Informace obecního úřadu
Nákup domácích kompostérů
- Vážení občané, v září tohoto roku byla vyhlášena v rámci Operačního
programu Životního prostředí poslední výzva k předkládání žádostí na nákup
zařízení pro třídění biologicky rozložitelného odpadu. V rámci dotace, která
činí 90% z celkových uznatelných nákladů, je možno pořídit domácí
kompostéry, kompostéry pro obec, štěpkovače, nádoby na třídění odpad
a další techniku do sběrných dvorů.
- Máme zájem podat v této poslední výzvě žádost o dotaci na domácí
kompostéry. Pro zpracování žádostí o dotaci potřebujeme od vás, občanů
zjistit, zda o umístění kompostéru na svém pozemku máte zájem.
Kompostéry by byly po dobu udržitelnosti 5 let stále majetkem obce (vy
byste je dostali zdarma), po uplynutí této doby je možné převést kompostéry
za vzájemně dohodnutých podmínek do majetku občanů.
- Pokud máte zájem o domácí kompostér, sdělte nám toto vaše rozhodnutí
co nejdříve, nejlépe obratem na t.č. 571 655 010, 571 619 643, př. 724 180 310, nejpozději však do 25. 10. 2013. Po tomto
termínu už nebudeme moci opožděným požadavkům v tomto projektu vyhovět, snad zase až při další možné vyhlášené výzvě
ze strany SFŽP.
- Výhoda kompostéru pro občany: kompostér nahradí nevzhledné a páchnoucí hromady na zahradách, urychlí proces kompostování
až o polovinu času, získá se kvalitní přírodní hnojivo pro další potřebu na zahradě, odstraní se zájem hlodavců a slimáků – jde
o pohodlné řešení bioodpadu.
- Pokud bychom s žádostí o dotaci uspěli, proběhlo by výběrové řízení na dodavatele kompostérů (začátek roku 2014), vítězná firma
pak kompostéry doveze, proškolí občany, jak kompostér sestavit a efektivně kompostovat (jaro 2014), kompostéry si následně
občané na obci vyzvednou a mohou doma začít kompostovat.
- Pokud by byl zájem z vaší strany o kompostéry velmi malý nebo téměř žádný, žádost podávat nebudeme. Také se může stát, že
dotaci nedostaneme. Pak by se celá tato akce odložila, protože bez dotace bychom na nákup kompostérů pro občany v rámci
obecního rozpočtu neměli finance. Cena jednoho kompostéru se pohybuje podle velikosti v řádu až tisíců ( kompostér 900 litrů
za cca 3000 Kč).
- Prosíme vás o spolupráci, pořízením kompostéru přispějete rovněž ke zlepšení životního prostředí. Domácím kompostováním je
možné zpracovat až 90% bioodpadu z vaší domácnosti. Děkujeme.
Ještě krátce ke sběru domácího odpadu:
Přestože byla již v minulém čísle
Zpravodaje informace o termínu sběru
velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu, někdo z našich občanů nám
dovezl odpad o dva týdny dříve a bez
nervů nám ho „vyklopil“ u obecního
úřadu. To je také vizitka chování
některých našich občanů, bohužel, není
to poprvé.

Jedna smutná a velmi nepříjemná zpráva
nakonec.
Z naší zvoničky, která je kulturní památkou,
nám neznámý zloděj ukradl památný železný
zvon. Tento neodpustitelný skutek provedl
buď zloděj, který chtěl železo zpeněžit nebo
někdo kradl na objednávku. V prvním
případě by bylo hrozné, kdyby zvon někdo
rozbil, protože hodnota kovu je proti
historické hodnotě zvonu (rok 1775) úplně
zanedbatelná. V druhém případě je naděje,

Zvon
v roce
2009
při
opravě
zvoničky.

že se zvon najde, třeba v nějaké kapličce,
které si v současnosti staví i soukromé
osoby. Zvon jsme nechali ocenit
u Národního
památkového
ústavu
v Kroměříži, čekáme na informace.
Přikládáme fotku zvonu, stále máme
naději, že není nevratně zničený. Případný
nálezce bude odměněn.
Přeji všem pěkný podzim.
Štěpánka Mikulenková

Zvonička
po opravě.

