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Jan Mlnařík zvítězil v soutěži talentů
Osmnáctiletý Jan Mlnařík z Vidče je
studentem čtvrtého ročníku Střední školy hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Roli číšníka si Jan
vyzkoušel v praxi při zářijovém setkání
seniorů ve Vidči, kde obětavě pomáhal
roznášet téměř stovku porcí guláše.
Jak nám řekl, na „place“ ho to ale tolik
nebaví, radši pracuje v kuchyni. A protože se na vysokou školu necítí, po maturitě chce zamířit do nějaké restaurace.
Kam to bude? Jeho rozhodnutí možná
ovlivní podzimní praxe na některém
z rekreačních středisek v Horní Bečvě,
kam se student chystá. Jeho budoucímu
zaměstnavateli by rozhodně nemělo
zůstat utajeno, že Jan je vítězem 9. roč-

níku soutěže talentů pro cestovní ruch
TOP GUIDE junior 2011. „Zúčastnilo
se ho sedm desítek studentů hotelových
škol z celé republiky a porota hodnotila
naše znalosti o největších pamětihodnostech světa. Museli jsme například
podle obrázku určit, o jakou významnou
historickou stavbu se jedná. Třeba jedna
z otázek byla, kolik měří nejvyšší budova Empire State Building v New Yorku.
A také jsme museli prokázat naše průvodcovské služby v cizím jazyce,“ dodává vítěz této prestižní juniorské soutěže,
který svými znalostmi porazil druhou
Simonu Šluťákovou z Poděbrad a třetího
Michala Kříže z Krnova.
Text a foto: MTA

Seniorské koníčky Ludmily Smutkové
Každé úterý ráno Ludmila Smutková
vyráží s batohem do přírody. Klub turistů ve Vidči, který vede Viktorie Hajná,
pořádá pravidelné výšlapy pro seniory
a další zájemce. „Někdy se nás sejde
i přes dvacet a jindy jen pár, hodně záleží
na počasí,“ dodává L. Smutková, která
si nenechá ujít téměř žádnou příležitost
k setkání se svými vrstevníky.
„Společnost mne nabíjí energií, jsem
ráda mezi lidmi. Manžel mi zemřel
a v rodinném domě bydlím sama. Proto vyhledávám dostaveníčka se seniory,
abych si mohla popovídat. Každé pondělí
odpoledne chodíme do místní tělocvičny
cvičit. Nás, starší ženy vede Jana Neradová a připravuje pro nás rehabilitační
a relaxační tělocvik. Občas ho příjemně
zpestří i Jiřka Brabcová, když přijede
z Prahy za svými příbuznými do Vidče.
A protože je profesí cvičitelka, ráda si
s námi protáhne tělo, a má-li čas, přijme
pozvání i na turistickou vycházku,“ chválí aktivity pražské kolegyně L. Smutková.
Vedle turistických a cvičitelských
zálib má paní Ludmila ještě jednoho
koníčka. Ráda cestuje. Senioři z Vidče se domluví na nějakém společném

zájezdu přes cestovku, která jim všechno do puntíku zařídí. Stačí sbalit kufr
a vyrazit. Letos v dubnu navštívili
Luhačovice, v květnu termální koupele v Maďarsku, v červnu okusili slanou
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vodu s léčebnými účinky v bazénech ve
slovenské Podhájské, v srpnu se pokochali krásami švýcarských Alp a v září
se koupali na Jadranu.
„Když jsem před osmnácti lety odcházela z Gumáren Zubří do penze, bylo
mi dvaapadesát let a já přemýšlela, co
budu dělat. Další zaměstnání se shánělo
těžko, a tak jsem se mimo jiné zapojila
do práce v sociální komisi, v níž jsem
působila dvacet let,“ vzpomíná L. Smutková.
Když Rada obce Vidče po loňských
volbách spojila kulturní a sociální komisi, její předsedkyně Zdeňka Holišová
požádala paní Ludmilu, zda by ještě
pomohla. „Jsme rádi, že souhlasila,“
řekla Spektru Rožnovska Z. Holišová
a mezi řečí podotkla, že Ludmila peče
výborné cukroví, vdolečky i vdolky.
„Už jsme je mnohokrát ochutnali na
různých akcích. Mimo jiné i při nedávné oslavě životního jubilea Ludmily.
Popřáli jsme jí pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a také životní optimismus,
který je pro seniory moc důležitý,“
dodala Zdeňka Holišová.
Text a foto: MTA

