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Vydává Rada města
a Městský úřad ve Vizovicích

Rozpočet města
COVID-karanténa očima dětí
75 let od ukončení
2. světové války
O životě lidu valašského

Děkujeme
záchranářům, lékařům, zdravotním sestrám, lékárníkům a pracovníkům v sociálních
službách,policii i hasičům, prodavačům, pracovníkům České pošty i technických služeb.
Děkujeme dobrovolníkům nejen za šití roušek, pracovníkům městského úřadu za pomoc
při organizování a distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce, Junákům za pomoc s nákupy
potřebným.
Děkujeme za Vaši ohleduplnost vůči ostatním a nezbytnou trpělivost při dodržování všech
opatření spojených s nouzovým stavem.
Pomoci všech si velmi vážíme!
S úctou Vaše Město Vizovice.

„Společně to zvládneme“
Děkujeme Nadačnímu fondu Albert za podporu
Doučování anglického jazyka pro děti z Dětského domova a Základní školy ve Vizovicích je realizováno a finančně podporováno Nadačním fondem Albert již od
roku 2010. Díky dlouhodobosti a návaznosti doučování
vnímají důležitost ovládání angličtiny i samotné děti.
Prostřednictvím individuálního přístupu lektorky si děti
tento cizí jazyk oblíbily a získávají tak kompetenci, která jim pomůže při jejich budoucím studijním i profesním
uplatnění. V praxi vidíme jak má vzdělávání dětí v této
oblasti reálný dopad na jejich život. Zdeněk nyní konečně rozumí textům svých oblíbených písniček a sám vidí,
že je před svými spolužáky napřed: „Dobré je, že se ani
nemusím tolik učit do školy. Když vidím, jak se ostatní
s angličtinou trápí, jsem moc rád za doučování s paní
Ivou. V rámci doučování se naučím hodně zajímavých
věcí a přitom to není vůbec nuda.“ Největší radost měl
však Roman s Torném, kteří se zúčastnili mezinárodního
fotbalového turnaje v Maďarsku. Mohli zde zjistit, jak je
angličtina v běžném životě potřebná, jak se již dokážou
domluvit s jinými anglicky mluvícími dětmi, ale také co
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všechno se ještě musí naučit. Je radost vidět, jak přirozeně se děti s tímto jazykem sžily a přenášejí toto nadšení i na své mladší sourozence nebo kamarády. Zlepšení
a udržení výborného prospěchu je jen příjemný bonus.
Proto Vám chceme vzkázat srdečné „THANKYOU!“
Děti z DD a ZŠ Vizovice
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Z obsahu
Vážení spoluobčané,
pravidelně ve druhém čísle VN vás
informujeme o schváleném rozpočtu a připravovaných investicích
na daný rok. Zastupitelstvo města
Vizovice schválilo na svém zasedání dne 17. 2. 2020 schodkový rozpočet Města Vizovice na rok 2020
s celkovými rozpočtovými příjmy
121 162 722 Kč a rozpočtovými výdaji
ve výši 150 776 152 Kč. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji bude krýt zůstatek finančních prostředků z minulých let
a také dlouhodobý bankovní úvěr.
Na investice bylo vyčleněno více než
50 mil. Kč. Největší objem peněz je
vyčleněný na investice do sportovišť
a to na rekonstrukci areálu koupaliště, vybudování pumptrackové dráhy
na sídlišti 3. května, nového oplocení
hřiště u DDM Zvonek a doplnění stávajících hřišť o nové herní prvky. Další
velkou položkou jsou opravy a budování chodníků na ulici 3. května a na
ulici Partyzánská, vybudování parkovacích míst na sídlišti Štěpská a čtvrti
A. Háby, opravy místních komunikací
a rekonstrukce rozpadající se zídky
v ulici Štěpská. S velkými investicemi
se počítá také v budovách základní
i mateřské školy, v bytových i nebytových domech v majetku města.
V březnu se nám všem život
převrátil naruby, změnil se osobní, rodinný, pracovní i společenský život. Vzhledem k pandemii
onemocnění COVID-19 a jejímu
vlivu na všechny oblasti našeho
života, bude ovlivněn výpadkem
daňových příjmů také schválený
rozpočet. Jistě dozná zásadních
změn a plánované investice budeme muset přehodnotit a omezit.
Diskuse na toto téma proběhne na
nejbližším plánovaném květnovém
zasedání zastupitelstva města.

Milí spoluobčané, ráda bych
Vám touto cestou za celé vedení
Města poděkovala za Vaši toleranci, ohleduplnost, trpělivost a za
dodržování vládních nařízení v této
mimořádné situaci, v době nouzového stavu. Děkujeme všem švadlenkám za šití roušek, dobrovolníkům za jejich pomoc a podporu,
dárcům za poskytnuté dary. Velké
poděkování patří členům vizovického krizového štábu, našim dobrovolným hasičům a zaměstnancům městského úřadu za skvělou
spolupráci v tomto nelehkém čase
i za pomoc při distribuci ochranných pomůcek.
Chybí nám ty nejběžnější maličkosti a samozřejmosti, na které
jsme byli zvyklí. Volný pohyb, setkávání se se svou rodinou, přáteli
a kamarády, sport, kultura, cestování, dětem chybí škola, mnozí
ztratili zaměstnání. Ale pevně věřím, že to zvládneme a zase bude
líp. Protože…
Rodina – není zrušena
Příroda – není zrušena
Hudba – není zrušena
Čtení – není zrušeno
Hra – není zrušena
Zpěv – není zrušen
Smích – není zrušen
Naděje – není zrušena
Užívejme si, co můžeme a těšme se na to, co se zase stane samozřejmostí.
Přeji Vám všem hlavně pevné
zdraví, optimismus a úsměv na tváři (i pod rouškou).
Společně to zvládneme
Silvie Dolanská
starostka
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Covid-19
Informativní zprávy do chytrých mobilních telefonů, roušky
od dobrovolníků, nasmlouvaných
firem a organizací města pro zdravotníky i občany Vizovic, dodávka
dezinfekce a dezinfekčního mýdla
do domu s pečovatelskou službou Dotek, nemocnice i zdravotního střediska. Na druhou stranu ale
nutné uzavření základní i mateřské
školy, knihovny i domu kultury, areálu Janova hradu, DDM Zvonek či
omezení provozní doby městského
úřadu. To je jen krátký výčet aktivit a opatření, které město přijalo
vzhledem k šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým typem
koronaviru.
Mobilní aplikace
Občané i návštěvníci Vizovic
si nově mohou zdarma stáhnout
aplikaci, díky níž jim budou aktuální informace z města chodit přímo
do mobilních telefonů. „V době, kdy
se situace neustále vyvíjí a mění,
považuji takovou službu pro občany
za velmi užitečnou,“ řekla starostka
Vizovic Silvie Dolanská.
Nová aplikace nese název V OBRAZE a přináší přehled aktualit
z webu Vizovic, upozorní na nově
vložené zprávy, pozvánky na pořádané akce i fotografie a dokumenty vyvěšené na úřední desce. „Důležité je upozornit, že do aplikace
se nemusí registrovat a člověk neposkytuje žádná osobní data,“ doplnila starostka.
Pro stažení aplikace je nutné mít
chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS, přístup na internet a místo v úložišti telefonu či tabletu 13 MB. Jak aplikaci
stáhnout, je možné najít na www.
vizovice.eu.
Město za službu nic neplatí.
Její využití má na půlroku zdarma.
Jde o zkušební provoz. V případě,
že se osvědčí, město službu zaplatí
a bude ji využívat i po uplynutí šestiměsíční lhůty. V opačném případě
její provoz zruší.
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Ochranné pomůcky a dezinfekce
Každý občan starší 60 let žijící
ve Vizovicích dostal do schránky
roušku i s letákem, jak o ni správně
pečovat. Akci zorganizovalo vedení
města, roušky šili zaměstnanci DDM
Zvonek, vizovičtí skauti, zaměstnanci nasmlouvaných firem, šikovné
švadleny z Vizovic i jiných obcí. „Takových seniorů máme ve Vizovicích
téměř 1400. Všem švadlenám patří
velké díky. Jejich pomoci si upřímně
velmi vážíme,“ poděkovala za celé
vedení města a městského úřadu
starostka Silvie Dolanská. S roznosem roušek pomáhají zaměstnanci
městského úřadu.
V minulých dnech ženy z kurzu
šití v DDM Zvonek ušily a darovaly roušky všem potřebných v první
linii. Teď šijí pro veřejnost. Lidé si je
mohou vyzvednout přímo na plotě
DDM Zvonek. V každém takovém
balíčku jsou dvě roušky s návodem,
jak se o ně starat.
Desítky litrů dezinfekce a dezinfekčního mýdla město předalo
do pečovatelského domu, zdravotního střediska, lékárny, nemocnice,
lékařům či na poštu. Další zásilku
dezinfekce radnice předala do obchodů, bytových i rodinných domů.
„V této souvislosti patří velké poděkování společnosti DGS plast s.r.o.
za poskytnutý dar městu Vizovice
v podobě nádob, ve kterých je dezinfekce distribuována,“ doplnila starostka Vizovic.

votním omezením, kteří žijí na území města, zajištění nákupů základních potravin a léků. Maximální
cena nákupu, který nemůže obsahovat alkohol a tabákové výrobky, je
500 korun. Nákupy je možné objednat pondělí až pátek od 8 do 17 hodiny na tel. 723 952 837 nebo e-mailem
nakup.skaut.viz@gmail.com.
Distribuce probíhá v úterý a pátek.
Fungování MěÚ Vizovice
• osobní jednání výhradně po předchozí telefonické či emailové domluvě (platí do odvolání)
• poplatky za odpad a další platby
by měly být hrazeny přednostně
bankovním převodem na účet
města 19-1406726359/0800. Variabilní symbol sdělí paní Zana
Kutějová mailem nebo po telefonu. Termín splatnosti je posunut
až do 30. 6. 2020
• Sportovní areál u ZŠ, Oranžové
hřiště na sídlišti 3. května jsou
až do odvolání uzavřené
Ve městě samozřejmě platí další
opatření, která vychází z nařízení
vlády. Jde například o povinnost nosit roušku při pohybu na veřejném
prostranství, zákaz shlukování více
než dvou osob (netýká se rodinných příslušníků), dodržování dvoumetrového odstupu na veřejných
místech.
net

Linka pro seniory a handicapované
Město Vizovice zřídilo poradenskou telefonní linku pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením – 777 471 150. Pracovnice
sociálního odboru MěÚ Vizovice
nabízí volajícím základní sociální
poradenství.
Nákupy pro starší občany a občany se zdravotním omezením
Město Vizovice v součinnosti
s organizací Junák nabízí starším
občanům či lidem s vážným zdra-
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Město Vizovice nesouhlasí

s Koncepcí kolejové dopravy Zlínského kraje
Představitelé města Vizovice se ohradili proti Koncepci kolejové dopravy Zlínského kraje, kterou krajští radní
schválili na konci ledna. Zhruba stostránkový dokument
se mimo jiné zabývá i prodloužením železniční trati z Vizovic směrem do Vsetína. Přitom už v březnu 2016 vizovičtí zastupitelé připomínkovali Návrh Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ZK v období 2012–2016
a požadovali třeba i vypuštění územní rezervy Prodloužení tratě č. 331 Vizovice – Valašská Polanka s napojením na trať č. 280. Zlínský kraj tuto jejich připomínku nerespektoval.
„Navržená trať významně ovlivňuje krajinný ráz Vizovických vrchů, kdy částečně počítá s využitím takzvané
Baťovy dráhy, pak se od ní odklání a zařezává do krajiny.
Vzhledem k tomu, kolik kopců, zeleně a lesů Vizovice
obklopuje, možnému bourání některých domů a objektů, nemůžeme s takovým řešením souhlasit. Ostatně jsme v tomto zajedno napříč politickým spektrem již
několik let,“ řekla místostarosta Vizovic Alena Hanáková.
Koncepce železniční dopravy Zlínského kraje počítá
s několika tunely na trati a jako přínos vidí zavedení konkurenceschopné nákladní železniční dopravy ze Zlína či
Otrokovic směrem na východ.
„Důležité je taky říct, že na projednání stostránkového
dokumentu se zastupiteli města jsme měli pouhé čtyři
dny. To opravdu není adekvátní dostatek času vzhledem
k rozsahu a důležitosti takového dokumentu,“ doplnila
Alena Hanáková.
Dokončení železniční trati z Vizovic do Valašské Polanky se plánovalo už v dobách Tomáše Bati. I s ohledem na finanční možnosti státu, přípravu silnice R 49
a opatrná až nesouhlasná stanoviska dotčených obcí,
s největší pravděpodobností zůstane trať na papíře ještě
dlouho. Pro místní to ovšem znamená, že i dál potrvá
stavební uzávěra. Tedy že v bezprostředním okolí pláno-

vané trasy majitelé nemohou volně nakládat se svými
pozemky, především tam nesmí vznikat stavby, které by
překážely budoucímu využití.
net
foto: Tomáš Křepelka

