VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník VI.

Předvánoční pozdrav
Doba před Vánocemi se nazývá advent.
Symbolem této doby je adventní věnec se čtyřmi
svícemi, které se zapalují postupně během čtyř
adventních týdnů. Kruh je znamením věčnosti.
Může být i symbolem rodinného kruhu nebo
společenství, uprostřed kterého je Kristus. Zelené
větvičky jsou znamením naděje lidí, čekajících na
Zachránce. Plamen znamená, že Ježíš je světlo. Jak
světla přibývá, když přibývá zapálených svící, tím
je blíž jeho příchod. Modlitbou u adventního věnce
si připomínáme, jak izraelský lid očekával příchod
Zachránce (= Spasitele). I když Spasitel už přišel,
my dosud očekáváme jeho druhý příchod a tím
dovršení díla spásy.
Kristus, světlo světa, ať prozáří Váš život, abyste
se i Vy stali světlem světa a prožili náš životní
advent – čekání na osobní setkání s Pánem –
v nerozlučném přátelství s ním.
To Vám přeje
P. Karel Janečka, administrátor
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Informace Obecního úřadu ve Vidči
Provoz na Obecním úřadu ve Vidči během Vánoc
Upozorňujeme občany, že z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců
OÚ Vidče, (matrika, starostka, místostarosta) budou hodiny pro veřejnost
na Obecním úřadu Vidče v době
od 22. 12. 2006 do 31. 12. 2006 časově omezeny, a to takto:
pátek 22.12.2006 - 8:00- 11:00
středa 27.12.2006 - 8:00- 11:00, 11:30 – 15:00
čtvrtek 28.12.2006 - 8:00- 11:00, 11:30 – 14:00
pátek 29.12.2006 - 8:00- 11:00
Prosíme občany, aby vyřízení svých záležitostí neodkládali až na samotný závěr
roku 2006.
V průběhu měsíce listopadu byla změněna adresa internetových
(webových) stránek
naší obce z původní http://www.vidce.org
na http://www.vidce.cz
Současně byly rozšířeny e-mailové kontakty na jednotlivé pracovníky
obce, se kterými můžete komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, a to takto:
starostka obce : starosta@vidce.cz,
místostarosta obce: mistostarosta@vidce.cz,
p. Kramolišová : matrika@vidce.cz,
p. Ondřejová : ucetni@vidce.cz
Průběžně dochází k úpravě (vylepšení) našich stránek. Připomínky ke kvalitě a
aktuálnosti stránek, zajímavé informace a fotografie přivítáme také od Vás, občanů.
Můžete je zaslat buď nám, na obecní úřad, nebo se můžete přímo obrátit na správce
stránek,našeho webmastera, kterým je p.Vojtěch Prchal vidce@vidce.cz.
Informace k tradiční Tříkrálové sbírce: V roce 2007 proběhne v sobotu, 6. ledna
2007.

Vánoční bohoslužby ve Vidči
Den
Hodina
-------------------------------------24.12.
adventní
Štědrý den vánoční
25.12. Narození Páně
26.12. Sv. Štěpána
27.12. Sv. Jana Evang.
28.12. Sv. Mláďátek
29.12.
30.12.
31.12. Svaté Rodiny
1.1.
Matky Boží

