této sezóny je zpřístupnění
zámku návštěvníkům v sobotu dopoledne. Od roku 1948, kdy
se zámek otevřel veřejnosti, byla sobotní dopoledne rezervovaná pouze svatbám. Letos poprvé tak zahajujeme prohlídky
od úterý do neděle vždy v deset hodin. Z důvodu šetření jsme
byli nuceni mírně pokrátit otevírací dobu v měsících květnu
a červnu, ale jen v pracovní dny, kdy nabídneme návštěvníkům poslední prohlídku v 15 hodin.
V druhé polovině minulé sezóny už jsme se nebáli zařadit
do zámeckého repertoáru i větší akce, proběhl tedy tradiční
Piknikový den, noční prohlídky i úplně nová strašidelná akce
pro děti. První půlka roku nám ale díky Covidu protekla mezi
prsty a my jsme letos odhodlaní to napravit! Sezónu zahajujeme výstavou soukromé sbírky papírových modelů hradů
a zámků pana Kuči ze Slušovic, která je k vidění ve výstavních
prostorách v přízemí zámku. V průběhu května bychom rádi
vyzkoušeli novou akci, která se lehce opírá o naši známou
Panskou službu, a to Pracovní den hezky postaru. Návštěvníci by tak na zámku potkali v běžném provozu zaměstnance
v historickém oblečení. V červnu si pak s velkým nadšením
zopakujeme dětské prohlídky z roku 2019 Jak (ne)natočit pohádku, které uvedeme jen s drobnými úpravami. Červenec
se již pátým rokem ponese ve znamení Piknikového dne, ten
byl vloni spojen se sbírkou na podporu lidí postižených tornádem. Zájem o akci každým rokem roste a my jsme rádi.
Není nic lepšího, než čerstvý vzduch, dobré jídlo, pití a zábava. Comeback zažije poslední srpnový den Hradozámecká
noc, kterou jsme pořádali naposledy v roce 2013. Program je
sice zatím v procesu tvorby, ale s největší pravděpodobností
se vrátíme k osvědčenému koncertu v reprezentačním sále.
V polovině září nás nečeká nic jiného, než noční prohlídky.
Po dvou ročnících se stejným titulem se zájemci mohou těšit na nový námět, tentokrát inspirovaný klasickými horory.
Říjnové podzimní prázdniny zahájíme strašidelnými prohlídkami pro děti, o které byl vloni nečekaný zájem. Poučeni
zkušenostmi z minula, hodláme vylepšit organizaci akce, aby
se do zámku dostalo co nejvíce dětí a jejich rodičů. V listopadu už je zámek veřejnosti oficiálně uzavřen. Nicméně již
třetím rokem bude v areálu probíhat Svatomartinský trh,
pořádaný MAS Vizovicko a Slušovicko, při jehož příležitosti
jsme se rozhodli, jen pro tento den, zpřístupnit první patro
zámku a kapli. Pevně věříme, že v prosinci pak budeme moci
uvést vánoční výstavu, kterou jsme v loňském roce z důvodu
aktuálních proti-covidových opatření nemohli uskutečnit.
A protože vánoční kapli bez betlémů už si většina z nás ani
nedovede představit, na 26. ročník betlémů v zámecké kapli
vás s jistotou můžeme pozvat už teď.
Věříme, že si v akcích každý najde „to své“ a že se na zámku potkáme v hojném počtu.
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Aktuální informace můžete sledovat na našich webových
a facebookových stránkách.
Autor textu a fotografií: Barbora Grombířová

Strašidelné prohlídky pro děti

Jak (ne)natočit pohádku, r. 2019

Piknikový den
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Co s sebou přinese nová sezóna na zámku?