Obecní úřad Vidče

Oznámení o době a místě konání voleb v obci
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V souladu s § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 25. října 2013 (pátek)
v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 26. října 2013 (sobota)
v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin
V obci Vidče je jeden volební okrsek, jeho sídlo je v sále Kulturního domu Vidče, 756 53 Vidče 96.
10. 10. 2013
Mgr. Štěpánka Mikulenková, starostka

Nový územní plán obce
Nový územní plán naší obce se blíží do finále. Pan architekt ve spolupráci s pořizovatelem zpracovává poslední úpravy. Konečnou verzi
územního plánu bude schvalovat zastupitelstvo obce na svém jednání. Na tento projekt jsme dostali v rámci Podprogramu na podporu
obnovy venkova Zlínského kraje dotaci ve výši 245 tis. Kč.
Milena Dudová, určený zastupitel pro územní plán

Usnesení č. 41 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17. 9. 2013
396/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
397/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 39/13, 40/13 ze schůze rady obce dne 30. 7. 2013
a 29. 8. 2013 a mimořádné schůze rady obce dne 10. 9. 2013.
Všechny úkoly byly splněny.
398/13 Rada obce Vidče projednala a schválila výši nájmu
bytového prostoru v budově ZŠ a pověřuje starostku obce
podepsat nájemní smlouvu.
399/13 Rada obce Vidče projednala žádost o pronájem pozemku
v majetku obce p.č. 89/1. V této věci bude dále jednáno.
400/13 Rada obce Vidče schvaluje žádost o vybudování
vodovodní přípojky na pozemku v majetku obce p.č. 2775/4 a p.č.
754 a pověřuje starostku obce podepsat Smlouvu o právu provést

stavbu.
401/13 Rada obce Vidče projednala nabídku na pořízení
kompostérů. Po provedení průzkumu zájmu o kompostéry
u občanů, bude v této věci nadále jednáno.
402/13 Rada obce Vidče na základě doporučení výběrové komise
rozhodla zadat realizaci projektu Obnova dopravního značení
v obci společnosti NVB LINE s.r.o. Otrokovice, jejíž nabídka byla
cenově nejvýhodnější a zároveň pověřuje starostku obce podepsat
s vítěznou firmou Smlouvu o dílo.
403/13 Rada obce Vidče souhlasí s mimořádnou odměnou
ředitelce MŠ dle žádosti.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Hledám maminky a schopné spolupracovníky,
kterým vadí, že mají málo peněz.
Nabízím přivýdělek eventuelně trvalý příjem,
bez vstupních poplatků, bez limitů.
Nejedná se o manuální činnost.
Kontakt 725 918 903

Vítání občánků a jiná životní jubilea
Vážení občané,
Obecní úřad Vidče chce jako každý rok přivítat nově narozené
občánky do svazku obce. Bohužel s účinností zákona
o základních registrech osob se nejen zpřísnilo, ale i omezilo
využívání osobních údajů. Také doposud registry nefungují tak,
jak by měly a obec tudíž nemá přehled o nově narozených
dětech. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, kteří by se se

svými dětmi, narozenými od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013,
chtěli zúčastnit vítání občánků, aby přišli s rodným
listem dítěte na OÚ za paní matrikářkou Evou Kramolišovou
do 31. 10. 2013. Vítání občánků by se pak uskutečnilo
v měsíci listopadu.
Ze stejného důvodu také nemohou členové Kulturní
komise RO a pracovníci OÚ osobně blahopřát spoluobčanům
k jejich životnímu jubileu. Proto, chcete-li popřát někomu

ze svých příbuzných či blízkých s trvalým pobytem
na území obce Vidče k významnému životnímu
jubileu 70 a více let a přejete si, aby se i členové
Kulturní komise RO a pracovníci OÚ osobním
blahopřáním připojili ke gratulaci, nahlaste tuto
skutečnost na OÚ u paní matrikářky Evy
Kramolišové.
Totéž platí i v případě, že chcete významnou životní
událost (narození, výročí apod.) zveřejnit ve Videčském
zpravodaji. Konkrétní přání pak můžete posílat na e-mail:
zpravodaj@vidce.cz.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se všichni
zapojíte a budete se nejen hlásit na vítání občánků a blahopřání
k životnímu jubileu, ale také pošlete svá přání i do našeho
Videčského zpravodaje.
Za komisi pro tisk a propagaci obce
Jana Karasová
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23. 9. 2013 PRVNÍ TVŮRČÍ DÍLNIČKA V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ MŠ VIDČE
,,ODPOLEDNE S MÝMI RODIČI ”
Ani nevlídné počasí neodradilo naše nejochotnější
rodiče a prarodiče, aby se spolu s našimi dětmi podíleli v pondělí
23. 9. 2013 na dokončení naší přírodní zahrady.
V zelené učebně proběhla naše první společná akce.
První stanoviště vedla p. uč. Pavlínka, která měla na starosti
malování a výrobu dřevěných muchomůrek, na druhém stanovišti
proběhla výroba dřevěných zvířátek z kulatiny na plot za pomocí
paní Alenky Sušňové a třetí stanoviště dostala na starost maminka
Kateřina Cábová, která se svými dcerami dokončovala ,,koutek
sluchu” - zvonkohry, jejíž malé části jsme si vytvořili s dětmi
na škole v přírodě a druhou zvonkohru dokončila bambusovými
tyčemi. No, a kdo neměl chvíli co na práci, tak vyráběl ruličky
s bambusovými tyčinkami do hmyzího hotelu. Tatínci měli své
stanoviště kousíček opodál, protože potřebovali více místa, aby
vrtačkami do špalků připravili úkryty pro hmyz. Bylo moc hezké
pozorovat, jak dohlíží nad svými ratolestmi, které vrtačkami
připravují ,,postýlky” pro broučky.