Ve Vizovicích bude opět dopravní hřiště pro děti
Pokud to situace umožní, školky a školy budou moci opět po
roce využít ve Vizovicích přenosné dopravní hřiště. K dispozici by
jim mělo být v týdnu od 15. do
19. června na víceúčelovém hřišti
v areálu Základní školy Vizovice.
Zájemci se tak naučí, jak se správně chovat na silnicích, přechá-
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zet vozovku i poznávat dopravní
značky.
„Dopolední i odpolední výuka
a výcvik se uskuteční za přítomnosti
zkušeného lektora. V odpoledních
hodinách, přesně od 13 do 17 hodin,
hřiště mohou využít i rodiče s dětmi.
Účast na akci povrdila i Policie České republiky,“ řekla vedoucí doprav-

ného odboru ve Vizovicích Terezia
Zlámalová. Jeho instalace je samozřejmě závislá na vývoji pandemie
onemocnění COVID-19 a vládních
nařízeních. Proto je nutné sledovat webové stránky města a úřední
desku, kde se občané dozví veškeré
aktuální informace.
net
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V únoru schválený rozpočet

se změní kvůli pandemii nemoci COVID-19
Vizovičtí zastupitelé schválili na
svém únorovém zasedání rozpočet pro letošní rok. Ten počítá s výdaji 150,78 milionu korun a příjmy
přibližně 121,16 milionu korun. Na
vzniklý schodek radnice použije jednak peníze z přebytků hospodaření z minulých let a také
dlouhodobý bankovní úvěr, který
si město vezme na rekonstrukci
zchátralého areálu místního koupaliště. Vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 je ale jasné, že
rozpočet v následujících měsících
dozná zásadních změn a město
bude muset omezit některé plánované investice.
„Počítáme s nižšími daňovými
výnosy, které stát obcím přerozděluje v rámci rozpočtového určení
daní. Přesný výpadek v rozpočtu
zatím neznáme, nicméně se bude

jednat o několik milionů korun,“
řekla starostka Vizovic Silvie Dolanská.
V únoru schválený rozpočet počítá s tím, že největší objem peněz,
a to 28,3 milionu korun, půjde do
oprav stávajících či budování nových sportovišť, hřišť a rekreačních
areálů, kde patří i již zmíněné koupaliště. Dalších 10,1 milionu korun
chce město dát na rekonstrukci,
modernizaci či větší opravy místních
komunikací, chodníků, parkovišť
a ostatních zpevněných ploch. Výrazně, a to 4,88 milionu korun, pak
investovat i do stavebních úprav budov a okolního zázemí využívaného
místní základní školou; dva miliony
do elektroinstalace v dolní budově
mateřské školy.
Za zmínku určitě stojí i například
částka 3,5 milionu korun vyčleněná

na rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového fondu města, výdaje související s budováním
a většími opravami vodovodů a kanalizací ve městě budou činit 1,6 milionu korun.
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši zhruba 29,6 milionu korun a splátky dlouhodobých bankovních úvěrů ve výši 1,749 milionu
korun radnice pokryje z finančních
přebytků minulých let a z nově přijatého dlouhodobého bankovního
úvěru ve výši 21 milionů korun. Ten
zastupitelé rovněž schválili na svém
posledním zasedání. Dle propočtů
by tak rezerva ze zůstatků na účtu
města měla činit 6,799 milionu korun; ta bude zachována pro další,
v rozpočtu zatím neplánované, výdaje.
net

Vizovičtí zastupitelé schválili úvěr
na rekonstrukci koupaliště
Město Vizovice by mohlo začít letos
na podzim opravovat areál dlouhodobě uzavřeného a zchátralého
koupaliště. Na investici, která se
zatím odhaduje na zhruba 25 miliónů korun, si město vezme bankovní
úvěr. Částka úvěru, kterou si město
půjčí od České spořitelny a.s., která
ze všech peněžních ústavů, jež se
do veřejné soutěže přihlásily, podala nejvýhodnější nabídku, je 21 miliónů korun.
„Splácet začneme až v lednu
příštího roku. Při velmi výhodné úrokové sazbě 1,62% p.a. (tzn. ročně)
na úrocích město zaplatí celkem
2,435 milionu korun. Celková částka,
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kterou bude muset radnice během
patnácti let uhradit, tak bude činit
23,435 milionu korun,“ přiblížila starostka Vizovic Silvie Dolanská.
Oprava areálu koupaliště je pro
město velmi nákladná. Proto stále
hledá možnosti, jak tuto významnou investici zafinancovat ještě
z jiných zdrojů. Zastupitel Roman
Persun doporučil dotační program
Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
do kterého radnice zpracuje a pošle žádost o dotaci na obnovu koupaliště. „Jde o dotaci z podpory
a rozvoje regionů určenou na regeneraci brownfieldů. Konkrétně to
jsou například místní veřejná spor-

toviště, tedy i koupaliště,“ popsala
starostka. Žádost o dotaci radnice
musí podat do 11. června 2020. Jestli bude úspěšná, se vedení města
dozví pravděpodobně až o několik
měsíců později.
Vizovické koupaliště bylo lidem
k dispozici naposledy v létě 2007,
kdy skončila hygienická výjimka.
Pokud půjde vše podle plánu, tak
areál, který bude mít plaveckou i relaxační část, včetně moderních vodních prvků pro nejmenší děti, by se
mohl veřejnosti otevřít na začátku
letní sezony 2021.
net
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z radnice

Zastupitelé odsouhlasili

přes milion korun pro organizace a spolky ve městě
Částkou 1,04 miliony korun vizovičtí zastupitelé podpořili
šestici spolků a organizací ve městě. Peníze jsou určené
buď na běžný provoz nebo na obnovu či nákladné investice, které žadatelé o příspěvek města letos plánují
uskutečnit. Rozdělené individuální dotace se pohybují
od 75.000 do 250.000 korun.
Spolek Janův hrad – schválená podpora 75.000 Kč
Poskytnutá podpora je určená na pokračování revitalizace projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace objektu Janova hradu. Letos dobrovolníci plánují
pokračovat v opravách a konzervaci zdiva objektu, v sanaci klenby sklepa, zhotovení a montáž dveří do jedné
z místností, nátěr konstrukce zastřešení turistického přístřešku a studny.
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice – schválená
podpora 100.000 Kč
Nemocnice letos hodlá zakoupit nový sprchový vozík
pro zvedání a převoz ležících pacientů z lůžka ke sprše,
jejich sprchování přímo na vozíku s následným převozem a spuštěním zpět na lůžko. Staré sprchové lůžko
nemocnici již dosloužilo a nelze jej opravit.
Mateřské a rodinné centrum Beruška Vizovice –
schválená podpora 150.000 Kč
Každoroční příspěvek města je poskytovaný na služ-

by centra, které primárně rodičům nabízí péči o předškolní děti, provozuje miniškolku pro děti od deseti měsíců věku, nabízí zájmové kroužky pro rodiče s dětmi,
logopedickou poradnu i cvičení pro těhotné a maminky
s dětmi.
Vizovjánek – schválená podpora 100.000 Kč + 125.000 Kč
Soubor valašských písní a tanců Vizovjánek získal od
vizovických zastupitelů dvě dotace. Částkou 100.000
korun zastupitelé podpořili obnovu barevných součástí
krojů a obuvi, dotací ve výši 125.000 korun pak účast 25
členů souboru na mezinárodním festivalu v Mexiku.
Římskokatolická farnost Vizovice – schválená podpora 240.000 Kč
Jednorázovou dotaci od města farnost použije na
opravu elektroinstalace v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. Loňská kompletní revize odhalila závažné nedostatky a bezpečnostní rizika, kdy nejstarší části elektroinstalace jsou dokonce z poválečné doby.
SK Vizovice – schválená podpora 250.000 Kč
Příspěvek je určený na provoz, údržbu a zkvalitnění
sportovních areálů, které organizace pro svou činnost
využívá, a na nákup sportovních pomůcek a vybavení
pro členy.
net

Vizovice rozdělí víc peněz

na provoz příspěvkových organizací města
Téměř 30 milionů korun rozdělí letos
vizovická radnice svým příspěvkovým organizacím. Jde o mateřskou
školu, základní školu, DDM Zvonek
a technické služby. Neinvestiční dotace jsou určené na jejich provoz.
Dohromady jim město oproti loňsku
dá o téměř 1,367 milionu víc.
„Všechny čtyři organizace zabezpečují služby pro občany města, které ze své podstaty nejsou
ziskové. Proto je naší povinností,
jako zřizovatele, dorovnávat jejich
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rozdíl mezi příjmy a výdaji tak, aby
tyto služby mohly být občanům
města i jeho návštěvníkům nadá-

le poskytovány,“ uvedla starostka
města Silvie Dolanská.
net

Neinvestiční příspěvky města na provoz příspěvkových organizací v Kč
2020

2019

2018

ZŠ Vizovice

7.048.800

6.701.000

6.340.400

MŠ Vizovice

2.744.000

2.720.000

2.600.000

DDM Zvonek

830.000

620.000

700.000

TS města Vizovice

19.285.000

18.500.000

16.940.000

Celkem

29.907.800

28.541.000

26.580.400
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technické služby

Kácení stromů ve Vizovicích
v období vegetačního klidu 2019–2020
Stromy v sídlech jsou nezastupitelnou součástí urbanistické struktury města. V posledních horkých
a suchých letech si to i lidé začínají
mnohem více uvědomovat. Proto
se ke kácení stromů musí přistupovat se stále větší obezřetností, aby
se minimalizovalo kácení zdravých
stromů, které nejsou z bezpečnostního hlediska rizikové a naopak plní
zcela nezastupitelné funkce. Ke kácení stromů však neodmyslitelně
patří i výsadba nových stromů. Pozornost je jí věnována v článku Výsadba stromů ve Vizovicích, který je
uveden na vedlejší straně.
Z důvodu špatného zdravotního
stavu na podzim loňského roku pokácely Technické služby města Vizovice okrasnou třešeň a lípu u horní školy, a u betonové zdi na sídlišti
Štěpská byly odstraněny 3 topoly. Ve
sběrném dvoře odborná firma pokácela lípu, která byla velmi silně
napadena jmelím. Proto ořez tohoto stromu již neměl smysl. U sirného pramene v Lázeňské ulici došlo
k úhynu vzrostlé lípy, která byla také
odstraněna na podzim. Na období
před Vánoci se nechalo kácení jedle na sídlišti Růžová. Jeden ze dvou
jejich vrcholů začal velmi rychle usychat. Zdravý vrchol jedle byl dodán

a ukotven v areálu mateřské školy
jako vánoční stromek. Velká část větví se použila k výrobě věnců a jiných
vánočních dekorací. Teprve po skácení stromu se zjistilo, že odumírání
shora způsoboval kůrovec napadající jedle (jsou desítky druhů kůrovců, kteří v současné době škodí na
různých stromech ve větším množství, než dříve. Např. jsou to borovice,
modřín, jasan, bříza, již zmiňovaná
jedle a další rody stromů). V lednu
letošního roku došlo z důvodu špatného zdravotního stavu ke kácení
ořechu na sídlišti Růžová. Ve kmeni
byla velká dutina (viz fotografie) a infekce v kořenech pokročila tak, že už
by do budoucna nebylo možné zajistit bezpečnost stromu proti vyvrácení. Špatnou stabilitu ořechu potvrdila
odborná firma díky přístrojové metodě měření. V Zahradní ulici pokáceli
arboristi z důvodu špatného zdravotního stavu 4 javory babyka. Také
před hasičskou zbrojnicí se kácelo.
Technické služby pokácely dvě borovice z důvodu plánované výstavby
nových parkovacích míst, především
pro hasiče jedoucí k zásahu.
Rozhodnutí o kácení stromů musí
být v souladu s platnou legislativou
a vydává ho příslušný orgán ochrany přírody ve Vizovicích. Práce pro-

běhly v období vegetačního klidu
2019/2020. Příčinou drtivé většiny
odstranění stromů v tomto období
byl jejich špatný zdravotní stav. Tyto
stromy představovaly zvýšené bezpečnostní riziko pro občany města.
Bronislava Dukátníková
TsmV

Vizovické technické služby
budou mít nový zametací vůz
Malý zametací vůz na čištění
chodníků, mechanickou likvidaci plevele a zimní údržbu získají
pracovníci technických služeb.
Stávající vozidlo již dosloužilo. Za
nového nezbytného pomocníka
Technické služby města Vizovice
zaplatí 1,579 milionu korun bez
DPH. Malý zametací vůz umožňuje třeba i zkrápět chodníky a ulice
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a tím snížit prach ve městě. Čelní samostatný odmetací válcový
kartáč na sníh s přetáčením zase
dovolí pravostranný i levostranný
provoz, a díky samostatné nástavbě agresivního kartáče je možná mechanická likvidace plevele
s masivní kartáčovou hlavou.
net
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na podzim po obou stranách komunikace, navazující na Krňovskou ulici
směrem k Šibenici, v délce asi 300 m
(viz obrázek). Dohromady má být zasazeno 55 ks stromů. Budou se sázet
vysokokmeny krajových odrůd třešní
např. Karešova, Těchlovická, Vlkova,
Žalanka… Snahou je vysázet větší
množství odrůd a pokrýt co největší
část roku zráním třešní podobně, jak
je to již na Těchlově.
Kromě možnosti osvěžit se lahodnými plody pro kolemjdoucí, budou tyto stromy plnit funkci
zpomalení proudění vzduchu, zadržování vody v krajině, domova
a potravy pro množství živočichů,
ochlazování mikroklimatu a funkci
krajinotvornou.
V měsíci březnu podalo Město Vizovice žádost o poskytnutí finančního
příspěvku z dotačního programu

Ministerstva životního prostředí na
výsadbu třešňového stromořadí. Výsadba by měla být provedena letos

