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VIDČE

Fotoreportáž z vítání sedmadvaceti prvňáčků mezi školáky

Všechny prvňáčky s jejich rodiči přivítala 1. září v zaplněném sále kulturního zařízení starostka Štěpánka Mikulenková, ředitel školy Zdeněk Chrástecký, starší školáci spolu s dětmi z místní mateřinky a další hosté. A také národopisný valašský
kroužek Valašenka, který všem zatančil a zazpíval.

Aby děti měly na tento slavnostní den hezkou vzpomínku, shromáždily se všechny
na pódiu, kde jim deváťáci předali Pamětní list prvňáčka. Na snímku žákyně Alenka Fabiánová vítá do školního kolektivu Renatku Jaskulovou. Malé kamarádce
přeje, aby se jí ve škole líbilo a domů nosila jen pěkné známky.

15. září 2011
Otázka pro
Ludvíka Šuranského,
varhaníka:
V neděli 18. září se v 15 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje uskuteční Váš
varhanní koncert. Co občanům z Vidče
zahrajete?
Bude to koncert z české,
německé a francouzské tvorby
17.-19. století.
Jsou to díla největších varhanních skladatelů,
Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudeho,
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, českých autorů Jana Zacha, Josefa Segera
a francouzských romantických skladatelů
Césara Francka a Alexandra Guilmanta.
Do Vidče, kde jsem hrál loni 10. října, se velmi těším, zejména na varhany, které jsou po rekonstrukci ve velmi
dobrém stavu. Navíc se v kostele schází
vnímaví a hudbymilovní posluchači.
A v neposlední řadě se opět setkám
s farářem Karlem Janečkou, který je
mým dlouholetým známým a spolužákem ze studií.
-MTA-

Pozvánky
! Hodová zábava se koná v pátek 23. září
od 19 hodin v místním kulturním domě.
! Prohlídka kostela sv. Cyrila a Metoděje se uskuteční v neděli 25. září od
14.30 do 16 hodin. Za účasti průvodce
bude možné navštívit také věž a další
zákoutí, která nejsou veřejnosti běžně zpřístupněna. Videčský kostel byl
postaven v novogotickém slohu. Velkou
zásluhu na jeho dokončení v roce 1915
měl řídící učitel Hynek Kašlík, který na
celé Moravě organizoval finanční sbírky.
-MTAŽáky i pedagogy pozdravil náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš, který 1. září
tradičně navštěvuje menší vesnické školy, jako je ta ve Vidči. Zde však byl mile překvapen
tak velkým počtem prvňáčků. Všem předal dárek se školními potřebami a pamětní list. Na
snímku ho přebírá Dominik Blažek. Zcela vpravo učitelka 1.A. Dobromila Halamíková.
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Byl to velký den nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, kteří své ratolesti doprovodili i na první vyučovací hodinu v pěkně vyzdobené a útulné třídě. Vedení školy
i obce je ubezpečilo, že děti odevzdávají do dobrých rukou. Na snímku vpředu dvě
žákyně první třídy Anička Čubová a Vendulka Holišová.
Fotoreport: MTA

VIGANTICE

Aleš Depta: Za peníze z prodeje pozemků obec zvelebíme
Vigantice mají v současné době 993 obyvatel a starosta Aleš Depta věří, že brzy v obci
přivítají tisícího občana s trvalým pobytem na Horních Drahách.
V této jihozápadní lokalitě se totiž
intenzivně staví rodinné domy. Zatímco v první etapě, uzavřené v roce 2008,
jich bylo dokončeno celkem patnáct,
nyní se pokračuje na Horních Drahách II, kde obec vybudovala na svých
pozemcích o rozloze cca 40 tisíc m2
inženýrské sítě za 26 miliónů korun pro
nově vytvořených třiatřicet stavebních
parcel. Jsou vybaveny kompletními
sítěmi včetně plynovodu, televizního
kabelového rozvodu a internetu.
„Když bývalé vedení obce vytvářelo
nové parcely v lokalitě Horní Dráhy I,
počítalo s tím, že tam budou stavět zejména obyvatelé Vigantic,“ vzpomíná starosta
Aleš Depta. „Převažoval však zájem z Rožnova a okolí. Stejně je tomu tak i nyní, při
prodeji pozemků na Horních Drahách II.