kultura

Hudební klub Vizovice – FRANK ZAPPA QUARTET
Dne 18. 3. 2022 se před vyprodaným sálem kavárny DK
Vizovice představila vizovická kapela Frank Zappa Quartet
(FZQ). Skupina hraje hudbu amerického skladatele, zpěváka, kytaristy a jednoho z největších experimentátorů rockové
hudby Franka Zappy. To, že tuto hudbu hraje vizovická kapela, je v českém, ba v evropském měřítku ojedinělé. Jedná se
o hudbu dosti komplikovanou a není jednoduché ji nacvičit
a zahrát. Všichni hudebníci, kteří skupinu FZQ tvoří, pocházejí z Vizovic. Skupinu v roce 2003 sestavili bratři Miroslav
a Jiří Hálové / Divá Bára, Apostrof / a to ze svých kamarádů, známých vizovických rockových muzikantů. Původní
čtyřčlennou sestavu tvořili: Miroslav Hromádka (klávesové nástroje + zpěv), Jan Valendin (bicí nástroje), Miroslav
Hála (kytara + zpěv) a frontman Jiří Hála (baskytara + zpěv).
Mirka Hromádku / kvůli zdravotním problémům / pak vystřídal výborný kytarista Martin Návrat. Hudební klub se
skupinou FZQ se velmi vydařil. Kluci zvládli náročný reper-

toár skvěle, koncert měl gradující atmosféru a nadšené publikum se mohlo utleskat. Večer spolu komentoval Mirek Hála
a byl doplněn promítáním zajímavých fotografií a videí. Zaujalo jejich vystoupení se skupinou Přažský výběr v Buchlovicích z roku 2013. Naše klubové pořady nazýváme „Osobnosti a hudba“. V této souvislosti byla kromě Franka Zappy
připomenuta další světová hudební osobnost. Je to hudební
skladatel Alois Hába, původem Vizovjan, který se narodil
r. 1893 ve Slušovské ulici. Frank Zappa uvnitř svého prvního
alba z roku 1966, nazvaného „Freak Out“ uvádí 50 osobností,
které ho jako muzikanta nejvíce ovlivnily...
A mezi nimi je uveden i Alois Hába - světově uznávaný
pedagog, skladatel a inovátor klasické hudby, který komponoval hudbu v mikrointervalových systémech / čvrttóny, šestino
a dvanáctinotóny /.
Jan Imrýšek

Jiří a Mira Hálovi, Čenda Imrýšek, Martin Návrat, Honza Valendin
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V NOVÉM HÁVU
POMOC PŘI CHYSTÁNÍ VÝSTAVY

V loňském roce jsme nechali zrestaurovat marionety, které
si spousta Vizovjanů pamatuje ze svých dětských let, kdy pravidelně dělali radost nejenom dětským návštěvníkům. Loutkové divadlo se hrálo v objektu starého kina, v místě dnešního zdravotního střediska.
V průběhu příštího roku chystáme ve výstavních prostorách Domu kultury Vizovice výstavu těchto krásných loutek.
Věříme, že je mezi námi spousta pamětníků, kteří loutkové
divadlo navštěvovali, nebo v něm účinkovali, nebo se podíleli jinak na jeho zdárném fungování. Tyto bychom rádi poprosili, jestli by se s námi o tyto vzpomínky nepodělili. Pokud
by někdo měl ještě doma z této doby nějaké fotografie, programy, plakáty, vstupenky či cokoliv spojeného s provozem
loutkového divadla ve Vizovicích, rádi bychom si k účelu této
výstavy udělali kopie. Aby i ti, co loutkové divadlo ve Vizovicích nezažili, se mohli přijít podívat nejen na krásné loutky,
ale také na atmosféru a vzpomínky s tím spojené.

Své vzpomínky nám můžete přijít říct osobně po předchozím domluvení na tel: 604 363 108, 577 599 110, nebo zaslat
emailem: infocentrum@dkvizovice.cz
Irena Jančíková, Dům kultury Vizovice