Bronislava Dukátníková
TsmV

Výsadba stromů ve Vizovicích
Stanovením finanční hodnoty za pokácené dřeviny,
které na místě rostly desítky let, se v praxi ukládá náhradní výsadba s následnou péčí. Podle hodnoty káceného stromu vyjádřené penězi se u náhradní výsadby
určí druh, množství, velikost, umístění a délka následné
péče, která k výsadbě neodmyslitelně patří.
Část náhradní výsadby za pokácené stromy budou
provádět Technické služby města Vizovice v období
podzimu 2020. Jedná se například o javory babyka na
hřbitově, 3 malokorunné akáty na sídlišti Růžová místo pokáceného ořechu, javor babyka u domu s pečovatelskou službou na Pardubské ulici a 8 třešní podél
komunikace, navazující na Krňovskou ulici vedoucí
k Pasekám. Některé stromy byly v rámci náhradní výsadby vysázeny už v uplynulém podzimu. Patří mezi ně
okrasná třešeň u horní školy, lípa u sirného pramene,
3 platany na sídlišti Štěpská, podél betonové zdi. Jedná se o kultivary, které jsou svým vzrůstem vhodné
k vytvoření budoucí zelené bariéry pro oddělení areálu
dřevoskladu od sídliště. V prostorách hřbitova vysázely
technické služby v rámci náhradní výsadby, podle projektu a doporučení Územní studie sídelní zeleně, 2 lípy,
2 okrasné třešně a liliovník. Termín pro výsadbu stromů
je vhodnější na podzim než na jaře z důvodu zvýšení
šance na dobré ujímání dřevin.
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Jedině průběžnou výsadbou nových stromů a následnou péčí o ně, lze zajistit, že i v budoucnu bude dostatek zdravých a bezpečných stromů ve městě i v krajině.
Bronislava Dukátníková
TsmV
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Třešňová alej

spolky

Činnost „Spolku Janův hrad Vizovice“
v roce 2019

Vážení čtenáři Vizovských novin, rok uběhl jako voda
a my jsme tu opět s článkem o činnosti Spolku Janův
hrad Vizovice. Tentokrát o tom, co všechno jsme udělali
v roce 2019. Nebylo toho málo.
Jako každý rok, tak i vloni jsme prováděli stavebně-konzervační práce na svislém zdivu objektu. Jmenovitě spárování zdiva na východní zdi hradu, na jihovýchodním
rohu a vyspárování zdi na vyhlídce.
Hodně práce se udělalo na tzv. malém nádvoří. To je
nádvoří, z kterého vedou schody nahoru na vyhlídku.
Rozhodli jsme se, že celé nádvoří vydláždíme plochými kameny. Postupovali jsme následovně. Napřed jsme
zhruba doprostřed nádvoří umístili kanalizační vpusť
s mřížkou. Vpusť jsme napojili na odpadní potrubí, které
se nacházelo v zemi pod povrchem nádvoří a které jsme
tam nainstalovali v předcházejících letech pro odvod
dešťové vody z okapů střechy. Potom jsme celé nádvoří
vydláždili plochými kameny a při tom dávali pozor, aby
bylo správně vyspádované do odpadní vpusti. Nakonec
jsme kameny vyspárovali betonovou mazaninou. Nejen
kvůli pevnosti, ale také aby mezi kameny neprorůstala
tráva.
Na Janově hradě se nachází i sklep. Jediný způsob,
jak se do něj dostat, je schodištěm z malého nádvoří.
S vybudováním schodiště do sklepa se odvedlo snad
největší množství brigádnické práce v roce 2019. Napřed bylo třeba z prostoru budoucích schodů vykopat
a odvést velké množství zeminy. Potom do takto vzniklé
hluboké „šachty“ vybudovat schodiště. Ale jaké? Nápadů bylo více: cihlové, dřevěné nebo kamenné? Nakonec
jsme se rozhodli pro kamenné, byť to byla varianta nejpracnější. Ještě před tím, než jsme se pustili do práce,
jsme museli kolem „šachty“ udělat dřevěné zábradlí,
aby do ní někdo z nás nespadl. Hlavně já, protože blbě
vidím. Pro stavbu kamenného schodiště bylo zapotřebí velkého množství vhodných kamenů a těch na hradě
tolik nebylo. A tak jsme je sháněli a přiváželi na hrad, odkud se dalo. Práce se schody byla zdlouhavá. Co brigáda, to jeden schod, někdy schod a půl. Ale nakonec, na
úplný závěr roku, se nám podařilo schodiště dokončit.
Další velký kus práce se odvedl na jižním nádvoří. Tam,
hned u hradu, stála docela vysoká, drolící se rohová zeď
s informační tabulí. Zeď sice jaksi sloužila svému účelu,
protože na ní byla ta tabule, ale moc pěkně nevypadala.
Tak jsme se rozhodli, že ji zbouráme a postavíme novou.
Na zbourání jsme si objednali malý bagr s obsluhou, který nám zeď zboural a potom ještě část vzniklé suti odvezl
na skládku kamení na severním nádvoří. Zbytek práce již
byl na nás. Pokud jsem počítal dobře, tak této práci jsme
věnovali plných 11 brigád. Nyní se na tomto místě nachází nejen nová rohová zeď, ale i pěkná informační tabule
s šindelovou stříškou (viz. jedna s fotografií).

10

Nyní již jen stručně uvedu další provedené práce:
• Většinu dřevěných konstrukcí střechy a zábradlí jsme
natřeli ochrannou nátěrovou hmotou karbolineum.
• Touto hmotou jsme natřeli i šindele na všech střechách. Což byla místy práce pro kaskadéra.
• Člen spolku Pavel Kadlček zhotovil krásné modřínové
dveře včetně futer, které jsme nainstalovali do místnosti nad sklepem a nahradili jimi staré, provizorní,
v jižní stěně této místnosti.
• Z dřevěných železničních pražců jsme zhotovili
schodiště mezi jižním nádvořím (= hlavní prostranství
s ohništi a pergolou) a loukou pod hradem.
• Renovovali jsme suchý záchod, který se nachází
v lese asi 80m východně od hradu.
• V koordinaci s Technickými službami města Vizovice
jsme udržovali travnaté plochy areálu a na podzim
jsme zorganizovali tradiční úklid spadaného listí.
• Jako každý rok jsme prováděli průběžnou údržbu jižní
a severní přístupové cesty.
Při uvedených pracích odpracovali členové spolku 1.075
brigádnických hodin:
• Pavel Kadlček 304,5 hod, Josef Husek 285,5 hod, Miroslav Hála 216 hod, Antonín Tlusťák ml. 112 hod, Jiří
Gerych 118 hod, Miroslava Husková 14,5 hod, Richard
Kučera 11,5 hod, Antonín Tlusťák st. 5,5 hod, Přemysl
Kopečný 4 hod a Magda Hálová 3,5 hod.
• Příznivci Janova hradu odpracovali 331 brigádnických
hodin:
• Jiří Stojan 184,5 hod, Tomáš Richter 6 hod, Jan Skřipský 6 hod, Jaromír Skyba 6 hod,
• Mikuláš Hála 3,5 hod, Hana Hetzler 3 hod, Leona Těšická 1 hod, Jan Školník 1 hod, Provident Zlín 69 hod,
DOBRÁ škola Montessori 35 hod. a Horizont Zlín 16 hod.
V roce 2019 jsme tedy společně s příznivci Janova hradu
odpracovali zdarma 1406 brigádnických hodin.
Na realizaci všech výše uvedených prací bylo zapotřebí i finančních prostředků. Na nákup stavebního materiálu, odborných služeb a vybavení stavby přispěl největší částkou vlastník nemovitosti, Město Vizovice.
Dále nám v roce 2019 na revitalizaci hradu finančně přispěli: Antonín Tlusťák ml. Vizovice, ROSTRA s.r.o.
Vizovice, Alena Macháčková Zlín, Martin Ševčík Vizovice, Martina Husková Praha, SRPDŠ – spolek Osmička
z.s. Malenovice, Marie Minaříková Vizovice, Jan Školník
Broumov, Zdeněk Kroča Zlín, Řeznictví Singer Lhotsko,
Jan Francák Orlová, Elen Macháčková Vizovice, Bohuslava Rokytová Vizovice a Lenka Linková Edmonton.
Všem brigádníkům a dárcům patří naše velké poděkování.
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Vzhledem k opatřením vlády v boji proti pandemii způsobené šířením koronaviru, jsme pro letošní rok naplánovali pouze dvě kulturní akce a umístili je do 2. poloviny
roku 2020:
1) Sobota 29. 8. 2020 – multižánrový festiválek nazvaný
„Rozloučení s prázdninami“ na kterém vystoupí::
• Ocún (cimbálová muzika z Vizovic)
• Vilém Kolařík se svojí valašskou poezií
• divadelní představení AKT (DNO Vizovice)
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2) Čtvrtek 31. 12. 2020 – tradiční Silvestrovský punč na
Janově hradě
Věříme, milí čtenáři, že to, co jsme na Janově hradě za
těch 7 let vybudovali, se vám líbí. A my stále doufáme,
že se k naší aktivitě připojí další obětavci. Přáli bychom
si, aby se nám s vaší pomocí podařilo i v roce 2020 provést všechny naplánované práce a mohli jsme si užívat
ještě krásnějšího prostředí Janova hradu, než doposud.
Pokud se rozhodnete, že nám pomůžete brigádnicky, zavolejte na 777 272 600 nebo napište na adresu
info@januvhradvizovice.cz, a dohodneme se na termínu.
Pokud se rozhodnete přispět na opravy Janova hradu finančním darem, tak Vámi zvolený obnos pošlete na
účet u Fio banky č. 2700489045/2010. Předem děkujeme!
Aktuální informace o dění na Janově hradě včetně
plánu brigád a všech akcí naleznete na webových stránkách www.januvhradvizovice.cz a také na facebooku
Janův hrad Vizovice.
Za Spolek Janův hrad Vizovice
Miroslav Hála
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A jaké práce nás čekají v roce 2020? Naplánovali jsme si:
• vybudovat přípojku elektrického proudu (to však nezáleží pouze na nás)
• namontovat uzamykatelnou mříž pod novým schodištěm do sklepa
• pokračovat v sanaci klenby sklepa
• pokračovat v sanaci svislého zdiva objektu
• dokončit nátěr zbývajících nenatřených dřevěných
konstrukcí
• namontovat mříž do posledního nezamřížovaného
okna ve velké jižní zdi
• zahájit kultivaci severního nádvoří
• udržovat travnaté plochy a obě přístupové cesty

