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Radosti i starosti z Chrastěšova
Příměstské tábory 2021
Rudolf Stillfried – zakladatel hasičů
Pošťácké příběhy
Vizovické zámecké kulturní léto A. Háby 2021

inzerce

VaK
Zlín
fakta a zajímavosti
Významné projekty:
Lukoveček připojen na vodovod
Rekonstrukce ČOV Kašava
Rekonstrukce ČOV Luhačovice

Dodáváme
600 litrů vody
za sekundu

100 miliónů Kč
do infrastruktury
v roce 2021

Celoroční
pitný režim
90 Kč/osoba

Cena za kubík
vody je cca
3 piva

Vyrábíme
7 500 000 000
litrů vody ročně

Špičková kvalita
vody zajištěná
unikátní technologií
aktivního uhlí

Krizové a manažerské
centrum HUBGRADE®
centrum významně zvýšilo
efektivitu řízení vody
v regionu

Skryté úniky vody
hlídá nejmodernější
technologie, která
mj. hledá vodu
na Marsu

Slon vypije klidně
150 litrů denně

Kohoutková voda
je cca 100x levnější
než voda balená

Cena vody
ve Zlíně je 3 koruny
pod průměrem
ceny v ČR

Kubík vody
vám vystačí
na sprchování
skoro celý měsíc

Veškerá technologie,
trubky, vodojemy,
čerpací stanice jsou
v majetku měst a obcí

Máme 2 500
kilometrů potrubí
a 200 objektů

Více než
170 000
odběratelů
pitné vody

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
www.facebook.com/vakzlin
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Vizovice, Masarykovo náměstí – konec 50 let 20. století (soukr. archív P. S.)

Vážení občané,
na svém únorovém zasedání schválili
vizovičtí zastupitelé rozpočet města Vizovice na letošní rok 2021. Ten počítá
s výdaji ve výši zhruba 138,6 milionu
korun a příjmy ve výši 103,2 milionu korun. Na krytí záporného rozdílu
budou použity peníze z přebytků hospodaření z minulých let a také dlouhodobý bankovní úvěr, který je možné
čerpat na investice na základě uzavřené
smlouvy.
V rozpočtu byly výrazně sníženy
očekávané příjmy, omezily se tak také
některé výdaje.
I přes současnou složitou situaci však rozpočet na rok 2021 počítá
s mnoha investicemi, které povedou
k dalšímu rozvoji města.
Částka 10,5mil. Kč je vyčleněna na
rekonstrukce, modernizaci či větší
opravy místních komunikací, chodníků a parkovišť ve městě. Jako každý rok
se počítá také s investováním do zázemí
našich školských zařízení. V základní
škole bude pořízena nová vzduchotechnika do školní kuchyně, která ulehčí a zpříjemní práci kuchařkám a také
všem strávníkům v jídelně. Do rozpočtu se zahrnula také velká investice do
přístavby mateřské školy ve výši 14 mil.
Kč, na kterou by se případně mohl čerpat investiční úvěr. O této investici do
mateřské školy a její konečné podobě
však ještě není rozhodnuto a bude se
o ní dále jednat. Do rozpočtu byly zahrnuty také prostředky na zpracování
projektové dokumentace na vybudová-

ní vodovodu v místní části Chrastěšov.
V jarních měsících se bude dokončovat
pumptrackové hřiště na Janově hoře,
areál Domu dětí a mládeže se dočká
nového oplocení, počítá se také s doplňováním zázemí stávajících dětských
hřišť.
Investovat se dále bude také do
oprav a modernizace bytového a nebytového fondu města, nemalé prostředky
pak budou vynaloženy také na protiepidemická opatření.
V rozpočtu jsou také zahrnuty
schválené dotace, a to pro místní fotbalisty – spolek SK Vizovice, na činnost
ve výši 250 tis. Kč a na zakoupení nové
sekačky ve výši 190 tis. Kč, dále dotace
pro Římskokatolickou farnost na opravu lavic a rekonstrukci elektroinstalace
v kostele sv. Vavřince ve výši 240 tis. Kč,
dotace na činnost Mateřského a rodinného centra Beruška ve výši 200 tis. Kč,
dotace pro spolek Janův hrad Vizovice
na pokračování revitalizace objektu Janova hradu ve výši 235 tis. Kč, provozní
dotace pro spolek TJ Sokol Vizovice ve
výši 50 tis. Kč a také dotace pro Vizovjánek na spolufinancování nákladů
na účast jejich členů na mezinárodním
festivalu v Mexiku.
Vážení občané, pevně věřím, že
i přes složitou ekonomickou situaci se
nám podaří většinu z plánovaných investic realizovat a i v tomto roce posunout rozvoj města zase o kousek dál.
Silvie Dolanská, starostka

Vážení čtenáři,
pojďte s námi tvořit naše Vizovské noviny. Máte námět na článek, dotaz do ankety zastupitelům, staré fotografie, texty nebo informace, které by mohly zajímat i další čtenáře? Za vaše náměty, zaslané na kontaktní e-mail Vizovských
novin, předem děkujeme.
red
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z radnice

Mezi zastupiteli – anketa pro zastupitele města na aktuální téma

Jak hodnotíte schválený rozpočet města
na rok 2021 a jaký výdaj ve schváleném
rozpočtu města považujete za nejdůležitější?
Jsem rád, že se podařilo schválit rozpočet, který je v příjmech konzervativní.
Připravoval se od podzimu 2020, kdy
jsme si možná mysleli, že vlivy COVIDu brzy skončí. Máme duben 2021 a situace české ekonomiky je stejná, tzn.
60% zdroje HDP v podstatě čtvrtý měsíc stojí, daňový balíček přinesl peníze
zaměstnancům a ubral státu, tedy i obcím. Protože jsem optimista, chci věřit,
že skutečný příjem města v roce 2021
může být jen lepší, než je rozpočtováno. K výdajům města bych chtěl říci, že
za nejdůležitější považuji, že zůstaly zachovány a nekráceny všechny příspěvky a podpory, které město v minulosti
nastavilo a zavedlo (ZŠ, MŠ, DDM,
Technické služby, spolky a zájmové organizace,…). A zůstal i solidní objem
financí na investice.
Jaroslav Kulhánek
Při sestavování letošního rozpočtu
jsme byli hodně opatrní a obezřetní.
Příjmová stránka rozpočtu je v daňových příjmech velkou neznámou. Ráda
bych touto cestou poděkovala paní Evě
Kubíčkové, vedoucí finančního odboru
a členům finančního výboru za přípravu a spolupráci při tvorbě rozpočtu.
A jsem velmi ráda, že se nám i přes propad daňových příjmů, podařilo schválit
investice ve výši 35 mil. Kč. Důležitou
investicí je dostavba, vestavba či přístavba mateřské školy.I když je dnes
již jasné, že realizace zatím ještě v letošním roce neproběhne, tak věřím, že
v tom roce příštím už stavět začneme.
Silvie Dolanská
Rozpočet pro rok 2021 je navržen
jako schodkový. Je však kryt přebytky
z předcházejících let a také nevyčerpaným zůstatkem z investičního úvěru,
který měl v případě úspěšné dotační
žádosti sloužit k rekonstrukci koupaliště. S takto navrženým rozpočtem jsem
souhlasil a také pro něj hlasoval. Líbí se
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mi, že výdaje jsou stejně jako u rozpočtů z předchozích let rozprostřeny poměrově do všech oblastí – komunikací,
sportovišť, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, bydlení, ochrany životního
prostředí, sociálních služeb, záchranného systému atd. Myslím si, že se jedná
o spravedlivý přístup. Starší spoluobčané uvítají opravený chodník a nevyužijí
pumptrack, mladí to mají naopak. Jako
nejdůležitější výdaj vidím investici do
mateřské školy, která má řešit nevyhovující současnou situaci, kdy prostory,
kterými v současnosti školka disponuje,
nevyhovují stále se zvyšujícím požadavkům na umísťování dětí. Na závěr
si jako zaměstnanec ZŠ Vizovice neodpustím zmínit i investici do nové vzduchotechniky ve školní kuchyni.
Jindřích Návrat
Stejně jako v minulých letech je i letošní rozpočet schodkový. Do letošního
rozpočtu bude zapojen i dlouhodobý úvěr ve výši dvou desítek milionů,
který byl původně počítán na realizaci jiného konkrétního projektu, který
se zatím výhledově nebude realizovat.
V letošním roce bude probíhat řada
menších i větších investic, které budou
sloužit k rozvoji našeho města. Pravděpodobně největší investicí by měla být
plánovaná realizace přístavby Mateřské
školy ve výši téměř 14 milionů, která
je jistě žádoucí. Vzhledem k tomu, že
se jedná o dlouholetý projekt a je již ve
finální fázi před realizací, tak za svoji
osobu se domnívám, že se mohlo v minulosti diskutovat i o jiném technickém
řešení v kontextu s hygienickými a bezpečnostními předpisy za možná nižší
investice, například rekonstrukce podkroví stávající budovy.
Roman Persun
Schválený rozpočet města na rok 2021
považuji za dobře zpracovaný v rámci
možného a v rámci měnící se ekono-

mické reality, kdy rozpočtové příjmy
mírně klesají. Rozpočet je proto sestavený dle zásady opatrnosti, kdy členové
finančního výboru očekávají další zpomalení rozpočtových příjmů. Nelze říct,
který letošní výdaj je nejdůležitější, neboť všechny položky mají svůj význam
a přínos pro obyvatele našeho města.
Bohužel ani letos náš rozpočet nepokryje všechny investiční potřeby města, které by zastupitelé rádi realizovali. Osobně
bych uvítal, kdyby se nám podařilo vybudovat dopravní terminál související
s rekonstrukcí vlakového nádraží a také
stavbu cyklostezky, která naváže na tu
vedoucí od Lípy a Zádveřic. Ale to jsou
záměry do budoucích rozpočtů.
Martin Déva
Vzhledem k celkové ekonomické situaci a propadům daňových příjmů jsem
ráda, že byl již v počátku roku 2021
rozpočet města schválený. Ze schváleného rozpočtu je zřejmá snaha zastupitelů podporovat rozvoj města v maximální možné míře, kterou finanční
situace umožní – komunikace, chodníky, parkoviště, investice do školských
zařízení, životního prostředí, sportu či
kultury… Pro mě je důležité, že ve výdajové části rozpočtu jsou zapracovány
finanční prostředky na realizaci řady
investičních akcí, stejně jako podpory
a příspěvky spolkům a organizacím.
Z velkých investičních akcí je prioritou
zvětšení prostor mateřské školy – příprava s následnou realizací v roce 2022.
Alena Hanáková
Rozpočet jako vždy je dílem kompromisu. Jako člen rozpočtového výboru
bych rád viděl menší rozdíl mezi příjmy a výdaji, který je větší než 35 milionů korun, což tu nikdy nebylo! Je to
rekordní schodek, ale musíme si uvědomit, že rozpočet obsahuje investice
za bez mála 38 milionů, což v dnešní
době covidové působí proti krizi. SchoVizovské noviny 02/2021

„V situaci jaká je a bude, v tomto roce
za nejdůležitější považuji, že se v něm
podařilo celkem vyváženě najít peníze

na většinu oblastí, které má město zajišťovat. Vypíchl bych, že relativně vysoká
částka je tam na zájmovou a volnočasovou činnost pro děti a mládež, kterou
každý rok lehce navyšujeme. V tom
ostatním si myslím, že by se některé
položky, které město pořizuje, daly pořizovat racionálněji, ale to není otázka
k rozpočtu. Neodpustím si poznámku,
sanovat provozní výdaje katolické církvi po restitucích v této míře z rozpočtu
města mi připadá nemravné.“
Pavel Skalka
Líbí se mi, že i přes současnou složitou
situaci se na rok 2021 počítá s mnoha
investicemi, které povedou k dalšímu
rozvoji města. Oceňuji investice do
školství, které povedou k lepšímu vzdělávání dětí ve Vizovicích. Nesouhlasím
s řešením přístavby MŠ za 14 milió-

nů, která nezvětší současnou kapacitu,
pouze vyřeší stávající problém a legalizuje stávající kapacitu, kdy MŠ má vyjímku od hygienické stanice. Jsem rád,
že byly zahrnuty prostředky na zpracování PD na vybudování vodovodu na
Chrastěšově. Beru to jako začátek řešení problému s vodou, který na Chrastěšově do budoucna hrozí. Velmi mě těší,
že se vyčlenily prostředky na opravu
části chodníku na sídlišti A. Háby, Štěpská a taky na ulici Tyršova, kde stávající chodník a komunikace je ve velmi
špatném stavu. Velmi mě mrzí, že do
rozpočtu na rok 2021 nebyla zahrnuta
investice na rekonstrukci dlouhodobě
uzavřeného a zchátralého koupaliště,
na které si město vzalo 25 miliónový
úvěr. Stále věřím, že se to může podařit
v příštím roce.
Jaromír Slezák