VÝSTAVA ŠIKOVNÉ RUCE OBČANŮ VIZOVIC
A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KYSELICI
V pátek 28. ledna 2022 zahájila Mladá dechovka z Kašavy
vernisáž již jedenáctého ročníku výstavy Šikovné ruce občanů Vizovic ve výstavních prostorách TIC Vizovice. Letos se
zde sešly výrobky a díla 26 vystavujících. K vidění zde byly
výrobky řezbářské, drátované, háčkované, pletené, šperky
z betonu, korálků, vánoční ozdoby a dekorace, věnce, svícny, háčkovaný betlém, malované obrazy, mandaly, vizovické
pečivo, kraslice, slovanské malované zvířecí lebky, keramika,
kelímkáčci – postavičky z kelímků a další.
Po zahájení výstavy jsme se přesunuli do hlavního sálu
Domu kultury, kde se pokračovalo akcí GAJDY A ZELÉ, ŽIVOBYTÍ CELÉ. Jednalo se o soutěž o nejlepší kyselici doprovázenou přehlídkou gajdošských kapel a to již desátým ročníkem. Na pódiu se během večera vystřídali Gajdoši z Kašavy,
Petr Sovják – gajdoš z Neubuze, Gajdošská muzika Josefa
Černíka, Jan Mach a Chlapi z Kašavy. Porota i diváci ochutnávali z celkem 27 vzorků kyselice nejen z Vizovic, ale například
Uherského Hradiště, Brna, Neubuze, Slušovic, Zlína, Vítové,
Chrámečného a dalších míst. Jsme rádi, že se soutěž dostala
i za hranice regionu. Po odborném hodnocení jak poroty, tak
veřejnosti, vyhrála první místo u poroty kyselice týmu Viktora Šimečka, která zároveň získala druhé místo u diváků. První
místo u diváků získala kyselice Adély Kovačíkové.
Divácké hodnocení: 1. Adéla Kovačíková, 2. Šimeček Viktor, 3. Votroubek Tomáš
Hodnocení poroty: 1. Šimeček Viktor, 2. Holý Jaroslav,
3. Velčovský Lukáš
Velké poděkování patří Petru Divílkovi, který nám již
několik ročníků soutěže zajistil hodnotné ceny pro výherce
Vizovské noviny 01/2022

od firmy Tescoma a další poděkování patří také členkám KČT
Vizovice, které nám pravidelně chodí pomáhat.
Irena Jančíková, Dům kultury Vizovice
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infocentrum

Namaluj rozhlednu
Provoz rozhledny Doubrava u Loučky byl zahájen 26. 3.
2022 tradiční akcí Klubu českých turistů 13. Jarní otvírání
rozhledny na Doubravě. Navázali jsme spolupráci s místním
informačním centrem v Lázních Luhačovice, odkud budou
organizovány zájezdy pro lázeňské hosty do blízkých Vizovic
a na rozhlednu Doubravu, případně i na hrad Brumov. Výlety
se budou konat ve čtvrtek. Na letošní sezonu jsme připravili
pro děti výtvarnou soutěž „NAMALUJ ROZHLEDNU“.

ROZHLEDNA

DOUBRAVA

U LOUČKY 672m n/m
Co vám nabízíme :
Ͳ Nádherný kruhový rozhled
Ͳ Zdravý pobyt v přírodě

( příjemné posezení pod slunečníkem )

Ͳ Turistické suvenýry

( Magnetka, Turist. známka a vizitka, Pexesa rozhleden,
Pohlednice, Turist. deník, Informační letáček Doubravy
Hrníček Doubrava, Bylinný čaj z Doubravy )

Ͳ Občerstvení

( Chlazené nápoje, cukrovinky, .. )

Ͳ Mycí a desinfekční prostředky
( Tekoucí pitná voda, papírové utěrky )

Soutěží se ve třech kategoriích – do 8, 12 a 15-ti let.
Podmínkou soutěže je :
1) namalovat obrázek během návštěvy rozhledny na připravený výkres s údaji o autorovi obrázku
2) odevzdat namalovaný obrázek obsluze rozhledny.
Akce bude trvat po dobu 4 měsíců od května do srpna.
Vyhodnocení soutěže proběhne v září ve spolupráci s TIC
Vizovice.
Organizované skupiny turistů nebo dětí (nad 15 osob) si
mohou telefonicky dohodnout datum a čas návštěvy rozhledny Doubravy mimo její otevírací dobu. (+420 731 204 420)
Na vaši návštěvu se těší zajišťovatel provozu – P.Zágora

Jak se k nám dostanete ͗
H. Lideč
Zlín

Loučka

Užitečné odkazy :
Vstupné :

