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Ideální adresa pro mladé rodiny
Marcela Ondřejová se do Vidče přistěhovala z Rožnova pod Radhoštěm za svým
manželem Lumírem, který tu žije od narození. Mladá maminka dvou děvčátek svého
rozhodnutí nelituje.
„Nedá se to srovnat s bydlením
v paneláku,“ říká paní Marcela, která si
nemůže procházky po okolí vynachválit. „Často například vyrážíme na výlet
přes kopec Zuberák. Vřele takovou
vycházku doporučuji. Všude kolem se
kocháte krásnou přírodou a navíc vás
ze všech stran obklopuje úžasné ticho.
Nezažijete tu stresující městský shon,
ve Vidči se bydlí opravdu pohodově.
S rodinou nyní pobýváme u příbuzných a stavíme si domek. Už se těším
na stěhování. Víte, byl to vždy můj sen
bydlet s manželem a dětmi ve vlastním domě s pěknou zahradou. Vidče

je opravdu ideální adresa, kterou bych
nevyměnila za žádnou jinou,“ dodává
mladá maminka a zve nás k procházce
směrem k novému dětskému hřišti za
hasičskou zbrojnicí.

Plusy převažují
V obci je nyní přihlášeno k trvalému
pobytu 1 678 obyvatel. Loni místní
maminky přivedly na svět 22 dětí, letos
zatím pět. Starostka Štěpánka Mikulenková má radost z každého nového přírůstku do videčské obecní rodiny. Těší
ji také, že v této podhorské vesnici přibývají nově postavené nebo zrekonstru-

ované rodinné domy. „V letech 2005
až 2010 bylo zkolaudováno pětadvacet
staveb,“ dodává starostka a sděluje, že
většina pozemků určených k výstavbě
není v majetku obce, ale soukromých
vlastníků.
„Vidče nabízí nejen malebnou přírodu a klidné prostředí, ale také dostatek
služeb,“ zdůrazňuje Š. Mikulenková.
„Vždyť do Rožnova, vzdáleného pouhé
čtyři kilometry, je vyhovující dopravní spojení, a to včetně víkendů. Máme
vybudovanou technickou infrastrukturu
kromě kanalizace. Tu v současné době
realizujeme. Mrzí nás, že občanům
nemůžeme zatím nabídnout připojení
na kabelovou televizi, ale věříme, že
časem najdeme přijatelné řešení pro
příjem co nejširšího možného spektra
televizních stanic,“ dodala a pozvala nás
k prohlídce moderní a dobře vybavené
základní a mateřské školy. „Učitelé i další dobrovolní pracovníci připravují pro
děti různé zájmové činnosti, do nichž
se zapojují také rodiče.
Zájemci o sport mohou využívat tělocvičnu i víceúčelové hřiště, nedalekou
cyklostezku podél Bečvy a v neposlední
řadě je potkávám na cyklotrasách vedoucích naší obcí. K občerstvení nám slouží
tři restaurační zařízení, k nákupům tři
obchody s potravinami a v okolí známé řeznictví,“ uzavírá výčet plusů pro
bydlení ve Vidči její starostka Štěpánka
Mikulenková.
Text a foto: (MTA)

Zprávička

Marcela Ondřejová se svou mladší dcerou Anetkou na procházce.

Každé úterní ráno se turistický oddíl TJ
Vidče vydává na túry do okolí. V zimě,
v létě. Ve čtvrtek nebo v pátek vedoucí
turistů Viktorie Hajná vždy zveřejňuje
aktuální trasu na nástěnce na obecní
návsi. Při nepřízni počasí se akce nekoná
a uskuteční se o týden později. Většina
videčských turistů je již v důchodovém
věku. Za loňský rok absolvovali přes 500
kilometrů.
(še)

VIGANTICE

Přípravy k oslavám výročí vrcholí
U příležitosti šestistého výročí od
založení obce se 25. července v 15 hodin
uskuteční vernisáž dobových fotografií
a dokumentů. Expozici bude možné
zhlédnout do konce letošního července
v zasedací místnosti Obecního úřadu
ve Viganticích.
Stostránkovou publikaci k 600. výročí
založení Vigantic připravila Jana Krhutová, knihovnice a kronikářka obce
ve spolupráci s Tomášem Baletkou,

