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Informace Obecního úřadu
- Stavba víceúčelového hřiště začala přesně podle
harmonogramu, prvního dubna. Firma Strabag a. s., kterou
zhotovitel stavby EKKL Kroměříž vybral jako dodavatele, provádí
v současnosti zemní práce - vyrovnání terénu a odvodnění celé
plochy. Zemní práce mají být hotovy do poloviny května, celá
stavba do konce října.
- Kanalizace obce: Konečně jsme získali (Dobrovolný
svazek obcí Vidče a Střítež n. B.) dlouho očekávané
ROZHODNUTÍ č. 08018201-SFŽP o poskytnutí podpory
na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu
Životní prostředí z prostředků SFŽP a podporu (dotaci) z Fondu
soudržnosti (EU) na akci Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad
Bečvou. Finanční podporu ve výši 163 mil. 541 tis. máme
potvrzenou a v současnosti projednáváme a upřesňujeme v rámci
DSO zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce dodavatele této velmi náročné stavby. Zadávací
podmínky bude schvalovat zastupitelstvo obce na svém řádném
jednání dne 23. dubna.
- Z „Programu obnovy venkova“ jsme získali od Zlínského
kraje finanční dotaci ve výši 288 tis. Kč a bezúročnou půjčku ve
výši 144 tis. Kč (tu musíme splatit do dvou let) na projekt
„Rekonstrukce střechy mateřské školy Vidče.“ Oprava bude
provedena během letních prázdnin.
- Další žádost o dotaci od Zlínského kraje , tentokrát z Fondu
kultury , jsme zaslali na projekt rekonstrukce naší kulturní památky
-„Zvoničky“. Celková opravy vyjde asi na 120 tis. Kč, požadujeme
od ZK částku 90 tis. Pokud bychom s žádostí uspěli, práce na
zvoničce by rovněž byly dokončeny v průběhu letních měsíců.
- Zajímavost - tento rok slaví Český rozhlas Brno 85 let od
začátku prvního vysílání. V rámci programových aktivit se rozhlas
rozhodl navštívit prostřednictvím vysílání 85 obcí jihomoravského a
zlínského kraje. Od 2. 3. do 26. 6. 2009 každý všední den představují
posluchačům jednu obec. Projekt má název Moravská rodina A naše
obec byla vybrána jako jedna z oněch 85 a ve čtvrtek, 9. dubna mohli
všichni posluchači brněnského rozhlasu v celé republice slyšet o naší
obci. Děkuji tímto jmenovitě paní Marcele Švajdové, paní Michaele
Bařinové, paní učitelce Dobromile Halamíkové a dětem z Valašenky,
p. učitelkám a dětem z MŠ, paní Ludmile Smutkové a panu Martinu
Dobešovi za bezvadnou reprezentaci naší obce.Velmi děkujeme,
byla to jedinečná příležitost k prezentaci naší obce. (Úplně první
vysílání o naší obci to ale nebylo, v roce 1959 v tomto rozhlase
vystupovala naše Valašenka.)
Čistota obce
- Připomínáme letošní první svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu v sobotu 25. dubna. Kontejnery budou
přichystány na tradičních třech místech (před obchodem „Fabián“,
před obecním úřadem a před bývalým obchodem „Hajný“. Železo je
nutné dovézt pouze do kontejneru k obecnímu úřadu.

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY VIDČE
PO-ST-PÁ
ÚT-ČT

8.00 - 10.00....14.00-15.00
8.00 - 11.00....14.00-16.45

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó...
V dubnu slaví svá
životní jubilea
tito naši spoluobčané:
85 let
85 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Blahomír Pavelka
Drahomíra Hromadová
Ludmila Hajná
Marie Mikulenková
Marie Kolečková
Božena Hýžová
Josef Mičkal

Všem jubilantům do dalších let
ze srdce přejeme pevné zdraví,
mnoho lásky a životní pohody.
OÚ Vidče

Stavební práce
·
zednické práce
·
obkladačské práce
·
malby a nátěry
·
omítky atd.