Ͳ aktualizace otevírací doby :
ǁǁǁ͘ůŽƵĐŬĂͲŽďĞĐ͘Đǌ

Kč,Ͳ

do 6ti let
volný vstup
ϳͲ ϭϰ ůĞƚϭϱ͕Ͳ
ϭϱͲ ϲϬůĞƚϯϬ͕Ͳ
ϲϬнϭϱ͕Ͳ
70+, ZTP
volný vstup
člen KPR
volný vstup

Ͳ Turistické infocentrum sŝǌŽǀŝĐĞ͗
ǁǁǁ͘/ǀŝǌŽǀŝĐĞ͘ĞƵ
Ͳ Zajišťovatel provozu ͗
нϰϮϬϳϯϭϮϬϰϰϮϬ

PROVOZNÍ DOBA ROZHLEDNY :
MĚSÍC

ϬϰͲϭϭ
ϬϱͲϬϵ
ϬϰͲϭϭ

26.března 2022 - 13.listopadu 2022
E

SOBOTA + NEDĚLE + ST. SVÁTKY
JSTŘEDAJ
MIMOŘÁDNÝ PROVOZ MIMO OTEVÍRACÍ DNY
PRO AKCE, VÝLETY - NAD 10 OSOB
PO TELEFONICKÉ DOHODĚ TERMÍNU A ČASU

ČAS

ϭϬͲϭϳŚŽĚ͘
ϭϬͲϭϳŚŽĚ͘
>K,Kz

!! ZA DEŠTĚ, BOUŘKY DOPROVÁZENÉ BLESKY A SILNÉHO VĚTRU JE VSTUP NA ROZHLEDNU Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ ZAKÁZÁN !!

Inzerce
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vaše příběhy

Mše za Manolise Glezose
Během studií na brněnské lesnické fakultě jsem si každé
léto o prázdninách přivydělával na Ostravsku. Byl to klíčový
průmyslový region, stát v něm mohutně investoval, zaměstnance tam dobře platil. Nebylo tedy divu, že jsem tam pokaždé našel nějakou dobře placenou brigádu. Navíc tam v té
době pracoval i můj starší bratr Stanislav, a protože jsme se
od doby, co jsem odešel studovat do Brna, vídali už jenom
občas, byla to pro mne i vítaná příležitost, jak spolu s bratrem
zase strávit nějaký čas.
Při jedné z mých letních brigád jsem pracoval na stavbě
velkokapacitního skladu cementu v Ostravě-Kunčicích, který sloužil ke skladování cementu, vyrobeného v Hranicích.
Vzhledem k tomu, jak moc se tenkrát na Ostravsku budovalo, to bylo promyšlené a ekonomické řešení. Cement se
vozil z hranických cementáren do Ostravy, tam se skladoval
a odtud podle potřeby rozvážel na nejrůznější stavby v okolí. Vydělal jsem si v Kunčicích docela slušné peníze. Koupil
jsem si za ně skripta, něco na sebe a ještě jsem si trochu naspořil. Vkladní knížky byly v té době asi jediným spořícím
produktem, dostupným běžné populaci, pokud tedy nepočítám peníze, uložené doma. Vydávala je Česká státní spořitelna a bylo jich několik druhů. Většina vkladních knížek
byla vázána na pobočky, které je vydaly, kdy vkládat a vybírat peníze bylo možné pouze tam. Výjimku tvořily cestovní
vkladní knížky, jejichž majitelé si mohli ukládat a vybírat peníze na všech pobočkách v Československu. Dnes, v době platebních karet a internetového bankovnictví, si málokdo umí
představit, že by neměl své finance v případě potřeby k dispozici. Ale tenkrát se běžně jinak, než hotovými penězi platit
nedalo a bankomaty neexistovaly. A já jsem měl díky cestovní
vkladní knížce jistotu, že nikdy nezůstanu bez peněz.
Na stavbě jsem měl kolegu, který pocházel z nedaleké

