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Výstavba kanalizace pokračuje podle plánu
Je tomu právě jeden rok, kdy obce Vidče a Střítež nad Bečvou začaly realizovat společný projekt výstavby kanalizace na katastrálním území obou vesnic. Zajímalo nás,
jak s pracemi pokračují stavbaři z valašskomeziříčské firmy Alpine Bau ve Vidči.
„Jde o naše největší a nejrozsáhlejší
stavební dílo v historii obce,“ uvedla
starostka Vidče Štěpánka Mikulenková, která v úvodu našeho rozhovoru
podotkla, že nebylo vůbec jednoduché
tento projekt připravit a hlavně sehnat
potřebné finanční prostředky. Vždyť
od vzniku Dobrovolného svazku obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou v roce 2006
uplynuly další čtyři roky, než se začalo
stavět. Rozsáhlé investiční dílo má být
dokončeno v listopadu 2012.

Užitečné informace na internetu
Když byla letos v březnu na dolním
konci Vidče zahájena výstavba kanalizace v celkové délce cca 17 kilometrů,
obecní webové stránky www.vidce.cz

začaly následně jednou týdně zveřejňovat pravidelné informace o postupu
prací. Občané se tak mohou s předstihem připravit na případné krátkodobé
omezení v příchodu nebo příjezdu autem k jejich domkům. Mapky na webu
informují o trase kanalizace, o umístění jednotlivých šachet, jimiž se občané
svými novými přípojkami postupně
napojují na kanalizační řád.

Červenec stavbařům nepřál
Díky příznivému počasí od letošního
srpna pokračuje stavba podle schváleného harmonogramu. „Menší skluz jsme
nabrali v červenci, kdy téměř celý měsíc
pršelo, ale teď je už vše v pořádku,“
dodala Š. Mikulenková. „Na katastru

naší obce je hotovo 50 procent plánované výstavby kanalizačních stok a asi 10
procent kanalizačních odbočení. Pokud
vydrží současné počasí, budeme stavět co
nejdéle, a to i v zimě, byť v tomto ročním
období není výstavba kanalizace plánována. Napadne-li sníh nebo začnou-li mrazy, práce samozřejmě přerušíme.“

Příprava na zimní údržbu
Zvýšené nároky si v souvislosti
s výstavbou kanalizace vyžádá zimní
údržba chodníků a cest v obci. „Firma
Alpine Bau CZ musí všechny komunikace, které byly stavbou poškozeny,
opravit a připravit na zimní údržbu
tak, aby rozhrnování sněhu probíhalo
jako jiné roky. Traktoristé si ale musí
dávat větší pozor na již umístěné šachty. Máme se zhotovitelskou firmou
podepsanou smlouvu o zajišťování
zimní údržby, zbývá jen s obsahem této
smlouvy seznámit řidiče, kteří budou
údržbu provádět,“ řekla závěrem starostka Štěpánka Mikulenková.
Text a foto: MTA

POHÁDKOVÉ BYTOSTI NA ŠKOLNÍ VÝSTAVĚ. Podzimní příroda dokáže nádherně kouzlit všemi barvami. Dokazují to výtvarné práce školáků ve Vidči. Žáci si
udělali procházku do okolních lesů a polí, z nichž přinesli plné košíky přírodních
materiálů, ze kterých pak v hodinách výtvarné výchovy vytvořili „podzimníčky“
a jiné pohádkové bytosti. Nyní zdobí školní chodby.
Foto: K. Smutková

Stavební střípky
" Celkové náklady na výstavbu 28,21
kilometru kanalizace ve Vidči a Stříteži nad Bečvou představují 227 550
846 korun. (V této částce je započítána rezerva 10 milionů korun.) V rámci
Operačního programu Životní prostředí obce získaly dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ve výši 163
540 606 korun. Zbývající náklady hradí
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou.

Výstavba kanalizace ve Vidči pokračuje podle schváleného harmonogramu.
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" Přímo ve Vidči má být do listopadu
2012 vybudována kanalizace v délce
17,8 km (včetně odbočení). V této
vzdálenosti nejsou započítány samostatné přípojky k jednotlivým domům.
Jejich majitelům obec pomáhá se zajištěním zpracování projektové dokumentace včetně příslušného povolení stavebního úřadu.

Nejpěknější strašidla, která se zúčastnila lampionového průvodu ve Vidči, byla
odměněna dětskou knížkou.
Foto: M. Švajdová

VIGANTICE

Otázka pro
12 bodů z desíti utkání. V mužstvu je
několik velkých nadějí našeho fotbalu,
například Jan Kuběna, Vít Porubský,
Rostislav Babinec a další. Nejlepším
střelcem mužstva je už dva roky Kryštof
Špatný, který dal zatím v letošní sezoně
sedm branek. Protože chceme pokračovat v dobrých výkonech i v dalších sezonách, nepřestaneme v letošní zimní přestávce trénovat. Mužstvo se bude scházet
dvakrát týdně v tělocvičně a zúčastní se
několika zimních turnajů. Chtěl bych
využít této příležitosti a poděkovat hlavně trenéru Milanu Náměstkovi a výboru
TJ Vigantice za podporu všech mládežnických mužstev. Závěrem výzva
pro rodiče chlapců i děvčat, kteří mají
zájem sportovat ve Viganticích. Nebojte
se vaše děti přihlásit, máme o všechny
velký zájem a bude o ně dobře postaráno.
-MTA-
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Na nedávném vigantickém setkání seniorů si Marie Vičanová popovídala i s Jaroslavem Barošem, který v únoru 2012 oslaví úctyhodných devadesát let. Foto: MTA