- začala úprava břehů našeho potoka. Lesy ČR, které mají
potok Maretka ve správě, po našem mnohaletém naléhání , vyčistí a
opraví břehy v úseku od pošty k mostu na farmu.
- Pomalu začíná období vegetačního růstu, a tak stejně jako v
minulých letech, již v předstihu žádáme vlastníky travnatých
pozemků, aby si zajišťovali jejich průběžnou údržbu a nenechali je
zbytečně zaplevelit.
Vše dobré Vám přeje Štěpánka Mikulenková, starostka

Marcel STRADĚJ
Zašová 419
Tel.: 603 981 428
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ODBOR TJ Vidče SPORT PRO VŠECHNY A KOMISE PRO VOLNÝ ČAS POŘÁDÁ

„REJ ČARODĚJNIC“
KDY: ČTVRTEK 30. DUBNA 2009 OD 18 HOD.
KDE: VE VIDČI NA SAHAŘE
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČARODĚJNICE I ČARODĚJE BEZ ROZDÍLU KATEGORIE,
VĚKU, VÝŠKY, VÁHY A JAKÝKOLIV JEJICH DOPROVOD. NEZAPOMEŇTE KOŠTĚ !!!!
PROGRAM A BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. CELÝ VEČER BUDE VYHRÁVAT
CIMBÁLOVÁ MUZIKA SVĚTLINA.

TURNAJ VE VOLEJBALU
Dne 28.3.2009 se uskutečnil tradiční volejbalový
turnaj v Zašové. Tento turnaj navštěvujeme každoročně,
kdy pokaždé bojujeme v semifinále o 3. a 4. místo. Z toho
jsme byli 3x na 3. místě a 1 x na čtvrtém.
Letos se ho zúčastnilo 14. družstev. Po šesti
odehraných zápasech jsme postoupili jako první
ze skupiny bez jediného prohraného setu
do semifinále, kde jsme si vybojovali postup do finále.
Poslední zápas jsme opět vyhráli, takže jsme skončili na
prvním místě a to se všemi 16-ti vyhranými sety.Turnaj
začínal v 9.00 hod. ráno a končil v 20.30 hod.
Renata Fabiánová

Informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV na jaro 2009
poznávací zájezd na Boskovicko a Kunštátsko (stručný program byl
ve Zpravodaji č.2), a to dne 16. května 2009. Všichni přihlášení obdrží
nejpozději týden před odjezdem podrobný program a doplňující informace
k zájezdu. O volných místech se informujte u pí V. Hajné a M. Švajdové.
Letos budeme pořádat opět výšlap okolo Vidče. Termín je týden
před sv. Duchem, tj. 23.května 2009 a bude to už VI. ročník. Veškeré
informace o trati a organizaci se dovíte
prostřednictvím plakátů a informací
místního rozhlasu. Věříme, že letos bude
ještě větší účast než loni, kdy přišlo do cíle
na Saharu 105 turistů, z nichž bylo 40 dětí.
Poslední akcí v první půlce roku
ŠTÍPANÉ LISTNATÉ
bude Dětský den. Letos chceme tuto akci
kapku inovovat, takže se všichni příznivci
TVRDÉ – délky 1m
této akce mohou těšit. Děláme ji především
cena 990,- Kč za 1 prostorový metr
pro děti, ale neuškodí, když i dospělí se
zapojí, aby to děcka měla veselejší.
cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit
Předpokládáme pátek odpoledne 5. června
2009. Informace se dovíte v květnovém
zpravodaji, prostřednictvím plakátů a
ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ – délky 30, 35, 40cm
místního rozhlasu.
(jiné délky možno dohodnout)
Věřím, že nabídka akcí, kterou
cena 1 150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr
jsem popsala, opět zaujme a podpoříte naši
snahu svou hojnou účastí. Zároveň už
doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm
dopředu děkuji sponzorům, kteří nám
pomohou akce materiálně nebo finančně
zabezpečit.

Jelikož už jaro klepe neodbytně na dveře, domnívám se,
že je třeba připomenout termíny našich akcí, aby zájemci o nic
nepřišli.
První letošní akcí bude „Rej čarodějnic,“ který se
uskuteční tradičně 30.dubna. Viz. poutač. Další akcí bude turistický a

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Kontakt: Dřevosklad Zubří tel. 603 802 081