Hrabové a ten mi jednou vyprávěl příhodu, která se stala
u nich v kostele v dubnu roku 1963. Historka je zajímavá tím,
že jejím hlavním hrdinou je řecký vlastenec Manolis Glezos,
který byl v dobách mého mládí živoucí legendou. Jeho život,
naplněný aktivním bojem za lepší svět, by vydal na román.
Na počátku druhé světové války, v devatenácti letech, se stal
symbolem Řeků v boji za národní svobodu. V roce 2014, v 92
letech, byl zvolen nejstarším poslancem Evropského parlamentu. Jeho život byl věrným odrazem moderních řeckých
dějin, složitých a pohnutých.
Přezdívalo se mu „první partyzán“. Před německou okupací
Řecka se účastnil hnutí odporu proti italské okupaci Dodekanéských ostrovů a proti diktatuře generála Metaxase. Když 28.
dubna 1941 vstoupili Němci do Athén a na znak svého vítězství
vztyčili nad kolébkou demokracie a evropské civilizace nacistickou vlajku s hákovým křížem, Manolis Glezos navzdory přísnému zákazu vycházení spolu se svým kamarádem Lakisem
Santasem v noci 30. května 1941 tuto obrovskou okupační vlajku z posvátné Akropolis sundali přímo pod nosem hlídkujícím
Němcům. Toto symbolické osvobození Athén vyvolalo po celé
okupované Evropě vlnu nadšení. Ukázalo porobeným národům, že lze vzdorovat nepříteli. Že síla lidského ducha je silnější než síla zbraní. David se postavil proti Goliášovi a vyhrál.
Neznámé viníky a hrdiny z Akropole odsouzené okupační mocí
k trestu smrti Němci nikdy nevypátrali. Nikdo je nezradil. Manolis Glezos několikrát těsně unikl smrti popravením. Dvanáct
roků života strávil za mřížemi, čtyři roky ve vyhnanství na odlehlých egejských ostrovech. Nikdy ho nic nezlomilo. Až do smrti zůstal nesmiřitelným bojovníkem za svobodu a demokracii.
Oné dubnové noci roku 1963 byl hrabovský pan farář
dlouho vzhůru. Do deníku si zapisoval myšlenky, o které se
chtěl v neděli podělit se svými farníky, když tu se zadíval oknem fary ven a všiml si, že se v kostele svítí. Bylo mu to divné,
proto vstal a šel se tam podívat. Když přišel ke kostelu, zpozorněl. Z chrámu se neslo jakési prapodivné mumlání. Byly
to lidské hlasy. Prozrazovaly, že v chrámu někdo je. Pan farář
se proto raději rychle vrátil na faru a zatelefonoval na SNB
(Sbor národní bezpečnosti, tehdejší policie). Oznámil, že má
v kostele nezvané hosty a poprosil, aby co nejrychleji přijeli. Během chvilky dorazila ke kostelu policejní hlídka. Když
muži zákona, spolu s panem farářem, vešli do kostela, nestačili se divit. Kolem oltáře kroužila skupinka vlasatých chuligánů, prapodivně se při tom kývala a cosi k tomu mrmlala.
Na otázku: „Kdo jste? Co tady děláte?“ jeden z nich pohotově
odpověděl: „Sloužíme mši za Manolise Glezose.“
Nevím, jestli tato mše Manolisi Glezosovi nějak pomohla.
Spíš myslím, že ne. Kdo byli a jak dopadli ti samozvaní kněží, jsem se už také nedozvěděl. Rád jsem ale na pozadí výše
uvedené drobné epizody vzpomenul osobnost velikého Řeka,
nezlomného bojovníka za svobodu, vlastence, antifašistu, hrdinu, který před dvěma lety, 30. března 2020, opustil tento
svět. Bylo mu 98 let.
Ing. Alois Pokorný

Manolis Glezos, foto z veřejného zdroje
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vzpomínáme

Vzpomínáme

…Čas ubíhá, vzpomínky zůstávají

Vzpomínají manželka Helena,
rodiče, děti a sourozenci s rodinami.