Výběr z usnesení Zastupitelstva
a Rady města Vizovice za období
únor až duben roku 2021
Vážení čtenáři,
rádi bychom vám přinášeli komplexní informace o životě
v našem městě, a proto nově zařazujeme výběr z usnesení Zastupitelstva a Rady města Vizovice. Nejedná se o úplný přehled jednotlivých projednaných bodů, ale o redakčně zpracovaný výběr nejzajímavějších témat, která mají širší přesah na
fungování Vizovic. Pokud vás zajímá úplný přehled, najdete
jej na webu města na adrese www.vizovice.eu v části Úřední
deska nebo Rada Města a Zastupitelstvo Města
Na zastupitelstvu města bylo dne 8. 2. a 29.3.2021
schváleno následující:

• schodkový rozpočet města Vizovice na rok 2021 s celkovými příjmy ve výši 103 176 682 Kč a celkovými výdaji ve
výši 138 632 000 Kč;
• poskytnutí neinvestičních příspěvků na provoz zřízených
příspěvkových organizací:
• příspěvek Základní škole Vizovice ve výši 7 270 000 Kč;
• příspěvek Mateřské škole Vizovice ve výši 3 334 000 Kč;
• příspěvek Domu dětí a mládeže Zvonek Vizovice ve
výši 810 000 Kč;
• příspěvek Technickým službám města Vizovice ve výši
19 000 000 Kč;
• poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města:
• spolku SK Vizovice, z. s. na zakoupení nové sekačky na
sečení fotbalového hřiště ve výši 190 000 Kč; a úhradu
provozních nákladů spolku ve výši 250 000 Kč;
Vizovské noviny 02/2021

• spolku Janův hrad Vizovice na pokračování revitalizace
objektu ve výši 235 000 Kč;
• na činnost Mateřského a rodinného centra Beruška, z.
s. ve výši 200 000 Kč;
• na úhradu provozních výdajů TJ Sokol Vizovice, z. s. ve
výši 50 000 Kč;
• organizaci Vizovjánek na výdaje spojené s účastí členů
na mezinárodním festivalu v Mexiku, a to ve výši 125
000 Kč;
• Římskokatolické farnosti Vizovice na opravu elektroinstalace a restaurování hlavního oltáře v kostele sv.
Vavřince ve výši 240 000 Kč.
Vyslovilo souhlas s:
• prodejem bytových jednotek v domech č. p. 1266 a 1267 na
ulici Tyršova ve Vizovicích
• vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 1022/6, trvalý
travní porost, o výměře 1184 m2 v k. ú. Vizovice
• poskytnutím dotací z rozpočtu města Vizovice na základě vyhlášeného dotačního programu na podporu činnosti
s dětmi a mládeží v roce 2021 jednotlivým žadatelům následovně:
• Základní umělecká škola Zlín, pobočka Vizovice 30.000 Kč
• Sbor dobrovolných hasičů Vizovice 40.000 Kč
• Spolek OB Vizovice, z. s. 80.000 Kč
• Mateřské a rodinné centrum Beruška, z. s. 80.000 Kč
• TOM 19178 Čižici Vizovice 40.000 Kč
• SK Vizovice (oddíl kopané) 75.000 Kč
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z radnice

dek je financován úsporou minulých let
a účelovým úvěrem, takže ve finále se
tváří jako vyrovnaný.
Z osobního hlediska vidím rád
v rozpočtu položku na opravu ujeté
ulice Polní a doufám, že po roce a půl
se k nám dostane popelářský vůz či jiné
zásobování. Z hlediska Vizovic vidím
rád právě oněch 38 milionů investic
ať už do chodníku, cest a parkování,
či projektové dokumentace vodovodu
Chrastěšov a jiných připravovaných investic a v neposlední řadě také investici
do přístavby naší MŠ, i když tady se přiznám, že jsem byl pro ještě radikálnější
a nadčasové řešení.
Jaroslav Burkart

z radnice

•
•
•
•
•

Junák – český skaut, středisko Vizovice, z. s. 80.000 Kc
Janova Hora Vizovice z. s. 30.000 Kč
Tenisový klub Vizovice z. s. 80.000 Kč
OREL jednota Vizovice 80.000 Kč
Vizovjánek – soubor valašských písní a tanců, z. s.
80.000 Kč
• Centrum pro rodinu Vizovice, z. s. 20.000 Kč
• JS Horymír Vizovice 75.000 Kč
• AVZO TSČ ČR ZO Vizovice, p. s. 10.000 Kč
ZMV schválilo důležité dlouhodobé strategické dokumenty pro rozvoj města:
• Program rozvoje Města Vizovice 2021–2027
• Plán rozvoje sportu Města Vizovice 2021–2027
Mimo to bylo projednáno dalších několik desítek bodů souvisejících se záměrem na prodej, pronájem nebo zápůjčku
pozemků, kompetence rady města Vizovice, ale také zprávy
o činnosti komisí a výborů města a další individuální dotace.
Rada města Vizovice rozhodla v období od 8. 2. do 24.
3. 2021 o následujícím:

Vzala na vědomí:
• zprávy o provedených kontrolách a škodních událostech za
rok 2020, které byly u zřízených příspěvkových organizací;
• vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemníka MěÚ Vizovice;
Vyslovila souhlas s :
• podporou vydání knihy Josefa Holcmana „Třetí cesta“ formou nákupu 30 knih;

• vyhlášením výběrových řízení na akce:
• „Oprava kamenné zídky a schodiště ulice Štěpská, Vizovice“;
• „Oprava střechy budovy č. p. 1194 ve Vizovicích“;
• „Projektová dokumentace – Vodovod v k. ú. Chrastěšov, Vizovice“;
• „ZŠ Vizovice – rekonstrukce větrání kuchyně“;
• „Výukové centrum – ZELEŇ“, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
• uzavřením dohody ve věci zajištění zkušební plochy pro
praktické zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění skupiny A;
• udělila souhlas ředitelce MŠ Vizovice k čerpání finančních
prostředků z investičního fondu na pořízení zahradního hracího prvku s dopadovou plochou a pískovištěm v hodnotě
cca 500 000 Kč (bez DPH) a souhlasí s provedením výběrového řízení na tuto zakázku malého rozsahu externí osobou;
• udělila souhlas řediteli TS města Vizovice s čerpáním investičního fondu, a to:
• ve výši do 270 000 Kč na opravu mostu v ulici Lázeňské;
• ve výši do 60 000 Kč na vybudování nového vedení veřejného osvětlení (Těchlov);
• ve výši do 185 000 Kč na výstavbu betonového úložiště
ve sběrném dvoře;
• zamítla poskytnutí jednorázového finančního daru / individuální dotace z rozpočtu města Vizovice na rok 2021
spolku Vrchařská koruna Valašska, z. s. na výdaje spojené
s konáním 9. ročníku cykloturistické akce;
red.

Bezpečně na kole
Příchod jara a teplejších dnů vítají bez
výjimky všichni cyklisté: celoroční cyklisté i ti, kteří se po nucené zimní pauze
nemohou dočkat, až opět usednou na
své oblíbené kolo. Jedeme-li na kole,
stáváme se řidičem a jsme účastníky
silničního provozu. Musíme mít proto
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na paměti, že jízdní kolo je vozidlo, na
němž nesmí chybět žádná součást povinného vybavení.
Cyklista mladší osmnácti let je povinen používat cyklistickou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně
připevněnou na hlavě. Pravidla silnič-

ního provozu sice po osobách18 let nevyžadují ochrannou přilbu, ale každý
by měl důkladně zvážit, jestli riskovat
úraz. Téměř v polovině případů cyklistických nehod je poranění hlavy a riziko úmrtí po pádu bez přilby na hlavě je
přitom 19x vyšší.
Závěrem pár dobrých rad. Vždy se
vyplatí svěřit kontrolu, seřízení a údržbu jízdního kola profesionálům. V případě, že nejste celoročně aktivní cyklista, se k jízdě na kole vracejte postupně
a s rozmyslem, zpočátku volte spíše
kratší a méně náročné trasy. Dobře vidět a být viděn je pro bezpečný pohyb
na pozemních komunikacích základ.
Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou
oblečení a doplňky z fluorescenčních
a reflexních materiálů. Chovejte se
ohleduplně a dbejte nejen na svou bezpečnost, ale i na bezpečnost ostatních
účastníků silničního provozu.
JUDr. Terezia Zlámalová,
vedoucí odboru dopravy a SH
Vizovské noviny 02/2021

Vážení občané, nezapomeňte, že v těchto dnech končí sčítání
lidu 2021.
Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci
z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace
byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Veškeré
informace včetně elektronického sčítacího formuláře naleznete na webu www.scitani.cz. Elektronické sčítací formuláře
jsou k dispozici také v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store.
Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do

11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři,
což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického
úřadu. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do
domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek. V případě potřeby
se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na
e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na kontaktních místech sčítání.
red.

Pronájem
vysokozdvižné
plošiny
Technické služby města Vizovice p.o. nabízejí k pronájmu vysokozdvižnou plošinu Nissan jak pro právnické tak i fyzické
osoby. Jedná se o novou moderní plošinu umožňující svislý dosah do 20 metrů.Součástí pronájmu je zaškolený pracovník TSMV, který zajistí odbornou
manipulaci. Plošinu je možno objednat
na emailu: tsmv@volny.cz minimálně
s dvoudenním předstihem“
Ing. Ivan Straškraba
Technické služby Vizovice
email: ivanst@seznam.cz
tel: 739 204 910

Termíny svozu odpadu
Rok 2021

Komunální odpad

PET

Papír

Sklo

květen

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

17

3, 31

5,19

červen

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

14

28

2, 16, 30

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

12

26

14, 28

úterý, středa

pondělí

pondělí

středa

červenec

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

Vizovské noviny 02/2021
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technické služby

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

napsali
z radnice
jste nám

Napsali jste nám...
Vzpomínka

Vážená redakce,
posílám vám příběh mého bratra i mého manžela jako odezvu na článek „Ročník dvacet jedna“ pana Ing. Pokorného (VN
01/2021). ... Ponechávám na vaše uvážení, zda jej uveřejníte ve
Vizovských novinách. Vždy si ráda přečtu zajímavosti o mně
tak milých Vizovicích.
Přeji vám ve vaší záslužné práci hodně úspěchů.

V Leonsteinu spal v komoře ještě s 3 politickými vězni, kteří
se na výrobě modelu vrtule také podíleli. Hlídal opět příslušník SS. Manžel vzpomínal, že užili veliký hlad. Chodili sbírat
hlemýždě, které si pak vařili. V květnu 1945 se přihlásil k repatriaci. Po roce 2000 dostal symbolické odškodnění. Zemřel
ve vysokém věku, celý život však provázen zdravotními obtížemi.
S pozdravem
Jarmila Semeráková, Praha 10

5. března 2021
Jarmila Semeráková, Praha
Vážený pane inženýre Pokorný,
se zájmem jsem si přečetla Váš obsažný článek ve VN
01/2021 „Ročník dvacet jedna“.
Měla jsem bratra Emila Blažka, který byl o 8 roků starší
než já – ročník 1922. Také on byl totálně nasazený na nucené práce v Německu. Byl povolán jen 5 dnů před vánočními
svátky 1942. Dostal se do továrny BMW v Karlsfeldu u Mnichova. V lágru byl ubytován se skupinou českých chlapců:
JAK JSEM SE SPOLU S RODIČI O NĚJ OBÁVALA! Bývaly
tam velmi časté spojenecké nálety. Než jsme dostali od něj
dopis, že je v pořádku, už zase byl další nálet… V podniku
pracovali i političtí vězni z Dachau. Z dopadového materiálu
vyráběli nerezové prstýnky i gravírované brože, které měnili
za chléb.
Bratr psal domů velmi podrobné dopisy. (Někdy se některý ztratil; i balík, který jsme mu poslali.) Po roce 2000 jsem
tyto dopisy donesla do paláce AXA v Praze, Hybernská ulice, kde sídlil Fond česko – německého smíření. Kde skončily,
nevím. Také Emilovi kamarádi byli totálně nasazeni – Jindra
Hlavata (1922) v Hamburku a Jiří Míka (1924) v Berlíně. Oba
se naštěstí vrátili.
Emil prožil Německu déle než 3 roky. Koncem dubna
1945, v době zmatků, s kamarády utekl domů. Tatínek mu
zhotovil ke kufru kolečka, ale Emil tam nechal všechny věci.
Odškodnění se nedočkal, zemřel ve 44 letech.
(Foto uveřejněné ve VN 06/2014 – S maminkou a tetou
Bětuškou jsme s bratrem Emilem před chaloupkou na ulici
Říčanské č. p. 256 o prázdninách 1933.)
Můj manžel Otakar byl ročník 1921. Také on prožil 3 ½
roku totálního nasazení v Říši. Dostal se do Vídně, kde krátký
čas pracoval v soukromé dílně, pak byl převelen do kasáren
SS, kde pracoval v modelářské dílně. Pracoval i na modelu
zvláštní vrtule pod vedením ved. Schaubergera. (Stanislav
Mottl mu věnoval jeden díl pořadu ČR 2 „Stopy, fakta, svědectví“). Manžel prožil veliké množství náletů na Vídeň, často
nestačil doběhnout do krytu.
Když se blížila fronta, přestěhovali výzkum do Leonsteinu
an der March. Manžela při jízdě doprovázel příslušník SS.
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foto: Petr Jaroň