9:30
24:00
9:30
9:30
17:00
9:30
9:30

Svoz tříděného odpadu v prvním týdnu 2007:
Plasty (žluté pytle) se budou sbírat ve středu, 3. ledna 2007. Přesný rozpis na první
pololetí Vám sdělíme v lednovém Zpravodaji.
V příštím roce budeme nově třídit a zvlášť sbírat nápojové kartony
„krabice“. K těmto patří např. obaly na nápoje a tekuté potraviny t. j: obaly od
mléčných výrobků (mléko, kefír, ap.), džusů, vína . Nápojový karton je potřeba před
uložením do pytle po použití vypláchnou troškou vody, rozložit jeho rohy a stlačit,
aby se zmenšil jeho objem. Pytle pro sběr kartonů je barvy červené a můžete si ho
vyzvednout na OÚ. Pytle s tříděným odpadem bude pravidelně sbírat svozová firma,
termíny sběru Vám budou v předstihu oznámeny.
Dále upozorňujeme, že poplatky za odvoz pevného domácího odpadu
budou vybírány pro rok 2007 již po 1. lednu 2007 (známka na popelnici je pro rok
2007 barvy zelené). Výše poplatku zůstává zatím nezměněna, t. j. 250 Kč/rok pro
osoby bez rozdílu věku , které mají na území obce trvalý pobyt, 150 Kč/rok pro osoby
bez rozdílu věku, které mají na území obce trvalý pobyt, ale obec jim nezajišťuje
pravidelný svoz odpadu (Hory, Paseky, Háje, Uhliska), 150Kč/rok platí fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Současně s poplatkem za odstraňování komunálního odpadu je možno zaplatit i
poplatek ze psů, kde je sazba ve výši 200,- Kč /rok.
Vážení spoluobčané, zůstává už jen několik málo dnů z letošního,
na události opravdu bohatého, roku 2006. Chtěla bych tímto poděkovat všem
mým spolupracovníkům, radním i zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu
i Vám, občanům, za spolupráci, podporu a pomoc. Přeji Vám všem hodně
úspěchů a spokojenosti v novém roce 2007.
Štěpánka Mikulenková, starostka obce
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Informace Obecního úřadu ve Vidči
Informace ze schůze rady obce
Oblasti („resorty“), které budou jednotliví radní zajišťovat. Každý
radní obce má zároveň pod kontrolou některou z komisí.
Mgr. Štěpánka Mikulenková - starostka : ekonomika obce,
strategický rozvoj obce, vnější vztahy, školství, mládež (komise
kulturní, sbor pro občanské záležitosti),
Ing. Dalibor Kubiš - místostarosta:
stavební záležitosti,
strategický rozvoj obce, VPP, odpadové hospodářství, zimní údržba
(komise informační a propagační)
Miroslav Chumchal: sociální věci, příprava studie výstavby domova
důchodců, včetně získání prostředků na finanční krytí stavby (komise
sociální)
Jaroslav Vaculín: oblast sportu (komise pro školství, mládež, volný
čas a sport)
Josef Šoukal: životní prostředí, ekologie
Programové prohlášení
Rady obce Vidče pro volební období 2006 – 2010
Rada obce Vidče vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli
při výkonu správy obce Vidče dosáhnout jejího dalšího rozvoje
s cílem zlepšování kvality života všech našich občanů.
Při plnění svých úkolů budou členové rady obce rovněž společně
chránit veřejný zájem vyjádřený v zákonech a ostatních právních
předpisech.
Programové cíle
Správa obce:
- K zajištění otevřenosti, optimální informovanosti a komunikaci
s občany, bude rada obce rozhodovat transparentně a srozumitelně.
- Pro členy rady obce je samozřejmostí zásada otevřenosti vůči všem
občanům.
- Aktivní informovaností občanů zvýšíme jejich povědomí o dění
v obci.
- Prezentace obce v médiích (zpravodaj obce, Spektrum, Jalovec, aj.),
webových stránkách obce
- Kvalitní a efektivní výkon veřejné správy pokládáme za službu
občanům.

- V maximální možné míře podpoříme a zajistíme zkvalitnění stavu
místních komunikací (opravy, údržba)
- Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek
- Rekonstrukce budovy „pošty“
- Výstavba víceúčelového hřiště
- Podpoříme projekt pro vybudování cyklostezek v obci
- Zpracování studie pro stavbu domu s pečovatelskou službou
Školství, kultura, sport:
- Vytváření kvalitních podmínek pro děti a žáky v naší mateřské a
základní škole
- Podpora aktivit k využití veřejně přístupného internetu v místní
knihovně pro širokou veřejnost
- Podpora organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti
sportu
- Účinně se chceme podílet na uchování kulturních tradic a hodnot
- Podpoříme rozvoj zájmových činností v kultuře
Oblast služeb:
- udržení současné veřejné dopravní obslužnosti
- na základě žádostí občanů projednávat změny jízdního řádu
- rekonstrukcí budovy pošty zachovat a zkvalitnit prostředí pro
lékařskou péči občanům, zřízení výdejny léků
- výpomoc seniorům a osamělým lidem v podobě domácí péče (dovoz
obědů, ošetřovatelská péče), finanční výpomoc všem, kteří ji
prokazatelně potřebují
Veřejný pořádek:
- ve spolupráci s Policií ČR dbát na zajišťování veřejného pořádku
- postihovat nerespektování obecně závazných vyhlášek obce Vidče
- zvýšit bezpečnost chodců v nebezpečných úsecích hlavní silnice
i místních komunikací
Podpora podnikání:
- podpora místních podnikatelů a firem nabídkou účasti ve výběrových
řízeních
- prezentace firem na webových stránkách obce
Toto programové prohlášení schválila Rada obce Vidče dne
28. 11. 2006
Projednáno v zastupitelstvu obce dne 7. 12. 2006