My jsme tomu rádi, protože chceme, aby
se obec dále rozrůstala. V současné době
je volných ještě jedenáct parcel o velikosti
1170 až 1 400 m2. Zastupitelstvem stanovená cena za metr čtvereční je 755 korun.
Za získané finanční prostředky budeme
dál obec zvelebovat. Letos zrealizujeme
napojení další části kanalizace a pustíme
se do rekonstrukce lesních cest. Střechu
bývalé mateřské školy, která je v pronájmu, opatříme novou krytinou,“ dodává
starosta Vigantic.
Bližší informace o nabídce stavebních parcel ve Viganticích získáte přímo na obecním úřadě, tel. 725 121 180
nebo 736 247 621, kde si lze domluvit
konkrétní termín prohlídky volných
pozemků v doprovodu starosty nebo
místostarosty.
-MTA-
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Zprávička
! Šestičlenná porota vyhodnotila 7. září
první ročník soutěže Rozkvetlé Vigantice a udělila hned dvě první místa Marii
Valové a Stanislavě Horákové. Druhou
příčku obsadila Jana Janíková a třetí
Kateřina Kedroňová.
-AD-

! Publikaci vydanou u příležitosti 600.
výročí Vigantic si lze za 60 korun zakoupit na Obecním úřadě ve Viganticích.
! Ludmila Bělíková zve ženy a dívky, aby
si přišly zacvičit každé úterý v 18 hodin
do tělocvičny místní základní školy.
-MTA-

V lokalitě Horní Dráhy I se už bydlí. V nabídce je ještě jedna volná stavební parcela.
Foto: MTA
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ZAŠOVÁ

15. září 2011
Zaujalo nás
! Na využívání informačních technologií
ve vyúce se v novém školním roce zaměří Základní škola v Zašové. Její ředitel
Jaromír Krčmář v rozhovoru pro zpravodajský portál zasova.eu uvedl, že v rámci
projektu „EU peníze školám“ se podařilo
získat finanční prostředky na modernizaci učebny výpočetní techniky se třiceti
pracovními místy pro žáky. Součástí projektu, jehož celková částka činí 1 431 848
korun, je také instalace interaktivních
tabulí do čtyř učeben. A také zakoupení
patnácti notebooků pro pedagogy i jejich
vzdělávání a jazykové stáže v minimálním
rozsahu čtrnácti dnů.
-MTA-

Organizátoři Zašovských slavností měli radost, že je počasí v sobotu 3. září nezklamalo. Odpolední sluníčko přilákalo na náves spoustu dětí i dospělých, pro něž byl až
do večerních hodin připraven pestrý kulturní program, o kterém jsme podrobně psali
v minulém vydání Spektra Rožnovska.
Svatopluka Nepaly. Od pana Žemly
jsme se dozvěděli, že S. Nepala obětavě pořizuje dokumentační fotografie
z veřejného života v Zašové a navíc se
věnuje i školákům, kteří rádi fotí. Že
se s fotografií již dobře skamarádili,
o tom svědčí vystavené snímky z přírody, například Sedmikrásky od Čeňka
Pavlicy, Bodláky od Kateřiny Janišové,
Odpočinek od Liliany Válkové či Skalní vyhlídka od Petra Tichého. Děti fotí
na koncertech i na výletech po českých
městech.
Tomáš Nepala kupříkladu vyfotil
olomoucké náměstí a Nikola Lušovjanová hrad Bítov. Jak se dětem snímky
povedly, to mohou posoudit návštěvníci zašovské výstavy do konce září.
-MTA-
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Jednou větou

Fotovýlety do přírody i na koncert
„Je dobře, že starostka obce Anna
Mikošková zavedla tradici Zašovských
slavností, které letos máme již po sedmé. Opět se podařilo pozvat oblíbenou
zpěvačku. Zatímco loni v Zašové koncertovala Věra Špinarová, nyní přijela Naďa Urbánková. Je to příležitost
pobavit se, zanotovat si známé písničky
a setkat se s přáteli a známými,“ uvedl
Vladimír Žemla, s nímž jsme si povídali na výstavě ve vestibulu obecního úřadu, kde místní amatéři i profesionálové
vystavují své fotografie. Jsou zde představeny práce Věry Davidové, Daniela
Paláta a Svatopluka Nepaly.
Zaujala nás expozice pod názvem
Aparát v rukou mladých, kterou tvoří
snímky dětí z fotokroužku pod vedením zkušeného amatérského fotografa
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! Cvičení Pilates se koná každé úterý
od 18.30 do 19.30 hodin v zrcadlovém
sále Obecního úřadu v Zašové.
-JH-

„Ten vousáč, to je Vlastík Pavelka,“ seznamuje nás s Nepalovými vystavenými portrétními fotografiemi Vladimír Žemla (na snímku).
Foto: MTA
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