Naše městečko

Vážení vizovičtí občané.
Opět zde máme jaro a s ním dny plné slunce a krásných
květů.
V této nelehké době máme více času na přemýšlení, můžeme zavřít oči a snít. Snít o přírodě, a také o tom, jak jsme
šťastni, že můžeme žít v tak kouzelném městečku, jakými jsou
Vizovice, ležící v klínu hor. Vždyť takový Ostrý vrch, Barák,
Doubrava, Janova hora, ze kterých je rozhled až na Zlín, Hostýnské vrchy, Sirákov nebo nedaleký háj. Z té krásy srdce tluče silněji a my jsme šťastni.
A Vizovice samotné? Zámek, perla městečka, krásně upraven a oceňován. Vždyť za rok 2020 ve Zlínském kraji, z dvanácti navržených alejí do soutěže, získala vizovická zámecká
alej 1. místo. A my, občané, jsme hrdi na to, že je zámek v dobrých rukou a všem jeho pracovníkům patří nesmírný dík.
A co velké firmy, které poskytují lidem práci jako např.
světoznámá firma R. Jelínek. KOMA, Rostra. Také vedení
těchto firem je nutné poděkovat. Vždyť v dnešní době sehnat
odbyt na výrobky není jednoduché.
A co krásně opravená budova dětského domova na ul. 3.
května, naše školy, kostel, hřbitov, čistota města – za to vše je
nutné poděkovat vedení města a Technickým službám.
Vážení občané, važme si toho, vždyť je to naše městečko,
náš domov!
Helena Mazůrková
Vizovské noviny 02/2021

-náctiletí sobě

Jak během pandemie
trávit volný čas?
Já a má dcera Veronika Šolcová (16 let) jsme oba fotografové
– krajináři. Inspiruje nás vše, co je v přírodě a hodně nás baví
i astro krajinná fotografie. Astrofotografie je snímání noční
hvězdné oblohy, práce s dlouhými časy expozice a následné
spojování několika i desítek snímků do jedné výsledné fotografie. Není to manipulace s hvězdami a fotografií, ale snímání oblasti krajiny a nočního nebe, jak jej vidí lidské oko, jen
s tím, že čip fotoaparátu je důslednější a citlivější i na sebemenší světlo z vesmíru. Jde o perfektní čas strávený s dcerou.
Fotografie pořízeny od Šibeničního vrchu – vyhlídka, statické
foto Karel Šolc, startrails Veronika Šolcová.
Dobré světlo Vám všem
Karel Šolc

Fotíš? Kreslíš nebo maluješ?
Jak trávíš čas, který nemusíš věnovat škole a jiným povinnostem? Hraješ neobvyklé deskové hry, modeluješ,
vyrábíš šperky, šiješ, píšeš si „do šuplíku“? Sportuješ
a při tom objevuješ zajímavá místa nebo věci? A k tomu
všemu máš i chuť nenechávat si to jenom pro sebe? Jestli
je tvoje odpověď ano, pak je tohle to pravé místo, kam
tvůj příspěvek patří! Pošli fotku, napiš pár slov o tom, co
děláš, jak trávíš svůj čas. Můžeš tak inspirovat ostatní.
Za zaslané příspěvky na adresu děkujeme!
Redakce VN

Příměstské tábory 2021
Léto je před námi. Pokud ještě hledáte letní tábor pro vaše
děti, podívejte se na naše stránky www.ddmzvonek.cz, kde
zjistíte aktuální volná místa. V nabídce máme příměstské
tábory, které se konají od pondělí do pátku. Každý den od
7 do 16 hodin. Zahájení i konec denního programu probíhá v DDM Zvonek. Letos je naplánován také jeden Putovní tábor, při kterém projdeme část Javorníků.
Na tábory se můžete přihlásit rovněž na našich stránkách v sekci tábory. Přihlašovací údaje vyplňujete online,
např. přes chytrý telefon. Vytvořenou přihlášku je následně
potřeba vytisknout, podepsat a vhodit do poštovní schránky do DDM. Platby za tábory jsou splatné 18. června.

Vizovské noviny 02/2021

JARNÍ AKCE

Od podzimu do jara se nám přesunuly všechny společenské i sportovní akce na sociální sítě. Aktuální nabídku
akcí najdete také ve vitríně na Pardubské ulici.
Děkujeme všem, co se s námi zapojili do BŘEZNOVÉ
VÝZVY – „BŘEZEN, DO FORMY VLEZEM“! Navzájem
jsme se motivovali a společně tak nasportovali celkem přes
130 hodin! Ve sportování pokračujeme i přes duben.
Sledujte naše stránky a sociální sítě, ať jste v obraze, co
zrovna frčí!
pracovníci DDM Zvonek
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školství

Doučování a psychoterapie
pro děti z Dětského domova a ZŠ Vizovice
V uplynulém roce jsme pro naše děti zajistili doučování a zároveň psychoterapeutickou péči, a to díky finanční podpoře
NF Albert a jeho projektu Bertík pomáhá. Doučování anglického jazyka má u nás již mnohaletou tradici. Kontinualita
a pravidelnost docházky dětí k paní Ivě zaručuje, že se zvyšuje
jazyková a dorozumívací schopnost dětí v jazyce anglickém.
Děje se tak i díky individuálnímu přístupu, který je paní lektorkou Ivou ke každému dítěti uplatňován. Díky zvolenému
výukovému přístupu, není doučování pro děti jen povinností,
ale také radostí.
Přítomnost psychoterapeuta na našem dětském domově
již druhým rokem vnímáme jako velkou přednost. Důležité
bylo postupovat pozvolna s důrazem na postupné vytváření
pocitu bezpečí a jistoty mezi psychoterapeutem a dětmi. Takový vztah se podařilo vybudovat. Mohlo by se to zdát jako
maličkost, ale pro spoustu dětí je důležité zjistit, že svět může
být i bezpečným místem, kde lze některým lidem důvěřovat.
Obzvlášť pro děti v dětských domovech je důležité zažít si pocit bezpečí, naučit se respektovat své vlastní potřeby a budovat tak zdravé sebevědomí.
Za tuto podporu Nadačnímu fondu Albert srdečně děkuje
Kuba, Milan, Honza, Roman, Tom, Dominik, Zdeněk, Vanesa i Veronika!
Mgr. Veronika Hanulíková,
odborná vychovatelka

První den testování ve škole
S malými obavami, ale velkým těšením, vstoupili nejmenší žáčci naší vizovické školy v pondělí 12. dubna do budovy
školy. Vždyť se už více než měsíc neviděli. Čekalo na ně však
úvodní testování, jako podmínka zařazení do výuky. A jak to
vše zvládli?
Některé děti doprovázeli rodiče a ihned ve vstupu byly děti
otestovány pod jejich dohledem. Jiné statečně vyběhly samy
po schodech, aby se otestovaly za pomoci své paní učitelky
nebo vychovatelky.
Všichni si museli poradit s poměrně složitými Singclean
testy, protože avizované testy tzv. knížečkové do Zlínského
kraje nedorazily. Paní učitelky také zapojily svoji kreativitu při výrobě stojánků na ampulky s testovacím roztokem.
V balení s 10 testy byl totiž jen jeden společný stojan, který
by neumožňoval dodržet předepsané rozestupy. Mnoho dětí
mělo také celý postup testu vyzkoušený už z domu, což celou
situaci zjednodušilo.
Nu, tak poprvé je to za námi. S vidinou společného vyučování jsme to zvládli. A největší odměnou byla slova, která se
ozývala ze všech tříd – já se už opravdu do školy těším...
Jitka Macková
Vizovské noviny 02/2021
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Chrastěšov

Z Chrastěšova
Vážení čtenáři, dovolte mi touto cestou zprostředkovat naše
aktuální starosti i radosti z Chrastěšova i vám přespolním.
Asi nikoho nepřekvapím tím, že i tady za kopcem (z pohledu
Vizovic, pro místní platí jen „tady“) platí podmínky aktuálních vládních opatření. O těch si můžeme myslet co chceme,
ale kdy jindy než dnes dává smysl nešvejkovat a jednoduše
ohleduplně ke svému okolí společně pracovat na tom, aby
bylo lépe.
Chrastěšov je báječné slepé údolí plné zajímavých domů,
domácností, rodin, příběhů i osudů. Ale není to jen místo,
není to jen údolí sevřené mezi kopci, které jsou oblíbeným
vycházkovým cílem většiny z nás. Pro mě, nebo jak já věřím
– pro nás Chrastěšovjany, je Chrastěšov především komunitou. Pospolitým společenstvím lidí, kteří nemají jen společné
pravidelné cesty „dolů do města“ za prací, na nákup nebo do
školy, ale kteří mají společné především právě to, že se všichni
znají, všichni se setkávají a tvoří určité společenství. Ne proto,
že jsme romanticky odříznutí od okolního světa, to už v dnešní době dávno neplatí, ani ne proto, že se nějak vymezujeme
vůči „cizím“. Ale právě proto, že se chceme znát a setkávat.
Proto, že máme zájem jeden o druhého. A to v dnešní době
platí dvojnásob. Sice se nemůžeme setkávat osobně, v mnoha případech jsme omezeni ve společenském životě, ale ten
zájem jeden o druhého máme snad právě proto ještě větší.
Věřím, že zájem lidí navzájem o sebe, o prostředí, ve kterém
žijí, a právě o společenství, které tvoří, je nejlepší cestou, jak
v dnešním světě plném zdánlivých spojení a vztahů přes sociální sítě a internet vědět, kam patřím, na koho se mohu spolehnout a komu mohu věřit. A věřte mi, že to cítím dnes, díky
omezeným možnostem osobního setkání o to více. Ale ono to
nebude trvat věčně a každý z nás se může podílet na tom, aby
to trvalo co nejkratší dobu. Známá tři R jsme zde modifikovali – rozestupy se při zdejší hustotě osídlení dodržují o cosi
lépe než na sídlišti, ruce jsme se mýt naučili všichni už jako
děti, a třetí R – roušku, doplňujeme jedním S – slivovicí.
Abychom naplnili nejen to, že se budeme znát a budeme se
zajímat jeden o druhého, ale budeme společně pracovat i na
prostředí ve kterém žijeme, zavedli jsme pravidelné úřední
hodiny předsedy osadního výboru. Od ledna mě tak zastihnete vždy první čtvrtek v měsíci od sedmé podvečerní hodiny
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v obecním domě, kde se snažím věnovat tématům, která na
naší místní úrovni rezonují a které cítíme, že potřebujeme řešit.
Zásadním tématem je pro nás určitě voda, a tedy především její nedostatek, kterému čelíme v poslední době v letních měsících pravidelně. Zásobování pitnou vodou je na
Chrastěšově řešeno studnami. Ty kopané a starší však vodu
díky další výstavbě ztrácí a jejich majitelé jsou tak vystaveni
situaci, kterou nezpůsobili, a nemohou s ní nic dělat. Proto
jsem nejen já velmi rád, že byla městem Vizovice zadána ke
zpracování studie proveditelnosti napojení Chrastěšova na
vodovodní síť Vizovic. Platný územní plán totiž definuje právě v chrastěšovském údolí velké množství stavebních pozemků, ale poněkud se zapomnělo na nutnost jejich zásobování
pitnou vodou a také na kanalizační síť. Zajištění těchto sítí je
logickou a nutnou podmínkou pro povolení další výstavby
pro bydlení v celém údolí. Bez tohoto kroku by k další výstavbě docházet jednoduše nemělo.
Díky naší vzájemné diskusi jsme ve spolupráci s Technickými službami města Vizovice posílili vybavení pro třídění
odpadů. Přiznejme si, trávíme doma a v domácnostech více
času než dříve (a než je nám nejspíš milé), a právě proto, že
na Chrastěšově je vody nedostatek, máme zde nadbytek plastového odpadu, který chceme třídit. Jsem také moc rád, že
navzdory letošní silné zimě Technické služby zajistily dobrou
průjezdnost místních komunikací. Vedle toho také vedeme
diskusi s cílem zajistit ještě lepší dopravní obslužnost prostředky hromadné dopravy. Ony totiž čtyři brzce ranní autobusy jezdící prázdné sem a zpátky mají za následek spíše katastrofální stav příjezdové cesty na Chrastěšov, než praktické
výhody pro místní. Na dubnovém setkání se nejspíš nevyhneme velikonočnímu vzpomínání na loňský ples, který se letos
neuskutečnil… což je ohromná škoda, ale myslím, že kdyby
ples bylo to jediné, o co letos přijdeme, budeme ještě rádi.
Přesto zůstávám optimistou, protože když lidé žijí nejen
vedle sebe, ale spolu, a tvoří společenství, komunitu, zvládnou i horší situace, než je ta současná. Přijďte o tom klidně
hodit řeč i Vy, každý první čtvrtek v měsíci od devatenácté
hodiny v Obecním domě na Chrastěšově.
Buďte zdrávi!
Miroslav Motyčka
Vizovské noviny 02/2021