Rozvoj infrastruktury obce, výstavba, investice:
- Prioritou je vybudování splaškové kanalizace

Štěpánka Mikulenková, starostka

PLÁN PRÁCE KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS A SPORT NA ROK 2007
Komise bude pracovat v roce 2007 v tomto složení: Viktorie Hajná, Alena Petruželová, Alena Mičkalová, Jitka Macečková, Naděžda
Jaskulová, Simona Jurčová, Lenka Machulová, Petr Jurča a Zdeněk Křenek.
Plán práce komise na rok 2007 kopíruje v podstatě úspěšný rok 2006 a některé nové věci, které bychom rádi uskutečnili v roce 2007. Vsadili jsme
na konání akcí, které měly úspěch u dětí, mládeže i dospělých, a proto je možné je nazvat už tradičními. Velkým úspěchem je také bezproblémová
funkce SPV a jeho rostoucí počet členů. Na základě zkušeností z předchozích let byl sestaven nejen tento plán práce, ale i rozpočet, protože TJ, SPV i
některé akce komise jsou závislé na finanční podpoře obce.
BODY PROGRAMU
1. Stále pokračovat v naplňování volného času dětí, mládeže i dospělých, tj. zajistit činnost TJ, všech oddílů SPV, případně kroužků
2. IV. Zimní olympiáda - v případě dostatku sněhu - leden, únor
3. Rej čarodějnic - 30. duben
4. IV. ročník turistického výšlapu okolo Vidče - pro širokou veřejnost - květen
5. Jednodenní poznávací, turistický a relaxační zájezd pro děti i dospělé - jaro, podzim
6. Dětský den ve spolupráci s místními hasiči - červen
7. Poznávací a turistický zájezd pro dospělé - Krkonoše - září
8. Průvod broučků - soutěž o nejkrásnějšího broučka a berušku - říjen
9. Uspořádat burzu oblečení na zimu - říjen, listopad
10. Operativně řešit návrhy a nápady na další akce, budou-li proveditelné organizačně a finančně.
Marcela Švajdová, předsedkyně komise
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Usnesení č.01/2006 ze schůze rady obce Vidče
konané dne 14. listopadu 2006
Rada obce Vidče schvaluje
01/06 program úvodní schůze rady obce
02/06 dle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění , jednací řád rady obce pro volební období 2006-2010
03/06 pronájem sálu KD na den 25. 11. 2006 pro soukromou akci,
pronájem sálu KD na den 1. 12. 2006 pro pořádání akce
„bažanťák“ studentů Gymnázia Rožnov p. R. a bezúplatný
pronájem sálu KD na pořádání tradiční Mikulášské besídky
dne 5. prosince 2006
04/06 dle § 102 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění, návrh změny č. 5 rozpočtu obce pro rok 2006,
kterou předloží ke schválení zastupitelstvu obce na jeho
nejbližším jednání
05/06 darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na částečnou
úhradu provozních nákladů spojených s pečovatelskou
službou občanům naší obce ve výši 6 000, Kč pro
neziskovou organizaci Pečovatelská služba , o. p. s. Rožnov
pod Radhoštěm, Letenská 1183 a ve výši 4 000,- Kč pro
Farní charitu Rožnov pod Radhoštěm, Charitní
ošetřovatelská a pečovatelská služba Rožnov pod
Radhoštěm. Současně rada obce schvaluje finanční
příspěvek na činnost mysliveckému sdružení a včelařům.

