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Škole pomáhají všichni
Vesnická škola má oproti městské jednu
velkou výhodu. Občané se navzájem většinou znají, osobní a neformální vztahy se
pak promítají i mezi rodiče, učitele i děti.
„S rodiči si zbytečně nedopisujeme. Problémy se snažíme řešit osobně a co možná nejdříve,“ uvedl Zdeněk Chrástecký,
ředitel Základní školy ve Vidči.
V současné době jednají s obecním úřadem o otevření ještě jednoho oddělení
školní družiny, protože se podařilo zastavit
pokles počtu žáků. Před dvěma lety navštěvovalo videčskou školu 133 dětí, letos
jich nastoupí do školních lavic pravděpodobně 157.
Vedle mnoha výhod má malá venkovská škola jednu obrovskou nevýhodu. Ze
zákona jsou školská zařízení normativně
financována podle počtu žáků. Vycházíli na jednu třídu v průměru méně než 17
dětí, na nákladech – například na kroužky,
dělené výuky atd. – se musí podílet zřizovatel. Je obdivuhodné, že obecní úřad,

který zápasí s nedostatkem peněz, školu v
jejích těžkých chvílích vždy podržel, opravil fasádu, sociální zařízení apod.
„Finanční prostředky na práci školy
zajišťujeme také prostřednictvím dárců,
sponzorů. Sami pořádáme kulturní akce,
realizujeme projekty EU i projekty nadační, oslovujeme všechny, kteří jsou ochotni
jakýmkoli způsobem přispět na kulturní a
sportovní činnost žáků, kterou bychom ze
státních prostředků nebyli schopni realizovat. Samozřejmě se nejedná ve všech případech pouze o pomoc finanční,“ podotkl
Z. Chrástecký. „U příležitosti zahájení
nového školního roku bych chtěl poděkovat všem žákům, rodičům a příznivcům
naší školy, všem jejím zaměstnancům, zřizovateli, sponzorům a dárcům za důvěru a
spolupráci. Přál bych si, aby žáci do videčské školy chodili rádi, rodiče je s důvěrou
k nám do školy posílali a aby žáci dělali
všem radost po stránce výchovné i vzdělávací.“
-še-
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Otázka pro
Štěpánku Mikulenkovou,
starostku Vidče:
Občané si sami od sebe pojmenovali dvě
ulice, v nichž bydlí. Neuvažujete o tom, že
tuto iniciativu Vidčanů bude obecní úřad
následovat a pojmenuje i další ulice?
Určitě ne. Ulice se oficiálně pojmenovávají podle prováděcího právního předpisu
příslušného Zákona o obcích. U nás by to
způsobilo spíše zmatek, známe se dobře
podle jmen rodin, čísel popisných, místních částí, nejvíce však podle místních přezdívek, které přetrvávají několik generací.
To, že jsou na začátku dvou cest umístěny
tabulky s jejich názvem, je velmi sympatické počínání občanů a uvítáme i další iniciativy, ze kterých je patrna bezvadná sousedská soudržnost, a troufnu si říci i hrdost na
místo, kde bydlím. Toto je v dnešní době
spíše výjimečná věc a díky za ni. Znovu ale
připomínám, že v případě naší obce jde o
recesi. Nepředpokládám, že by si občané z
označené ulice „Naša ulica“ nebo „U Valacha“ nechali změnit adresu v občanském
průkazu.
-mta-

Ilustrační foto z výtvarné hodiny ve Vidči. Foto: Archiv ZUŠ Valašské Meziříčí

Hudební a výtvarné střípky
" Výuka hudebního a výtvarného oboru
bude zahájena v pondělí 5. září v Základní škole ve Vidči, kde má od roku 2006
své pracoviště Základní umělecká škola
Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. V
minulém školním roce tuto pobočku
navštěvovalo děvětačtyřicet žáků. Dvacet z nich se věnovalo výtvarnému oboru, devět hrálo na kytaru, deset na klavír a dalších deset na zobcovou flétnu.