Byl únor, neděle jako každá jiná v tomto čase a přesto něčím
výjimečná. Neděle, kdy na jeden den fungoval Ski Park na
Chrastěšově*. Ano, čtete správně. Zcela spontánně, organizovaně to ani v dnešní době nejde, se potkalo pár kolemjdoucích dětí s rodiči a vytvořili jedni pro druhé nezapomenutelné
odpoledne.
Pepa, ten den řidič čtyřkolky, tentokrát nebrázdil okolní lesy, ale zajistil lano a tahal vždy čtveřici dětí nahoru na
kopec, který se tak stal obrovskou radostí pro všechny malé
(a dva velké) lyžaře. Přála bych Vám vidět ty jiskry v očích
nejen všech dětí. Rodiče zcela dobrovolně zmrzali a pozorovali s nadšením tu skvělou zábavu. A tak jo… přiznáváme, i ta
slivovice byla… malinko…
Čtete a myslíte si, že mnoho povyku kvůli pár lyžujícím
dětem? Bylo nás tam mnohem víc, vážení. A byli jsme výtahově obslouženi i ti, kteří lyže neměli. Jezdili boby, sáně,
dospělí i ti, kteří jsou na lyže moc malincí. My jsme totiž měli
soukromý skibus v podobě dodávky Miloška. Neúnavně jezdil stejně jak Pepa tam i zpět, jen abychom si vynahradili na
pár chvil tu zpackanou zimu bez lyžařských středisek. I ti, co
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neměli žádný sjezdový prostředek, a šli jen kolem, se zastavili
a s úsměvem na tváři zábavu pozorovali.
Je nutno podotknout, že vše proběhlo za přiměřeně bezpečnostních opatřeních, a nikdo během této „neorganizované akce“ nebyl nijak a ničím nakažen, pouze dobrou náladou!!! Nebylo nás o nic víc, než ve frontě v supermarketu,
na venkovním prostoru o výměře mnoho m2. A proto Mildo
a Pepi, DĚKUJEME!!! Tolik pozitivní energie jako ono odpoledne jsme za celou zimu nezažili.
Petra Motyčková Juráňová
* spojení „na Chrastěšově“ není v českém jazyce správně a my
to všichni tady víme, ale jaksi spojení „v Chrastěšově“ nám
a myslím, že ani vám ve městě, nejde přes pusu, ani přes prsty
na klávesnici. Proto nám jistě toto spojení v nářečí odpustíte.
V článcích to používám nejen já, ale dočtete se to i v článku
předsedy Osadního výboru Chrastěšov (divné tak psát o manželovi). Prosím, počítejte s tímto nespisovným spojením i do
budoucna. Děkujeme za pochopení.
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Chrastěšov

Z Chrastěšova 2… Lyžování

spolky
z radnice

Činnost „Spolku Janův hrad
Vizovice“ v roce 2020
Vážení čtenáři Vizovských novin, rok
uběhl jako voda a my jsme tu opět
s článkem o činnosti Spolku Janův hrad
Vizovice. Spolek ani v roce 2020 nezahálel a odvedl v rámci revitalizace Janova hradu spoustu práce.
Rozhodl jsem se, že to letos vezmu
chronologicky:
V lednu činnost na Janově hradě utichla.
Avšak v únoru propukla v plné intenzitě. Náš hlavní hradní stavitel Pavel Kadlček vyrobil krásné modřínové
dveře včetně futer, aby se jimi nahradily staré, provizorní dveře v jižní stěně
hlavní hradní místnosti. Výměna dveří
nebyla jednoduchá. Nejprve bylo nutné futra starých dveří opatrně vybourat
a při tom dávat pozor, aby se nesesula
zeď, která na nich spočívala. Pak nová
futra usadit, vycentrovat, vsadit do nich
nové dveře a obezdít je tak, aby to nebylo na kamenné zdi poznat.
Odvedli jsme práci i na protějších
dveřích této místnosti. Ale zvenčí. Nad
tyto dveře, které jsou vchodem do objektu ze severní strany, jsme nainstalovali malou stříšku. Tu jsme pak v květnu kryli dřevěným štípaným šindelem.
V měsíci únor jsme také instalovali
u vstupu do sklepa uzamykatelnou ko-

Jiří Gerych pracuje na svislém zdivu
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vovou mříž. Je umístěna pod kamennými schody před vstupem do sklepa.
V březnu, bohužel, v naších zemích
naplno propukla nákaza koronavirem
Covid-19. To nám práci „trochu“ ztěžovalo. Vždyť víte sami, co vám budu
povídat
V dubnu jsme svoji činnost soustředili na stavebně-konzervační práce na
svislém zdivu zříceniny.
V květnu pokračovaly konzervační
práce na svislém zdivu objektu. Abych
vám to více přiblížil. U těchto prací se
jedná o zapravení děr po vypadlých
kamenech a o ošetření míst, kde vypadávání kamenů hrozí. Svislé zdi tedy
ošetřujeme nejen z estetických, ale i z
bezpečnostních důvodů.
V červnu jsme se zaměřili na odvod
dešťové vody z hradní místnosti, ve
které momentálně skladujeme materiál
a nářadí. Bylo nutné vykopat v hliněné
podlaze kanál, do něj uložit kanalizační potrubí, prorazit hradní zeď a vyvést
potrubí mimo objekt. V tomto případě
na louku pod hradem.
V červenci a srpnu jsme se plně soustředili na vydláždění hlavní hradní
místnosti stoletými půdovkami. Půdovky jsme za tímto účelem zakoupili
již před několika lety, ale až nyní nadešla jejich chvíle. Vydláždění místnosti si
vyžádalo sedm brigád. Takto vydlážděná podlaha vypadá pěkně a dobově.
V srpnu jsme instalovali do vstupu místnosti s uskladněným nářadím
uzamykatelnou kovovou mříž. Podobnou té, kterou jsme instalovali v únoru
před vstup do sklepa.
Na sobotu 29. srpna 2020 jsme si
naplánovali kulturní akci. Tu jsme avizovali už v loňských Vizovských novinách, když jsme hodnotili naši práci
v roce 2019. A slovo jsme dodrželi.. Na
multižánrovém festiválku, který jsme
nazvali „Rozloučení s prázdninami“
vystoupila cimbálová muzika Ocún,
Vilda Kolařík se svojí valašskou poezií
a divadelní soubor DNO s představením „Akt“. V souvislosti s touto akcí
vyvstal jeden problém. Totiž na takovýto program je již třeba zajistit podium.
Rozhodli jsme se, i s výhledem na akce

Autor článku - hlavní kalfasník

budoucí, že bude nejlépe, když si nějaké podium vyrobíme. Ale jaké? Nápadů
bylo více a byly různé. Nakonec jsme se
shodli na tom, že vyrobíme jednoduché, nízké podium, složené z osmi dílů
o celkovém rozměru 6x4 m. Podium
jsme vyráběli na poslední chvíli a stihli jsme to tři dny před akcí. Na akci se
podium plně osvědčilo. Bylo pevné,
stabilní a jednotlivé části do sebe pěkně
zapadaly. I počasí nám přálo. Co si více
přát? Účinkujícím se dařilo a lidé, kteří
na akci přišli, se dobře bavili. O jejich
občerstvení se postaral tým z rekreačního střediska Revika a bylo zde postaráno i o zábavu jejich malých ratolestí.
Na obou nádvořích hradu byly pro ně
přichystány různé soutěže. O akci vyšel
pochvalný článek v časopise Nové Podřevnicko s pěknými fotografiemi Petra
Jaroně.
V září jsme započali práci, které jsme
se pak intenzivně věnovali až do konce
roku 2020. Prvotní impuls k této práci
vyšel od Jiřího Stojana, který navrhl, že
by nebylo špatné postavit nízkou zeď
v místech, kde původní objekt hradu
končil. Tím bychom dali návštěvníkům
na vědomí, jak byla původní stavby
veliká. Toto již ostatně navrhl ve své
„Úpravě prostranství areálu“ i ing. arch.
Meluzín, který je tvůrcem celého projektu revitalizace vizovické zříceniny.
Na základě porovnání starých dobových fotografií se skutečností Jiří
Stojan odvodil, že původní objekt měřil
na délku přibližně 56m. Odměřili jsme
tedy od severní hradní zdi 56m a on
sám začal začátkem září v místě předpokládané jižní zdi kopat. Na původní
základy však nenarazil. Bylo zřejmé, že
je třeba kopat hlouběji a více do šířky.
Proto jsme si na tuto práci objednali malý bagr a na příští brigádě jsme
Vizovské noviny 02/2021

Náklady byly kryty dotací majitele
nemovitosti Městem Vizovice a finančními dary dobrovolných dárců.
Jmenovitě to byli:
• Rostra s.r.o. Vizovice, Antonín Tlusťák ml. Vizovice, Alena Macháčková Zlín, Jan Ticháček, Alena Kryšková Vizovice, Zdeněk Kroča Zlín,
Řeznictví Singer Lhotsko, Elen Macháčková Vizovice, Bohuslava Rokytová Vizovice a Jan Francák Orlová.

z radnice
spolky

s jeho pomocí a k naší velké radosti
skutečně základy původní zdi objevili.
A tak jsme mohli s klidným svědomím
začít stavět jižní zeď na skutečných, původních základech
Kromě budování jižní zdi jsme v září
natřeli dřevěné konstrukce studny a turistického přístřešku nátěrovou hmotou Karbolineum.
V říjnu jsme prakticky všechny brigády věnovali výstavbě jižní zdi .
V listopadu jsme kromě výstavby jižní zdi zorganizovali velký úklid
spadaného listí a na mez mezi hradem
a spodní loukou jsme vysázeli 9 jalovců
a 3 tisy.
Celý prosinec jsme se věnovali výstavbě jižní zdi. Nyní již jejímu jihozápadnímu rohu za turistickým přístřeškem, protože jihovýchodní roh již byl
hotový. Když jsem to spočítal, tak mi
vyšlo, že na výstavbu jižní zdi padlo 16
brigád.
Na závěr je třeba vzpomenout i koordinaci s Technickými službami Vizovice. S jejich pomocí jsme pečovali
o travnaté plochy areálu.
A jako každý rok jsme průběžně
prováděli údržbu jižní a severní přístupové cesty.
Při uvedených pracích odpracovali členové spolku 746 brigádnických hodin a příznivci Janova hradu
102 hodin. Celkem tedy bylo odpracováno 848 brigádnických hodin.
Na realizaci výše uvedených prací
bylo zapotřebí i finančních prostředků.
Jmenovitě na nákup stavebního materiálu, odborných služeb a na vybavení
stavby.

Výroba pódia

Náš hlavní stavitel Pavel Kadlček

• Pavel Kadlček – vyrobením a darováním konstrukce stříšky nad severní vchod

Věříme, milí čtenáři, že to, co jsme na
Janově hradě za těch 8 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 2021 provést
všechny naplánované práce a mohli
jsme si užívat ještě krásnějšího prostředí Janova hradu. V souvislosti s krásným prostředím Janova hradu, bychom
na vás rádi apelovali, abyste v areálu po
sobě nezanechávali odpadky, ale brali
je s sebou a vhodili je třeba do některého z kontejnerů ve Vizovicích. Není
ani řešením zahodit odpadky cestou do
lesa. Těm, pro které je správné chování v přírodě samozřejmostí, se za naše
upozornění omlouváme.
Pokud se rozhodnete, že nám pomůžete brigádnicky, zavolejte na
777 272 600 nebo napište na info@januvhradvizovice.cz, a dohodneme se
na termínu.
Pokud se rozhodnete přispět na opravy Janova hradu finančním darem, tak
Vámi zvolený obnos můžete poslat 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.

