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Knihovně se daří získávat nové čtenáře
Doba, kdy knihovny především přežívaly, je zřejmě pryč. Přesvědčili jsme se o tom
12. listopadu na Dni otevřených dveří ve videčské knihovně. Její vedoucí Dagmar
Karasová ho zorganizovala potřetí a byla příjemně překvapena nevšedním zájmem.
Celkem přišlo 48 návštěvníků a převážně to byly děti, na které čekala
spousta her, kvízů a také knížek. Opět
se potvrdilo, že z knihoven se tak trochu stávají i dětské klubovny. Nejživěji
bylo u regálů s pohádkovými knížkami
a omalovánkami. Děti si také zahrály
pexeso, domino nebo Člověče, nezlob
se. Ti starší se střídali u dvou počítačů
s internetem nebo vyplňovali kvízy, které jim knihovnice dopředu okopírovala
z knih a rozmnožila.
„Jsem ráda, že pozvání na Den otevřených dveří přijala Markétka Bosáková a Adam Onderka, kteří se při té
příležitosti stali našimi novými čtenáři,“ uvedla Dagmar Karasová, která se
Spektru Rožnovska pochlubila novým

počítačovým programem a hned předvedla, co všechno umí. Informace jsou
v systému natolik propojeny, že má
perfektní přehled, kde se která knížka
v daný okamžik nachází. Do počítače
jsme nahlédli a ocenili, že do knihovny
chodí celé rodiny a některé si dokonce
půjčí i dvě desítky knih najednou!
„Dětských čtenářů evidujeme 115
a dospělých kolem stovky. Není to
málo, uvážíme-li, že každý osmý obyvatel Vidče aspoň jednou za rok do
knihovny najde cestu,“ uvedla D. Karasová. „V současné době máme k dispozici více než devět tisíc titulů a dvacet
druhů časopisů. Z obecní pokladny
dostáváme roční příspěvek ve výši 50
tisíc korun, z toho největší část jde na

nákup nových knih,“ dodala D. Karasová, která věří, že knihovny přežijí,
protože přežijí i knihy. Ostatně fakt, že
děti tvoří více než polovinu čtenářů, je
dobrým signálem do budoucna. Chodíli totiž pravidelně do knihovny v předškolním a školním věku, v dospělosti se
do ní dřív nebo později vracejí.
Text a foto: MTA

MOSTY SE DOČKALY REKONSTRUKCE. Do opravy dvou nejvíce poškozených mostů ve Vidči se pustili pracovníci Alpine Bau CZ z Valašského Meziříčí.
Na opravu mostu u domu s číslem popisným 52 obec obdržela dotaci ve výši
1 936 000 korun z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Jedná se o příspěvek získaný v rámci vykrytí povodňových škod z května minulého roku. Jak
uvedla pro Spektrum Rožnovska starostka Vidče Štěpánka Mikulenková, celkové finanční náklady přesáhnou částku dvou milionů korun. Rozdíl mezi dotací
a skutečnými náklady bude uhrazen z obecní pokladny.
Text a foto: MTA

Návštěvníci si pochutnali i na několika druzích výborného cukroví, které u příležitosti Dne otevřených dveří paní knihovnice
napekla a děti i dospělé pohostila.

Pozvánky
" Adventní koncert žáků z Vidče a Stříteže
nad Bečvou, kteří navštěvují hudební obor
ZUŠ Valašské Meziříčí, se koná v pátek 2.
prosince v 16 hodin ve videčském kulturním domě.

Knihovnice Dagmar Karasová se čtenářkou Vendulkou Škařupovou.
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" Předvánoční zastavení s dětským folklorním souborem Valašenka se uskuteční v pátek 9. prosince v 17 hodin v kulturním domě ve Vidči. Po vystoupení
Valašenky bude slavnostně rozsvícen
vánoční strom na návsi.
-MTA-

Na Skalíkovu louku si druhé listopadové
úterý vyšlápli turisté pod vedením Viktorie Hajné. Vycházky organizují jednou
týdně i v zimě.
Foto: M. Švajdová
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Otázka pro

Pozvánka

Otázka pro Lukáše Fojtáška, předsedu Mysliveckého sdružení Rysová - Vigantice:

" Pětadvacet dětí ve věku od sedmi do
desíti let, které navštěvují výtvarný kroužek
ve Viganticích, v těchto dnech dokončují
desítky vánočních dárečků. Ve spolupráci
s vychovatelkou Hanou Foltasovou vyrábějí červené zvonečky, svícny, ozdoby na
vánoční stromek, andílky ze sádry a další
dárkové předměty. Do akce se zapojily
také maminky s dětmi z místní mateřské školy, které malovaly hrníčky. Dárky
si občané mohou koupit 3. prosince na
podvečerní slavnosti. Začíná v 16 hodin
u místního obecního úřadu, kde bude rozsvícen vánoční strom. Připraveny budou
rovněž stánky s občerstvením, mimo jiné
i s valašskými specialitami, které upečou
vigantické seniorky.
-MTA-