Hmyzi hotel, jež svou neobvyklou vizáží zdobí naši
zahradu byl nejpopulárnějším stanovištěm snad i proto, že se mu
během naší práce do něj začal stěhovat hmyz. Děti našly
mravenečky, brouky, včeličky a jiný hmyz a samy je
do předvrtaných okýnek zastrkovaly a tím vítaly první hosty
v hmyzim hotelu. Červené muchomůrky, které děti samy barvily
a za pomoci tatínků a dědečků instalovaly do země - atraktivně
ozdobily celou zahradu a oživily tak již podzimni blátivé přírodní
prostředí.

Děkujeme tatínkovi od Matýska Poláška, tatínkovi
a mamince od Marečka Pastora, mamce a taťkovi od Davídka
Bitaly a taky dědovi Bitalovi, rodičům od Pepíka a Vendy
Randýska, tatínkům od Markétky Zetochové a Kubíka Pavlíčka,
mamince od Klárky Sušňové, mamince od Julinky Cábové,
dědečkovi od Lilinky Parks a ostatnim rodičům, kteří se účastnili
a trávili kvalitní čas nejen s námi, ale hlavně se svými dětmi děkujeme za ochotu, přízeň a podporu naší školičky.
Děkujeme paní starostce Štěpánce Mikulenkové,
p. místostarostce – Mileně Dudové za vstřícnost k celému projektu
této zahrady, za uvolnění svých pracovníků, kteří dokončili
poslední úpravy zahrady – vyvýšené záhony, o které se určitě
v jarním období budou už děti starat a sledovat jak např. roste
hrášek, mrkev apod…
V neposlední řadě děkujeme paní ředitelce Hance, která
tuto ,,přírodní zahradu” pro naši obec vybudovala - spíš měla vizi,
kterou dotáhla do konce a připravila realizační tým. Je to prostor,
který bude krásnou přírodní součásti naší obce a názornou
pomůckou naším dětem, které se v dnešnim světě techniky ztrácejí
a na přírodu zapomínají. Těšíme se, že naše ,,zelená učebna “
a zahrada bude vynikající učební pomůckou nejen pro naši
školičku, základní školu, ale i nás všech občanů Vidče a další
generace dětí.
Pavlina Parks,
Učitelka MŠ Vidče
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Září ve videčské škole
2. září se ke škole opět začali scházet menší i větší žáci,
protože začínal nový školní rok 2013/2014. Přivítali se mezi sebou
i s učiteli a zamířili do kulturního domu. Po úvodních slovech paní
starostky Š. Mikulenkové a pana ředitele Z. Chrásteckého měli
svůj program připravený deváťáci. Hráli, zpívali a na školáky
pasovali malých 24 prvňáčků.
Do školy nastoupilo v tomto školním roce 181 žáků.
Nejpočetnější je třída třetí s 27 žáky a nejméně je deváťáků –
třináct. Nově do učitelského sboru přibyla paní učitelka 1. třídy
D. Plesníková a vychovatelka školní družiny I. Děcká.
S prvňáky se jejich paní učitelka nejen seznamuje, ale
byla s nimi už na představení divadla Maringotka ve školce
a v úterý 24. září v ZOO Lešná, kde se o ně starali jejich patroni –
deváťáci. Ti se letos budou rozhodovat o své budoucnosti, a tak se
byli podívat ve Střední škole zemědělské a přírodovědné
v Rožnově, kde jim také byla představena studentská práce
o CHKO Beskydy.
Děti ze 2. třídy navštívily besedu v knihovně na téma
Za pohádkou kolem světa.
Letošní 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu si 25. září připomněli páťáci, šesťáci a někteří
sedmáci. Během ní navštívili Památník Velké Moravy ve Starém
Městě, Archeoskanzen Modrá a Velehrad.
Ovšem nejdál odjely paní učitelky Š. Pavlíčková
a V. Slámová. Navštívily školu v bulharské Tvardici, která je
spolu s námi jednou z osmi škol zapojených do projektu United
colours in Europe v rámci projektu Comenius.
J. Pečalková