Na realizaci projektu v roce 2020 přispěli poskytnutím bezplatné služby:
• Revika s.r.o. – ohoblováním trámků
na pódium
• Stavebniny Lednický s.r.o. Vizovice
– prací se stavební technikou
• Trendfoto Vizovice – tiskem dokumentů
Všem brigádníkům a dárcům patří
naše velké poděkování.
Na závěr se podívejme na to, do čeho
se hodláme pustit v roce 2021.V plánu
máme:
1) rozšířit turistický přístřešek
2) pokračovat ve stavebně – konzervačních pracích na objektu zříceniny
3) dokončit nátěry dřevěných konstrukcí
4) vyrobit a instalovat jižní venkovní
dveře do místnosti s nářadím
5) renovovat barokní klenbu sklepa
6) dokončit kultivaci prostranství, které
se nachází severně od hradu
7) pokračovat v údržbě jižní a severní
přístupové cesty
8) pokračovat v údržbě travnatých
ploch areálu Janova hradu
9) pokračovat v údržbě přístřešku,
studny, stolů a lavic
9) zhotovit přípojku elektřiny
10) a pokud to okolnosti dovolí, tak
zorganizovat i nějakou tu kulturně
-společenskou akci.

Za Spolek Janův hrad Vizovice
Miroslav Hála
Nové pódium „v akci“ s účinkujícími

Dále na realizaci projektu v roce 2020
materiálně přispěli:
• Lubomír Staník Zádveřice – darováním stavebního materiálu
• Kovářství Zlín – vyrobením a darováním kovaných pantů na dveře
Vizovské noviny 02/2021
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Zvláštní sezóna
Obvykle by povídání o místní kopané na začátku jara určitě
obsahovalo zhodnocení zimní přípravy, ve které nemůže chybět v kolektivu oblíbené soustředění a mimo něj večerní výběhy po okolních zasněžených kotárech nebo tréninky v hale
a na umělé trávě za novou školou. Dále bych vám představil
rozpis soutěží jednotlivých družstev klubu pro nadcházející
sezónu a naše očekávání od ní a hlavně vás srdečně pozval na
stadion k návštěvě jednotlivých utkání a setkání se s přáteli
a známými v příjemném nedělním odpoledni.
Bohužel doba tomu chce jinak. Už více než rok se naše republika potýká s pandemií čínského viru a opatření Babišovy
vlády k jejímu potlačení tvrdě dopadla na veškerý kolektivní
amatérský sport, a proto jsou mistrovská utkání jednotlivých
týmů SK v tuto chvíli v nedohlednu. Kluci žákovské a dorostenecké kategorie i muži fungují v jakémsi partyzánském

režimu tréninků, přičemž podmínky pro jejich pořádání se
průběžně mění dle nových nařízení vlády.
Jedno je však jisté, někdy soutěže opět začnou. Pro jejich
restart prozatím FAČR určil scénář dohrávání podzimní části, přerušené v půli října 2020. SK Vizovice by tak navazoval na výhru 3:0 z venkovního zápasu proti rezervě Fryštáku
v domácím zápase proti Halenkovicím.
Prozatím vám všem přeji hlavně pevné zdraví.
Za SK Vizovice Dan Jurygáček

Vážení příznivci
záchrany sokolovny,
milí spoluobčané.
V lednu letošního roku jsme se na vás obrátili s naléhavou
prosbou formou „Veřejné sbírky“ ve věci finanční podpory na
záchranu areálu, a hlavně budovy sokolovny. Na úvod vyjadřujeme upřímné poděkování všem, kteří jste přispěli určitým
finančním obnosem dle svých možností k záchraně tohoto
skvostu našeho města. Jsme rádi, že jste nám, jakožto novému
vedení spolku TJ Sokol Vizovice, z. s. dali důvěru, že se nám
to společnými silami a s vaší podporou podaří. Cítíme velkou
morální zodpovědnost, abychom tyto cíle naplnili. V prologu
transparentní sbírky jste byli informováni o současném stavu
budovy sokolovny a na čem všem pracujeme a kde všude se
snažíme získat finanční prostředky k záchraně budovy.
Dnes vás chceme informovat o krocích, které jsme podnikli, rovněž o úspěších, ale i nezdarech, které holt patří ke
každodennímu životu. Nejprve méně radostnou zprávu týkající se rekonstrukce fasády sokolovny. Začátkem měsíce února jme obdrželi sdělení z Ministerstva kultury, že pro letošní
rok nebude podpořena naše žádost o dotaci na rekonstrukci
fasády ve výši 3,2 mil. korun. Škoda, hodně nás to mrzí, ale
přesto si děláme naději pro příští rok, abychom se opět pokusili žádat o finanční podporu, i když jsme trošku skeptičtí, že
v rámci celosvětové pandemie a recese ekonomiky pravděpodobně dojde ke snižování podpor dotačních titulů všeobecně,
a proto budeme muset souběžně přemýšlet o jiných možnostech, kde získat finanční prostředky.
Radostnější zprávou je informace ohledně zpracovaných
a předaných podkladů na Státní fond životního prostředí
v rámci vyhlášené výzvy – „Snížení energetické náročnosti
veřejných budov“. Několika měsíční náročná práce spočívající ve vyhotovení projektových dokumentací, přes projekt
energetické náročnosti budovy, až k samotnému projektu za-
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teplení stropního pláště, výměny některých oken a navrženému topnému systému, spojené s vyjádřením „Závazného stanoviska“, s odkazem na požadavky Národního památkového
ústavu a naší investicí v řádech několika desítek tisíc korun
za nutné projekty s nadějí, že naše žádost bude ohodnocena
pozitivně a že se tak dočkáme kýženého výsledku a finanční
podpory. V současné době jsme v očekávání a pevně věříme,
že budeme finančně podpořeni. Pokud ano, tak přesto musíme hledat další finanční zdroje, protože podpora z Operačního programu životního prostředí by byla pouze 40 % a předpokládané celkové náklady jsou ve výši téměř 2,2 mil. korun.
V rámci tohoto dotačního titulu jsme se rovněž obrátili
s prosbou o dotaci na město Vizovice a těší nás, že většinové
zastupitelstvo je myšlence záchrany budovy sokolovny pozitivně nakloněno. Pokud by tedy dotace z OPŽP vyšla, tak si
dáváme naději ve finanční podporu ze strany města, čehož si
upřímně vážíme.
Touto cestou rovněž děkujeme všem, kteří se spolupodíleli
na přípravě všech potřebných dokladů k žádosti o dotaci a zároveň vás prosíme, abyste nám i nadále byli vaší finanční, morální i případně fyzickou podporou nápomocni. Děkujeme.
za TJ Sokol Vizovice, z. s.
Ing. Roman Persun, místopředseda spolku
Vizovské noviny 02/2021

Doba vymknutá z kloubů... řečeno klasikem.
Hodnocení stavu fungování našeho klubu v době pandemie koresponduje s celkovým stavem v našem státě – za poslední rok je v pravdě žalostný.
I vinou chaotických vládních opatření náš stát opanoval
(polovina března 2021) přední světové příčky v počtech mrtvých i nakažených.
Budoucnost naší nejmladší generace byla obětována, když
za posledních dvanáct měsíců byla ve škole jen pár dní..
Jak se v životě uplatní, čím se bude živit, co s ní bude..?
Děti se od zdravého pohybu, který podporuje celkovou
imunitu, přesunuly k počítačům a tloustnou.... to se v budoucnu negativně a nevratně projeví na jejich zdravotním
stavu.
Stejně hořký obrázek vidíme i když se podíváme na náš
sport. Přestože studie ukazují, že k nákaze při venkovním
sportování nedochází, tak fotbal i sport celkově, skomírá.
Jarní část fotbalové sezóny roku 2020 byla zakázána dohrát, od podzimu jsou soutěže znovu přerušeny.. utkání se
nekonají.

Trénovat se smí maximálně po dvojicích, takže trenéři se
našim mladým fotbalistům musí věnovat jen individuálně,
o nějakém fotbalovém rozvoji tedy nemůže být řeč, jde maximálně o udržování..
Jedno z mála pozitiv se ale na této nelehké době nalézt dá.
Zjištění, že už u malých dětí můžeme sledovat jak jsou zapáleny pro sport – chodí samy běhat do lesa, cvičí, snaží se
zlepšovat.
O co nám trenérům jde? Zapálit... vidět, že těm klukům už
by pohyb a sport v životě chyběl..to je naše největší odměna.
Tak věřme, že s přicházejícím jarem, v létě, se situace
celkově zlepší, ohrožené skupiny obyvatel budou chráněny
očkováním a začneme normálně žít a sportovat.
Po malé trošce optimismu bych závěrem za celé vedení
a kolektiv trenérů SK Vizovice rád co nejsrdečněji poděkoval
našemu bývalému hospodáři panu Janu Kunovskému za jeho
mnohaletou obětavou práci a popřál pevné zdraví!
Za SK VIZOVICE
Jiří Brhláč

Orel jednota Vizovice v roce 2021
Milí čtenáři Vizovských novin,
byl jsem osloven, abych představil činnost Orlů pro letošní
rok. Divný a takový ustrašený rok, který se zdá nějak nemožně složitý, smutný, prostě rok blbec.
A světe div se – Orli ve Vizovicích sportují. Trochu jinak,
než jsme byli zvyklí, ale snaží se a vymýšlejí aktivity, které
dokonce přebrali i jiní, a ne jenom ve Vizovicích.
Hned, jak se trochu ojařilo, připravili jsme pro rodiny
s dětmi putování ke křížům v našem okolí. Během Postního
putování se vydaly do vizovických kopců a cestou děti doplňovaly soutěžní otázky. Úspěch měla i Postní stopovací hra,
při níž museli malí i velcí obejít 11 vizovických křížů a najít
u nich heslo do tajenky. Další postní akcí byla Orelská běžecká míle. Přihlásit se mohl každý. Zapojili se jak běžci, tak
chodci. Patří jim velké poděkování.
Hned, jak to situace ohledně pandemie dovolí, zase se vrátíme k naší pravidelné činnosti – k cvičení rodičů a dětí v Orlíčku, k florbalu v tělocvičně ZŠ. Obnovíme střelecký a všeobecně pohybový kroužek. Věřím , že mládežníci brzy využijí
orelské hřiště pro volejbal.
Z akcí, které chceme uskutečnit bych připomněl oslavu
Dne matek, Orelský košt slivovice. Jarní putování a také účast
na poutích v okolí, a nebo na sv. Hostýně. Plánujeme také
pěší pouť z Vizovic na jedno poutní místo, které zatím nechci
prozradit. Ti, kteří znají ale kalendář, jistě uhádnou kam. Putování se uskuteční od 10. června do neděle 13. června.
V letních měsících bychom rádi opět uspořádali soustředění dětí a mládeže na orlovně. A zcela určitě uspořádáme již
po 15. tradiční Hry bez hranic.
Vizovské noviny 02/2021