Pozvánka

Kuchařky Miroslava (vlevo) a Jitka, obě Mikulenkovy, před zahájením školního
roku pomáhaly s úklidem jídelny.
Foto: MTA
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" Soutěžní zábavné odpoledne u příležitosti ukončení prázdnin pořádá
Římskokatolická farnost ve Vidči v
sobotu 3. září. Zahájení je ve 14 hodin
u fary.
-KJ-

" Velký zájem je o klavír, ale dítě ho
musí mít doma, aby mohlo cvičit.
Nechtějí-li rodiče do tohoto nástroje
investovat, a přesto by rádi svým ratolestem hudební vzdělání dopřáli, učitelé hudby doporučují zobcovou flétnu,
jejíž cena je kolem 600 korun a může
sloužit jako přípravný nástroj pro poz-

U dětí je cena stravy stanovena podle
věku. Zatímco v základní škole oběd
stojí od 21 do 23 korun, v mateřské přijde celodenní jídlo na 31 až 36 korun.
„Snažíme se vařit opravdu zdravě,“ řekla nám kuchařka Milena Panáčková,
která zde pracuje třináctým rokem. Má
radost, že malým i velkým strávníkům
chutná. „Děti milují omáčky, například
rajskou, buchtičky s krémem, kuřecí
maso, ale i guláš s těstovinami,“ podotýká M. Panáčková. Její kolegyně D.
Gřešáková dodala, že velmi oblíbené
jsou hranolky a smažený sýr, což se ale
neslučuje s dietním programem. „Ale je
třeba říci, že naši strávníci nejsou příliš
vybíraví. Když vracejí prázdné talíře
beze zbytků, je to ta nejlepší vizitka
naší práce,“ dodala pomocná kuchařka
Marie Volková.
-še-
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Pozvánka na Zašovské slavnosti
Sedmý ročník Zašovských slavností se
koná v sobotu 3. září a začíná v pravé
poledne na prostranství před poštou.
V bohatém kulturním programu se nejdříve představí zašovské kapely.
Poprvé například na velkém pódiu
vystoupí Hudební doupě. S novým
repertoárem se pochlubí i Děti z Rájku
a B-dance. Dvacet minut po 13. hodině
bude pódium patřit Zašovskému chrámovému sboru. Ve 13.50 hodin začne
koncert Zašovjanky. Pozvání na slavnosti přijali také přátelé z partnerského
města Veľký Meder, jejichž 90minutové
vystoupení začne v 15 hodin. Poté bude
pódium patřit skupině Nezmaři, folkové
legendě, jež letos slaví 33 let své existence a která byla oceněna dvěma Zlatými
klíči - cenou pro nejlepší skupinu roku
Folk & Country.

Koncert Nadi Urbánkové
Hvězdou slavností bude od 18 hodin

pětinásobná Zlatá slavice Naďa Urbánková se svou doprovodnou kapelou
Bokomara. Mladším čtenářům připomeneme, že Naďa Urbánková patřila zejména v sedmdesátých letech
k naprosté špičce na naší populární
scéně. Zpívala a hrála v legendárním
Semaforu a zejména s Country beatem
Jiřího Brabce natočila několik nesmrtelných písní: Drahý můj, Závidím,
Vilém peče housky atd.
Kdo vydrží na slavnostech až do
večera, může vidět ohňovou show na
Výletišti v podání souboru Boca Fuego.
V 19.30 hodin začne taneční zábava
s kapelou Famózní levandulové trio.

Pohádka pro děti
Tvůrci programu letošních slavností
nezapomněli ani na děti. Mohou se těšit
na pohádku o Bajajovi, která začíná ve
14.15 hodin, komedianty na chůdách,
žongléry i skákací hrad.
-li-

" Žáci hry na hudební nástroj pravidelně
své umění předvádějí rodičům na koncertech ve videčském kulturním domě, kde
také bývají vystaveny obrázky malých
výtvarníků. Nejlepší žáci obou oborů se
pravidelně zúčastňují národních soutěží
vyhlašovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky.
" Přihlášky lze podat do 16. září. Více
informací na www.zus-vm.cz
-mi-

! 571 655 010
www.vidce.cz
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" Z New Yorku přímo do Vigantic spěchal v pátek 26. srpna na svůj večerní koncert Michal David, kde na něj netrpělivě
čekalo zhruba 2 500 fanoušků. Jak nám
sdělil Václav Křenek, hlavní organizátor
akce, letadlo při letu z USA nabralo značné zpoždění, a tak M. David po přistání
v Ruzyni rychle přesedl do auta a ujížděl
na Valašsko. Jelikož před vstupem diváků
na Výletiště musela být kapela technicky
nazvučena, areál byl veřejnosti zpřístupněn
zhruba o půlhodiny později. „Omlouvám
se za tuto nepříjemnost,“ uvedl V. Křenek.
„Věřím, že zpěvákovo téměř dvouhodinové vystoupení lidem náladu zlepšilo. To
ostatně dokazovaly jejich nadšené reakce.
M. David odjížděl z Vigantic spokojen a
vzkazuje svým fanouškům, že se na Valašsko brzy vrátí.“
-mi-