06/06 dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor (květinářství
Rada obce Vidče zřizuje
06/06 dle § 102 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, pro volební období 2006-2010 tyto komise rady obce:
sociální, kulturní, informační a propagační, školství, mládež volný
čas a sport. Do konce roku 2006 bude pracovat stávající stavební
komise.
07/06 ukládá členům rady připravit do příští schůze rady obce návrhy
jmenování předsedů a členů nově zřízených komisí
Rada obce Vidče bere na vědomí
08/06 informace o čerpání rozpočtu obce za 1. – 10. měsíc roku 2006
09/06 informace o prováděných pracích na opravě místních komunikací a
opravách šachet pro dešťovou kanalizaci
10/06 informace o připravované stavbě části místní komunikace v lokalitě
Vidče Háje
11/06 informace o dalším využití nebytových prostor v majetku obce
(pronájmy)

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starosta

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Usnesení č. 2/2006 ze schůze rady obce Vidče
konané dne 28. listopadu 2006
Rada obce Vidče bere na vědomí
12/06 plnění usnesení č. 1/2006 ze schůze rady obce dne 14. 11.
2006
13/06 informace o provedených stavebních pracích na MK
14/06 informace o zajištění zimní údržby cest v obci. Z důvodu
rozsáhlého území naší obci bude zimní údržbu provádět
VZOD Zašová (obec ), p. M. Hajný (Jedlovina, Uhliska), p. J.
Kočíb (Paseky, výpomoc Hory), KMO Zubří (Háje)
15/06 nové požadavky občanů o provedení oprav MK. Požadavky
budou zařazeny jako prioritní do plánu oprav v roce 2007
16/06 informace o přípravě stavby kanalizace obce (podání žádosti
o stavební povolení , ekonomické krytí stavby ze strany obce,
další)
Rada obce Vidče schvaluje
17/06 programové prohlášení Rady obce Vidče pro volební období
2006-2010
18/06 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, smlouvu o spolupráci na rok 2007
s TKA Rožnov pod Radhoštěm (Spektrum Rožnovska) a
pověřuje starostku obce smlouvu podepsat
19/06 opravu říms a výměnu zábradlí mostu „u budovy pošty“ dle
cenové nabídky firmy Zámečnictví-Jaromír Harvánek,

Valašské Meziříčí Podlesí a pověřuje starostku obce podepsat
smlouvo dílo. Práce požaduje obec provést ještě v tomto roce
20/06 program jednání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2006
Rada obce Vidče volí
21/06 v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, předsedu komise kulturní p. Janu
Petruželovou , členy komise p. Zdeňku Holišovou, p. Janu
Paulovou
předsedu komise informační a propagační p. Dagmar Karasovou,
členy komise p. Pavlu Mlnaříkovou, Mgr. Petra Lišku, Mgr. Vlad.
Mertovou,
předsedu komise školství-mládež-volný čas-sport p. Marcelu
Švajdovou, členy komise p. Alenu Petruželovou, p. Jitku
Macečkovou, p. Alenu Mičkalovou, p. Petra Jurču, p. Naděždu
Jaskulovou, p. Simonu Jurčovou, p. Lenku Machulovou,
p. Zdeňka Křenka, p. Viktorii Hajnou
Předsedu sociální komise a další členy komisí dovolí rada obce
na své další schůzi

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starosta

Místní knihovna
Skončilo sbírání švestek a jablek, podzimní práce na zahrádce a knihovna ožila. Stále jsou obsazené
všechny počítače. Nejvíce přicházejí děti. Děvčata ze čtenářského kroužku ochotně pomáhají připravit
cirkulační soubory k odeslání, vyzdobí knihovnu a hodně listují v knihách i časopisech.
V knihovně probíhala soutěž O poklad strýca Juráša, ale dětem se vůbec nechtělo tvořit a psát
příběhy.
Půjčovní doba se nemění, jen v pátek 22. 12. 2006 bude knihovna zavřená. Mezi svátky se bude
půjčovat. Také čtenářský poplatek zůstává stejný. Děti zaplatí 20 Kč za rok a dospělí 40 Kč. Internet je stále
zdarma.
Děkuji všem čtenářům i návštěvníkům knihovny za zájem o knihy, časopisy a internet. A na závěr
ještě upozornění - knihovna má nové telefonní číslo - 571 627 946.
Přeji všem Vánoce plné pohody a šťastný nový rok
Knihovnice D. Karasová