Vše se však bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Budeme rádi, když se k našim aktivitám přidáte. Nejčerstvější informace najdete na facebookových stránkách naší
jednoty https://www.facebook.com/orelvizovice.
Na závěr mi dovolte poděkovat vedení našeho města, které
naši činnost podporuje, a všem členům naší jednoty za obětavou práci v Orle.
Vám, čtenářům přeji zdraví duše i těla, radost z malých
a všedních věcí, na které jsme možná v minulosti často zapomínali.
Zdař Bůh! Zdeněk Adamuška,
starosta jednoty Vizovice
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Vizovský fotbal v časech koronaviru

spolky
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KČT Vizovice
v době koronaviru
Přestože nás covid velmi omezil v cestování a turistice, podařilo se zorganizovat několik zajímavých akcí.
V červnu se vydařilo setkání příznivců turistiky a ,, horolezectví“ v Lačnovských skalách. Kdo měl odvahu, mohl zkusit
zdolání vrcholu skály a slaňování na pevnou zem.
Další čtyřdenní výlet byl vlakem do Vranova a okolí. Ještě
s rouškama jsme navštívili historické památky Znojma. Další
dny – Čížov – odtud na Pašeráckou stezku( bývalá železná
opona). Hrad Cornštejn, rozhledna Rumburak i hrad Bítov
a zpět lodí po přehradě do Vranova. Ubytování v penzionu
RELAX a celé okolí jsme neradi opouštěli. Celý výlet byl zajímavě připravený a počasí nám přálo. Cesta vlakem byla zpestřením.
V červenci jsme již druhým rokem využili služeb CK VSACAN – TOUR. Tentokrát jsme vybrali Rakouské KORUTANY. Tak jako všechny cestovní kanceláře i VSACAN – TOUR
zaskočil koronavirus a do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli
se zájezd uskuteční. Naštěstí byl covid na ústupu, otevřely se
hranice a my jsme jako první vycestovali. Korutany jsou jedna z nejmalebnějších spolkových republik Rakouska. Naše
ubytování bylo u jezera Ossiacher see a odtud jsme absolvovali nejatraktivnější trasy této části Alp. Díky úžasné paní
průvodkyni, pěknému počasí a dobré partě našich přátel to
byly krásné zážitky.
I vícedenní autobusová výprava do Úbislavi se uskutečnila.
Cestou tam jsme navštívili Slavonice-město nominované na
seznam UNESCO, hrad Landštejn a v Nové Bystřici Muzeum
veteránů, kde nás prováděl sám majitel a slyšeli jsme mnoho
zajímavých informací o jednotlivých autech.
Další den Filipova huť – Modrava – Antýgl – Čeňkova pila,
přestože jsme na těchto místech byli již vícekrát, pokaždé je
to jiné. Tentokrát jsme viděli i Smetanův smrk, který zasadil sám Bedřich Smetana. Vrch Luzný patří k nejkrásnějším
kopcům Šumavy a nachází se v Národním parku Bavorský
les. Výstup byl dost náročný, poslední úsek je samé kamení
a tam dostávají kolena zabrat. Zajímavá je i skleněná Archa,
kterou jsme cestou míjeli. Taky jsme tady navštívili Stezku
v korunách stromů.
A klasika, která se težko vynechává – Železná Ruda, Špičák, Čertovo jezero, rozhledna Pancíř. Cestou domů jsme
navštívili nejrozsáhlejší zříceninu v Čechách – Rabí a malá
zastávka v městě Tábor a hurá domů, zotavit se na další akce.
Poslední vícedenní výlet byl do Krkonoš. Ubytování jsme
měli na oblíbených Dvoračkách v krásné přírodě, blízko Labské louky. Trasy byly individuální, každý podle svých možností a sil. Navštívili jsme známá místa – Vrbatovu boudu,
Pančavský vodopád, Pramen Labe, Kotelní jámy, Voseckou
boudu, ale i místa méňe známá, kde jsme byli poprvé. Počasí
nám přálo, lesy byly plné hub, tak jsme donesli i do kuchyně
a kuchaři nám připravili vybornou smaženici. Spokojení a ve
zdraví jsme se vrátili domů, což je vždy největší odměna organizátorů.
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Děkujeme všem organizátorům za jejich čas a enerdii při
plánování a vedení našich výprav, těch vícedenních, ale i těch
jednodenních. A taky děkujeme Městu Vizovice za jejich
finanční podporu. Naše akce jsou na webových stránkách
i s fotografiemi a může se připojit každý, kdo má rád přírodu
a turistiku.
Výbor KČT
Vizovské noviny 02/2021

Botanické a zoologické okénko vám chce přiblížit okolní svět, plný nenápadných, ale nesmírně zajímavých „spolubydlících“
z naší blízkosti. Rostliny a živočichy vybíráme tak, abyste se s nimi skutečně mohli potkat v období vydání novin. Uvítáme ale
i vaše nápady, postřehy, tipy a fotoúlovky k tématu a velmi rádi je zde zveřejníme!
red.

Ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus)
Ruměnici pospolnou snadno poznáte podle zbarvení. Už
od časného jara se objevuje v houfech u zdí či pat stromů.
Červené tuhé polokrovky s okrouhlou černou skvrnou,
která je u každého jedince trošičku odlišná, je skoro těžké
přehlédnout. Ruměnice se vyskytuje běžně v celé střední
Evropě, ale i ve zbytku Evropy, dále pak na severu Afriky
a Asie a ve Střední Americe.
Jedná se o velmi společenský druh. Vyskytuje se v parcích, alejích s akáty nebo kaštany, na hřbitovech. Ve velkém počtu žije na lípách, občas i na akátech nebo tam,
kde kvete sléz. I když ruměnice nepoužívá na svou obranu
kousání, žihadlo ani jinou účinnou zbraň, přesto není zcela bezbranná; tmavé skvrny na polokrovkách imitují oči,
což má sloužit k zastrašení a odlákání hmyzožravých ptáků. Ruměnice vydává také nepříjemný kyselý zápach, který
také slouží k odstrašení nepřátel. I z toho důvodu nebývá
cílem psů, koček a jiných domácích mazlíčků. Výborná je

jako likvidátor komárů. Máte-li na zahradě ruměnice, pak
se nemusíte bát obtěžování při večerním grilování.
Ruměnice pospolná není schopna udělat velké škody na
rostlinách a člověku neublíží vůbec. Je opravdu nenáročná.
Živí se rostlinou potravou, ale listy rostlin jí nechutnají.
Nejraději saje šťávu ze semen lípy, nepohrdne ovšem ani
drobným uhynulým hmyzem či jeho vajíčky. Dělá tedy
v aleji, parku či na zahradě záslužnou úklidovou práci.
Často můžete vidět dvě ploštice připojené k sobě zadečky, pářící se pár. Samičky k sobě vábí samečky sexuálně
přitažlivými látkami – feromony. Páření pak může trvat
i celý den. Samička pak naklade vajíčka na vlhké místo –
do vlhké půdy, do štěrbin v kůře, pod listí či do mechu.
Plošticí, se kterou by se možná dala ruměnice zaměnit,
je kněžice červená. Tato ploštice je na rozdíl od ruměnice
škůdcem brukvovité zeleniny.
Lidové názvy: muzikant, maruška, kněžíček

Mařinka vonná (Svízel vonný, Galium odoratum)
Mařinka je voňavá vytrvalá bylinka, která je původní v Evropě a odtud se rozšířila do Ameriky a Asie. Obvykle ji
najdeme v okolí bukových a habrových lesů. Je to otužilá
vytrvalá bylinka vysoká asi 15 – 30 cm. Má drobné bílé
hvězdicové květy, rozkvétající od jara do počátku léta. Zralé plody jsou kulaté, s bílými háčkovitými štětinkami, které
se přichytávají na srst nebo peří zvířat a tak se rozšiřují.
Ve středověku byla mařinka považována za významnou
léčivku a jako koření se užívá s oblibou dodnes. Látky obsažené v mařince mají protikřečové účinky, pomáhají proti
nadýmání a při bolestech břicha. Celkově podporují trávení a uklidňují, proto se hodí při nespavosti a nervovém
vyčerpání. S dávkováním ale musíme zacházet opatrně –
vhodná dávka pro jednu osobu je jedna a půl lžičky sušené nati! Větší množství může způsobit zvracení a závratě.
Sušená nať mařinky obsahuje kumarin. Chuť je nahořklá.
Placky z rozdrcených listů se hodí na rány a odřeniny. Čerstvé listy nevoní, ale vůně usušené mařinky se podobá čerstvě pokosenému senu.
Mařinka je spojená s celou řadou tradic: starogermánští válečníci nosili snítku mařinky v helmicích, aby dosáhli
úspěchu v bitvě. Ve středověku se pletence z mařinky často
věšely v kostelích, aby zahnaly zlo a také se mařinka rozhazovala ve staveních všeho druhu. Důvodů bylo mnoho,
ale nejčastěji se dávala mezi prádlo, kterému dodala vůni
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a odpuzovala hmyz. V alžbětinské době se přidávala do
směsi vonných látek a mužům do šňupavého tabáku, aby
se „rozveselili“. Mařinkou se také cpaly matrace a polštáře,
nebo se používala k dochucování likérů. Lidové pověry také
praví, že nošení listů mařinky prý přináší vítězství, odplatu
a blahobyt…
I dnes má mařinka mnoho stejných nebo podobných
využití. Listy se mohou dávat do šatníků, prádelníků a pod
koberec jako repelent proti molům a jinému hmyzu. V uzavřených knihovnách brání její sušené listy vzniku zatuchlého pachu a vloží-li se mezi stránky, knihy se tím ochrání
a provoní. Mařinka se pálila v kadidlech pro svou příjemnou vůni a dodnes se používá jako fixátor jiných vůní.
Lidové názvy: asperulka dobrovolná, božec, drůbňava,
koření božcové, koření hlízné, marynka vonná, mařenka
vonná, planá mořena, svízel noňavý, voňavka.
Zkuste si připravit: Májové víno proti úzkosti
3-4 kvetoucí stonky mařinky vonné, 1 l kvalitního suchého bílého vína
Kvetoucí stonky svažte a nechte zavadnout do druhého
dne. Vložte je do lahve bílého vína a nacerujte 12 až 18 hodin, ne déle. Mařinku vyjměte a víno sceďte. Dávkujte si
100 ml po večeři nebo před spaním, zbavíte se tak úzkosti
a budete spát jako dudek.
Dita Kouřilová
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Žijí tady s námi

historie

Zakladatel hasičů svobodný pán baron
Rudolf Stillfried majitel zámku ve Vizovicích
Před 100 lety 9. dubna 1921 zemřel zakládající člen a předseda Dobrovolného spolku hasičského ve Vizovicích svobodný
pán baron Rudolf Stillfried. Narodil se 15. června 1849 ve Vizovicích.
Jeho otcem byl baron Filip Stillfried (1808-1887) a matkou
hraběnka Hermína Batthyány (1815-1883).
Dobrovolný spolek hasičský byl založen v roce 1886. Zde
vidíte pozvánku na valnou hromadu s vlastnoručním podpisem barona Rudolfa Stilfrieda.
Jednou z nejnáročnějších akcí spolku v jeho začátcích byl
obrovský požár 28. srpna 1887. Shořelo celkem 129 domů,
84 stodol a 104 chlévů. Celková škoda se odhalovala na 700
tisíc zlatých. Našli se okamžitě dobrodinci, kteří přispěchali
s pomocí.
Pomoc poskytl i 80-ti letý svob. pán Filip ze Stillfriedu,
otec Rudolfa, jehož podzim života se počítal již na dny, daroval postiženým mimo peněz velmi mnoho cihel a dřeva.
Krátce nato majitel vizovského panství svob. pán Filip ze
Stillfriedu 18. prosince 1887 zemřel a vizovský statek po něm
zdědil jeho syn Rudolf.
Ten zde žil se svou manželkou Aloisií hraběnkou Pálffy
(1857 – 1909) a jejich dvěma dcerami – Gabrielou (30. 11.
1888 – 23. 5. 1944) a Marií Annou, zvanou také Mariette (12.
9. 1890 – 6. 8. 1968).
Původně byl majetek barona Rudolfa Stilfrieda rozdělen
na polovinu a každá z dcer získala svoji část. Gabriela však
svou část prodala mladší sestře, takže další a zároveň i poslední hraběnkou Vizovického panství se počátkem 20. století stala Mariette Stillfried. Dne 31. 1. 1924 se Mariette vdala
za Viktora Boos Waldecka, vlastníka zámku Oselce u Plzně.

