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VIDČE

Dostaveníčko s písničkou

Alena Balejíková hraje na harmoniku
od svých devíti let. Pokud ji někdo
požádá, aby přišla na nějaké oslavy
zahrát, málokdy odmítne. Ovšem
pozvou-li ji Vidčané, pak nabídku přijme vždycky s velkou radostí.
„Přistěhovala jsem se zde v devadesátých letech. V roce 1997 jsem se provdala za videčského rodáka Petra Balejíka
a na naše manželství vzpomínám ráda.
Když mi muž před osmi lety zemřel,
odstěhovala jsem se do Rožnova, ale do
Vidče jezdím skoro denně za dcerou,“
řekla nám A. Balejíková, s níž jsme si
povídali na setkání seniorů v druhý zářijový páteční podvečer.
Než však přišla na řadu harmonika,
téměř stovka seniorek a seniorů sledovala divadelní představení skupiny Nebojsa
z Lidečka. K dobré pohodě přispěl i chutný guláš, který se opravdu povedl kuchařkám z místní základní školy.
Jak se někteří senioři svěřili Spektru
Rožnovska, mají tato setkání pořádaná
kulturní komisí videčského obecního
úřadu v oblibě. Mnozí se po dlouhé době
opět uvidí a popovídají si, co je u nich
nového. Od starostky Štěpánky Mikulenkové se tentokrát mimo jiné dozvěděli,
jak pokračuje výstavba kanalizace a co
obecní úřad ještě do budoucna plánuje.

„Je fakt, že se ve Vidči hodně buduje,“
podotkla Alena Balejíková. „Nedávno
jsem se prošla kolem nových tenisových
kurtů na hřišti a žasla jsem, jak jsou pěkně postaveny,“ dodala harmonikářka.
Dobrou náladu a potěšení z krásných
lidovek rozdávala přítomným plné tři
hodiny.
-MTA-

Aktuálně z 1. A

ZÁJEM O VALAŠENKU. Raketový start zaznamenala počátkem nového školního roku Valašenka, která působí při Základní škole ve Vidči. S nácvikem nového
pásma členové národopisného valašského kroužku začali o prázdninách. Vždyť
už poslední srpnovou neděli vystupovali v Hážovicích na slavnostech u příležitosti
600 let založení obce. První zářijový den pak vítali zpěvem a tancem hosty, kteří
se zúčastnili zahájení nového školního roku ve Vidči. První zářijovou sobotu se
pak představila v Kněhyních na setkání fanklubu Petra Nováka a 17. září rozdávala
radost a potěšení účastníkům Dne města Zubří. O dva dny později účinkovala na
vítání nových občánků ve Vidči. Fotografie je ze Dne města Zubří.
-MTAFoto: P. Czinege

Alena Balejíková dokázala seniory potěšit pěknými písničkami.
Foto: MTA

SÓLO PRO VARHANY. Ludvík Šuranský potěšil v neděli 18. září milovníky
vážné hudby, kteří přijali jeho pozvání na varhanní koncert do videčského kostela. Umělec, který se vrátil z dvouměsíčního evropského turné, zahrál skladby
českých i evropských mistrů 17. až 19. století. Byl to vskutku ojedinělý a nevšední
zážitek.
Foto: K. Smutková