spolky

Život na zámku jak za dávných časů…
Aniž bychom to jakkoliv mohli plánovat, ocitli jsme se
všichni v situaci, kterou bychom si nedokázali ještě před
krátkou dobou jakkoliv představit. Tu nejenom nám, ale
celému světu připravila rychle se šířící nákaza nového
viru. Najednou se ukázalo, jak je svět ve skutečnosti
malý; není na něm člověka, kterého by virus nějakým
způsobem nezasáhl. Nezbývalo, než se podřídit a přizpůsobit se…
Památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu dostaly pokyn mezi veřejně přístupnými kulturními zařízeními jako jedny z prvních: ty, které už měly
v novém roce otevřeno, musely brány zavřít, ty ostatní
svůj první otvírací den, plánovaný na konec března, odložily na neurčito. Život se v nich ale nezastavil ani na
chvíli. Proč by také měl? Práce je zde pořád stejně, jen
se teď do památek nemohou přijít podívat návštěvníci,
a tak se řady zaměstnanců nerozrůstají o sezónní pokladní a průvodce. Každý, kdo je na památce zaměstnaný celoročně, má stále co dělat a na tom se nic nemění.
Nařízení uzavřít nebo vůbec neotvírat objekty, na
kterých pracujeme, nás tady, na vizovickém zámku, zastihlo uprostřed jarních prací, které se dějí podle téměř
stejného scénáře každý rok. V zámku v závislosti na počastí umývaly děvčata okna jedno po druhém, čistily zámecké lustry a ostatní zařízení, vysávaly, drhly podlahy,
leštily nábytek a postupně vracely zámecké interiéry po
zimním spánku do stavu, v jakém jsou prezentovány návštěvníkům. V kancelářích se vymýšlely akce pro novou
sezónu, připravovaly se scénáře, aktualizovaly webové
stránky a zámecký Facebook, připravovaly se smlouvy pro sezónní zaměstnance… A zahrada? Na tu nemá
přítomnost viru žádný vliv. Potřeby zahrady musejí být
naplňovány stále stejně a to se také samozřejmě děje.
Naštěstí nás nikoho virus nezasáhl osobně do té míry,
že bychom museli zůstat doma a život v zámku se kvůli
tomu na čas zastavil úplně. To se nestalo. A tak jsme se
v našem malém sedmičlenném kolektivu ocitli rázem
v podobné situaci, jako to bývalo běžné, když zde ještě
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bydlela hraběcí rodina. Vždy na prázdniny totiž odjížděli
všichni její členové do vzdáleného oseleckého zámku
v západních Čechách a na zámku zůstávalo jen služebnictvo v čele s Františkem Kovaříkem. Starali se o dům
i zahradu, opravovali, čistili, vylepšovali a plnili úkoly,
které jim z Oselců přicházely od hraběte Viktora nebo
jeho ženy Mariette. Namísto návštěv sem docházeli řemeslníci a nájemní pomocníci. Dům měl být na návrat
rodiny perfektně připraven…
Podobně to v zámku vypadá i teď. Budova je tichá,
není slyšet výklad průvodců, hlasy početných skupin
lidí, nezvoní telefony ani zvonky ode dveří. O to víc se
ztichlým zámkem rozléhá bouchání kladiva, zvuk vrtačky, hrčení vysavače nebo zpěv kolegyň, „visících“ na
oknech a věšících čerstvě vyprané záclony. Všichni mají
plné ruce práce. Nastalá situace nám paradoxně umožnila věnovat se více starým dluhům, které jsme měli
v plánu realizovat už dávno, jen na ně v běžném provozu
nezbývalo dost času:
• Po letech jsme se dopracovali ke kompletní výměně záclon na celé zámecké budově – ty staré byly už
„každý pes jiná ves“ a neplnily estetickou ani ochrannou roli. Záclony jsme v průběhu loňského roku vyráběli vlastními silami, znamenalo to zpracovat 270 m
nového materiálu a ušité záclony pak zavěsit tak, aby
měly nějaký řád, systém a logiku. Zámecká budova
dostala novou, lehce romantickou, tvář.
• Dokončili jsme nový depozitář obrazů. V původním
prostoru byly obrazy uloženy natěsno ve velkých
skupinách v nevyhovujícím klimatu. Nový depozitář
má kromě jiného i temperování a regulaci vlhkosti, což je v případě obrazové sbírky hodně důležité.
Spolu s ním došlo na inovaci depozitáře „zlomků“,
kterému už celá léta neřekneme jinak než Drekárna.
V něm jsou uloženy nalezené odpadlé kousky nábytku, řezeb, lišt, kování, části lustrů a jiných svítidel,
střepy původních nádob a části plastik, které jsme za
dobu svého působení na zámku někde našli zastrče-
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pocházejícími z nákupů i z darů ochotných lidí. Poslední dva roky tomuto tématu věnuji dost času. Dva
nepůvodní salónní skleněné lustry už byly převezeny
do valtického zámku v minulých sezónách, v březnu
jsme nechali odborně rozebrat a odvézt třetí lustr,
který pocházel z jiného zámku. S vizovickou rodinou neměl žádnou souvislost a navíc byl pro zdejší
komorní prostory naprosto nevhodný. Na jeho místo
bude v nejbližších dnech zavěšen skleněný lustr, odpovídající velikosti, podobný těm, které původní rodina užívala.
• Pracovali jsme s umístěním koberců. Mnoho historických kusů i přes všechnu péči, která jim je v průběhu
roku věnována, postupně takzvaně odchází. Jejich
stav zhoršuje sluneční světlo, díky kterému blednou
a ztrácí kvalitu osnovy i vlas, dalším likvidátorem
jsou šatní moli. Některé koberce bylo nutné z instalace odnést, ošetřit je a uložit do depozitáře. Na jejich místo bylo pochopitelně potřeba položit koberce
jiné. Ale kde je vzít? Opět pomohly dary od lidí, kterým bylo líto koberce po svých prarodičích vyhodit,
a tak pomocí složité křížovky přesunů koberců různých rozměrů, barevností a stáří mezi jednotlivými
různě velkými místnostmi v zámku, se podařilo nové
rozmístění dokončit. Tuto komplikovanou operaci bychom si v běžném režimu s návštěvnickým provozem
vůbec nemohli dovolit. Na ni zkrátka před sezónou
a po ní není dost času. Přesuny je potřeba zkoušet
a několikrát měnit, což s ohledem na náročnost manipulace s velkými koberci a historickým nábytkem
není vůbec jednoduché a jeden člověk to sám nezvládne. V předchozích letech jsme výměny realizovali postupně, po částech, s pomocí prozatímních
a často kompromisních řešení, proto jsem moc ráda,
že jsou v tuto chvíli dotažené do uspokojivého konce.
Je to zajímavé téma, stejně jako svítidla, o obou by se
dalo povídat hodně dlouho…
• Upravili jsme naši kancelářskou práci. Namísto vyřizování běžných denních záležitostí, jsme se několik
hodin intenzívně věnovali šití ochranných roušek, ale
především jsme se pustili do evidence sbírkových
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né nebo odložené. Už několikrát se nám díky tomu,
že tyto zlomky uchováváme a hledáme k nim jejich
ostatní části, podařilo vrátit do života několik předmětů, které kdysi sloužily zdejším obyvatelům, jen
byly později kvůli svým poškozením vyřazeny z provozu. To je například případ stojanu na kulečníková
tága, který je dnes součástí vybavení kulečníkového
pokoje na prohlídkovém okruhu A, závěsného držáku
na jezdecké bičíky v ložnici hraběnky Mariette, misky
na bonbóny a stříbrných stojanů na ovoce, stolních
barokních hodin s podstavcem na okruhu B, mechanického tahacího zvonku v ložnici hraběte a dalších.
• Došlo na roztřídění a uložení rozložených kachlových
kamen, které jsme v minulých letech průběžné nacházeli na různých místech zámku a předzámčí. Několik let čekaly na paletách v zámeckém sklepě. Teď
dostaly svůj vlastní regál, každá kachle je očištěna
a uložena tak, aby už nedocházelo k jejímu dalšímu
poškozování.
• Díky vzniku nového depozitáře obrazů jsme mohli vrátit život dvěma místnostem v prvním poschodí,
o kterých jsme věděli, k jakému účelu se za doby zde
žijících posledních majitelů využívaly. Jedna z nich
sloužila k čištění šatů a bot, ve druhé bydlely dvě
děvčata – pomocnice kuchařky a služebná. Právě
tuto místnost, která byla v minulých letech depozitářem různých věcí, jsme vyklidili, očistili ji, odstranili novodobé mříže a petlice, provedli zde potřebné
opravy, vyměnili osvětlení a znovu ji zařídili jako pokoj
pro sloužící. Návštěvníci do ní budou moci nahlížet
buď oknem z chodby, nebo otevřenými dveřmi, stejně jako do místnosti na čištění. Její vybavení je však
na rozdíl od pokoje služek velmi sporadické.
• Věnovali jsme se převěšování lustrů a svítidel komplexně, v rámci celé zámecké budovy. V poválečném
období totiž bylo do zámku instalováno, namísto původních svítidel, jednak několik velkých historických
lustrů z jiných památkových objektů, a pak i hodně
koulí z mléčného skla na dlouhých kovových tyčích.
Tyto se nám dařilo postupně nahrazovat svítidly
historickými, buď nalezenými přímo v zámku, nebo
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předmětů, která na našich památkových objektech
probíhá už mnoho let, ale pro svoji náročnost stále
není úplně dokončená. Velké množství předmětů je
potřeba vyhledat, určit u nich materiál a jeho zpracování, techniku, rozměry, stáří a původ a vše zapsat
do speciálního programu, vytvořeného na míru památkovému ústavu. Pro vaši představu – je to, jako
kdybyste každý předmět ve své domácnosti vzali do
ruky, to vše u něj určili, změřili každou jeho část a pak
to všechno zapsali do složitých tabulek v počítači. Na
vizovickém zámku je uloženo více než 22 tis. sbírkových předmětů…
• Práce v zahradě probíhají běžným způsobem. Jako
obvykle došlo na každoroční jarní stříhání aleje, zmlazování keřů, úklid popadaných větví, likvidaci náletových dřevin, čištění náhonu do rybníka, pálení klestu,
opravu zahradního mobiliáře, úpravy parkových cest
a samozřejmě zahradnické pěstitelské práce na květinových záhonech. Po zničení keříků a živých plotů
buxusu zavíječem, jsme se rozhodli nahradit je růžemi polyantkami v místech, kde za časů posledních
majitelů rostly stromkové růže. Proto bylo potřeba
připravit záhony, sehnat a nakoupit rostlinný materiál
a růže vysadit. Počítáme také s postupnou revitalizací zelených ploch před předzámčím, kde byly letos
odstraněny nepůvodní živé ploty, zastiňující budovu
a způsobující dlouhodobé potíže s odvětráváním jejího zdiva. Letos by mělo být ve větší míře prováděno

také kácení starších vzrostlých stromů podél plotu
pod benzínovou stanicí, počítáme i s náhradní výsadbou, podle finančních možností. Všechno samozřejmě není možné vyjmenovat, navíc je zahrada živý
organismus a ten si sám určuje, co je nejvíc potřeba
udělat bez toho, že bychom to my sami mohli předem naplánovat.
Podobným výčtem bych mohla pokračovat pořád dál.
I tak už ale bylo řečeno dost, zatím v podstatě v pozitivním duchu. Všechno ovšem není jen o dobrých zprávách.
Výnosy z návštěvnického provozu jsou nulové, proto je
potřeba maximálně šetřit. Museli jsme se vzdát plánů
na větší akce obnovy a údržby, které bychom jinak letos
udělali. Pravděpodobně se neuskuteční ani většina kulturních akcí. Jedna z věcí, které nás všechny velmi mrzí,
je, že kniha o vizovickém zámku, kterou máme po dvou
letech práce už kompletně připravenu k tisku, nebude
moct z finančních důvodů vyjít. Jednou se ale dočkáme
určitě, my i vy. Dočkáme se i všeho ostatního, na co jsme
byli zvyklí. Jen to bude ještě nějakou chvíli trvat. Období
nouzového stavu nás zasáhlo v mnoha směrech. Bude
záležet na každém z nás, jak se s tím vypořádáme. Doufám jen, že nikdo nezapomene na to, jak jsme si v nouzi
dokázali být tak nějak blíž.
Za všechny zámecké…
Jana P.

Mateřské pohlazení
Vážení vizovičtí občané.
Když jarní vánek začal vát, cítím
se opět zdráv a mlád. Právě nyní
prožíváme nejkrásnější období roku,
vytoužené jaro. Dny plné slunce,
omamné vůně šeříků, keře plné
zlatého deště, tulipánů a všech
ostatních květin našich zahrad a luk.
Miluji světle zelené lístečky stromů
a trav. Také se k nám opět vrací poslové jara, ptáčci, kteří odlétají od
nás na podzim, aby krušnou zimu
přežili, až někde za mořem. Ptačí
zpěv nám dodává chuť žít, a radovat se z každého nového dne. Letos
velmi brzy vykvetly sněženky. Byl
začátek února, a já se často dívala
jako na zázrak, kdy ještě ze zmrzlé
země vyráží něžný bílý kvíteček ke
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slunci. Prostě, příroda je skutečný
zázrak, je třeba se jen pozorně dívat, a všemi smysly vnímat. A protože jsem tento dar vnímavosti asi do
vínku dostala, vidím i jiné důležité
věci kolem sebe.
Z okna mého bytu se denně dívám na krásu vizovského zámku,
kostelní věže, ale také na dětský
domov na ul. 3. května. Denně večer a ráno vidím svítící ozářená okna,
a denně myslím na ty děti, které za
těmito okny žijí. Každé dítě nemá to
štěstí, aby mohlo žít v milující, spokojené rodině. Musí žít třeba právě
v domovech, Po hmotné stránce
nouzi nemají, tento náš stát se dobře
v těchto případech stará, co však jim
dát nemůže – je rodičovská láska.

A zde přichází na pomoc vychovatelé. Tito lidé by měli být nejvíce
oceňováni a uznáváni. Vždyť tuto
náročnou práci nemůže dobře vykonávat každý člověk. V prvé řadě
musí mít děti velmi rád, aby pohlazení bylo skutečně mateřské. Všem
těmto obětavým pracovníkům, ze
srdce přeji hodně zdraví a síly, tuto
náročnou práci vykonávat. A dětem? Hodně zdraví, v životě štěstí,
lásku. Ať v budoucnu svým dětem
vrátí to, co jim bylo odepřeno.
Helena Mazůrková
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Vážení občané chtěli byste nám
říci, co by bylo potřeba zlepšit, aby
se nám ve městě žilo lépe?
Bezpečnost, volný čas, služby,
školství, doprava, podnikání je jen
krátkým výčtem témat, ke kterým
se budete moci vyjádřit v dotazníkovém šetření, které naše město
spustí na svých webových stránkách. Budeme rádi, když se zapojíte do tvorby dokumentu, který určí
priority rozvoje našeho města na
několik let dopředu.
Město Vizovice aktuálně připravuje zpracování rozvojové strategie

města, která také zároveň podpoří
žádosti o finanční prostředky pro
jeho další rozvoj, jak ze státního rozpočtu, tak z dotací, poskytovaných
Evropskou unií. Je důležité, aby strategie obsahovala takové aktivity,
které budou odrážet konkrétní potřeby občanů vedoucí ke zkvalitnění
života v našem městě. Potěší nás
vaše aktivní zapojení do její tvorby.
V prvním kroku máte možnost
vyplnit anketní lístek, který je součástí aktuálního městského zpravodaje. Najdete ho také na webových
stránkách města, kde je může každý

Anketa
Vážení spoluobčané,
důležitou prioritou Zastupitelstva města je, aby se
Vám v městě žilo dobře a byli jste zde spokojení. Proto
chceme znát Váš názor, jaké by mělo naše město být.
Využijte tedy této příležitosti a zapojte se do vyplnění
přiloženého anketního lístku, jehož výsledky budou využity pro zpracování strategie rozvoje města.
Rozvojovou strategii zpracováváme ve spolupráci
s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.
Kromě nastavení aktivit pro dlouhodobý plán rozvoje
města nám strategie umožní také lépe žádat o finanční
prostředky ze státního rozpočtu a Evropské unie.
Dotazník můžete odevzdat či vyplnit:
1. V tištěné podobě do schránky umístěné na budově
Městského úřadu.
2. Elektronicky na webových stránkách města na adrese www.vizovice.eu
3. Elektronicky emailem na adresu dotaznik@vizovice.eu
Vyplněné dotazníky prosím odevzdávejte nejpozději
do 31. 5. 2020.
1. Jste
 žena
 muž
2. Věk
 15–25 let
 26–35 let
 36–50 let
 51–65 let
 65 a více let
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občan jednoduše vyplnit. Následně
bude zpracována, na základě vašich
připomínek a námětů, detailní analýza území a identifikace konkrétních problémů. O dalších plánovaných aktivitách a výstupech budete
samozřejmě průběžně informováni
vedením města.
Vizovice tuto aktivitu realizují ve
spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy
a Sdružením měst a obcí Východní
Moravy.
Těšíme se na spolupráci.
Vedení Města Vizovice