Ladův podzim ve Vidči
Na návrh Sboru dobrovolných hasičů ve Vidči se
rozhodla kulturní komise při Radě obce zorganizovat společně
pro děti i dospělé zatím netradiční akci: Ladův podzim.
Pro všechny bylo připraveno úplně všechno už minulý týden
na Krásné samotě. Počasí se však nenechalo přesvědčit, a proto se
akce musela o týden odložit, ovšem na Krásné samotě
na Pasekách už to nešlo.
Tento pátek už počasí bylo na jedničku, ale i přes velkou
propagaci účast nebyla taková, jakou si pořadatelé přáli. Na ty, co
přišli na půl čvrté ke škole čekaly organizátorky a odvedly si malý
průvod na louku nad Vičanovu skálu. Tam se podzimně krojované
organizátorky rozestavily na stanoviště a děti začaly se zábavou
jako za starých časů pasáčci na pastvě.
Mohly koulet hlíněné kuličky do důlku, tlouci špačka,
což byla velmi obtížná disciplína, ukázat, jak se rychle dají
posbírat jablka a naházet do zástěry, dokázat sílu v přetahované,
přeručkovat po laně přes potůček, zahrát si s hadrákem na louce,
povozit se na trakaři a také si zkusit, jak lítá drak. Kdo si to
všechno zkusil, vrátil se kousek cestou zpátky do Vičanovy skály.
Tam dostaly děti za splněné úkoly drobné dárky a ne ledajaké –
byly to dřevěné hračky, náramky z korálků, omalovánky a další
hezké věci.

Hasiči už mezi tím založili velký oheň, z kterého zbyla
spousta žhavého popela. Do něho pak vysypali brambory, aby se
upekly tak, jak to kdysi bývávalo. Děcka pak ještě napichovala
na klacky jablka nebo buřty a opékala si je nad žhavým popelem.
Opečené brambory byly dobrotou, kterou dnes mohly děti zase
ochutnat. To kdysi patřívalo k poezii podzimu a dnes zakončilo
pěkné slunečné odpoledne.
Ovšem to nebyl ještě úplný konec pro dospělé. Pro ně
měli hasiči připravené svařené víno, což v tak chladném
podvečeru přišlo vhod. A večer čekali v lese na všechny
světlonozi, což jsou padlí andělé nebo v duchy proměněni zlí lidé
a ti udělali definitivní tečku za Ladovým podzimem ve Vidči.
Všem organizátorům a dobrovolníkům patří dík
za přípravu tak neotřelé a náročné akce. Stálo je to jistě hodně
času vymyslet a připravit všechny detaily. Tím více však mrzí, že
účast veřejnosti – především však dětí, nebyla úměrná takové
námaze.
M. Švajdová
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Setkání seniorů
Stalo se již tradicí, že Kulturní komise RO na podzim,
kdy se krátí den, připraví pro spoluobčany v důchodovém věku
„Setkání seniorů“. V letošním roce se uskutečnilo v pátek
11. října. Již před patnáctou hodinou se začal plnit sál kulturního
domu.
Setkání zahájila p. Blanka Drdová. Přivítala všechny
přítomné včetně p. starostky Mgr. Š. Mikulenkové,
p. místostarostky M. Dudové a radních p. Ing. K. Malíka
a Bc. M. Chumchala. Ti si později povídali se seniory a odpovídali
na jejich dotazy o dění v obci. Děkujeme, že přijali pozvání
a přišli.
Pak následovalo vystoupení dětí ze 4. třídy, které
pod vedením paní učitelky D. Hladké zahrály malé divadlo
Popelka. Slyšeli jsme také hodně písniček. Celé jejich vystoupení
bylo krásné, zábavné a vtipné. Odměnou účinkujícím byl
roztleskaný sál. Moc děkujeme p. uč. D. Hladké za ochotu i čas,
který strávila spolu s dětmi při nácviku a vystoupení.
V době, kdy jsme sledovali Popelku, pilně pracovaly
kuchařky ve školní jídelně. Uvařily seniorům vynikající guláš,
který si všichni pochvalovali. Také kuchařkám patří velký dík.
Čas mládí chtěly seniorům připomenout členky kulturní
komise Z. Holišová a B. Drdová. Přišly v dobových krojích
a svým humorným povídáním chtěly docílit, aby se zapojili
všichni přítomní, zavzpomínali na mládí, řekli veselé historky
a vtipy. Paní Anička Vičanová vzpomínala s humorem jí vlastním
na časy, kdy se vařily povidla a jak to všechno vlastně probíhalo.
Takže zábava byla v plném proudu a když paní Alena Balejíková
vytáhla harmoniku a začala hrát, rozezpívala celý sál. Zpívalo se
a tancovalo až do 20 hod. Všichni senioři odcházeli s úsměvem,
spokojeni a děkovali za krásné odpoledne.
Také jim patří poděkování, že přijali pozvání a přišli se
pobavit a zavzpomínat. Je obdivuhodné, jak dokážou být veselí
a vděční. To je největší odměnou pro členky kulturní komise,
které tuto akci připravily.
Děkujeme Obecnímu úřadu za vstřícnost a pohoštění.
Budeme se těšit na další setkání.
D. Karasová