Spolu měli dva syny Rudolfa (1925-1945) a Franze (19262005), starší Rudolf padl ke konci války v roce 1945. Tož tak,
milí Vizovjané.
Štalmach Jan

Náhrobní kámen na hřbitově ve Vizovicích
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Moje maminka Milada Hálová zemřela v roce 2013. Věřím
však, že v paměti mnohých lidí žije dál. Hlavně těch lidí, kteří
se zajímají o kulturu. Byla členkou Valašského krůžku Vizovice, který měl v padesátých a šedesátých letech minulého stolení profesionální úroveň. Ve Valašském krůžku zpívala a se
svým manželem tvořila pěkný taneční pár. Byla i výborná herečka a recitátorka. Ovšem to je již hodně dávno. Mnozí si ji
budou spíše pamatovat jako divadelní režisérku, kdy v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století odrežírovala
ve Vizovicích 13 ochotnických představení. Radila i mladým
Valachům, které naučila tancovat a zpívat písničky slavného
Valašského krůžku. Ostatně za tuto osvětovou činnost jí byl
v roce 2014 udělen titul „Osobnost města Vizovice – in memoriam“.
Starší lidé si ji budou pamatovat i jako poštovní doručovatelku. Měla na starosti 1/3 Vizovic + Lhotsko a Bratřejov.
Všechno to zvládla na svém kole, kde měla nad předním kolem před řidítkama speciální kovový držák na poštovní kabelu. Při svém povolání zažila spoustu úsměvných příhod, které
zachytila do svých pamětí, které naštěstí stihla napsat ještě
dříve, než si zákeřná Alzheimerova choroba začala brát svoji
daň.
V dnešním čísle Vizovských novin se podělme o 1. část
jejího „vyprávění“ o tom, co všechno musela při doručování
pošty zvládnout:
Stařenka Šišková, dnes již nebožka, která měla domek na
rohu Růžové a Nové ulice, na mne čekávala skoro každý den
před chalupou: „Bóže, cérečko moja, čekám na ťa, poď daléj.“
Co se dá dělat, jdu daléj a stařenka mi podává hadru. „Utři
mi, prosím ťa, prach na lampě. Vystúpni si hore na stůl. Já sa
tam bójím vylézt. A tá moja céra, ta za mnů nepříde a nepříde“. Co naplat, když ne céra, tak musím já.
Jindy na mne čeká s nůžkama v ruce: „Bože, cérečko moja,
ostříhaj mi nehty na ruce. Na levej si je ostříhám, ale na pravej to neumím.“ Tak stříhám nehty a zase poslouchám: „Ta
moja céra o mňa nedbá a za mňů nepřijde. Když je třeba neco
udělat, tož pošle zeťa. Eště že ten je hodný a příjde“. I nářky
na její zdraví si musím vyslechnout. Ale to už skutečně pospíchám. Stařenka mne však drží za ruku a vylévá si srdce. A já
pohlédám na hodinky, protože vím, že budu muset všechen
ztracený čas dohonit.
Jiný den jí nesu důchod a ona praví: „Bože, cérečko, podepiš to za mňa, já mám tak chladné ruky, ta jak mrtvé“. „Stařenko, to já nesmím.“ „Tož mi jich aspoň zahřej. Tak mi jich
dobře podlab a namasti.“ Tož masíruju ruku a stařenka praví „Dobře, cérečko, dobře, táte už je dobrá, a včilej eště túte“
a nastavuje mi druhou ruku. A tak já namasíruju „ešče túte“.
Konečně jsou obě ruce zahřáté a stařenka se začne podepisovat. Ale trvá jí to. Za každým písmenem udělá pauzu, pohlédne na mne a ptá se „Je to tak dobře?“ „Dobře, stařenko“
uklidňuji ji. Jak je to podepsané, tak si musím vyslechnout,
kde všude ji bolí a co bych jí poradila, aby lépe spala. Když
se loučí, praví: „ A tu céru moju, lesti ju potkáš, nech za mnů
hneď příde. A lesti potkáš kominářa, tož ten ať za mnů také
hneď příde. Kůřija mi kamna“.
Vizovské noviny 02/2021

Jedné paní, co bydlí až na konci mého rajonu, zase pravidelně navlékám niti do všech jehel, co jich v domě má. Ona
už na to nevidí a omlouvá i manžela: „Víte, paní, ten můj je
na tom s očima ešče horší než já.“ Bydlí na samotě a je to
dost z ruky. Jednou jim nesu dopis a vidím, že stará paní stojí
venku. Říkám si, že by neškodilo, kdyby mi šla naproti. Bylo
úmorné vedro a únava už byla značná. Zamávala jsem dopisem na pozdrav, ale paní na mne kývá, abych šla za ní. Co
dělat, jdu, jsem to já, kdo je tady listonoš. Přijdu blíž a vidím,
že stará paní drží dlouhou železnou tyč a sekerku. „Pani Hálová už na vás čekám, můj néni doma a já potřebuju uvázat
barana. Tož toť máte sekyrku a tú tyčku mi s ňú zatlučte. Já
vám tu kabelu podržím. Ale mosíme jít kus dál do zahrady,
tady už je to vypasené.“ Tak jdeme kus dál do zahrady, dokud
paní neuzná, že to už stačí. Uchopím sekerku a tluču a tluču.
Ještě že je po dešti a jde to dobře. Divím se však, když paní
volá „Ešče, ešče“. Ruky už umdlévají a tak jsem ráda, když po
chvíli slyším: „To už stačí“. Nakonec milá paní přivede barana,
uváže ho a dopis je doručený.
Z „Pamětí Milady Hálové“ vybral Miroslav Hála, syn
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Pošťácké příběhy Milady Hálové 1. část
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Vy vizovští páni
(ze sbírky Eduarda Pecka, č. 131)

1. Vy vizovští páni,
málo želez máte,
já sa vás nebójím,
že mňa do nich dáte.

2. Dyž mňa do nich dáte,
já sa z nich vyvážu,
nejednéj panence
pentličku vyvážu.
(jiné varianty uvádějí také „pentličku uvážu“)

Dobře je ti synku
(ze sbírky Metoděje Bakaly, č. 423)

1. Dobře je ti, synku,
ve vizovském zámku,
dyž druzí ořú, kopú,
ty si sedíš v chládku.

2. Nežádaj si nikdo
takovéj dobroty,
na rukách mám púta
a z řeťazů boty.

Jana Pluhařová, red.

Janovo ráno
Tak už ti, Janičku, mříže otevřeli
Oči račí přivři, než přivyknú světlu.
Nesvítilo slunko do téj vlhkéj cely,
No tož honem nastav záda jeho teplu.

Takový ten menší, kerý l‘udom zvóní,
Gdyž sa dajú cestú, co nevede zpátky.
Usmíváš sa, Janku, eště hora vóní!
Tobě by aj tak býl jeden život krátký.

Nastav slunku záda, ty zbojníčku bledý,
Šak sa dneskaj projdeš, tajak tomáš ráda.
Projdeš sa do vrškú eště naposledy
A zvon na kostele bude ti k tomu hrát.

Člověk dovede byt krutý na člověka.
Potom s tichú dušú dělat nevinného.
Ale ty víš dobře, co a proč t’a čeká,
Žes neumňél přemoct sebe samotného.
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Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
Velikonoce na Valašsku to není jen pondělní mrskačka, to je
i spousta zvyků. Zdobení vajec mnoha způsoby, pletení tatarů, příprava postních a svátečních pokrmů, ale také vítání
příchodu jara. Bez obarvených a dekorovaných vajec všech druhů a stylů si dnes už
Velikonoce nedovedeme představit. Zdobení voskem, slámou, gravírovaní vajec, barvení v cibulových slupkách nebo drátkování, to jsou techniky, které dnes zvládne nebo
si na ně troufne jen málokdo.
Když se barvilo v cibulových slupkách
tak jsme museli nasbírat různé trávy jako
např. sviňskou veš (mrkús) nebo žebříček či

jatelinu. Když jsme chodili jak se říká po mrskačce, samozřejmě jsme museli napřed říci básničku a pak se hospodyně
zeptala: Co chceš vajíčko nebo korunu, samozřejmě korunu
a tak jsme každý rok soutěžili kdo nejvíc vymrskal peněz.
Lidé mají také možnost poznat tradice valašských velikonoc na spoustě zajímavých akcí na velikonočních koncertech
v kostelech, malování kraslic v muzeích či folklorní akce a výstavy například v Domě kultury ve Vizovicích.
Štalmach Jan

Mrskáči, vizovičtí házenkáři v roce 1970.
Zleva dole: Karel Šulc, Jaroslav Prčík, Miroslav
Laga, Jiří Baláč. Zleva nahoře: Jaroslav Fišer,
Jana Štalmachová (Lagová)

Na fotografii, která byla
zhotovena před šedesáti
lety vidíte mrskáče ze
Štěpské ulice, zleva
nahoře: Novák Zdenek,
Novák Ladislav, Fišer
Jaroslav a Pagáč Zdenek,
prostřední řada zleva:
Valníček Miroslav, Hába
Jiří, Štalmach Jan, zleva
dole: Kovář Karel, Hába
Stanislav a Štalmach Libor.
Zajímavé na této fotografii
je, že všichni mrskáči mají
na hlavě baretku a jen
Pagáč Zdenek má na hlavě
tzv. zmijovku. Tož tak, milí
Vizovjané.

Vizovské noviny 02/2021
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Vzpomínka.
Velikonoce na Valašsku jsou plné tradic

informační centrum

Soutěžíme s Turistickým infomačním centrem
Tipovací soutěže z výstavy
Šikovné ruce občanů Vizovic
Od 15. února 2021 jsme uskutečnili každoroční výstavu Šikovné ruce občanů Vizovic v prostorách turistického informačního centra Vizovice. Pro veřejnost v této době ji bylo
možnost zhlédnout on – line na webových stránkách Horního Podřevnicka. První tipovací soutěž se týkala překrásného
stromečku od paní Zdeny Mikeskové z lepených pistáciových
slupek. Otázka zněla jednoduše: tipněte si, z kolika pistáciových slupek byl vytvořen tento stromeček. Správná odpověď
byla 227 slupek. Nejbližší odpověď byla 228 slupek a výhercem se stala paní z Litvínova, které tímto gratulujeme a děkujeme za zaslané foto a velice milému poděkování našemu
městu.
Druhá tipovací soutěž Šikovné ruce občanů Vizovic –
Sádrové vajíčko
Ve druhé soutěži bylo za úkol tipnout si, kolik gramů váží
vajíčko z korálků od paní Zdenky Vyoralové. Správná odpověď byla 170 gramů. Nejbližší tip měla paní z Vrbátky nedaleko Prostějova a to 166 gramů. Blahopřejeme a děkujeme za
poslané foto.
TIC Vizovice
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Velikonoce „v knihovně“

Tradiční velikonoční dílnička v knihovně se letos musela přizpůsobit době covidové. Když nemohli rodiče s dětmi
přijít do knihovny, knihovna se rozhodla přijít k nim domů.
Vytvořili jsme v knihovně tvůrčí balíčky pro děti od 3 do 6
let, které si mohli rodiče v době předvelikonoční vyzvednout.
Potěšilo nás, jaký byl o „distanční“ dílničku zájem. Vyzvali
jsme rodiče k zaslání fotografií ze společného domácího tvoření a některé z nich vám rádi předkládáme.
Mgr. Blanka Krejcárková

Vizovské noviny 02/2021

Změny půjčovní doby
O změnách v půjčovní době a ostatních informacích
z knihovny se můžete dočíst na našich webových stránkách www.knihovnavizovice.cz nebo nám zavolejte na
tel. 577 019 582.
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Městská knihovna Josefa čižmáře informuje

kultura
z radnice

Výstava Šikovné ruce občanů Vizovic již podesáté
„To, co člověk dělá vlastníma rukama je nezničitelné….. je to
nejenom odreagování, ale také dědictví“ – těmito slovy zahájil publicista, učitel, zakladatel Muzea lidových pálenic ve
Vlčnově Jiří Severin první ročník výstavy Šikovné ruce občanů Vizovic.
Ve středu 10. 2. 2021 byla dokončena instalace již 10. ročníku této výstavy ve výstavních prostorách Domu kultury
Vizovice. Vzhledem ke stále trvajícím vládním opatřením
v souvislosti s pandemií Covid 19 nemohla být výstava zahájena tradiční vernisáží spojenou se soutěží o nejlepší kyselici a přehlídkou gajdošských kapel, jak bylo zvykem ve všech
předchozích ročnících a bohužel ani otevřena veřejnosti. Přerušit tuhle desetiletou tradici a neukázat velké množství krásných skvostů lidové tvořivosti našich spoluobčanů, jsme nechtěli. Z tohoto důvodu byl povolán náš kulturní fotograf Petr
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Jaroň, aby celou výstavu podrobně nafotil. Ta byla následně
zveřejněna na webových stránkách www.hornipodrevnicko.
cz, www.dkvizovice.cz a facebooku města Vizovice. K vidění jsou na ní věci háčkované, pletené, malované a vyřezávané
obrazy, figurky dřevěné, plstěné, šité, nebo z kelímků. Šperky a ozdoby z tradičních i netradičních materiálů, různé dekorace, keramika, malované zvířecí lebky a spousta dalších.
Nechybí ani ozdoby z vizovického pečiva a valašské kraslice.
Celkem se letos na výstavě sešly výrobky od 31 vystavujících
všech věkových kategorií.
Přejeme vám pěknou virtuální prohlídku a nám brzké
ukončení nouzového stavu, abychom mohli výstavu otevřít
osobně a naživo.
pracovníci Domu kultury