3. Máte v našem městě trvalé bydliště?
 Ano
 Ne
4. Váš vztah k městu (označte dvě možnosti)?
 žiji zde od narození
 přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči

přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než 5 lety
 přistěhoval/a jsem se v dospělosti během posledních 5 let
 zvažuji, že bych se z města odstěhoval/a
 rozhodně chci v městě bydlet i nadále
5. jaké jsou podle Vás mezilidské vztahy v městě?
 velmi dobré
 docela dobré
 spíše špatné
 špatné
 nedovedu posoudit
6. Co se Vám v našem městě nejvíce líbí?
(vyberte max. 3 možnosti)
 klidný život
 kontakty se sousedy a dalšími obyvateli města
 příznivé životní prostředí
 blízkost přírody
 dostupnost pracovních příležitostí
 spolupráce města s místními podnikateli
 dobrá dopravní dostupnost
 kulturní a společenský život
 dostupnost služeb ve městě
 sportovní vyžití
 vzhled města
 bezpečnost v městě
 jiné (prosím vypište):
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z radnice



Aby se nám v našem městě žilo lépe


anketa

7. Co považujete za hlavní problémy města?
(vyberte max. 5 možnosti)
 celkový vzhled města a veřejných prostranství
 inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, veřejné
osvětlení, místní rozhlas)
 údržba a výstavba silnic a cest
 údržba a výstavba chodníků
 provoz a parkování automobilů v městě
 málo kvalitní životní prostředí
 sběr, třídění a odvoz odpadů
 nedostatek pracovních příležitostí
 špatné podmínky pro podnikání

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
 nedostatečný kulturní a společenský život
 nedostatečné sportovní vyžití
 špatné vztahy mezi lidmi, nezájem lidí o město
 něco jiného (uveďte):









8. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj města?
 rozhodně ano
 spíše ano
 spíše ne
 rozhodně ne
 nevím

d) Máte zájem o větší počet nádob na tříděný odpad
v dostupné vzdálenosti?

 ANO ⃝  NE ⃝  jiné (uveďte):

9. Jste spokojen/a s technickou infrastrukturou města? (kanalizace, vodovody, rozvody elektřiny)
 rozhodně ano
 spíše ano
 spíše ne
 rozhodně ne
 komentář (s jakými oblastmi jste ne/spokojen/a):

10. Jakou rozvojovou aktivitu byste ve městě uvítal/a
(vyberte 3 nejdůležitější)

vybudování zelených zón pro vzdělávání, sport a relaxaci (např. Arboretum, lesopark, venkovní fitness)
 vybudování nového rybníku
 rekonstrukce místních komunikací
 oprava budov škol
 lepší péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě
(parky atd.)
 celkový vzhled města a veřejných prostranství
 inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, veřejné
osvětlení, místní rozhlas)
 provoz a parkování automobilů ve městě
 výstavba městských bytů
 něco jiného
11. Odkud čerpáte informace o dění v městě?
 na webových stránkách
 na úřední desce
 sociální sítě
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místní rozhlas
městský zpravodaj
nezajímám se
jiným způsobem (uveďte):

12. Prosím odpovězte na následující anketní otázky:
a) Využíváte pevnou telefonní linku

 ANO ⃝  NE ⃝  jiné (uveďte):

b) Máte zájem o komplexní pozemkové úpravy?

 ANO  NE ⃝  Nevím
c) Měl/a byste zájem o informace z města do emailu
či SMS?

 ANO ⃝  NE ⃝  jiné (uveďte):

e) Máte zájem o bezplatný kompostér do domácnosti?

 ANO ⃝  NE ⃝  jiné (uveďte):

f) Uvítal/a byste další aktualizaci územního plánu?

 ANO ⃝  NE ⃝  Nevím
13. Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě (hodnoťte jako ve škole 1 nejlepší
– 5 nejhorší):
Rozvoj města v posledních letech
1 2 3 4 5
Dostupnost školství 			
1 2 3 4 5
Dostupnost zdravotnictví 		
1 2 3 4 5
Veřejná doprava 			
1 2 3 4 5
Kultura a společenský život 		
1 2 3 4 5
Sportovní vyžití 				
1 2 3 4 5
Životní prostředí 			
1 2 3 4 5
Podmínky pro podnikání 		
1 2 3 4 5
Informovanost o dění v městě 		
1 2 3 4 5
Činnost zastupitelstva			
1 2 3 4 5
Místní komunikace			
1 2 3 4 5
Chodníky a cyklostezky			
1 2 3 4 5
14. Co Vám v našem městě nejvíce chybí? (uveďte):

15. Jiná doporučení:
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Zaznamenejme příběhy lidí z Valašska
do sbírky Paměti národa
Obecně prospěšná společnost Post
Bellum hledá občany, kterých se
jakkoliv dotkla druhá světová válka či následný režim v socialistickém Československu. Organizace
už od roku 2008 zaznamenává výpovědi válečných veteránů, vězňů
totalitních režimů, lidí pomáhající
spoluobčanům utiskovaným totalitními režimy, mužů a žen vězněných v nacistických či komunistických lágrech, odbojářů, disidentů či
představitelů totalitní moci. Důležitou skupinou občanů, kteří mohou
pomoci dokreslit celkový obraz té
doby, jsou ale právě i lidé, kteří ani
do jedné skupiny nezapadají.
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„Řada těchto pamětníků z řad „obyčejných lidí“, jejichž příběhy jsme již
na audio nebo video zaznamenali,
žije i ve Zlínském kraji a někteří z nich
i na Valašsku. Určitě ale stále existuje mnoho lidí, jejichž příběhy by stálo
za to uchovat a zpřístupnit veřejnosti.
A určitě mnozí z nich žijí i ve Vizovicích nebo v jejich okolí,“ uvedla Jitka
Andrysová z Post Bellum.
Zaznamenávání těchto výpovědí se děje prostřednictvím projektu
Paměť národa, jehož sbírka audio či
video záznamů s příběhy lidí a jejich
osudů je nejrozsáhlejší veřejně přístupnou databází tohoto typu v Evropě.

„Čím více portrétů se podaří
shromáždit, tím pestřejší a srozumitelnější mozaika uplynulého století vznikne. A proto budeme velmi
rádi, pokud získáme tipy na naše
spoluobčany, jejichž sebemenší
příběh dotýkající se života ve druhé
polovině 20. století by stál za zaznamenání. Budeme vděčni za zasílání námětů na e-mailovou adresu
jitka.andrysova@postbellum.cz,“ doplnila Jitka Andrysová.
Veškeré aktivity a činnosti
obecně prospěšné společnosti Post Bellum je možné najít na
www.postbellum.cz.
net
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Uzavření ZŠ Vizovice v období epidemie
V úterý 10. 3. po 10. h oznámila v naší ZŠ p. ředitelka Koncerová školním rozhlasem:
„Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 11. 3. 2020
pro žáky uzavřeny všechny školy v České republice do
odvolání. O případných změnách vás budeme neprodleně informovat přes Bakaláře, případně na webu školy.
Po dobu uzavření školy budou žáci dostávat úkoly
a práci od pedagogů přes Bakaláře. Po návratu do školy
bude zadané učivo pro domácí samostudium shrnuto
a považováno za probrané.“
Jistě si každý umí představit, jaké nadšení u žáků nastalo! Mohutný jásot dlouho otřásal naší školou…
Pro nás pedagogy toto rozhodnutí znamenalo velkou
výzvu – všem se náhle zásadně změnil dosavadní způ-

sob výuky. Nebyli jsme si jisti, zda v tak neobvyklé situaci bude možné vše pouze přes web předávat.
Školy jsou už třetí týden zavřeny, děti jsou doma a je
velmi zajímavé číst jejich úvahy o tomto „období epidemie“...většina dokonce končí postesknutím…nevěřili bychom, že by nám škola mohla chybět!
Nezbývá než věřit, že našim žákům přinese tato izolace – toto výjimečné domácí sebevzdělávání i něco
pozitivního…že využijí tento čas smysluplně a budou po
skončení karantény samostatnější a silnější.
S přáním pevného zdraví a hodně sil
S. Mikulčíková
uč. ZŠ Vizovice

Karanténa
Ze začátku karantény jsem si myslela, že to bude v pohodě, že všechno zvládnu. Ale mýlila jsem se.
Už čtvrtý den mě to přestávalo bavit a byla jsem pomalu ve všem ztracená. Najednou bylo moc školy, úkolů, práce doma, všechno se nakupilo a bylo toho moc.
Chtěla jsem jít do školy a chtěla jsem učivo vysvětlit od
učitelů. Potřebuji pomoc třeba s matematikou, která mi
nejde a potřebuji to vysvětlit od učitelky. Rodiče mi s tím
moc nepomohou, protože to sami nechápou. Chybí mi
lidi ze školy, hodně učitelů...,. Chtěla bych napsat už
i nějakou písemku na zlepšení známek. Přece jenom je
skoro duben a pomalu konec školního roku a je potřeba
dohnat známky. Škola pro mě bude hodně důležitá, jak
se do ní vrátíme. Bude moc písemek a dohánění vše-

ho učiva. Proto, když nevím, co mám doma dělat, tak
se učím a přepisuji si zápisy, které nám učitelé posílají.
Dívám se i na videa, která máme třeba ze zeměpisu, přírodopisu nebo matematiky a fyziky. Kdybychom mohli
aspoň s kamarády chodit ven, ale nejde to.
Doufám, že za chvíli vše skončí a my vyběhneme ven,
půjdeme do školy, budeme jezdit na výlety, pojedeme i ten
náš do Ostravy. Bude to ta nejlepší chvíle, až to nastane.
Vyběhneme ven jenom v tričku a budeme si to pořádně užívat.
Zkrátka mi normální život prostě chybí a už chci, aby
byl konec.
Tereza Pšenčíková
8. ročník

Korona-prázdniny
Tyto korona-prázdniny nám začaly 11. března. Byly vyhlášeny kvůli pandemii nového koronaviru. První dny
jsem z většiny strávil venku nebo večerním hraním online her s kamarády.
Hned ve čtvrtek jsem při chytání balónu dostal takovou pecku do pravého palce, že jsem začínal myslet, že
je z něj duha, modrá, zelená už jen červená chyběla. Palec mě bolí doteď a po skoro dvou týdnech s ním stále
nemůžu psát. Na několik dní jsem si udělal klidný režim.
Začal jsem se učit hrát online hru League of Legends.
K této hře mě přivedli spolužáci a začala mě hodně bavit
a konečně jsem si našel něco, co mě zabavilo během
dní strávených doma.
Další dny jsem začal sledovat televizi, což normálně
často nedělám. Sledoval jsem hlavně tiskovky vlády,
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protože nic moc jiného tam nebylo. Po pár dnech se mi
z úkolů na Bakaláři buď začalo dělat špatně, nebo jsem
se náramně zasmál. No, protože ještě nemůžu psát, tak
jsem toho stejně moc do školy neudělal a zasedl k počítači.
Tento víkend jsem doopravdy začal doufat, že se školy otevřou co nejdřív a fakt už mě nebaví sedět doma
a chodit na vycházku do stejného lesa, to opravdu nezachraňuje. Přemýšlím, že si udělám maraton sledování
seriálu Ulice a podívám se na všech 3860 dílů popořadě.
Hrát hry na kompu celé dny mě přestává bavit a mé
duševní zdraví udržují pouze satirické stránky na Facebooku.
Tomáš Kratochvíl
8. ročník
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Základní škola Vizovice
má novou polytechnickou učebnu
Žáci druhého stupně vizovické základní školy mají nově
k dispozici polytechnickou učebnu. Ta má zvýšit zájem
školáků o technické obory, podstatně zlepšit práci s informačními a digitálními technologiemi a rozvíjet klíčové kompetence v technických a řemeslných oblastech.
Investice přišla na téměř 919.000 korun bez DPH, 95 %
částky škola získala z Integrovaného regionálního operačního programu, pět procent město.
„Nová učebna dává žákům možnost, v rámci mimoškolní činnosti, zvyšovat své kompetence v daných
oborech a předmětech. Z povinně volitelných předmětů jde o předmět robotika. Škola tak získala adekvátní
materiální zázemí, a to i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ řekla ředitelka ZŠ Vizovice Radmila
Koncerová.
Kromě dílenských ponků, židlí a skříní, škola zakoupila i nezbytné digitální technologie – tablety, videodataprojektor, interaktivní tabuli, 3D tiskárnu, 3D skener

a robotické soupravy. Co se nářadí týká, tak pro žáky
jsou k dispozici nůžky na plech, kleště, pilky, pilníky i kladívka; pro vyučující pak stojanová vrtačka, soustruh na
dřevo, hoblovka s protahem, pásová i kotoučová pila či
talířová bruska.
net

Jak jsem prožil mimořádné prázdniny
Mám rád prázdniny. Prázdniny znamenají volno, pohodu
a dobrodružství. Tyto prázdniny se ale liší. V celém světě
je pandemie corona viru, která šíří nemoc a strach. Nevím, co to znamená. Zatím jsem se setkal jen s epidemií
chřipky. Spousta lidí neví, jak se v této situaci má chovat. Právě tyto prázdniny jsou výjimečné Nejsou otevřená kina, divadla, stadiony, zábavné parky ani obchodní
centra, jsou zavřené i hranice do všech států. Lidé se
kvůli nákaze nemohou setkávat. Jediné spojení s kamarády, spolužáky i se školou existuje přes internet. Jsou to

vůbec prázdniny? Do školy chodit nemohu, ale učitelé
nám zasílají úkoly díky školnímu webu.
Před pandemií lidé cestovali po celém světě, mohli
si všechno koupit, brali to jako samozřejmost. Pomalu si
uvědomují, že nejdůležitější je zdraví a také, jak moc pro
mně znamená rodina, příroda a pobyt v ní.
Myslím, že tyto prázdniny nám daly ponaučení, ale
i odpočinek.
David Fišman
8. ročník