Jak jste připraveni na zimní sezonu?
Péče o zvěř
v zimním období
je nejdůležitějším
úkolem našeho
my s l i ve c k é h o
sdružení. Členové si ve vlastní
režii
zajišťují
pro zimní přikrmování seno
a letninu. Kromě
toho každoročně kupujeme 20 q řepy, 50 q ovsa, 30 q
kukuřice a 50 q otrub, rovněž kaštany a
žaludy. A také kamennou sůl, kterou musí
mít zvěř k dispozici celoročně. Kde na to
bereme finanční prostředky? Z mysliveckého výletu a také z plesu, který pořádáme každý rok. Ples je vyhlášený v širokém
okolí a veškerý zisk použijeme právě na

nákup krmiva, údržbu krmelců, posedů
a provoz myslivecké chaty i střelnice. Naše
sdružení Rysová-Vigantice má v současné
době 31 členů, tři čestné členy a pět čekatelů. Obhospodařujeme honitbu o výměře 1 774 hektarů, jejímž vlastníkem je
Honební společenstvo Rysová-Vigantice.
Nejnižším bodem je řeka Bečva (400 m n.
m.) a nejvyšším pak Díly (756 m n. m.).
Honitba je z větší části polní, zbytek tvoří
lesní porosty, lesíky a remízky různě vklíněné do polí. Kdysi velice početné stavy
bažantů a koroptví v honitbě již nemáme,
pouze v menší míře se vyskytují kachny
a zajíci. Tuto drobnou zvěř však již dnes
nelovíme. Zaměřujeme se na srnčí, kde
náš roční úlovek činí 35 až 40 kusů, a také
na černou zvěř. A pak rovněž na tu, co
myslivosti škodí. Ročně ulovíme kolem 25
lišek, ale i jezevce a kuny. Velké problémy
nám dělají toulaví psi a kočky.
-MTA-
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Za finanční výtěžek z prodeje vánočních dárků budou zakoupeny potřeby pro další
činnost výtvarného kroužku na škole.
Foto: MTA

Fotostřípky
" Zašová a Veselá ve fotografii je název
fotosoutěže, kterou vyhlásil místní obecní
úřad. Do 30. listopadu je možné zaslat
snímky v minimálním rozlišení 1600x1200
px na e-mail prochazkova@zasova.cz. Fotky lze také doručit na Obecní úřad v Zašové. A to buď vytištěné o minimálním rozměru 10x15 cm nebo v digitální podobě
na CD. Výherci obdrží finanční odměny
ve výši 2 000, 1 500 a 1 000 korun. Pro
autory nejzdařilejších fotografií v kategorii Junior (tj. ve věku do 18 let) jsou připraveny věcné ceny.
-SN-

Počátkem listopadu se Stanislav Mikulenka z Veselé zúčastnil celostátní výstavy chovatelů
vídeňských plemen králíků v Úvalech u Prahy. Koná se zde každoročně a úspěšný chovatel
z Valašska si tuto jedinečnou příležitost k prezentaci svého chovu ani letos nenechal ujít.
ka a vyšlechtil je Johan Constantin
Schultz, který je poprvé představil na
výstavě v roce 1895 v Prátru. Čeští chovatelé se snaží udržet toto vyšlechtěné
králičí plemeno podle Schultzových
představ. „V klubu chovatelů je nás 47
a v Úvalech se vždy radíme, co musíme udělat pro to, aby se naši vídeňští
modří krasavci udrželi stále na špici.
Já je třeba zásadně nekrmím čerstvou
trávou, jen na jaře pro ně utrhnu pěkně
zelené mladé májičky. Jinak jim celoročně dávám seno a granule. Snažím se
mít chov nejlepší, abych si udržel dobré
jméno. Ještě letos se chystám na oblastní výstavu do německého Erfurtu, kde
má být představeno pět tisíc králíků.
Rád bych si přivezl další chovný kus,“
dodal S. Mikulenka.
Text a foto: MTA
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ZAŠOVÁ

Modří krasavci z Veselé uspěli na výstavě
Vídeňskému modrému králíkovi z Veselé porota udělila 96 bodů a o prvenství
se S. Mikulenka nakonec dělil s chovatelem Pavlem Starým z Hradce Králové,
který obdržel stejný počet bodů a až los
rozhodl, že pohár putoval do východních Čech. „Pohárů mám doma dost,
tak mne to tak ani nemrzelo, ale jsem
rád, že jsem získal tolik bodů. Mého
vítěze si na výstavě koupila chovatelka z Prahy do svého králičího chovu,“
dodal S. Mikulenka. V Úvalech představil celkem 15 králíků, z nichž se v soutěži výborně umístila ještě jedna samice.
I ona získala 96 bodů a na špici měla jen
jednu lepší konkurentku, která obdržela
od poroty pouze o půl bodu více.
Návštěvníci obdivovali stovky vystavených vídeňských králíků s nádhernou
modrošedou srstí. Pocházejí z Rakous-
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" Podzimní scenérie – fotografie osmi členů fotokroužku ze Základní školy Zašová
lze zhlédnout na internetové adrese http://
foto1zszasova.rajce.net. Jsou zde vystaveny práce žáků druhé až čtvrté třídy. -SNLetos v lednu si Stanislav Mikulenka přivezl králičího samce z Hannoveru. Koupil ho
za 80 Euro. Jeho potomek patřil ke dvěma nejlepším na listopadové výstavě v Úvalech
u Prahy.
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