PRODEJ

Marcela Švajdová, předsedkyně komise
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USNESENÍ č. 47/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 10. března 2009
462/09 Rada obce Vidče schvaluje program schůze bez připomínek
463/09 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o splnění úkolů
daných usnesením č.46/ 2009 ze schůze rady obce konané dne
24. 2. 2009 přednesenou starostkou obce.
464/09 Rada obce Vidče rozhodla provést při vnitřních úpravách
budovy pošty (předpokládaný termín oprav plánován na měsíc
červenec-srpen) rovněž rekonstrukci elektrických rozvodů v budově.
Pro zaslání cenové nabídky budou pro plánované opravy osloveni vždy
min. 3 dodavatelé.
465/09 Rada obce projednala aktuální informace o plánované stavbě
víceúčelového hřiště. Termín zahájení stavby je smluvně stanoven
na 1. dubna, ukončení stavby bude provedeno do 30. října. Stavbu bude
provádět spol. EKKL a. s. Kroměříž (umělé povrchy, fotbalová hřiště,
atletické dráhy, tenisové kurty, víceúčelová hřiště, výroba antuky a
sportovního příslušenství).
466/09 Rada obce Vidče rozhodla v rámci přípravy zahájení oprav
nejvíce poškozených komunikací v obci, oslovit z důvodu porovnání
cenových nabídek celkem 5 dodavatelů (viz zápis). Provedení oprav je
plánováno v prvním pololetí tohoto roku .
467/09 Rada obce Vidče v souladu s § 1 a § 2 odst. vyhlášky MŠMT
ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisí jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro konkurz
na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Vidče a ředitele/ředitelky
Mateřské školy Vidče – viz příloha

468/09 Rada obce Vidče projednala žádost o pokácení lípy rostoucí
v těsné blízkosti silnice III. tř. (u RD p. M. Hermové). Po odborném
posouzení současného stavu stromu a rozhodnutí, bude žadatelka
vyrozuměna.
469/09 Rada obce Vidče schvaluje panu Josefu Valovi Vidče č. 3,
pronájem sálu KD Vidče ve dnech 4., 5., 6., července 2009 pro prodejní
výstavu jeho obrazů.
470/09
Rada obce Vidče schvaluje zadání zpracování návrhu
úpravy webových stránek obce a pověřuje starostku a místostarostu
obce v této záležitosti jednat se společnostmi, zabývajícími se touto
problematikou.
471/09 Rada obce Vidče projednala aktuální informace k projektu
Czech Point – výběr dodavatele na pořízení požadované techniky není
dosud ukončen.
472/09 Rada obce Vidče projednala žádost paní Jaroslavy Fuskové
o možnost svedení vod z domovní ČOV u její novostavby, do šachty pro
odvedení dešťových vod z komunikace vedené u budovy MŠ. Rada
obce vydá konečné stanovisko po předložení nově zpracovaného
projektu napojení. Případný souhlas bude časově omezen, a to
do vybudování kanalizace obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš

místostarosta

USNESENÍ č. 48/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 31. března 2009
473/09 Rada obce Vidče schvaluje program schůze bez připomínek
474/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č.47/ 2009
ze schůze rady obce konané dne 10.3. 2009 .
475/09 Rada obce Vidče bere na vědomí informace o prvním jednání
konkursní komise na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Vidče a
Mateřské školy Vidče. Do konkursu na místo ředitele/ředitelky základní
školy se přihlásilo 5 uchazečů a konkurs proběhne 21. dubna 2009.
Do funkce ředitelky MŠ je přihlášena jedna uchazečka, konkurs bude
23. dubna 2009.
476/09 Rada obce projednala žádost manželů Švajdových
o vybudování veřejného osvětlení k jejich rodinnému domu č.p. 521 a
celé části tamní lokality („Bukovina“). Po posouzení možnosti a
způsobu napojení, výše finančních nákladů, bude o této žádosti
s ohledem na zjištěné skutečnosti a již schválený rozpočet obce dále
jednáno.
477/09 Rada obce projednala žádost vedoucí Pošty Vidče paní
Renáty Fabiánové o opravu havarijního stavu sociálního zařízení Pošty
Vidče a současně o výměnu již nefunkčního průtokového ohřívače.
Rozhodla žádosti vyhovět a pověřila radního pana Jaroslava Vaculína
připravit do další schůze rady finanční odhad uvedených nutných
oprav.
478/09 Rada obce Vidče projednala žádost o opravu účelové
komunikace v majetku obce vedené na parcele 2859/2 , kterou předložil
pan Jindřich Faksa a pan Petr Ruml. Vzhledem ke skutečnosti, že v dané
komunikaci je plánováno uložení kanalizačního potrubí, bude
provedena pouze dílčí oprava , a to oprava příkopu a vyrovnání povrchu
cesty.
479/09 Rada obce Vidče bere na vědomí směrnici MŠ Vidče –
Kritéria pro zvýšení nenárokových složek platů pedagogických
pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ a v souladu s § 102 odst.