Vypravování na téma, jak prožívám karanténu
Budík zazvonil v půl osmé. Za normálních okolností bych
už byl na cestě do školy, ale od 12. března je všechno jinak.
Ráno je u nás podivný klid. Nikdo nespěchá, nehledá
klíče či nekřičí, ať si udělám svačinu,… že nestíhá. Je totiž
koronavirová karanténa.
Já nejdu do školy, bratr nechodí do školy, máma nechodí do práce a táta tráví karanténu v Prostějově, kde
spravuje byt.
Na první pohled pohoda, ale ve skutečnosti je to hrůza.
Bakalář se na mě mračí a sypou se z něj na mě domácí úkoly, které ne vždy chápu, hlavně rovnice. Pak musím
ještě pomáhat s domácností, vynést koš, upéct chleba,
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vánočku, zamést dvůr, podat Albertovi učebnice a donést slepicím vodu a zrní. Normálně bych se vymlouval,
že jsem ze školy unavený, že jsme měli atletiku, to ale
teď nemůžu. A co je nejhorší, své kamarády jsem musel
vyměnit za praštěného králíka Buráka, který hlodá kabely (nejradši má ten od vysavače) a už jsme kvůli němu
málem vyhořeli, a za líného kocoura. Ten se jmenuje
Huník a celý den prospí.
Asi bych nikdy nevěřil, že to napíšu, ale těším se do
školy.
Viktor Štefan
8. ročník
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Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
Zrušili nám kroužky, tak šijeme roušky!
Jak jistě víte, po jarních prázdninách jsme přerušili činnost DDM
z důvodu mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento
stav bude trvat do odvolání. Žádné
kroužky ani akce se tak nekonají.
Ihned po vyhlášení nouzového stavu se dobrovolně přihlásily holky
z kurzu šití, že bychom mohly šít
roušky pro organizace ve Vizovicích a všem potřebným. V pondělí 9. března už jsme odevzdávaly
první ušité roušky. Tímto bych moc
chtěla poděkovat za dobrovolnictví a ochotu Anně Olšarové, Radce
Divoké, Veronice Malinové a Jarmile Zatloukalové. Poděkování patří
i ochotným manželům, přátelům
a babičkám, kteří se postarali o děti
a domácnost a dali nám čas šít.
Roušky, které jsme společnými
silami ušily, jsme předaly zlínským
a vizovickým hasičům, sestřičkám
do nemocnic Atlas a Milosrdných
bratří Vizovice. Novorozenecké oddělení KNTB Zlín a také na jeho novorozeneckou část na JIRP (Jednotka intenzivní a resuscitační péče),
kde jsme společně s Nedoklubkem
vytvořily balíčky pro maminky. Další balíčky putovaly do Doteku Vi-
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zovice, Topasu Vizovice, Dětského
domova a Základní školy Vizovice,
Technických služeb města Vizovice, prodavačkám z obchodů Coop,
Enapo a Albert, do ordinací ve Vizovicích, skautům a do Orla. Také
jsme ušily roušky pro město Vizovice a obec Jasennou. Ke konci března se ušilo 2 645 roušek! Děkujeme
za zapojení do šití roušek také paní
Jitce Mazůrkové, Haně Mazůrkové, Pavle Hábové, Marii Jaroščákové, Karolíně Dolinové, Jitce Srbové
a Aleně Kolaříkové.
Další poděkování patří těm, co
nám darovali materiál, ať to byla
látka, tkaloun nebo nitě. Moc to pomohlo! Děkujeme Haně Outratové,
Silvě Kunderové, Zuzaně Pukové,
Editě Lutonské, Editě Kojetínské,
Adéle Kováčikové, Josefu Divokému, Jitce Sieklikové, Janě Hořelkové z galanterie ve Vizovicích, Leoně Barnatkové, Eleně Maňáskové
z Moraviatexu, Petru Vlachovi za
záložník na šňůrky a Petru Smilkovi
za rozvoz materiálu a roušek mezi
organizace! Děkujeme také Jiřímu
a Martině Světlíkovým za darovanou
dezinfekci pro provoz organizace
DDM a Karlu Šolcovi za finanční dar

na nákup materiálu nezbytného pro
šití těchto ochranných pomůcek.
Nyní šijeme pro Vás – veřejnost.
Pokud nemáte vy nebo někdo z blízkých roušku, můžete přijít k DDM,
kde na plotě čekají balené roušky.
Prosím, přečtěte si, jak o roušku pečovat a dodržujte postup.
Z důvodu krizových opatření proti šíření nového typu koronaviru není
od 11. března možná osobní přítomnost účastníků na zájmovém vzdělání v našem školském zařízení. I když
se situace mění ze dne na den, rozhodli jsme se nevyčkávat a vytváříme pro účastníky videa a materiály
na aktivity z domu. Nápady, které
pomohou děti zabavit, rozesíláme
rodičům e-mailem. Plejádu návodů,
jak trávit volný čas doma a zahnat
nudu, naleznete na portálu www.
mitkamjit.cz, který spustilo Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže
České republiky. Naleznete zde nejen naše videa, ale také nápady ze
všech DDM a SVČ z celé republiky.
Podle vývoje situace budeme rodiče kontaktovat ohledně činnosti
DDM.
Yvette Mikesková
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slaví deset let, pomoc nabízí i během
nouzového stavu
Desetileté výročí si letos připomíná
Mateřské a rodinné centrum Beruška Vizovice. Za tu dobu se stalo
neodmyslitelnou součástí města
a nezbytnou pomocí pro řadu rodičů nejmenších dětí. K významnému
výročí a vzhledem ke stále většímu
zájmu o jeho služby, vznikl před pár
měsíci také Lesní klubík pro děti,
kdy děti tráví celý den venku v lese.
Pokud vše dopadne dobře, otevře letos i novou dětskou skupinu
Brouček. Od 16. 3. 2020 je ale centrum zavřené kvůli pandemii nového
typu koronaviru. Přesto i v této nelehké době nabízí pomoc.
„Mateřské centrum jako takové
nefunguje, ale i tak nabízíme pomoc školákům s doučováním a vypracováním domácích úloh či třeba s angličtinou. V současné době
připravujeme i online kroužky pro
děti i maminky. Zároveň chystáme,
až opatření poleví a bude to možné,
otevření naší zahrady i pro maminky
a jejich ratolesti „zvenčí“,“ vyjmenovala zástupkyně ředitelky mateřského centra Dagmar Šimčíková.
Co se samotného fungování Mateřského centra týká, tak za jeho desetileté fungování prošly odbornou
péči pedagožek a chův stovky dětí.
Aktuálně je do něj zapsáno 30 dětí
předškolkového věku, denní kapacita je 12 míst. Na umístění do zařízení momentálně čekají další dvě
desítky dětí.
O dvanáctičlennou skupinku dětí
se vždy starají tři chůvy. Stejně by
tomu bylo i ve skupince Brouček.
„Jsme schopni člověka, který nemá
kvalifikaci a vzdělání, vyškolit, zaškolit v praxi. Můžeme mu proplatit kurz
chůvy. Zaměstnanci tak dáváme
možnost naučit se pracovat s dětmi,
a ještě si zvýšit kvalifikaci,“ upozornila zástupkyně ředitelky mateřského
centra Dagmar Šimčíková.
Na zřízení nové dětské skupiny
centrum získalo dotaci z Evropské-
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ho sociálního fondu z Operačního
programu Zaměstnanost ve výši
950.000 Kč. Problémem se však
staly prostory. Do stávajících nebylo možné z kapacitních důvodů
skupinku Brouček umístit. Žádné
vhodné se ve Vizovicích ani po spolupráci s městem nepodařilo nalézt,
a tak zbývala jen poslední možnost
– vybudovat nové zázemí na vlastní
náklady, a to v ulici Zahradní.
„Doufáme, že stavební řízení dopadne dobře a my budeme moci
přijmout další děti a tím i ulehčit
maminkám při návratu do práce.
V neposlední řadě nabídnou práci
dalším chůvám. V současné době
denně přijímáme žádosti od dvou
tří maminek. Bohužel je ale musíme
odmítat. Nemáme pro ně kapacity.“
řekla Adéla Kovačíková a dodala,
že ve skupince je vždy maximálně
dvanáct dětí od 7:00 do 15:00. Po
dopolední svačince jdou na procházku, vrací se na oběd, pak spí
a po spánku si je přebírají rodiče.
MRC Beruška kromě dětské skupiny nabízí i volnočasové kroužky
pro děti, rodiče a prarodiče s dětmi,
psychologické a logopedické poradenství, jazykové kurzy a doučování
pro školní děti, příměstské tábory a oslavy narozenin v prostorách
centra. Ke všem těmto dlouholetým
službám nedávno přibyl Beruščin
Lesní klubík, který funguje na principu lesní školky každé úterý a středu.
Pravidelným
podporovatelem
MRC Beruška Vizovice je i město
Vizovice. Například letos jeho zastupitelé schválili na provoz Berušky částku 150.000 korun. „Velmi
si jejich pomoci a podpory vážíme.
Bez ní bychom fungovali jen těžko,“
doplnila ředitelka MRC Beruška Vizovice.

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

celostrana

240×180 mm
2 700 Kč

½ strany
117×180 mm
1 400 Kč

87×117 mm
750 Kč
¼ strany

⅛ strany

1/16 strany

87×56 mm
400 Kč

25×87 mm
210 Kč

Bc. Adéla Kovačíková
a Mgr. Dagmar Šimčíková
MRC Beruška Vizovice
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Mateřské centrum Beruška

historie

75 let od konce 2. světové války
Je jaro 1945. Fronta se přiblížila k protektorátní hranici. Partyzánské hnutí rozšířené po celé Moravě i části Čech a jistota postupu Sovětské armády vyvolávaly
mezi nacisty paniku. Krajina Valašska s kopcovitým terénem a lesy tvořila ideální úkryt pro partyzány. Všichni
tušili neodvratný konec války. Německo již vědělo, že je
v bezvýchodné situaci. Přesto, nebo právě proto, nenávist a zloba vůči partyzánskému odporu dosáhla na konci války svého vrcholu.
Na zámku ve Vizovicích se proto usídlila německá
armáda i speciálně vycvičené Jagkomando a počátkem
dubna 1945 byl sem přesunut také stíhací oddíl SS Slovensko s krycím názvem jednotky Josef. Svoji činnost na
severovýchodní Moravě zahájili příznačně.
„Šestnáctého dubna vypálili u Vizovic na pasekách usedlosti F. Vajíka a F. Vaculíka, zastřelili tři muže z rodiny
Vaculíkových, aniž k tomu měli nějaký skutečný důvod.
Závěrečné běsnění nacistů bylo projevem zoufalé snahy
zabránit tomu, aby partyzánské hnutí přerostlo v národní
protifašistické povstání… Pak tedy přišel 18. dubna Zákřov,
19. dubna Ploština, 22. dubna Loučka, 23. dubna Prlov, 29.
dubna Salaš – Vápenice, 5. května Javoříčko…..“
PhDr.Stanislav Biman