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Klára Jaroňová, Veronika Pastorková, Vojtěch
Staňo, Sára Drdová, Alžběta Juříčková a Ondřej Stodůlka. Těchto šest dětí bylo v září
slavnostně přijato do svazku obce Vidče. Vítání nových občánků, kterého se zúčastnili
rodiče a sourozenci pěti novorozenců, se uskutečnilo 19. září v obřadní místnosti, kde
s působivým pásmem písniček vystoupil dětský valašský kroužek Valašenka. Jménem
místního obecního úřadu pozdravila přítomné místostarostka Milena Dudová. Rodiče se pak podepsali do pamětní knihy a společně se vyfotografovali.
-DKFoto: Z. Holišová

Střípky z knihovny
" Videčská knihovna vyhlašuje v novém
školním roce 2011/2012 osmý ročník
soutěže o Nejlepšího dětského čtenáře.
Naposledy se jím stala Radka Jaskulová,
která knihovnu v minulém školním roce
navštívila 26krát. Její vedoucí Dagmar
Karasová věří, že školáci budou přicházet za dobrou literaturou častěji.
" Jaké knihy si v minulých měsících
čtenáři nejvíce půjčovali? Ženy projevovaly zvýšený zájem o autorku Simonu Monyovou, muži stále hodně čtou
původní české detektivky a děti si velmi
často půjčují Klub záhad od Thomase
Březiny.
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Dvanáct dětí bylo v neděli 23. října slavnostně přivítáno mezi občany obce Vigantice. Jsou to Alexandr Babiš, Beáta Barabášová, Jakub Brabec, Adéla Fabiánová,
Veronika Fárková, Ellen Křižáková, Jan
Matůš, Lukáš Motošický, Anna Mouralová, Ondřej Pavelka a David a Matěj Šulákovi.
-AD-

Pozvánka
" Putování s broučky se koná ve čtvrtek
27. října. Sraz malých i velkých účastníků je v 18 hodin u Vezníku, odkud půjde lampionový průvod ke škole, kde se
uskuteční ohňová šou v podání skupiny
Boca-Fuego.
-HF-

Seniorky a senioři, kteří se v neděli setkali v prostorách základní školy, se mimo jiné
seznámili s pracemi, jež žáci zhotovili z podzimních přírodních materiálů.
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Pozvánka
" Dny zdraví 2011 se konají v pátek 4.
listopadu od 9 do 16.30 hodin v Klubu důchodců v Zašové. Odborníci
z Národní sítě zdraví návštěvníkům
zdarma změří hmotnost, výšku, index
tělesné hmoty BMI, objem tuku v těle,
krevní tlak, cholesterol a hladinu cukru
v krvi. Vedle těchto vyšetření zájemci
získají nové informace z oblasti výživy,
zdravého životního stylu, prevence
nádorů a také rady cenné pro odvykání
kouření. K dispozici budou publikace
a materiály s tematikou podpory zdraví
a prevence nemocí.
-ZN-

Žákyně devátých tříd valašskomeziříčské Základní školy Vyhlídka se v rámci výuky
zúčastnily první říjnový čtvrtek Dne otevřených dveří v Domově pro seniory se zdravotním postižením v Zašové.
Obdiv patřil i domácí hudební skupině Papiňák, která podtrhla atmosféru
návštěvního dne. Hudba a zpěv se linuly
celým prostorem a obyvatelé neskrývali
radostné pohledy a úsměvy – byli šťastni.
Ten den si skutečně užívali, protože jsou
společenští, k lidem otevření a mají rádi
pozornost druhých.
Pro naše žákyně byla tato návštěva velmi
důležitá. Mnohé hodně změnily pohled na
svět a budoucnost. Některé sebekriticky
přiznaly, že by tuto náročnou práci s klienty nezvládly. Proto vyslovovaly obdiv
a uznání celému pečovatelskému týmu.
Návštěvou nic nekončí. Teď je velký prostor k tomu, aby se mluvilo a přemýšlelo
o tom, jak poznávat svět handicapovaných
a pomáhat překonávat jejich životní bariéry.
M. Kratochvílová,
učitelka ZŠ Vyhlídka, V. Meziříčí