2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje výši čtvrtletních odměn ředitelce Mateřské školy
Vidče v souladu s pokynem - I. etapa rozvojového programu MŠMT
na rok 2009.
480/09 Rada obce Vidče schvaluje výši odměny kronikářce obce
za zpracování kroniky obce za rok 2008.
481/09
Rada obce Vidče schvaluje žádost paní Miroslavy
Rasochové, Rožnov p. Radh., o pronájem sálu KD Vidče na den
18. dubna 2009 pro konání odpolední akce pro děti „ Hurá jaro“a
večerní akci – „Večer s kapelami“.
482/09 Rada obce Vidče schvaluje pro tvorbu nových webových
stránek obce Vidče redakční systém vismo Online a pověřuje starostku a
místostarostu obce se společností Webhouse dále jednat a zajistit
objednávku základních produktů.
483/09 Rada obce Vidče po opakovaném projednání cenové
nabídky na opravu střešní krytiny na budově mateřské školy, potvrdila
jako nejvýhodnější nabídku spol. IZOTECH MORAVIA, spol. s. r. o. a
pověřuje starostku obce s uvedenou firmou podepsat smlouvu o dílo.
484/09 Rada obce Vidče schvaluje žádost spol. VENDI s. r. o.,
o umístění přenosného informačního panelu před budovou ZŠ v termínu
od 15. 5. – 15. 6. 2009. (Dočasná informace o otevření HM TESCO
v Zubří).
485/09 Rada obce byla seznámena s dopisem Ing. Václava Buše a
pana Vladimíra Hajného, týkajícího se přístupové cesty k jejich
pozemkům. K projednání sporných náležitostí bude svoláno na den
17. dubna 2009 jednání na místě samém.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš

místostarosta
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
CELKEM SE VRÁTILO 90 DOTAZNÍKU Z 420
ROZNESENÝCH, COŽ ČÍNÍ 21,4%

JAK ČASTO POTŘEBUJETE POMOC:
POMOC NEPOTŘEBUJE.....56 LIDÍ
MĚSÍČNĚ A JINAK.............34 LIDÍ

Z TOHO 32 MUŽŮ - 58 ŽEN
VĚKOVÁ HRANICE:

DO 50 LET...24 LIDÍ
NAD 50 LET...62 LIDÍ
NEODPOVĚDĚLO ... 4 LIDÉ

ZPŮSOB BYDLENÍ:
S MANŽELEM(KOU) A RODINOU..... 65 LIDÍ
SÁM..... 22 LIDÍ - 18 ŽEN A 4 MUŽI

KOLIK LIDÍ POBÍRÁ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI:
NEPOBÍRÁ....72 LIDÍ
POBÍRÁ..........9 LIDÍ
NEODPOVĚDĚLO...9 LIDÍ
C O B Y J S T E V Y Ž A D O VA L I V D O M O V Ě
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU- NEJČASTĚJI:
PRAVIDELNOU NÁVŠTĚVU LÉKAŘE 57 LIDÍ
BEZBARIÉROVOST
52 LIDÍ
ZDRAVOTNÍ PERSONÁL
48 LIDÍ

KDE BUDOU LIDÉ HLEDAT POMOC:
V RODINĚ ...10 LIDÍ
V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU... 76 LIDÍ
NEODPOVĚDĚLO.... 4 LIDÉ
PŘÍJEM DOMÁCNOSTI:
DO 10000,-KČ ....14 LIDÍ
DO 15000,- KČ....18 LIDÍ
DO 20000,-KČ ....21 LIDÍ
DO 25000,-KČ....15 LIDÍ
DO 30000,-KČ .... 6 LIDÍ
NAD 30000,-KČ.....9 LIDÍ
NEODPOVĚDĚLO ... 7 LIDÍ
KTERÉ SLUŽBY OBČANÉ NYNÍ VYUŽÍVAJÍ:
RODINU....... 33 LIDÍ
ŽÁDNÉ.........47 LIDÍ
SOUSEDI+ PEČOVAT.SLUŽBA....10 LIDÍ