Vizovské noviny 02/2021
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Bylo nebylo a co nebylo, třeba ještě bude
Loňský rok byl specifický ve všech směrech. Možná, že je to
otřepané klišé, které už nechceme slyšet. Ale média a internet
nám nedávají příliš na výběr. I my přispějeme svou troškou
do mlýna. Nebudeme se však ohlížet za tím, co se nestalo, ale
raději nahlédneme tak zlehka do budoucnosti a ukážeme si,
co by se možná mohlo uskutečnit letos, když už to v té podivné „dvacítce“ nevyšlo.
Na programu roku 2020 toho nebylo málo. V plánu bylo
například zopakovat dětské prohlídky s filmovou tématikou
Jak (ne)natočit pohádku, stejně jako jednu z nejoblíbenějších
akcí sezóny – noční prohlídky. Fakt, že ani k jednomu nedošlo, nám drásalo nervy, protože kde jinde se vyřádit a vydat
ze sebe to nejlepší, než právě v bláznivých prohlídkách a děsivých večerních představeních. A proto uděláme všechno,
abychom tyto dva tituly letos uvedli. A to v téměř tradičních
termínech – dětské prohlídky v první polovině června, noční prohlídky by jako obvykle vítaly závan podzimu uprostřed
září. Pokud půjde vše dobře, objeví se v repertoáru zámeckých akcí také dva venkovní koncerty, a to v červnu a červenci. Jednou z mála akcí, která se nám v loňské sezóně povedla
uskutečnit, byl piknikový den, který bychom začátkem léta
ještě rádi zopakovali, protože pobyt na čerstvém vzduchu
přece ještě nikoho nezabil. Dokonce se pomalu začínají formovat i letošní výstavy, včetně oblíbené vánoční.
Jednoduše pokud půjde všechno dobře, bude letos rozhodně o zábavu postaráno. A doufáme, že i vy si v našem nabitém programu sezóny 2021 najdete to svoje.
Barbora Grombířová, NPÚ, zámek Vizovice

Vizovské noviny 02/2021
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Vizovické zámecké kulturní léto
Aloise Háby 2021
Per aspera ad astra – Přes překážky ke hvězdám. Toto latinské úsloví jsem si vybavil, když jsem přemýšlel nad letošní
zámeckou koncertní sezónou. Ale proti jeho původnímu významu v covidově posunutém smyslu: i když se budeme snažit sebevíc, výsledek našeho snažení bude v důsledku různých
opatření proti šíření nákazy „ve hvězdách“.
Přesto podobně jako většina jiných pořadatelů kulturních
akcí se připravujeme na festival s vírou, „že to půjde“. Tento
text píši o měsíc dříve, než si jej budete moci přečíst. V době,
kdy ještě vůbec nevidíme pověstné světlo na konci tunelu.
I když víme, že každý tunel má konec. Proto vám program
předkládáme bez konkrétních dat jejich konání. I když pochopitelně s vystupujícími jsou dohodnuty. Prozradím jen, že
první koncert je v této chvíli naplánovaný na 11. červen.
Už teď ale tušíme, že s termíny pravděpodobně budeme
muset hýbat. V minulé sezóně se nám po uvolnění restrikcí podařilo rychle dohodnout nové termíny a jako jednomu
z nemnoha pořadatelů uspořádat všechny plánované koncerty. Jen nevím, jestli jsme se tím naučili v tom „plavat“, nebo
jsme si vybrali štěstí na dlouho dopředu. I letos jsme připraveni improvizovat. Tak, abychom plánovaný program splnili
na 112,5 %. Musíme však již nyní počítat s tím, že se možná
nepodaří pokaždé dodržet obvyklé páteční termíny koncertů.
V případě, že bude vládními opatřeními omezena možnost
plného využití kapacity sálů, bude třeba zvažovat i přesun do
jiných prostor. Jejich výběr ve Vizovicích ovšem není velký.
K připravenému programu:

• Violoncello Kristiny Vocetkové a akordeon Milana Řeháka
by nás při příležitosti stého výročí narození skladatele Astora Piazzolly měly zavést do argentinských tančíren plných
energického a vášnivého Tanga Nuevo.
• Dva koncerty jsme vybrali z nabídky Listiny mladých Nadace Český hudební fond: vycházející hvězdu mezinárodních operních pódií sopranistku Ladu Bočkovou a Trio In-

Jan Schulmeister ml.
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cendio, jehož vynikající úroveň dosvědčuje řada ocenění
z mezinárodních soutěží.
Ostravský cimbalista, skladatel a pedagog Daniel Skála
v sólovém recitálu uvede i Sonátu pro cimbál Aloise Háby.
Wihanovo kvarteto v první části svého vizovického koncertu představí klasický repertoár pro smyčcové kvarteto,
v druhé části doprovodí talentovaného kroměřížského
klavíristu Jana Schulmeistra ml. (*2006) v Beethovenově
klavírním koncertu.
Trio Bel Canto má neobvyklé složení soprán – flétna – kytara. Do prostor zámecké kaple Panny Marie Matky dobré
rady připravilo program zaměřený právě na skladby k poctě Panně Marii.
Dva koncerty v kostele sv. Vavřince jsou inspirovány výročími letošního roku. Schola Gregoriana Pragensis, která se
do Vizovic vrací po čtyřiadvaceti letech, připomene 1100
let od úmrtí sv. Ludmily. Zlínský smíšený komorní pěvecký sbor Canticum Camerale společně s orchestrem Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž přednese duchovní skladby Mirka Hromádky jako poctu Vizovicím k 760.
výročí první písemné zmínky o našem městě.

A těch 12,5 % navíc? Ještě jeden zajímavý hudební projekt se
snažíme vytvořit s naším dlouholetým patronem Janem Čižmářem.
Koncerty jsou připraveny, hudebníci cvičí, tak teď už záleží
jen na tom, kdy nám ústup epidemie umožní opět se setkávat při krásné hudbě. Pozorně budeme sledovat uvolňování
současných restrikcí, abychom mohli ve správnou chvíli říci:
jdeme do toho.
Aktuální informace najdete na stránkách festivalu https://
www.dkvizovice.cz/zamecke-kulturni-leto/.
Vít Sušila
KPH Vizovice

Trio Incendio
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inzerce

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:

ROZHLEDNA

DOUBRAVA

celostrana

240×180 mm
2 700 Kč

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

( příjemné posezení pod slunečníkem )

½ strany

Ͳ Turistické suvenýry

180×117 mm
1 400 Kč

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

Ͳ Občerstvení

( Chlazené nápoje, cukrovinky, .. )

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

Jak se k nám dostanete ͗

87×117 mm
750 Kč

H. Lideč
Zlín

Loučka

¼ strany

Užitečné odkazy :
Vstupné :

Ͳ aktualizace otevírací doby :
ǁǁǁ͘ůŽƵĐŬĂͲŽďĞĐ͘Đǌ

Kč,Ͳ

do 5ti let
volný vstup
ϲͲ ϭϰ ůĞƚϭϱ͕Ͳ
ϭϱͲ ϲϬůĞƚϯϬ͕Ͳ
ϲϬͲ ϳϬůĞƚ
ϭϱ͕Ͳ
70 +
volný vstup
člen KPR
volný vstup

MĚSÍC

ϬϰͲϭϭ

87×56 mm
400 Kč

Ͳ Turistické infocentrum sŝǌŽǀŝĐĞ͗
ǁǁǁ͘/ǀŝǌŽǀŝĐĞ͘ĞƵ
Ͳ Zajišťovatel provozu ͗
нϰϮϬϳϯϭϮϬϰϰϮϬ

PROVOZNÍ DOBA ROZHLEDNY :
ϬϰͲϭϭ
ϬϳͲϬϴ

⅛ strany

2.dubna 2021 - 14.listopadu 2021
E

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

ČAS

ϭϬͲϭϳŚŽĚ͘
ϭϬͲϭϳŚŽĚ͘

1/16 strany

25×87 mm
210 Kč

>K,Kz

!! ZA DEŠTĚ, BOUŘKY DOPROVÁZENÉ BLESKY A SILNÉHO VĚTRU JE VSTUP NA ROZHLEDNU Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ ZAKÁZÁN !!
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Zde vám dáváme pro inspiraci malý návod, jak napsat fejeton. V současné době, charakteristické řadou omezení, dostáváme
všichni větší prostor přemýšlet. Okruhy témat jsou nekonečné, střídají se v myšlenkách a nechávají po sobě stopy. Nebojte se
s námi o ně podělit. Sdílejte s ostatními čtenáři své úvahy a zamyšlení, inspirujte i nás, abychom vám mohli přinášet nová témata, která vás zajímají nebo jsou pro vás důležitá. Za vaše příspěvky předem děkujeme!

Rozednívání
Již po několik let, vždy v okamžiku, kdy jsme z moci úřední
přinuceni vstávat o hodinu dřív, neboť nastalo období letního času, vstupuje do mne podivný nepokoj. Pár nocí v týdnu
nemohu dospat. Budívám se dávno před budíkem, který je
přesný, elektrický, duši má z baterie a ze zubatých koleček,
z nichž jedno se také nazývá nepokojem, protože se neklidně
točí tam a zpět. Tiše zůstávám ležet naznak, abych neburcoval, neboť na posteli vedle mne vládne půlnoc a sny, hluboké
jak černá voda. A poslouchám ptactvo nebeské. Přinutit se
v dubnu vstát před svítáním, vyhrabat se z peřin a potichu,
aby klíče nechrastily, vyjít z domu, má své nesporné výhody.
Za prvé nikomu nepřekážíte v koupelně. Kdo máte své zkušenosti s jitřními výtvarnými projevy žen, doprovázenými často
projevy slovními, leč nepoetickými, víte o čem píšu. Jsou situace, kterých se dospělý muž, má-li všech pět pohromadě, rád
zřekne. Druhou výhodu poznáte hned před domem, sotva za
vámi zapadnou dveře. Lidstvo dospává noc, ulice jsou prázdné a drozdi, tak jak jim to bylo pradávno v ráji dáno, mívají
své hlasité námluvy v ranním šeru.
Dnes tomu bylo nejinak. Nebe na východě ledva počínalo
blednout, jitro bylo chladné a ukřičené po kosech a pěnkavách, hospoda vychládala po přetažené zavírací hodině a těžkém pivním zpěvu posledních hostí a řeka voněla bahnem
a rybinou. Na náměstí jsem byl s výjimkou podřimujícího
taxikáře sám. Doposud soulad, idyla a poezie.

Ale člověk se nemá nikdy na nic těšit a cítíte-li se dobře,
nebojte se, to přejde. Začalo to příjezdem oranžového nákladního auta pod okno, v němž jsem četl jaro a magickou
chvíli probouzení. Z auta vylezl neodpočatý drobný mužík ve
špinavé vestě a počal zápolit s velikou hadicí, kterou nakonec zasunul do kanálu a kdesi zmáčkl jakési tlačítko. Zbytky
podzimního listí, zimního posypu, jarního tání a veškerého
člověčího odpadu s hlukem mizely v cisterně, poezie s ptačím
namlouváním prchly pro dnešek do nenávratna a za zachmuřeným čelem se mi zjevila vzpomínka na dobu, kdy jsem jako
dítě nerozumné toužil s podobným vozem jezdit a práci s hadicí vykonávat, neboť vše se mi tehdy zdálo lepší, než škola.
A onomu vozu jsme říkali poněkud neslušně. To podle nasávaného obsahu.
Byla to chvíle prapodivného akordu. Podřimující taxikář
se protáhl a odjel, nebe bylo šedivé, vzduch chladný, v trávnicích měly sedmikrásky dosud zavřené květy a chránily
svých sedm krás před všemi nepatřičnostmi, končily černé
sny, ženy ve svých výtvarných projevech přecházely od impresionismu k surrealismu, v koupelnách bylo živo a kdesi
ve mně tikal malý hodinový nepokoj, tam a zpět, tam a zpět,
protože nastal z moci úřední letní čas, dospat jsem nemohl
a kanály byly zase hluboké, jak veškerá lidská toužení, když
se rozednívá.
Marek Buš

Vzpomínáme

Vzpomínáme

Dne 8.3.2021 uplynulo již 25 let
od ú mrtı́ mé ho manž ela
Dne 8. 3. 2021
panauplynulo již 25 let od úmrtí mého manžela pana

Libora
LiboraŠtalmacha.
Štalmacha

Dě kujeme vš em,
Děkujeme všem, kteří ná něj
s námi dál vzpomínají.
kteř ı́ na ně j s ná mi dá l vzpomın
ajı.́
Manželka
Zuzana,
dcery
Radka
a Sylva s rodinami, rodiny Štalmachova,
Manž elka Zuzana,
Řepova
a Zatloukalova.
dcery
Radka
a Sylva s rodinami,
rodiny S� talmachova, R� epova
a Zatloukalova.
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závěrem

FEJETON