Dne 18. března 2022 jsme si připomněli
20. výročí úmrtí pana

Josefa Holčáka
S láskou vzpomíná manželka,
děti, vnuci a pravnuci

….odešel, aby s námi byl už navždy….
V druhé polovině měsíce března, 17. 3. 2022,
uplynulo již 10 let od úmrtí našeho táty
pana

Václava Čečka
Vzpomínají děti Jana, Václav
a Jiří s rodinami

Vizovské noviny 01/2022

Dne 19. 2. 2022 uplynulo 12 let, kdy nás
opustila naše maminka, babička paní
Jiřina Navrátilová
a dne 25. 5. 2022 uplyne 10 let, kdy nás
opustil náš tatínek, dědeček a dlouholetý
starosta města Vizovic pan
Zdeněk Navrátil
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Vlasta s rodinou.

29

inzerce

Inzerce

POSTELE • ROŠTY
MATRACE
otevírací doba:
Po - Pá 9-17 • So zavřeno
Dlouhá 174 | Slušovice
tel. 792 779 906
facebook: HM studio
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Pojďme zkusit vrátit do našich životů křehkost a sílu prostřednictvím poezie. O tom, že je naší přirozenou součástí, jen trochu méně viditelnou,
svědčí skutečnost, že z každého člověka aspoň jednou za život nějakým způsobem vytryskne. Ale také proto, že máme ve své blízkosti víc básníků,
než by nás kdy napadlo.

Hodiny

MDŽ

Vilém Kolařík

Břetislav Kovář
z r. 1985

Na Vizovském zámku gdyž hodiny bijú
tož sa v tych silných zďách ten čas jagdyž chvěje.
To ztracené chvíle tak na chvilečku žijú,
než dvanástá dozní, aj tma v krbu hřeje.
Na Vizovském zámku negdy meluzína sténá.
Ozývá sa stejně už pravda stovky rokú.
Zpíve si po komínoch všeckých ludí ména,
keří tu nechávajú stopy svojich krokú.
Na Vizovském zámku gdyž hodiny bijú,
tož bývá čut víc, než cinkání zvoncú.
Dlúho ty hodiny z prúdu času pijú.
A bylo všelijakých začátkú aj koncú.

Za kamny ještě vlezena
byla macecha dne osmého březena…
„Běž Maruško, chci teď hned
jabloňovou kytku k emdéžet!“
Zprvu se dcerka ulekla pohádku O dvanácti měsíčkách nečetla…
Tu vnuknutí náhlé už ji hrne
vyplnit přání nesmyslné.
Ta děva lepá byla totiž kos,
šla do sklepa a přinesla kalvádos.
Macecha s dcerou pak zkapalněné jabloňové květy pily,
MDŽ svorně oslavily…

Na Vizovickém zámku, v kapli, Matka dobréj rady.
Čeká gdy zastavíš sa s dušú otevřenú.
Ani tá duša přeca nesmí umřít hlady.
Je třeba rozeznat, co má, či nemá cenu.
Na Vizovském zámku furt hodiny idú.
Město sa kolem mňéní jak to doba dává.
Ony ty dobré časy zaséj negdy přídú.
Šak staréj tmě už nové ráno mává.

Ilustrace, Jiří Suchý

MDŽ na Chrastěšově
Věřte nebo ne, ale v Chrastěšovské hospůdce měly místní
ženy opravdu ryze svůj den. A stál za to! Nebylo to sice přesně 8. 3., ale i sobota 12. 3. se počítala, protože vstup pánům
byl ten den opravdu zakázán! I tak ale hospoda praskala ve
švech. Díky Helči, Jardovi a místním dobrovolným hasičům
jsme zažily velmi osvěžující večer. Hned při příchodu jsme
dostaly květiny, pivo, víno teklo proudem, pochutnávaly jsme
si na zvěřině se šípkovou a hlasivky jsme potrénovaly s panem
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Láďou Vlčkem u harmoniky a kytary. Při odchodu jsme ještě
vyfasovaly milý dárek. Moc děkujeme, skvěle jsme si celou
akci užily.
A na závěr mám ještě z Chraštěšovské hospody pro všechny ženy vzkaz. Příští rok se prý zase v tomto složení ve stejném termínu bez chlapů uvidíme, letošní akcí totiž odstartovala nová chrastěšovská tradice „MDŽ v hospodě“.
red.
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závěrem

Trocha poezie nikoho nezabije...