ředitelem Státního okresního archivu
ve Vsetíně. Obecní úřad knížku vydal
v nákladu 1 000 kusů. Zájemci si ji
budou moci zakoupit na obecním úřadě nebo na oslavách, které vyvrcholí
o prvním srpnovém víkendu. Organizační tým připravuje řadu kulturních
a sportovních akcí včetně slavnostního
ohňostroje. Bližší informace o programu přineseme v příštím čísle Spektra
Rožnovska.
(še)

Pohoda u bazénu pod listnatými stromy
Nově vysázené listnaté stromy na letním koupališti potěší zejména ty návštěvníky, kteří na zeleném trávníku vyhledávají stín. Patří mezi ně i Ivana Otrlová
z Ostravy. Na Valašsko jezdí pravidelně
na rodinné víkendy a vigantické koupaliště si oblíbila kvůli jeho příjemnému
komornímu prostředí. Pochválila zahrad-

ní úpravy v areálu, který od jara zkrášluje
i stovka koniferů. Obecní úřad ve Viganticích za úpravu zeleně zaplatil 23 tisíc
korun. Každodenní prázdninový provoz koupaliště je od 10 do 18.30 hodin
a vstupné pro dospělé činí 30 korun, děti
platí polovinu a ve věku do dvou let mají
vstup zdarma.
(še)

Pozvánka

O Pohár starosty
Dvě sportovní klání připravují na
sobotní odpoledne 30. července vigantičtí myslivci. V areálu jejich chaty
pořádají turnaj v nohejbale a ve střelbě o Pohár starosty. Dospělí si otestují střelbu z malorážky a s dětmi pak
mohou poměřit svou mušku při střílení ze vzduchovky. Myslivci připravují
i občerstvení. Podávat budou guláš,
pivo a další speciality.
(še)

Krátce
" Zpravodaj Vigantic, který obecní
úřad vydává jednou čtvrtletně v nákladu 150 výtisků, v červnovém čísle mimo
jiné informuje o plánované výstavbě
splaškové kanalizace u Vezníku v září a
říjnu 2011 a o přípravách pozemkových
úprav v lokalitě Skalka. S obsahem

ZAŠOVÁ

Ohlédnutí za chovatelskou výstavou
K zašovské pouti tradičně patří výstava drobného zvířectva. Nejinak tomu bylo
první červencový víkend, kdy místní chovatelé zorganizovali jubilejní čtyřicátý ročník
výstavy, na níž představili 210 králíků, drůbež v 18 voliérách, stovku holubů, kamerunské ovce, gottingenská selátka a desítky druhů exotického ptactva.
Jiří Trtík, jednatel zašovské organizace Českého svazu chovatelů, hodnotí
jubilejní výstavu jako zdařilou. A to
přesto, že počasí tentokrát nebylo vůči
pořadatelům nejvlídnější a podobnou
akci ve stejném termínu uspořádali
i v nedalekých Hodslavicích.
V Zašové prodali 485 vstupenek, přitom děti do 15 let měly prohlídku zdarma. Lidé si v přenosných bedýnkách
a plastových přepravkách odvezli třiadvacet chovných zvířat. Největší zájem
byl o králíky a také o exotické ptactvo.
Za pouhou hodinu po otevření výstavy
se prodalo jedenadvacet ptáčků! Nejvíce šly na odbyt zebřičky za 70 korun.

Náročnější zákazník si odnesl skořicového holoubka za 700 korun. Jak uvedl
Jiří Trtík, za prodaná zvířata chovatelé
utržili 8 500 korun.
Spokojeni byli také členové poroty.
Například Petr Koláček z Rožnova pod
Radhoštěm, který hodnotil expozici
s králíky, považuje tyto akce za velmi
užitečné. „Vystavená čistokrevná plemena byla opravdu kvalitní. Za šampiona
výstavy jsem vybral nádherného králíka
- malého berana divoce zbarveného od
mladé chovatelky Natálie Tomkové z Velkých Karlovic. Obdržel 96 zasloužených
bodů,“ chválil porotce.
(Text a foto: MTA)

Dětem se na chovatelské výstavě v Zašové nejvíce líbila expozice s exotickými ptáky.
Na snímku malý návštěvník z Hutiska-Solance.