Foto: M. Švajdová

Knihovna
Od 30. září do 6. října byl týden knihoven. Také naše
knihovna se k této akci aktivně připojila. Úspěšný byl Den
otevřených dveří, který probíhal 2. října. Dopoledne přišly děti
z mateřské školky, které si poslechly krátké povídání o knihovně
a knížkách pro děti. Potom už si společně s p. učitelkami
a p. ředitelkou H. Crhovou listovaly v knížkách a četly. Když
nastal čas oběda, děti odešly a na rozloučenou dostaly sladkosti
a záložky do knížek. Bylo to moc milé setkání. Potom zůstaly
dveře otevřené až do 18 hodin. Přicházely děti i dospělí.
Pro všechny jsem měla připravené kvízy, křížovky, otázky
z pohádek, omalovánky apod. Děti si také zahrály minikošíkovou,
strefovaly se do kuželek a hrály různé hry. Odměněn byl každý,
kdo se aktivně zapojil. Děkujeme OÚ za sladké odměny, malé
dárky i občerstvení. Upekla jsem také drobné cukroví. Největším
přínosem pro knihovnu jsou tři noví čtenáři.

Děkuji všem, kteří v tento den navštívili knihovnu
a věřím, že se jim líbila a přijdou častěji.
Proběhly také první besedy v novém školním roce
pro některé třídy základní školy, které připravila p. Renata
Vinklerová z MěK Rožnov p. R.
Také dorazily a jsou připravené na půjčování nově
nakoupené knihy, které nám rožnovská knihovna zpracovávala.
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Knihovnice D. Karasová

Blanský les a Šumava II
V rámci
každoročních podzimních
poznávacích
a turistických zájezdů se letos Vidčané vydali za poznáním
Blanského lesa a jihovýchodní části Šumavy. Připraveno bylo
všechno, až na počasí, protože to letos člověk neví dne ani hodiny.
I všechny předpovědi se ukázaly nakonec jako naprosto scestné.
Ale zase jsme měli štěstí a nakonec jsme se domluvili i s počasím.
Vyjeli jsme za deště, ale do Holašovic to bylo z Vidče
daleko, takže jsme byli v klidu. A dobře jsme udělali, neboť
po příjezdu do této malebné jihočeské vísky jsme spatřili i modrou
oblohu. Náves ve stylu selského baroka se nám moc líbila, i když
nejfotografovanější se stala nakonec postava vodníka
nad rybníkem uprostřed. Velkou radost udělal některým také
obchůdek s keramikou a škrabačkami pro obě ruce.
Z této vísky, která je na seznamu UNESCO jsme se
rozjeli do Krasetína, protože odtud vede lanovka na nejvyšší horu
Blanského lesa – Kleť 1084 m. Pravda, lanovka i zařízení už něco
pamatují, ale přepravuje spolehlivě, takže nás všechny vyvezla až
téměř na vrchol k Tereziině chatě a Josefově rozhledně.
Využili jsme krásného výhledu z rozhledny do širokého
okolí jižních Čech a pak jsme si nenechali ujít ani občerstvení
v chatě, neboť ani nic jiného nezbylo. Na Kleti totiž řádily živly.
Vyřádily se však rychle a než jsme vypili čaj, kafe či pivo, bylo
na obloze opět sluníčko. V pohodě jsme sjeli lanovkou dolů
a pokračovali cestou do Třísova, k túře na Dívčí Kámen, další
symbol Blanského lesa.
Cesta na Dívčí Kámen proběhla za slunečného počasí.
Nebyla dlouhá, ale vedla místy obtížným terénem. Ti, co se na ni
vydali, nelitovali, protože spatřili a mohli si projít jednu