DÁLE PADLY NÁVRHY JAKO TĚLOCVIČNU, PC,VÝDEJNU
LÉKŮ
CO BY JSTE PŘIVÍTALI V OBCI PRO PŘESTÁRLÉ A
NEMOCNÉ OBČANY:
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ... 29 LIDÍ
NEMÁME TENTO PŘÍPAD..................... 23 LIDÍ
KRÁTKODOBÉ UMÍSTĚNÍ......................11 LIDÍ
NEODPOVĚDĚLO................................... 27 LIDÍ
JAKOU ČÁSTKOU JSTE OCHOTEN PŘISPÍVAT:
NEUDALO ČÁSTKU .......................... 44 LIDÍ
ČÁSTKU V ROZMEZÍ 5000-10000 ..... 44 LIDÍ
2 NEOBVYKLÉ ČÁSTKY............ 3500,- KČ
20000,- KČ
Zpracovala Renáta Fabiánová a Štěpánka Mikulenková

Březen ve videčské škole
Přestože v měsíci březnu byly jarní prázdniny a děti
týden odpočívaly, stihli jsme řadu aktivit.
Děti z Valašenky se předvedly i na veřejnosti a ukázaly,
co se naučily. Jednak to bylo 21. března na Josefovském jarmarku
v Rožnově pod Radhoštěm, jednak se zúčastnily 30. března
soutěžní přehlídky ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Soutěžní tým dětí z prvního stupně (Radka Jaskulová, Lukáš
Petružela, Andrea Mičolová a Karolína Smutková) obsadil
v soutěži Moudrá sovička pořádané 16. března v Rožnově pod
Radhoštěm druhé místo. O den později Eliška Fuksová z deváté
třídy skončila v okresním kole Olympiády z českého jazyka osmá.

Soutěžilo se i ve sportu, chlapci z 5. – 7. třídy se zapojili do Street hockey
soutěže, nejprve dvakrát porazili soupeře ze ZŠ Záhumení a postoupili
do dalšího kola, nejlepším hráčem byl Lukáš Frňka ze 7. třídy. Žáci 3. a 4.
třídy obsadili 2. místo v okresním kole recitační soutěže kolektivů a
postoupili na krajskou přehlídku v Uherském Hradišti.
Na konci měsíce byli na výchovném koncertě ZUŠ v Rožnově
žáci 3., 4. a 5. třídy. Čas před jeho zahájením využili a navštívili
rožnovskou knihovnu, kde se jim věnovala knihovnice paní Zajícová.
Ta také zavítala do místní knihovny a připravila besedy pro druháky a
osmáky.
V Rožnově pod Radhoštěm byli 24. března na výstavě Chvála
řemesla ve Valašském muzeu v přírodě
deváťáci. Tento den navštívil naši školu
pan V. Adámek z IPS ÚP ve Vsetíně a
blíže našim osmákům přiblížil volbu
povolání a střední školy.
V Matematickém klokanovi
byla v kategorii Klokánek nejlepší Eva
Petruželová z 5. třídy, v kategorii
Benjamín zvítězil Štěpán Bařina
ze 7. třídy.
V březnu se uskutečnily dvě
výzvy k podání nabídek v souvislosti
s naším projektem Zavádění nových
vyučovacích metod a využití ICT
(Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost,
CZ.1.07/1.1.08/01.0026) – Dodávka
výpočetní a projekční techniky a
software a Dodávka nábytku pro
odbornou učebnu přírodovědných
předmětů. Z oslovených firem bude
první dodávku realizovat firma
SHARP CENTRUM OLOMOUC s. r.
o., druhou dodávku pak firma MULTIP
Moravia s. r. o.
Jaromíra Pečalková
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Aktivní život turistů seniorů ...
...potvrzuje i statistika, vyplývající z rekapitulace činnosti na výroční schůzi v lednu.