! 571 654 848
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ZAŠOVÁ

Zkušenost, která se nezapomíná
Zařízení se nachází v klidném prostředí
v budovách bývalého kláštera a je určeno
pro dospělé osoby – muže od 19 let s mentálním postižením, případně s přidruženým
tělesným či smyslovým handicapem.
Domov zajišťuje vytvoření příznivého prostředí pro klienty, kteří potřebují celoroční
péči. K aktivnímu trávení jejich volného
času slouží několik kluboven, tělocvična,
keramická a tkalcovská dílna, počítačová
třída a canisterapie. Podle zájmů jsou zapojováni do nejrůznějších aktivit – starají se
o domácí zvířata a pracují v zahradě.
Jaké byly první emoce našich žákyň
z jejich dvouhodinové návštěvy v Domově? Strach, lítost, nejistota… Za krátkou
chvíli však děvčata zjistila, že klienti jsou
hodní, úžasní, přátelští, nepřetvařují se
a žijí jako velká rodina. Byla to zkušenost,
která se nezapomíná.
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Vítání občánků

Ve Viganticích bydlí 112 obyvatel, kteří už oslavili 70 a více let. Pro občany této
věkové kategorie obecní úřad pořádá tradičně jednou ročně setkání v místní škole.
Letos se uskutečnilo 23. října a vigantický starosta Aleš Depta hned v úvodu přivítal
více než 50 seniorů, kteří přijali pozvání na slavnostní nedělní oběd.
navíc zpříjemnil hrou na elektronický
akordeon Jaroslav Včelař z Rožnova,
který vigantické seniory navštěvuje
tradičně. Jeho repertoár si se zájmem
poslechla také Anna Jurková, která se
do Vigantic přistěhovala před patnácti
lety, když vyměnila rožnovský byt za
menší v této obci. „Je tu pěkně v létě i
v zimě a nic mi nechybí,“ dodala A. Jurková. „To rád slyším,“ dodal starosta Aleš
Depta, který vigantické seniory informoval o současném dění v obci. Mimo jiné
je pozval na podzimní vycházku po nově
upraveném chodníku, který začíná nad
Horními Drahami, a ti zdatnější si po
něm mohou vyšlápnout až na Posklu.
Text a foto: MTA
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Slavnostní oběd pro dříve narozené
Na výborné roštěné od kuchařek ze
školní kuchyně si pochutnal i nejstarší
vigantický občan Josef Bukovjan. Je mu
úctyhodných 98 let a jak nám řekl, má
radost, když ho jeho dcera Mařenka
vyveze na invalidním vozíku mezi lidi.
„Zúčastnil jsem se i srpnových oslav 600
let Vigantic a dívám se také na místní
kabelovou televizi, kde se dozvím všechny novinky,“ řekl nám Josef Bukovjan.
„Jen kdyby mne kříže a nohy tolik nebolely,“ dodal posmutněle.
Berle doprovázely na nedělní setkání
seniorů několik jeho účastníků. Přišli
i přes své zdravotní problémy, na které
při besedě se svými vrstevníky trošku
přece jen pozapomněli. Odpoledne jim

" Den otevřených dveří v místní knihovně
se koná v sobotu 12. listopadu od 9 do 15
hodin. Srdečně jsou zváni všichni občané
Vidče, kteří se chtějí seznámit s bohatou
nabídkou knih a časopisů. Noví čtenáři,
kteří se přihlásí v průběhu Dne otevřených dveří, budou zproštěni registračního
poplatku. Pro děti jsou připraveny kvízy
o znalostech pohádek, soutěže ve zručnosti, malovaných obrázcích a jiných hrách.
–MTA–

" Osmý ročník Zašovského volejbalového turnaje se koná v sobotu 19. listopadu od 9 hodin ve sportovní hale
u Základní školy v Zašové.

Obdiv účastníků Dne otevřených dveří patřil skupině Papiňák, k níž patří i tito dva
hudebníci.
Foto: S. Nepala
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