z největších zřícenin hradu v Čechách s bohatou historií.
Z Dívčího Kamene to bylo jen několik kilometrů
ke klášteru Zlatá Koruna, který stojí na břehu Vltavy od dob vlády
Přemysla Otakara II. Klášter i přilehlý chrám jsme si prošli
s ochotným průvodcem a kromě jiného jsme v areálu kláštera
viděli i několikery sluneční hodiny. Ze Zlaté Koruny jsme
pokračovali cestou na Lipno do stejnojmenného městečka, kde
jsme měli objednán nocleh a polopenzi pro pobyt na Šumavě.
Druhý den zájezdu byl věnován turistice. Počasí tomu
však nebylo přátelsky nakloněno. Vyjeli jsme na cestu
do Německa, kde jsme měli na Dreisesselbergu start celodenního
programu. Na parkovišti pod horskou chatou byla pořádná mlha
a mžilo, ale přesto se dvacet odvážlivců chtělo vydat na 17 km
túru po hřebeni Šumavy, až k nejvyššímu vrcholu na našem území
- Plechý 1378 m a pod ním k Plešnému jezeru. Dala jsem všem
několik důležitých dobře míněných rad, nechala je nastoupit
do řady a vyfotila, neboť jsem nevěřila, že je všechny ještě někdy
uvidím. Zároveň jsem jim sdělila, že zásah Horské služby není
v ceně zájezdu.
Po příchodu k chatě to však čtyři vzdali a připojili se
k méně odvážným. Ti se po vylezení na skálu s třemi seslemi
i přes mlhu a po vyfocení místa vydali využít pohostinství ochotné
obsluhy v horské chatě. Tam jsme se dozvěděli, co je možné i přes
nepřízeň počasí na vrcholu ještě vidět a hned jsme toho využili.
Tak jsme našli některá zajímavá místa v tzv. Kamenném lese
s vyhlídkami a hlavně kapli, která byla našim konečným cílem
na vrcholu Třístoličníku. Chůze po chodnících v mlze, kdy jsme
neviděli málem jeden druhého, byla docela slušným adrenalinem.

Z Německa jsme pokračovali už v Česku v programu
ve Stožci. Počasí ne a ne se zlepšit, takže jsme využili možnosti
poznat a projít si všechny finty informačního centra v místě,
udělat si malou procházku a poznat hospodu U pstruha. Ze Stožce
jsme odjeli k Soumarskému mostu, abychom spatřili místo, kde se
pro vodáky každoročně odemyká a zamyká Vltava. Pak jsme
pokračovali do Volar a Nové Pece, kde jsme se měli setkat
s našimi odvážnými turisty.
Potkali jsme je na cestě a nadšeně přivítali potleskem.
Byli VŠICHNI! Promoklí, prokřehlí, ale nadšení a spokojení, že
to zvládli, takže pokyn pro ně zněl jasně: Usušit, ohřát, napít
a nasytit se v první hospodě. My ostatní, co se celý den jen tak
turisticky flinkali, jsme se vydali k bývalému viaduktu
Schwarzenberského kanálu, což byla příjemná a nenáročná asi
hodinová túra. Po návratu jsme se stavili pro naše kamarády
v hospodě a pokračovali cestou do Frymburku, který jsme si