roku, kdy systém bude přenášet více jak
100 digitálních televizních programů ve
formátu DVB-C SD i HD. Není tedy divu,
že služeb TKR dlouhodobě využívá více
jak 96 procent obyvatel Vigantic.
Poptávka roste také po kvalitním internetovém kabelovém spojení, které ve
Viganticích slouží již osmým rokem. Ještě v letošním roce bude v obci rozšířen
vysokorychlostní internet s přenosem
dat, který je schopen dodat více jak 150
Mbps v DOCSIS 3.0 pro každého klienta.
Tím se TKR ve Viganticích zařadí mezi
nejvyspělejší informační telekomunikační
sítě s kvalitním, stabilním a navíc cenově
výhodným přístupem ve srovnání s jinými
poskytovateli těchto služeb v ČR.
„Jsme rádi, že naši občané dlouhodobě využívají kvalitní telekomunikační
služby, které jsou šířeny obecním systémem TKR Vigantice,“ sdělil na závěr
starosta Aleš Depta.
-MTA-
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Návštěva olympioniků
Jak se žije ve Viganticích a jaké možnosti sportování mají zdejší obyvatelé? Tyto
otázky zazněly na besedě představitelů
obce Vigantice s Danou Zátopkovou 15.
září na místním obecním úřadu. Jak nás
informoval vigantický starosta Aleš Depta, paní D. Zátopková mimo jiné zavzpomínala na místní rodačku a oštěpařku
Marii Kovářovou, kterou v minulosti trénovala. Setkání se zúčastnili i další čeští
olympionici - veslaři bratři Svojanovští,
kanoista Jiří Čtvrtečka, zápasník Karel
Engel, házenkář Ivan Satrapa a také atlet
Ladislav Kořán, který do Česka přijel až
z Kalifornie a na besedě zavzpomínal
na společné tréninky a závody s Emilem
Zátopkem.
-MTA-

Dana Zátopková s dalšími olympioniky zavítala na Valašsko u příležitosti devátého
ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka.
Foto: P. Gálik
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ZAŠOVÁ

Osobní rekordy Petra Beňo
jen. Ještě před odjezdem do Francie jsem
totiž chtěl soutěžní kariéru ukončit. Paříž
měla být pomyslnou tečkou. Dnes už
vím, že má cenu pokračovat. Vždyť první soutěž jsem absolvoval teprve v roce
2010 na ZAV Junior Karviná,“ dodal student ze Zašové.
Na místní úrovni si nejvíce cení úspěchů na červnové soutěži ZAV Ostrava
2011, kde byl pátý v korektuře textu,
šestý v bodovaném tréninku a třiadvacátý v tzv. kombinaci. Těchto osobních
rekordů dosáhl díky intenzivnímu tréninku, kterému se věnoval v zimě a na jaře.
Rozhodující roli hraje technika, takže
tu neustále piluje. Vždyť na standardní
klávesnici lze psát kolem deseti úhozů
za vteřinu. Petr nyní dokáže vyťukat 7,9
úhozů! Není divu, že obec Zašová je na
svého rekordmana hrdá a za příkladnou
prezentaci na domácích i zahraničních
soutěžích darovala Petru Beňo hodinky
v ceně tří tisíc korun.
-MTA-

" Podzimních dešťů se již nemusí obávat správce tělocvičny. Díky dotaci
Zlínského kraje ve výši 159 tisíc korun
z Programu na podporu obnovy venkova bylo opraveno 552 m2 střechy včetně
výměny hřebenů a údržby dešťových
svodů. Dotace činila 40 procent nákladů, zbylou část uhradila obec.
-ŠM-

VIGANTICE

Zkvalitnění kabelové nabídky

Valašský datel. Tak se jmenuje soutěž v
rychlosti opisu textu, jejíž další ročník se
koná ve dnech 13. a 14. října ve Valašském
Meziříčí. Ze Zašové se ho již podruhé
zúčastní patnáctiletý Petr Beňo. Nynější
osobní rekord tohoto studenta Gymnázia
Františka Palackého ve Valašském Meziříčí je 474 úhozů za minutu. „Ale jen při tak
zvané minutovce,“ podotkl P. Beňo. „Při
opisech delšího kalibru se má rychlost
pohybuje okolo 350 – 390 úhozů za minutu. Obecně platí, že čím delší dobu se píše,
tím je výkon menší. Můj osobní rekord při
třicetiminutovce, která se spíše testuje na
republikových a světových soutěžích, je
283 úhozů,“ dodal P. Beňo.
Petrovým největším úspěchem byla účast
na červencovém Mistrovství světa INTERESTENO v Paříži, kde v žákovské kategorii skončil třináctý v korektuře textu
a šestadvacátý v opisu textu. „I když jsem
v Paříži nedosáhl na medaile jako mé
rožnovské soupeřky, jsem velmi spoko-