Útržky zápisu z kroniky města o konci války ve Vizovicích a jejich osvobození 3. května 1945:
• ●Vizovice byly přeplněny ustupujícím německým vojskem. 1. květen 1945 byl dnem radostného očekávání osvobození…Pršelo celý den…bylo velmi studeno.
Vrcholy Vizovských hor byly zahaleny mlhou. Barák
vůbec nebylo vidět…Odtud se ozývaly nepřetržité výstřely blížící se fronty. Dunění již neustávalo ani v noci
a dne 2. května ještě sílilo. Partyzáni již po několik dní
se zdržovali v bojové pohotovosti v lesích. Obyvatelé
našeho města se připravovali i pro případ, že by došlo
k těžkým a delším bojům u nás. Zajišťovali si bedněním oken sklepní úkryty, potřebné potraviny, zazdívali
zásoby a cenné předměty.
• Dne 3. května ráno velmi brzy ustal obvyklý ranní
ruch… Slušovská ulice byla zatarasena německým
vozatajstvem. Byl to zvláštní den…. V odpoledních hodinách bylo slyšeti dělostřelbu z obvodu Janovy hory.
Byli to Rumuni, kteří souběžně s Rudou armádou postupovali a sváděli boje s Němci po silnici a přilehlých
pahorcích od Horní Lhoty k Zádveřicím.
Vizovjané bojovali při přepadení německých vojsk
severně Újezda. Boj byl prudký a způsobil v řadách
Němců naprostý chaos. Tím byla rozvrácena německá obrana, jejímž úkolem bylo co nejdále zdržet postupující Rudou armádu…Větší část rozbité německé
obrany ustupovala po silnici na Vizovice a menší část
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utekla do prostoru Suchého vrchu. Tato část nebyla
pronásledována. Vizovjané se stáhli do prostoru kóty
553 Ostrý vrch a vrátili se domů až nad ránem.
Ve Vizovicích šlo též o zachránění moderní telefonní ústředny na poště, která měla být podle plánu
Němci při ústupu zničena. Byli k tomu účelu již ustanoveni i vojáci, kteří se dostavili na poštu. Odvážným
rozhovorem s nimi a ještě i dalšími, kteří měli na starosti vyhození mostu u radnice, nedošlo ke zničení
telefonní ústředny.
Sovětští vojáci měli situaci pevně ve svých rukou.
Němci ve střelbě se kryli ve vchodech a vjezdech do
jednotlivých domů…. bylo slyšet… nadávky, které platily Němcům, když se jim nechtělo z jednotlivých úkrytů ve vchodech do domů… V takových případech použili naši sovětští osvoboditelé ručních granátů. Pak
se Němci odhodlali k dalšímu útěku do nejbližšího
vchodu do domu.
Německá vojenská auta odjela směrem ke Vsetínu.
Tím střelba na náměstí již ustala a přenesla se do Slušovské ulice a později k Těchlovám. Na náměstí nastal zvláštní klid, který nás až zarážel. Nevěděli jsme,
co se bude dál dít. V tu chvíli se již vraceli z Chrastěšovské ulice sovětští hrdinové, osvoboditelé našeho
města, kteří pro jistotu prošli Chrastěšovskou ulicí,
by měli jistotu, že ustupující Němci jsou skutečně již
pryč. V tu chvíli se začaly ozývat na náměstí hlučné
výkřik, ale tentokrát projevy velké radosti. To již první
odvážlivci z jednotlivých domů vyšli, aby uvítali osvoboditele a dále přicházeli na náměstí naši hrdinové
partyzáni, účastníci osvobozovacích bojů ve městě.
V 21.15 hodin vyšli jsme na náměstí. To již měli obsazené partyzáni.
• Dne 4. května 1945 byl nádherným májovým dnem.
Po několika dnech nevlídného počasí se obloha vyjasnila a krásně svítilo slunce. Do Vizovic přijížděly
další nové sovětské oddíly, především zásobování
vojska. Používali i koňských potahů, a to i civilních….
K oficiální oslavě osvobození města Vizovic sovětskou armádou došlo v 10 hodin dne 4. května 1945 na
Hlavním náměstí. Zahájil je František Halíř. Promluvili na ní dva ruští majoři, velitel partyzánů Petr Buďko
a starosta města Dr. Albert Bervid. Proslovy byly občany živě aklamovány. Po nich všichni shromáždění
zazpívali volně a svobodně naši drahou státní hymnu.
V průběhu slavnosti dostavili se na náměstí partyzáni.
• ●Dne 5. a 6. května 1945 i v dalších dnech byly čištěny
lesy v okolí Vizovic. Bylo při tom zajato přes 60 Němců, kteří byli pak předáni Rudé armádě. Konečný stav
partyzánského praporu Vizovic byl začátkem května
1945 400 mužů, 2 lékaři, 1 ošetřovatelka.“
Jaroslav Zetěk,
kronikář města v letech 1940–1945,
odborný učitel ve Vizovicích
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Po dobytí Berlína a sebevraždě Adolfa Hitlera německá
vojska 8. května 1945 kapitulovala a v Evropě nastal konec světové války. Definitivní konec II. světové války byl
však ustanoven až 2. září 1945. Předcházelo mu vyhlášení války Japonsku tehdejším Sovětským svazem, svrhnutím atomových bomb Američany na japonská města
Hirošimu a Nagasaki a kapitulace Japonska. Následně
v říjnu 1945 započal svoji činnost Mezinárodní vojenský
tribunál a v norimberském procesu soudil hlavní představitele nacistického Německa…. II. světová válka, nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva, trvala 6 let a jeden
den. Dle odhadů v ní zahynulo až 80 milionů lidí – vojáků, vězňů i civilistů. O život přišli nejen v boji, ale také
následkem hladu a řady nemocí.
Ve Vizovicích bylo 63 obětí okupace. 3 občané odbojové organizace Obrana národa, dva padlí z Vizovic, kteří působili v zahraniční armádě, 49 příslušníků zdejších
židovských rodin, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Devět partyzánů padlo v osvobozovacích bojích.
Přišel vytoužený mír…..
„Připomeňme vždy dětem svým,
že padli jsme za svobodu drahé vlasti.“
(nápis nad vchodem do kapličky na Ploštině)

„Hlásit se k hodnotovému odkazu těchto let…. Znát minulost a mít o ní zcela konkrétní povědomí….. Protože je tragédií národa ztratit desetitisíce svých nejlepších lidí v boji
za rodící se nové myšlenky a za národní svobodu, ale bylo
by snad ještě větší tragédií pro současné i příští generace
žít ve státě zbudovaném na těchto obětech a nevědět ani
zač a jak ti padlí bojovali.“
PhDr.Stanislav Biman,
z knihy Ploština, vydáno r. 1990
Alena Hanáková
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100. výročí narození

parašutisty
npor. Ivana Kolaříka

Dne 22. 3. jsme si připomněli 100 let od narození nadporučíka aspiranta Ivana Kolaříka, jehož životní osud je
spjat také s městem Vizovice.
Ivan Kolařík se narodil 22. 3. 1920 ve Valašském Meziříčí. Otec byl učitel hluchoněmých, matka v domácnosti.
Starší bratr Jiří byl lékařem ve zlínské nemocnici. V roce
1939 maturoval na reálném gymnáziu v rodném městě a nastoupil ke studiu na lékařské fakultě v Brně. Po
uzavření vysokých škol se rozhodl pro odchod do exilu.
V lednu 1940 společně s několika kamarády přešel na
Slovensko, dále přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii do Francie. V březnu 1940 byl zařazen do I. pěšího pluku čs. zahraniční armády. Prošel boji ve Francii
a po jejím pádu byl evakuován do Anglie. Zde byl zařazen
ke 2. rotě l. pěšího pluku. V dubnu 1941 byl po absolvování školy pro poddůstojníky povýšen do hodnosti svobodníka. V srpnu téhož roku byl vybrán pro výcvik k plnění
speciálních úkolů ve Skotsku. Do března 1942 absolvoval základní sabotážní kurz, parakurz a po povýšení na
desátníka aspiranta i kurz útočného boje. V té době byl
s nadporučíkem Adolfem Opálkou a rotným Karlem Čurdou vybrán a zařazen do skupiny Out Distance.
Operace Out Distance byl krycí název operace připravené Ministerstvem národní obrany exilové československé vlády v Londýně. Byla to sedmá operace v řadě
v rámci zvláštní skupiny D při Ministerstvu národní obrany a první, která měla diverzní charakter.
Jejím úkolem byla sabotáž v plynárně v Praze-Michli,
doprava náhradní vysílačky Rebecca domácímu odboji
a kódovací klíč pro skupinu Silver A. Skupina poté měla
dál působit v odboji, například navádět spojenecká letadla na cíle pomocí radiomajáku Eureka.
Skupina byla 28. 3. 1942 vysazena u Ořechova poblíž Telče. Seskok provázela od samého začátku smůla. Při zahlazování stop výsadku ztratil Ivan Kolařík své
falešné doklady na jméno Jan Krátký z Ivančic, v nichž
měl vsunutou fotografii své dívky, Milady Hrušákové,
s napsaným věnováním. Při seskoku také došlo ke zranění velitele skupiny Opálky a jeden z kontejnerů s materiálem se vůbec nepodařilo najít.
Parašutisté byli nuceni zakopat padáky i s radiomajákem a rozešli se spolu po záchytných adresách. Domluvili se, že se opět sejdou na inzerát, který bude v listu
Národní politika nabízet prodej Česko-německého slovníku.
Ivan Kolařík odjel k rodičům do Valašského Meziříčí,
navštívil i rodinu své dívky. Netušil, že jejich seskok byl
mezitím prozrazen a že Gestapo má v rukou jak jeho falešný průkaz s fotkou jeho milé, tak i jejich padáky, dokonce i ztracený kontejner s operačním materiálem.
Gestapu netrvalo dlouho a vypátralo jak adresu Mi-
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lady Hrušákové, tak i pravou Kolaříkovu totožnost. Byl
vydán zatykač s jeho fotografií a pravým jménem. Po
zatčení rodinných příslušníků a širokého příbuzenstva
obou rodin se stává štvancem. Krátce se skrýval u svého
bratra, lékaře ve Zlíně. Odtud odešel v dopoledních hodinách dne 1. 4. 1942 do Vizovic. Aby neprozradil utajované skutečnosti a neohrozil své blízké, rozhodl se toho
dne ukončit život a v Nádražní ulici požil cyankáli.
Jeho tělo bylo převezeno do místní nemocnice, kde
primář MUDr. František Lapeš už jen konstatoval smrt.
Pohřben je na Lesním hřbitově ve Zlíně. Stal se tak vůbec první obětí z řad parašutistů vysazených do Protektorátu Čechy a Morava.
Celá rodina Ivana Kolaříka byla popravena, stejně
tak i jeho dívka Milada Hrušáková s rodinou při druhém
stanném právu ve dnech 23. 5. až 3. 7. 1942 na popravišti
ve dvoře Kounicových kolejích v Brně.
Po válce byl Ivan Kolařík in memoriam povýšen do
hodnosti kapitána pěchoty v záloze. Byl vyznamenán
Československým válečným křížem a vojenskou medailí se štítkem Francie a Velké Británie. Ve vojenském muzeu v Praze je jméno Ivana Kolaříka uvedeno v seznamu hrdinů 20. století mezi jmény Jozefa Gabčíka, Jana
Kubiše, Josefa Valčíka, Adolfa Opálky, Jaroslava Švarce,
Jana Hrubého a Josefa Bublíka – parašutistů a kamarádů, kteří padli v boji v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde se po atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha ukrývali.
Svým hrdinstvím Ivan Kolařík i ostatní parašutisté
beze zbytku naplnili odkaz T. G. Masaryka, podle kterého se stát udržuje těmi idejemi, na kterých vznikl.
Pamětní deska tohoto parašutisty je od roku 2012
umístěna na budově Sokolovny.
Zuzana Štalmachová
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Vařákovy paseky

Připomínka 75. výročí osvobození naší vlasti
75. výročí osvobození naší vlasti
od nacistické okupace si můžeme připomenout na Naučné stezce Vařákovy paseky, která začíná
u vlakového nádraží v Horní Lidči
a končí v Lidečku. Trasa naučné
stezky, dlouhá 16 km, se skládá
z několika na sebe navazujících
značených turistických tras. Je zde
celkem 15 zastavení, která informují návštěvníky o přírodě a historii
celé oblasti.
Na Valašsku vznikla po vymýcení jedlo-bukového porostu osada
Vařákovy paseky, když si zde Martin Vařák z Pozděchova před rokem
1870 postavil chalupu č.p. 113. Při
sčítání lidu v roce 1910 zde byly již
čtyři usedlosti s celkem 26 obyvateli. Příjmení všech bylo Vařák, protože všechny hlavy rodin byli synové
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prvního obyvatele pasek Martina
Vařáka. V následující třiceti letech
se počet chalup rozrostl na deset.
Pasekáři hospodařili na nepřístupných pozemcích a žili skromně. Živit
se v době války bylo ještě těžší, protože museli odevzdávat německým
okupantům povinné odvody zemědělských produktů. Na přelomu let
1944 a 1945 navíc živili partyzánské
jednotky, které se po Slovenském
národním povstání přesunuly na
moravsko-slovenské pomezí. Po vypálení Ploštiny (19. 4. 1945) a Prlova
(23. 4. 1945) se počet partyzánských
jednotek v tomto prostoru ještě
zvýšil. Na následky bití při výslechu
Němci tak zemřel 23. 4. 1945 Tomáš
Vařák z č. p. 81. Dne 1. května 1945
instaloval při útěku německý radiotelegrafický oddíl na Vařákových

pasekách vysílačku. Po nešťastném
útoku partyzánů na čtyři německé
vojáky a předchozím zastřelení tří
dalších, byly 6 dní před koncem války, 2. května 1945, Vařákovy paseky
obklíčeny a osm z desíti chalup vypáleno. Poté vojáci čtrnáctičlennou
skupinu místních odvedli do Valašské Polanky, kde začalo vyslýchání
a bití. Karel Vařák, František Žák, Jan
Polčák a Růžena Šopová byli odvezeni do nedaleké obce Hošťálková
a popraveni.
Trvalou vzpomínkou na tyto události je památník umístěný přímo na
Vařákových pasekách.
Tuto turistickou trasu vřele doporučujeme všem jako poučnou
a zdraví prospěšnou procházku.
Pracovnice DK Vizovice
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Novorozené děti kradou rády divoženky
podvrhujíce za ně svoje netvory