v podvečer prošli. Podstatné bylo, že už odpoledne skončilo
mrholení a byl tak i krásnější pohled na svět. Ten se vylepšil ještě
více večerním kulturním programem.
Tentokrát kulturní úderka našeho zájezdu připravila
koncert pěveckého sboru Berušky se sbormistrem B.Ch. Diváci se
nestačili divit, jak bohatá je písňová zásoba sboru a také tomu, že
sbormistr i přes životní peripetie neztratil nic ze svého šarmu
a dirigentského umění. Pravda, některé Berušky byly kapku
přestárlé, jiné mladicky rozverné, jedna dokonce v naději
a některé jakoby zakřiknuté, ale všem to výborně zpívalo, o čemž
svědčil i předvedený kánon.
Slyšeli jsme písně lidové, zlidovělé, válečné,
partyzánské, budovatelské, pionýrské, trampské, semaforské atd.,
a ve všech byla znát odvaha sbormistra předvést co nejlepší
výkon. Stačil udirigovat nejen sbor, ale i diváky, kteří se
spontánně i s nostalgií přidávali.
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Ovšem tak výborné pěvecké těleso potřebuje finance,
a tak ač nerado, muselo sáhnout po reklamě. Tu bohužel prý umějí
nejlépe ŠMEJDI. Proto v přestávkách nabízeli např. zázračný
Zelený pramen z Hlaváček, který je účinnější než Clavin, což
na sobě předvedli šmejdi k vlastnímu zděšení i zděšení diváků
a hlavně nevinných Berušek. Dále kosmodisk, který je dobrý tak
akorát podle toho známého vtipu a nakonec zázračné pánvičky,
na kterých se upeče a usmaží všechno bez tuku, dokonce i voda!
Protože o první výrobky diváci nejevili zájem, rozhodli se
ŠMEJDI nabízet pánvičky razantněji - coby mafiáni. Ale ani to
nepomohlo k zvýšení zájmu o nabízený tovar. Nakonec vše dobře
dopadlo, protože valašská hymna zpívaná všemi nás opět
sjednotila a zájezdová „ Ať sa děje, co sa děje, sranda dycky musí
byť“ utužila jednotu všech účastníků zájezdu.
Třetí den začal exkurzí v elektrárně Lipno I.
V informačním centru elektrárny se nám dostalo výkladu
o historii, stavbě i důsledcích stavby elektrárny i vodní nádrže,

mohli jsme sledovat přes kamery v přímém přenosu opravu
generátorů a také si prohlédnout zajímavou expozici. Poté jsme se
vydali do Loučovic na Čertovu stěnu, což je kamenné moře
na břehu Vltavy, jež prý je dílo čertovo podle opery Bedřicha
Smetany. Poté jsme odjeli do Vyššího Brodu.
Ve Vyšším Brodě probíhá až do listopadu Zemská
výstava, kde vystavují společně Česko a Bavorsko díla, která
v klášteře jinak nenajdeme. Jedná se hlavně o obrazy a především
o Závišův kříž. To je v Čechách památka na úrovni korunovačních
klenotů nebo relikviáře svatého Maura v Bečově. Letos je
vystavován kříž poprvé, a to jen u příležitosti Zemské výstavy.
Prošli jsme s průvodkyní celý klášter a několikrát jsme viděli
fotografie Závišova kříže. Byli jsme na něj strašně zvědaví
a netušili jsme, že za ním musíme po úzkých schodech až
do kamenné věžičky kostela. Vše jsme v pohodě zvládli. Závišův
kříž byl opravdu nádherný i za sklem bezpečnostního trezoru.

Z Vyššího Brodu jsme pokračovali do osady Svatý
Tomáš a odtud pak procházkou k Vítkovu Kameni - hradu
nad vodní nádrží Lipno. Ta je vidět z hradní věže jako na dlani,
ale ne celá. Úžasné byly výhledy do dalekého okolí, protože
počasí k nám bylo už od rána vstřícné. Po návratu z hradu
a občerstvení ve Staré schwarzenberské lesovně jsme odjeli
do Frymburku, kde jsme měli objednánu okružní jízdu lodí
po Lipně. Byla to krásná a nová loď pojmenovaná po šumavském
bardu Adalbertu Stifterovi a také krásná plavba.
Po doplutí do přístaviště jsme se vydali opět cestou
autobusem do Lipna. Někteří se rozhodli navštívit lipenskou
Stezku v korunách stromů, aby ji mohli porovnat s tou, co jsme
navštívili loni v Německu. Ta naše dopadla v hodnocení líp – stojí
na kopci, je lepší rozhled. Ostatní účastníci si udělali procházku
okolo přehrady v Lipně a pomalu došli na hotel.
Poslední den byl přímo pohodový už proto, že jsme se
probudili do krásného dne, i když kapku chladného. Na programu