32turistů, z nichž 15 překročilo již sedmdesát let, našlapalo v minulém roce neuvěřitelných 590 km. K pravidelným úterním
45 setkáním připočteme ještě účast na dvou autobusových turisticko - poznávacích zájezdech, pátém Pochodu kolem Vidče, účast
některých turistů na zájezdech s videčským cestovatelem Tondou Mikulenkou v rumunském Banátu a na bývalé Podkarpatské Rusi,
na čtyřdenním zájezdu v Jizerských horách s Marcelou Švajdovou a též ozdravný pobyt v Pohájské - vyjde číslo 52 setkání. Úspěšný
rok byl zakončen 30. prosince vycházkou s “cílovkou” na Hážovských Dílech.
Všechna setkání nejsou fyzicky náročná. Společně navštěvujeme výstavy, muzea, solnou jeskyni, předvánoční akce, ale též
tradiční svatodušní opékání a mnoho jiných.
Velmi oblíbené jsou výlety auty ochotných členů za poznáním míst špatně dostupných veřejnou dopravou.
Na letošní rok jsou připraveny trasy nové ve zlínském i ostravském regionu, ale zopakujeme i některé dříve navštívené.
V hojném počtu se účastníme dvou autobusových zájezdů organizovaných Marcelou Švajdovou. Setkáme se na šestém Pochodu
kolem Vidče a v dubnu využijeme pozvání KČT z Valašské Bystřice na “Otvírání skal a přírody” nad Klenovem. Těšíme se i na
čtyřdenní putování po Děčínské vrchovině, opět s Marcelou Švajdovou.
Rádi mezi sebou uvítáme všechny, co chtějí něco málo udělat pro své zdraví a duševní odpočinek v kolektivu mužů a žen se
stejnými zájmy a poznat plno nových míst.
Účastníky schůze překvapily dvě turistky písničkou na známou notu. Byla prohlášena za naši hymnu - vypovídá totiž
o našich pocitech. Její refrén zní:
Spolu putujem na jaro i jeseň
radost, příroda o tom je ta píseň.
V rytmu pochodu, dělá pohodu.
Věřit se to ani nechce, že jsme v důchodu.
V. Hajná

Švýcar si na své túře udělal zastávku v Rožnově
Markus Zohner, švýcarský spisovatel,fotograf a v neposlední řadě také dobrodruh se snaží oživit zašlou slávu pradávné kupecké cesty
Jantarové stezky tím, že se ji snaží zdolat pěšky. Nedávno jej jeho kroky zavedly také do Rožnova. „Projektem turistického znovuoživení Jantarové
stezky se zabývám už několik let. Myslím, že na její trase leží řada velmi zajímavých míst, která rozhodně stojí za to zviditelnit a přilákat do nich
turisty nejen z Evropy,“ prohlásil během návštěvy Švýcar, který si v Rožnově mimo jiné prohlédl Valašské muzeum v přírodě.
Zohner má v plánu zdolat pět tisíc kilometrů zhruba za deset měsíců. Jeho noha přitom vstoupí do 12 zemí Evropy. Trasa vede ze severní
Itálie, jejího cíle v ruském Petrohradě by chtěl švýcarský poutník dosáhnout v září. „Původně se měl po trase Jantarové stezky vydat rovnou
z Valašského Meziříčí do
Štramberku a dále do Šumperku,
Český výrobce oken s patnáctiletou tradicí
kde mají mimochodem kořeny
jeho prarodiče. Po dohodě
firma VPO Protivanov a.s.oznamuje
s Centrálou cestovního ruchu
Východní Moravy, která pomáhá
otevření zakázkové kanceláře v Rožnově p.R.
zajišťovat putování Markuse
Zohnera ve Zlínském kraji, jsme
naproti kostelu,
ho , ale pozvali také k nám
ve které nabízí
do Rožnova. Jsme přesvědčeni,
že turisté putující v budoucnu
po Jantarové stezce by nás
rozhodně neměli minout. Určitě
z profilů VEKA třídy „A“
jim máme co nabídnout,“ uvedl
tiskový mluvčí MěÚ Tomáš
-dřevěná eurookna
Gross.
-veškeré příslušenství k oknům (žaluzie,parapety,sítě…)
Zohner průběh cesty
pečlivě zaznamenává. Píše
reportáže do švýcarských novin
Kontakt:
a pro celoplošné televize
roznov@vpo.cz
připravuje ze zajímavých míst
živé vstupy. Kromě toho také
mob.: 731 428 928
fotografuje. Po skončení
tel./fax: 571 610 539
výpravy by měla o celém
podniku vyjít kniha a vzniknout
VPO Protivanov a.s.
výstava fotografií.
„Výstava by měla být putovní a
Nádražní ulice 21
město Rožnov pod Radhoštěm již
(naproti kostelu)
projevilo zájem o její umístění i
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
u nás,“ informoval Gross.
www.vpo.cz
-lum-

plastová okna nejvyšší kvality
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