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Z mraků tiše chumelí,
vločka k vločce sedá,
les už není zelený,
pole nejsou hnědá.
Je běloučký čas
vánoční,
čas cukroví a jmelí,
čas dárků uschovaných
za skříní či pod postelí.
Šťastné a veselé Vánoce
přeje redakční rada
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USNESENÍ
č.2/2006 zasedání zastupitelstva obce Vidče
konaného dne 7. prosince 2006
6/2006 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 2. řádného
zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Ing. V. Nerád,
J. Šoukal a ověřovatele zápisu Mgr. P. Lišku. J. Petruželovou
7/2006 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení
č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. 11. 2006
8/2006 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 1. – 2. zasedáním přednesenou ústně členy
rady obce
9/2006 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění rozpočtu
za 1. -11. měsíc roku 2006 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
ÚSC a DSO sestavený k 30. 11. 2006
10/2006 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s §84 odst. 2 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje změnu
č. 5 rozpočtu obce na rok 2006 dle předloženého návrhu a důvodové
zprávy
11/2006 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro
první čtvrtletí roku 2007.
12/2006 Zastupitelstvo obce Vidče zřizuje v souladu s §84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění finanční
výbor, volí jeho předsedu Ing. Karla Malíka a členy finančního
výboru Ing. Hanu Slezákovou, p. Víta Mlnaříka, p. Lenku
Machulovou, Mgr. Vladimíru Mertovou
13/2006 Zastupitelstvo Vidče zřizuje v souladu s §84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, kontrolní výbor,
volí jeho předsedu Ing. Vladimíra Neráda a členy kontrolního
výboru p. Václava Vičana, p. Jaroslava Jandu, p. Jana Hurtíka , Mgr.
Petra Lišku

14/2006 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví v platném znění, komisi pro inventarizaci majetku a
finančních prostředků obce za rok 2006 v tomto složení:
předseda : Ing. Vladimír Nerád,
členové: p. Václav Vičan, p. Renata Fabiánová, p. Josef Šoukal,
p. Miroslav Chumchal. Podklady připraví p. Ondřejová
15/2006
Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje kupní smlouvu
uzavřenou mezi obcí Vidče a p. Marií Přibylovou, za základě které obec
Vidče prodává ze svého vlastnictví pozemek p. č. 1490/14 ost. plocha
o výměře 35 m2 za dohodnutou cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostku
smlouvu podepsat
16/2006 Zastupitelstvo Vidče schvaluje v souladu s §84 odst. 2 písm.
o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výši měsíční
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády
č. 50/2006 Sb., s platností od 3. 11. 2006.
17/2006 Zastupitelstvo obce Vidče po projednání žádosti p. Tomáše
Knebla schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v majetku
obce p. č. 555/1 a pověřuje starostku obce záměr zveřejnit na úřední desce
Obecního úřadu Vidče
18/2006 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo žádost p. Michala Jůvy
o odkup části pozemku v majetku obce p. č. 1479/1 za účelem výstavby
rodinného domu. V této záležitosti zatím nerozhodlo. Pro uvedený
pozemek o výměře cca 5300 m2, který je na základě změny č. 6 ÚP Vidče
určen pro výstavbu RD, je nutno zpracovat tzv. zastavovací studii včetně
vyřešení chybějících inženýrských sítí.