til farář Kamil Obr, který při té příležitosti pronesl památnou větu: „Nikdy
jsem si nemyslel, že budu ještě za živa
v ráji.“ Na lavičce odpočívají senioři,
školní děti, dostaveníčka si zde dává randící mládež, zastaví se i cyklisté, pejskaři a turisté. Lavička s laskavým nápisem
Posaďte se v ráji a pěkně upraveným terénem kolem i náhodnému návštěvníkovi
napoví, že zde žijí lidé, kteří mají svou
obec rádi a dobře o ni pečují. Stačí se
projít pěkně upravenou Veselou a popovídat si s místními občany. Povyprávějí
vám o pravidelných Posezeních před
hospodou, o přípravách letošních oslav
silvestra a také o každoročním setkání
důchodců. Toho letošního se z místních
136 seniorů zúčastnilo osmdesát. Dříve
narození občané si nenechají ujít ani
každoroční valnou hromadu, na které
občanské sdružení seznámí přítomné
s dalšími novými aktivitami.
Text a foto: MTA

! 571 654 848
www.vigantice.cz

ZAŠOVÁ

Ráj rozvíjí občanskou pospolitost
V říjnu tomu byly již čtyři roky, co skupinka občanů z Veselé založila Občanské sdružení Ráj. Proč tento název?
Tak se jmenuje část Veselé, kde žije 500
obyvatel. Sdružení má 140 členů a, jak
jeho předseda Eduard Pavlica uvedl pro
Spektrum Rožnovska, nejmladšímu jsou
tři roky a nejstaršímu 92 let. „Příznivce
máme v Německu, Kanadě, na Šumpersku, Ostravsku, v Brně, Olomouci i Praze,“ řekl E. Pavlica. „Hlavní myšlenkou
OS Ráj je udržet a rozvíjet občanskou
pospolitost, podporovat sousedské vztahy, aby lidé mezi sebou hovořili, setkávali se a pobavili se. K čemu nám budou
vybudované chodníky, když se na něm
potkáme a ani se navzájem nepozdravíme,“ dodal E. Pavlica.
V roce 2009 ve Veselé slavnostně
odhalili netradiční rozcestník Ráj. Byla
to tehdy velká sláva včetně průvodu vesnicí. Podle informací předsedy sdružení
rozcestník občanům Veselé tehdy posvě-
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Podzimní Pochod kolem Vigantic organizují již tradičně místní hasiči. Letos
si s nimi vyšláplo do okolí 43 milovníků
turistiky, mezi nimi i Marie Vičanová, která se stala nejstarším účastníkem příjemné
procházky. I když na svůj věk nevypadá,
již tři roky se zúčastňuje setkání seniorů,
které obec organizuje pro spoluobčany
ve věku 70 let a více. Marie Vičanová si
s námi zasvěceně povídala nejen o turistice, ale také o letošních oslavách 600. výročí založení Vigantic, o výstavbě nových
rodinných domků, budování cest a dalších
aktivitách obce. Pracovala totiž 27 let na
místní radnici a o novinky v obci se zajímá
stále. „Přeji Viganticím, aby brzy oslavily
narození tisícího občana. Nyní je nás už
996,“ dodala M. Vičanová.
-MTA-

Miroslava Janíka, vedoucího fotbalového oddílu mladších žáků TJ Vigantice:
Jak hodnotíte uplynulou sezonu?
Třetím rokem
působí v našem
oddíle skupina
žáků, kterou tvoří dvacet hráčů z
Vigantic a Dolní
Bečvy ve věku
devíti až jedenácti let. Jejich
trenéry
jsou
Milan Náměstek, David Bolcek a Viktor Kožušník. Zatímco v loňské sezoně
členové oddílu hráli soutěž starších přípravek, v té letošní jsou již v okresním
přeboru, kam postoupili z věkových
důvodů. Jako nováčci této soutěže si
vedou vcelku dobře. I když většinou hrají proti starším soupeřům, jejich herní
projev je velmi dobrý. Po podzimní části
jsou v tabulce na osmém místě s počtem

! 571 655 010
www.vidce.cz
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Střípky z Veselé
" Veselský ráj je název zpravodaje, který
vydává Občanské sdružení Ráj. Seznámit
se s ním můžete na jejich webových stránkách www.rajvesela.cz
" Folklorní soubor Rájek tvoří tři chlapci a dvanáct děvčat. Pět dětí je z Veselé
a deset ze Zašové. Rájek vedou Anna
Nováková, Tomáš Říha a Petr Janiš.
Zkoušky jsou každé úterý v 17 hodin
v přístavku KD Veselá.
" Talent Veselá je název soutěže ve zpěvu, tanci, hře na hudební nástroj a dramatickém umění, která se uskuteční v květnu 2012.
" Hudební skupina Rajanka nechybí na
žádné akci pořádané ve Veselé. -MTA-

Procházíte-li kolem lavičky na rozcestí v Ráji, většinou neodoláte a pozvání k posezení přijmete. Vzdáte tak hold šikovným lidem ve Veselé, kteří dokáží udělat radost sobě i náhodným návštěvníkům.

! 571 634 041
www.zasova.cz