Aby dětem i dospělým chutnalo
O každých letních prázdninách se
v kuchyni a jídelně vigantické školy
pořádně gruntuje. Nejinak tomu bylo i
letos. Vařit se opět začalo v pondělí 22.
srpna, zatím jen pro seniory, pracovníky úřadů a různých vigantických firem,
kteří se pravidelně ve školní jídelně také
stravují.
„Je jich v průměru kolem devadesáti
denně. K tomu vaříme ještě 60 obědů
dětem, pro mateřinku připravujeme
i přesnídávky a odpolední svačinky,“
řekla Dagmar Gřešáková, vedoucí
školního stravování. V minulých dnech
musela lidem oznámit nemilou zprávu
o zdražení obědů z důvodu zvyšování
cen za potraviny. „Dospělí nyní platí o
dvě koruny více, tj. 49 korun. Z jednoho obědu hradíme 26 korun na nákup
surovin a zbytek jde na úhradu režijních
nákladů,“ vysvětlila D. Gřešáková.

dější hru na saxofon, klarinet, hoboj,
trubku a další.

! 571 654 848
www.vigantice.cz
Marie Volková (zleva) s Milenou Panáčkovou vydávají obědy.

Foto: MTA

ZAŠOVÁ
Krátce
" Výstava fotografií amatérských i profesionálních autorů ze Zašové a Veselé se u
příležitosti 7. ročníku Zašovských slavností uskuteční v sobotu 3. září ve vestibulu
obecního úřadu. Spektrum Rožnovska o
této vernisáži informovala profesionální
fotografka Věra Davidová, která bude
vystavovat společně s Danielem Palátem
a Svatoplukem Nepalou. Expozici tvoří
zhruba padesát fotografií většinou na téma
cestování a návštěvníci ji mohou na obecním úřadě zhlédnout nejen o sobotních
Zašovských slavnostech, ale až do konce
září 2011.
-VD" Slavnost u příležitosti 190 let od posvěcení kostela svatého Martina ve Veselé
se koná v sobotu 3. září v 10 hodin. Na
programu bude děkovná bohoslužba za
dokončení opravy střechy na veselské
faře a poděkování všem dárcům, kteří přispěli do veřejné sbírky částkou 370 tisíc
korun. Ve Veselé se vybralo po domech
dalších 95 tisíc korun.
-JP-
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Novinka ve výuce: Hudba hrou
Již osmým rokem má v Zašové své
odloučené pracoviště Základní umělecká
škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.
Její profesionální učitelé poskytují dětem
v místě jejich bydliště kvalitní výuku hry
na klavír, akordeon, housle, zobcovou
flétnu a žesťové nástroje. Od letošního
září škola navíc rozšířila nabídku o klasickou kytaru.
Školné činí 1 500 korun za pololetí a
je v něm zahrnuta individuální výuka
hry na nástroj, od třetího ročníku hra v
souboru, a samozřejmě i hodiny hudební nauky, kde se žáci dozvědí mnoho o
hudební teorii, stupnicích, notách, světových skladatelích a jejich dílech.
Jak zdůraznila Yvona Wojaczková,
ředitelka ZUŠ ve Valašském Meziříčí,
výuka hry na nástroj se neobejde bez
nadšení samotného dítěte. Ty, které
muzicírování nadchne a svůj vybraný
nástroj ovládnou, mají pak více možností k uplatnění. Jako například jedenácti-

letá Petra Janišová ze Zašové, která se
pátým rokem věnuje hře na akordeon
a po vítězství v okresním a krajském
kole se probojovala až do celostátního
kola národní soutěže ZUŠ vyhlašované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde získala druhé místo.
Úplnou novinkou je zahájení výuky přípravné hudební výchovy pod
názvem Hudba hrou. Učitelka Věra
Jakešová v ní zábavnou formou připraví děti ve věku pěti a šesti let ke hře na
hudební nástroje. Vyučovat se bude v
Základní škole Zašová a přihlášky je
možné podat do 16. září. Zvýhodněné
školné pro přípravku činí 900 korun za
pololetí. Více na www.zus-vm.cz.
-mia-

! 571 634 041
www.zasova.cz