Je jich celkem sedmadvacet a tvoří třídu
1. A v Základní škole ve Vidči. Jak se jim
daří? Na to jsme se zeptali jejich učitelky
Dobromily Halamíkové:
„Přestože do kolektivu dětí, které se znají
z Mateřské školy Vidče, přibyli i prvňáčci
ze Stříteže nad Bečvou, zdá se, že se třída
hezky sžívá. Prozatím se jeví jako velmi
šikovná, ale ještě je brzy vynášet nějaké
soudy. Pokud se zjistí, že některé dítě
ještě není dostatečně zralé, může se do
pololetí i vrátit do mateřské školy. Není to
žádná hanba, mám zkušenost, že odklad
prospěje a o rok později si pak ve škole
vede velmi dobře,“ uvedla D. Halamíková. Tato zkušená pedagožka ve výuce
mimo jiné uplatňuje novátorské přístupy.
Ty získala při návštěvách škol ve Francii,
Německu, Holandsku, Polsku, Estonsku,
Americe a Singapuru, který v současné
době prokazuje nejlepší učební výsledky.
Co je podle Dobromily Halamíkové pro
úspěšný start školáka obzvlášť důležité?
„Začátek školního roku znamená výraznou změnu nejen pro prvňáčky, ale
zejména pro jejich rodiče. Jaký si totiž
vybudují základ, jak se dětem budou
věnovat v tomto roce, tak si jejich ratolesti povedou i v dalších ročnících. Pokud
si děti zvyknou pravidelně se připravovat,
plnit si své povinnosti, šetrně zacházet
s pomůckami, ušetří si rodiče do budoucna nejeden problém,“ dodala D. Halamíková.
-MTA-

Krátce
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Občané Vigantic využívají již deset let
televizní kabelový rozvod (TKR). Je
tomu tak díky místnímu obecnímu úřadu, který využil rekonstrukce sítí SPT
Telecom a zajistil tzv. přípolož televizních kabelů. I když si prvotní investice
vyžádala 3,05 milionu korun, vigantičtí
televizní diváci potvrdí, že se jednalo o
účelně vynaložené finanční prostředky z
obecní pokladny. K dispozici měli totiž
25 programů a k tomu místní infokanál.
V roce 2006 byla nabídka rozšířena na 55
TV analogových a 25 digitálních programů v DVB-C. Tento signál začal být v té
době šířen i v TKR město Rožnov.
Loni došlo k dalšímu významnému
technologickému kroku. TKR Vigantice se propojil gigabitovým okruhem do
NIXu. Tímto byl získán přístup k digitálním TV programům a kvalitnímu internetovému datovému toku.
Velký zlom nastane koncem letošního

29. září 2011

29. září 2011
Pozvánky
" Podzimní drakiáda se koná v sobotu
1. října ve 14 hodin na Černém kopečku.
V případě nepříznivého počasí se uskuteční o den později ve stejnou hodinu.
" Pro seniory i ostatní zájemce zahraje ve středu 5. října na harmoniku Marta Porubová. Setkání, které organizuje
místní klub důchodců, se uskuteční
ve 14 hodin v klubových prostorách
v budově Obecního úřadu v Zašové.
-MTA-

Jednou větou
" Zahájení pravidelného úterního hodinového cvičení Pilates v zrcadlovém sále
Obecního úřadu v Zašové se od 20. září
2011 posunulo vždy na 19.15 hodin.
-DH-

Žádnou speciální klávesnici Petr nepoužívá. Nejlépe se mu píše na notebookové, ale
ta se mu na soutěže moc nehodí. Používá proto tvrdší, patrovitější, přenosnou klávesnici, s níž je docela spokojen.
Foto: MTA
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