Odhalení Valacha
Devadesátiletý mohutný modřín
nebezpečně šplhal do elektrických drátů
v ulici, kde v rodinných domcích bydlí
Pavelkovi, Mičkalovi, Kubjátovi, Vičanovi, Petruželovi, Ondřejovi, Kramolišovi a Němcovi. „Nebylo jiného řešení
než strom porazit. Můj syn Petr přišel
s nápadem, abychom modřín setli pár
metrů nad zemí a nechali z něj vyřezat
Valacha v životní velikosti,“ řekl nám
Miloslav Pavelka. Myšlenka se obyvatelům ulice zalíbila a o realizaci požádali
sochaře a řezbáře Martina Gaju z Hutiska-Solance. Ten dostal několikatisícovou odměnu přímo od nadšenců z ulice,
kteří sáhli do svých peněženek a práci
sochaři zaplatili. A ulici, která doposud
neměla jméno, nazvali U Valacha.
Slavnostní odhalení nové dominanty
se uskutečnilo v podvečer 8. července
za účasti místostarostky Vidče Mileny
Dudové a místního faráře Karla Janečky,
který Valacha posvětil. Na vydařené sousedské oslavě nechyběla příjemná lidová
písnička, vínečko i pálenka a hlavně veselá nálada.
(še)
Děti a vnučky Miloslava Pavelky se na
slavnostní odhalení sochy oblékly do
valašských krojů.
Foto: A. Miarka

Celodenní letní provoz ve sportovním areálu
Moderní sportovní areál závidí
Vidčanům mnozí návštěvníci, kteří si
rádi zacvičí, zaběhají a zahrají míčové
hry. K dispozici mají dvě volejbalová
a jedno víceúčelové hřiště, 60metrovou
běžeckou dráhu s doskočištěm pro skok
daleký a trojskok. Pro malé sportovce je
vybudován dětský koutek na hraní.
Zajímala nás prázdninová provozní
doba moderního areálu, jehož brány
jsou otevřeny nejen místním sportovcům z Vidče, ale i z okolních obcí
a měst. Podle informací správkyně Jitky Fojtáškové jsou hřiště v červenci a v
srpnu přístupna každý den od 8 do 12
hodin a od 13 do 21 hodin. Jedna hodina pronájmu pro příznivce volejbalu,

tenisu, nohejbalu, malé kopané a basketbalu stojí 60 korun, cvičná tenisová
zeď přijde na 30 korun. V areálu jsou k
dispozici i sprchy. Jednorázový poplatek za jejich použití je deset korun za
hodinu na jednu osobu.
Jitka Fojtášková upozornila, že děti do
osmi let mají přístup do obecního sportovního areálu jen v doprovodu dospělých. Bližší informace lze získat na telefonu 731 921 884.
(mia)

! 571 655 010
www.vidce.cz

SPEKTRUM ROŽNOVSKA 14/2011
obecního zpravodaje se můžete seznámit na www.vigantice.cz.
" Jedenadvacet lůžek nabízí turistická
ubytovna TJ Vigantice. Jak nás informoval provozovatel Viktor Kožušník,
nejčastěji služby využívají různé sportovní oddíly a rekreanti, kteří na toulkách Valašskem vyhledávají levné ubytování. Cena za lůžko na jeden den je
150 korun. Bližší informace na adrese
www.nahristi.com.
" Pětadvacet dětí se zúčastnilo příměstského tábora English Camp, který se uskutečnil od 11. do 15. července v areálu Výletiště. Další termín je 22.-26. srpna, vždy od 8
do 16 hodin. Přihlášky a bližší informace
na e-mailu zuzana.belikova@seznam.cz.
Program je zaměřen na moderní a zábavnou výuku anglického jazyka a doplňují
ho netradiční sporty a soutěže. Výuku
zajišťují kvalifikovaní lektoři a doprovodný
program má na starosti agentura Aktivně a
zábavně Valašskem.
(mia)

! 571 654 848
www.vigantice.cz
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Pouťová taneční noc
až do svítání
Meziříčské kapely Canon a Syrup se
první červencovou sobotu poprvé představily na Pouťové noci, kterou na hřišti
uspořádali místní fotbalisté. Obě kapely diskotékou doplňovali DJ Adamico
a DJ Traged.
A byla to právě skupina Syrup, která
tanečníkům zahrála skvělé pecky od
skupiny Kabát. „Na zašovské pouti jsme
poprvé a byl jsem mile překvapen, jak
nás publikum přijalo. Bylo to prostě skvělé, výborně jsme se bavili nejen my, ale
především naši fanoušci,“ prohlásil frontman kapely Ivo Pop. Tancovalo se téměř
do svítání a necelá pětistovka fanoušků se
rozcházela za zvuku vozů úklidových čet.
(VŠ)

! 571 634 041
www.zasova.cz