O životě lidu valašského na Vizovsku dalo by se s malými obměnami říci totéž, co napsali jsme o životě lidu na
Klobucku. Odkazujíce proto k obšírnější studii své v knize věnované okresu Klobuckému, tuto jen stručněji pro
úplnost o lecčems zajímavém se zmíníme.
Při narození dítěte bývaly některé zvyky, které se zachovaly dosud u našeho lidu.
Šestinedělka, zastřena jsouc plachtou koutnou, úplných šest neděl vyležela; měla při sobě svěcenou vodu,
svěcenou křídu a svěcený růženec, aby k ni zlí duchové neměli přístupu. Nesměla ani nahlas mluviti nebo
na někoho volati. Po úvodě mohla už po domě choditi
a všecky práce konati, ale po slunce západu nesměla
prahu překročiti a ukázati se prostovlasá.
Novorozené děti kradou rády divoženky podvrhujíce za ně svoje netvory. Proti tomu jsou různé pomocné
prostředky, ponejvíce věci svěcené. Křtiny se obyčejně
neslavívají; nyní je odbývají jen buchtou a kávou. Za to
dosud jsou ve zvyku bohaté ‚krmaše‘, hostiny po úvodech šestinedělek.
Svatební obřady a zvyky jsou na Vizovsku pěkné.
Svatba tu má ráz veselý, národní a při tom i vážný, náboženský a nepřeháníme, díme-li, že dosavadní způsob, jakým se tu svatby slaví, jest pěkným odkazem po
bývalých písmácích. O tom svědčí zvláště četná říkadla
a biblické proslovy.
Chasa ženivá se tu poměrně brzy, jak si jen odbude
vojnu. Zasnoubení odbývá se krátce výměnou prsténků.
Věno a poměry majetkové vůbec domluví mezi sebou
rodiče snoubenců. Začasté se provede i zápis gruntovní
aneb učiní svatební smlouva.
Po vyjití třetí ohlášky zve se na svatbu. Svatby se konají z pravidla v úterý. Zvaní obstará starosvat s mládenci. V den svatby sejdou se hosté v domě ženichově, kde
je odpros ženicha od rodičů. S hudbou a zpěvem jde se
pak do domu nevěsty na ‚zásedku‘. Zde se střídají řeči
družbovy s otázkami řečníka (zásedky), které jsou rázu
biblického, zejména v domech evangelických. Po vydání nevěsty a dobré snídani a požehnání rodičů jde se do
kostela.
Družky jsou často v kroji. Ženský kroj se tu a tam zachovává. Mládenci mají prostý šat černý, sváteční. Za
kloboukem mají zvoničky (kytice) a rozmarýn, v ruce
hůlky s fábory, rovněž starosvat je tak vyšňořen. Starosvatka sprovází nevěstu až k oltáři.
Po zdávce jde se na oběd. K obědu se strojí polévka
s lokšemi (nudlemi), zelí, placková máčka, maso kolikerého druhu, koláče. Za nápoj slouží pivo i kořalka. Před
jídlem a po jídle se zpívá nábožná píseň a družba se
modlí. Při jídle střídají se zpěvy družiček, nové léto, sbírá
se na nevěstu, na družbu i na kuchařky. Když jde nevěsta za ženichem do jeho domu, veze se na voze vše, co jí
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patří: peřiny, přeslice, truhla a různé domácí i hospodářské náčiní. Starosvatka s družkami sedí na voze a zpívají.
Poctivá nevěsta mívá koláč, který všelijak ozdobený
v hospodě o půlnoci se kolem nosí za hlučného zpěvu
a hudby, načež po družbově řeči následuje ‚čepení‘. Koláč se pak rozkrájí a starosvatka rozdává hostům.
Svatby se slaví hlučně; trvají jen jeden den, dříve třeba dva až tři dny. Mládež se při tom baví i tancem. Taneční rej zahájí mládenci.
Tance se tančí kolové; čtverylka a beseda na venkově
známa není. Sem tam pro obveselení i nějaký pár dá si
sólo a zatanči čardáš. Muzika bývá domácí.
Bitky při svatebních muzikách nebývají; aspoň nynější
mládež baví se slušnějším způsobem.
Závitky ve věnci k oltáři nejdou; u evangeliků ani
družky závitku k oltáři nevyprovázejí. Svatba je jednodušší, nebývá při tom tolik říkadel.
Zvyky při úmrtí. Umřelo-li dítě, nesmělo se jeho jméno dáti následujícímu přírůstku do rodiny: umřelo by
i druhé. Po posledním dechu nebožtíkově otvírají okna,
aby dušička mohla odletět. Při výnosu rakve dospělého
nebožtíka klepnou třikráte o práh nebo o veřeje dveří:
nebožtík loučí se se svým dosavadním obydlím.
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V nemoci volá lid málokdy lékaře; pomáhá si sám,
jak rozumí a jak mu dobří lidé poradí. Od smrti beztak
léku není a mladý může, kdežto starý musí. Proto má
lid množství pověrečných léků, z nichž některé, pokud
zakládají se na silách přírodních a na zkušenosti sta příklady osvědčené, jsou dobré, jiné pověrečné a škodlivé.
Na našich dědinách žijí zažehnávači a zažehnávačky,
zaklínači a zaklínačky, ale ženské se tajnému umění lékařského více věnují.
Nejlépe se daří těm, kdož zabývají se léčením ‚statku‘,
protože náš rolník svému dobytku a jeho zdraví věnuje
mnohdy větší péči, než zdraví vlastnímu.
Ale náš lid má pevné zdraví, je otužilý, silný a statný
a nemoci se tak brzy nepoddá.
Vlastivěda Moravská,
II. Místopis Vizovský okres Vácslava Peřinky
Zpracoval Richard Jaroněk
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Televarieté

Magické datum 22. 2. 2020 dokázalo vrátit čas…
Na plese ZŠ Vizovice, který pořádal
Nadační fond Pastelka, jsme se ocitli v sedmdesátých letech 20. století.
A nejen to… Dokonce jsme byli přítomni živého přenosu vysílání. A navíc vysílání ne ledajakého…
Ve Vizovicích se vysílal hudebně zábavný pořad TELEVARIETÉ…
s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem
Dvořákem (nebo s Jiřinou Dvořákovou a Vladimírem Bohdalem?)
Nechyběl ani legendární Balet Československé televize, který na úvod
zatančil blues na hit Karla Gotta
Je jaká je. Zábava gradovala vystoupením varietních umělců např.
z Polské lidové republiky – kouzel-
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níka Macieje Randyska, který před
více než 300 diváky předvedl velmi
náročné kouzlo, a to kouzlo levitace. Médium vydrželo levitovat ve
vzduchu dokonce několik vteřin!!!
Dvakrát za sebou!l! Akrobati metali kozelce a medvěd na koloběžce
udivoval publikum!!!
Pak se stalo něco naprosto neuvěřitelného. Do naší socialistické
vlasti zavítali umělci ze Západního
Německa a ze Švédska. Na pódiu
se nejprve objevila fenomenální
kapela ABBA a po ní to v neuvěřitelném černošském rytmu rozjeli
BONEY M!!! Vše opět za doprovodu Baletu Československé televize.

V deset večer už parket byl k prasknutí plný rozdováděných tanečníků.
Kapela alias televarietní orchestr
MARATÓN Band nenechal nikoho
chladným, ale obdiv získalo i úvodní saxofonové kvarteto pod vedením pana učitele Slavíka ze zlínské
ZUŠ, které u vstupu vítalo návštěvníky.
Atmosféra byla úžasná. Nezapomenutelný večer nejen pro letošní
deváťáky, ale doufáme, že i pro jejich rodiče. Pro nás učitele stoprocentně.
Za NF Pastelka
Helena Návratová
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Městská knihovna
Josefa Čižmáře informuje

Ptáte se, co vám mohou knihovny nabídnout, když jsou
zavřené? Fyzické knihy vám sice domů nepůjčíme, ale je
zpřístupněno množství elektronických zdrojů, které můžete zdarma a legálně číst, sledovat a poslouchat online
na svých domácích počítačích nebo na svých čtečkách
a mobilních zařízeních.
Pracovníci Moravské zemské knihovny, Digitální
knihovny.cz a Moravské zemské knihovny spustili webového průvodce https://protiviru.knihovny.cz, kterým
čtenářům chtějí usnadnit hledání i výběr literatury. Na
své si přijdou ti, co hledají zdroje pro své diplomové
práce, rodiče, jejichž děti se doma již nudí nebo všichni
ostatní, kteří přišli o přístup ke klasickým knihám. Studenti vysokých škol zde najdou odkaz i na dočasně
zpřístupněné digitalizované fondy Národní knihovny ČR
a Moravské zemské knihovny, které byly dosud dostupné jen ze studoven. Můžete vyhledávat i pod hastagem
#KnihovnyPROTIviru na sociálních sítích.
Ti z vás, kteří nemají přístup k počítačům, notebookům
a chytrým telefonům, zkuste se vrátit ke čtení starších
knih, které doma objevíte. Ať již sáhnete po knize, kterou
jste již četli nebo kterou si stále odkládáte „na potom“.
Možná si při čtení vzpomenete, kdy jste knihu četli, co se
v té době dělo okolo vás, vrátíte se zpět v čase.
Naše knihovna pro vás zpracovává i nadále nové
knihy, jejich tituly i anotace si můžete přečíst na našich
stránkách www.knihovnavizovice.cz – on line katalog
– novinky od data. Do odvolání jsou prostory knihovny
uzavřeny, ale můžete s námi komunikovat prostřednictvím mailu. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.
Věříme, že vše společně zvládneme a těšíme se na opětovná setkání s vámi u nás v knihovně
Mgr. Blanka Krejcárková
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vzpomínáme

Vzpomínáme
V červnu to bude 16 let, kdy nás opustil otec a dědeček pan
František Schreiber.
Za vzpomínku děkuje syn Milan s rodinou.

Vzpomínka
31. 3. 2020 uplynul smutný rok, co nás navždy opustil náš drahý Laďa Macek.
Děkujeme všem, kteří jste na něj nezapomněli a tiše vzpomínají s námi.
Rodina Mackova, Kutějova a Fitzova.

kultura

Osobnost v hudebním klubu Vizovice

MUDr. David Rumpík
Mimořádný klubový večer potřebuje mimořádného hosta. A takového
jsme měli v Hudebním klubu DK ve
Vizovicích dne 20. 2. 2020. MUDr.
David Rumpík je ředitelem Kliniky
reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně – Tomášov. Od r. 2001
je to privátní zdravotnické zařízení,
které se specializuje na komplexní diagnostiku a léčbu neplodnosti
žen i mužů. Provádí všechny techniky asistované reprodukce a je
vyhledávanou klinikou pro klienty
z celého světa.
Sledovali jsme poutavé vyprávění s promítáním, které dokumentovalo cestu absolventa medicíny
k vybudování soukromé kliniky.
Začátek pořadu nemohl začít jinak,
než přiblížením historie budovy známé jako Tomášov, kterou vybudoval
Tomáš Baťa pro mladé muže, ze
kterých se na elitním učilišti stávali

schopní manažeři, vedoucí a ředitelé pro filiálky fy Baťa pro celý svět.
A tady vznikla paralela pro špičkovou světovou kliniku, kterou MUDr.
D. Rumpík ve svých 30 letech ve Zlíně vytvořil.
Hudební klub vždy představuje
hudbu, kterou přinese autor – začali
jsme Jimi Hendrixem, přes hudbu
k inscenaci Balada pro banditu, skupinu Folk Team a Roberta Křesťana.
Jelikož studoval a praxi začal v Brně,
tak výběr brněnské hudební scény
byl zásadní.
Nelze zprostředkovat spoustu
zajímavých informací o problematice a činnosti kliniky pro úspěšnost
umělého oplodnění. Návštěvníci
HK byli nadšeni z autorovy odborné a vypravěčské prezentace, závěr
večera byl plný otázek a odpovědí.
Nakonec měl MUDr. David Rumpík připravenou diváckou soutěž

s otázkou: Jaká je dle WHO v současné době u mužů norma pro
počet spermií v 1ml….? (15 miliónů
spermií). Dvě dámy, které se nejvíc
přiblížily, dostaly vitamínový přípravek … pro muže.
Jan Imrýšek

Všechny akce jsou do odvolání zrušeny. V současné době jednáme o možnosti přesunu alespoň některých akcí
do náhradního termínu v období podzimu 2020 nebo jara 2021. Peníze za vstupné na již zrušené představení
vám budou vráceny po ukončení karantény v místě zakoupení. Vstupenky u přeložených akcí, jako je např.
koncert skupiny The Backwords, budou i nadále platné. Všechny informace najdete na vývěskách, webových
stránkách a facebooku Domu kultury a prostřednictvím Vizovských novin.
Pracovnice DK Vizovice

Koncert kapely The Backwards – změna termínu
Na koncert známé košické skupiny The Backwards si můžete zajít
do Domu kultury Vizovice v novém
termínu, 22. září 2020 v 19 hodin.
Prodej vstupenek na tento koncert
bude i nadále pokračovat. Jestliže
má někdo již zakoupené vstupenky
a nový termín mu nebude vyhovovat, budou mu po ukončení karantény vráceny peníze v místě nákupu.
V případě, že žádáte vrácení peněz
z online prodeje, napište na email:
infocentrum@dkvizovice.cz.
Košická skupina The Backwards
začala svou kariéru v roce 1995 původní tvorbou, poté následovalo

Vizovské noviny 02/2020

spontánní rozhodnutí věnovat se
hudbě své nejoblíbenější skupiny
Beatles. První koncertní vystoupení
se odehrálo v září 1996.
Úspěchy na sebe nenechaly
dlouho čekat. Nejvýznamnějším
a nejzásadnějším bylo vítězství na
Světovém Beatlefestu v New Yorku
v roku 1998, kde za sebou nechali
celou konkurenci – 36 kapel z celého světa. Beatlefest v New Yorku
kapela překvapila vítězstvím podruhé v březnu 2003. Po pěti letech
se “obhájci titulu z roku 1998” opět
zúčastnili Světového Beatlefestu
a opět za ohlušujícícho řevu fanouš-

ků i silné konkurence čítající tentokrát 44 kapel získali první místo.
Backwards také ztvárnili Beatles
ve
stejnojmenném
divadelním
představení na Nové scéně v Bratislavě. Tam se dočkalo více než
stovky repríz. V podobném projektu
„Brouci“ – muzikálovém představení inspirovaném Beatles – účinkovali také v pražském Divadle Spirála. Dalším projektem bylo v roce
2003 hudebně-taneční představení
Beatles na scéně Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě.
Pracovnice DK Vizovice
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