byla prohlídka Českého Krumlova s průvodkyní a exkurze
ve starém pivovaru Eggenberg. Prohlídka města byla opravdu
na úrovni. Konečně víme, co v Českém Krumlově všechno je
a proč je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Exkurze v pivovaru neměla chybu. Provázel nás sám
pan sládek, v pivovarském sklepě nám natočil tuplák ještě
nefiltrovaného piva a ještě nám ukázal i Pivovarské zahrady. Měli
jsme prostě protekci, což jiné skupiny nemají. Pak jsme se
odebrali do pivovarské restaurace, kde každý dostal dvě točená,
což bylo v ceně exkurze a k tomu jsme si všichni vybrali nedělní
oběd. Po útoku na podnikovou prodejnu Eggenbergu, jsme panu
Skalíkovi vyplnili pivem volná místa v kufru autobusu
a spokojeně odjeli z Čech domů.
Poznali jsme další část z našich pohraničních pohoří a už
se chystáme v příštím roce do Novohradských hor a České
Kanady.
M. Švajdová

Beseda s autorkou knihy Slečny
p. Barborou Baronovou proběhne ve středu 30. října v 16:00 hodin v místní knihovně.
Autorka je také novinářka, scénáristka, textařka a muzikantka. Takové aktivity prozrazují,
že se dozvíme hodně nových informací nejen o zmíněné knize.
Tématem knihy Slečny jsou neprovdané ženy u nás ve 20. a 21. století.
Osm žen vypovídá o svých životních osudech.
Podrobnosti nám prozradí sama autorka.
Nenechte si ujít příležitost a přijďte si poslechnout povídání o knize Slečny,
popovídat si a zeptat se na všechno, co vás zajímá.
Srdečně vás zve knihovnice D. Karasová
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Pranostiky na měsíc říjen
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Říjen když blýská, zima plíská.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.

Sport
Stručné shrnutí průběhu podzimní části fotbalové sezony 2013/2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Muži – Středomoravská 1.A třída,
skupina „A“
FC Vsetín
9 7 1 1 37:14
1.SK Metropol Podkopná Lhota 9 6 3 0 20:8
Sokol Podlesí
9 6 1 2 22:15
Štítná n.Vláří
9 6 1 2 21:14
FC Elseremo Brumov B
9 4 2 3 14:14
TJ Kelč
9 3 3 3 16:13
Nedašov
9 3 2 4 17:17
SK Vlachovice
9 3 2 4 17:21
Vidče
9 3 1 5 17:26
FC Dolní Bečva
9 2 3 4 13:21
Spartak Valašské Klobouky
9 2 2 5 12:21
Valašské Meziříčí B
9 2 1 6 18:25
FC Zubří
9 2 1 6 11:18
Juřinka
9 2 1 6 9:17

2. Starší žáci – Okresní přebor starších žáků, skupina „B“
1. Kelč
6 6 0 0
40 : 11
18
2. Vidče
5 4 0 1
28 : 14
12
3. Hrachovec
6 3 0 3
37 : 23
9
4. Poličná
6 3 0 3
21 : 36
9
5. Jarcová
6 1 1 4
11 : 16
4
6. Vigantice
6 1 1 4
7 : 26
4
7. Zašová
5 1 0 4
4 : 22
3

22
21
19
19
14
12
11
11
10
9
8
7
7
7

3. Starší přípravka – okresní přebor starší přípravky,
skupina „C“
1. Dolní Bečva
7 7 0 0
81 : 25
2. Vidče
7 6 0 1
57: 26
3. FC VKK červení
7 5 1 1
68 : 30
4. Nový Hrozenkov
7 4 0 3
67 : 51
5. FC VKK modří
7 4 0 3
45 : 53
6. Prostřední Bečva
7 3 1 3
35 : 39
7. Rožnov
7 2 1 4
29 : 30
8. Hutisko
6 1 1 4
26 : 50
9. Vigantice
6 0 0 6
17 : 40
10. Valašská Bystřice
7 0 0 7
14 : 95

Foto starší přípravky:

21
18
16
12
12
10
7
4
0
0

Horní řada zleva:
Urbanová Michaela, Škařupová Vendula,
Urban Alexandr, Němec Daniel, Žitník
Adam, Knébl Tomáš a Michálek Tomáš.
Dolní řada:
Kraus Hynek, brankář Cáb Ondřej, Urban
Šimon, Vavruša Adam, Němec Jakub
a Mičkal Filip.
Nahoře trenéři: Drda Pavel a Urban
Vladimír.
Pozn.: Družstvo mladší přípravky hraje
turnajově, OFS Vsetín nevydává
pravidelné tabulky této soutěže.
Mgr. Petr Liška a Vladislav Basel
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