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starosta

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Informace Obecního úřadu ve Vidči
Dne 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, který přináší zásadní změny do systému
sociálních služeb. Změny se budou týkat jak poskytovatelů sociálních
služeb, tak i jejich příjemců. Nový zákon upravuje podmínky pro
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé
sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči.
Zákon o sociálních službách zavádí novou dávku –
příspěvek na péči, která bude určena osobám na zajištění pomoci
potřebné k řešení jejich obtížné sociální situace. Z tohoto důvodu se od
1. ledna 2007 ruší zvýšení důchodu pro bezmocnost, které je
vypláceno jako navýšení starobních či invalidních důchodů Českou
správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) Praha a dále se ruší
příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu vyplácený
pověřenými obecními úřady příslušnými podle místa trvalého bydliště
pečujících osob.
Komu se příspěvek na péči poskytuje?
Nárok má osoba starší jednoho roku věku, která je závislá na pomoci
jiné fyzické osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v
soběstačnosti. Příspěvek tedy náleží tomu, kdo péči potřebuje, nikoliv
tomu, kdo péči zajišťuje. Schopnost zvládat péči o sebe a být
soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává 4
stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké až po úplnou
závislost. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v
korunách.
Na co lze příspěvek na péči použít?
Pouze na výdaje, které souvisejí k zajištění pomoci a podpory
osobám, které jsou kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu závislé na
pomoci jiné osoby. Příjemce dávky, tj. závislá osoba, může sama
rozhodovat o způsobu zajištění pomoci. Může si ji zajistit buď ve
svém prostředí od rodinných příslušníků nebo od jiných osob či
poskytovatelů sociálních služeb. Oba uvedené způsoby pomoci lze

kombinovat dle potřeby. Péči může zajišťovat současně více blízkých
nebo jiných fyzických osob, avšak pouze jedné z nich (a to té, která
bude pečovat v největším rozsahu) může být z titulu péče o osobu
závislou ve II., III. a IV. stupni započtena tato doba péče jako náhradní
doba pro účely důchodového zabezpečení. Potvrzení prokazující dobu
péče pro účely zdravotního a důchodového pojištění vydá pečujícím
osobám obecní úřad, který o příspěvku rozhoduje.
Pečující osoba může být současně zaměstnaná, v evidenci úřadu
práce, studovat, apod. Podstatné je, aby byla schopna zajistit potřeby
závislé osoby.
Kde je možné žádost o příspěvek na péči podat?
U místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(dále jen "příslušný úřad"), který následně o žádosti rozhoduje, žádost
o dávku lze podat nejdříve dne 1. 1. 2007 . Žádost se podává na
předepsaném tiskopise.
Žádost nepodávají příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost k 31.
12. 2006 a
občané pobírající k témuž dni příspěvek při péči o blízkou osobu z
důvodu péče
o těžce zdravotně postižené dítě – nová dávka se poskytne dítěti
zastoupenému zákonným zástupcem (podrobněji k uvedenému viz
bod 7.)
Jaké jsou povinnosti žadatele?
-podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník
příslušného úřadu v domácnosti žadatele a vyhodnotí schopnost
zvládat 36 jednotlivých úkonů při péči o vlastní osobu a schopnost
zajištění soběstačnosti, které jsou vymezeny v zákoně
- podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení
stupně závislosti, které provede lékař úřadu práce na podkladě nálezu
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Informace k nové dávce - příspěvku na péči
ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř. vlastního
vyšetření
- osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu souhlas k jejich ověření

příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu. Zvýšení důchodu pro
bezmocnost náleží naposledy při splátce důchodu splatné v prosinci
2006.

Jaká je výše příspěvku?

II. Za podmínky, že pečovaná osoba není příjemcem zvýšení důchodu
pro bezmocnost:
Nedojde k překlopení příspěvku při péči o osobu blízkou na příspěvek
na péči. Pečující osobě náleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou
osobu (bylo-li o něm pravomocně rozhodnuto do 31. 12. 2006), až do
doby podání žádosti oprávněnou osobou o příspěvek na péči, nejdéle
však do 31. 12. 2008. Nutno upozornit, že příjemci příspěvku při péči o
blízkou nebo jinou osobu po 1. 1. 2007 nebudou v důsledku novely
zákona o důchodovém pojištění účastni důchodového pojištění, ani se
jim doba péče vykonávané po 1. 1. 2007 nebude zohledňovat jako
náhradní doba.

Stupeň závislosti osoby
Stupeň I - lehká závislost
Stupeň II - středně těžká závislost
Stupeň III - těžká závislost
Stupeň IV - úplná závislost

do 18 let
3 000,- Kč
5 000,- Kč
9 000,- Kč
11 000 ,- Kč

osoby nad 18 let
2 000,- Kč
4 000,- Kč
8 000,- Kč
11 000,- Kč

Příjemce příspěvku je povinen nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu
bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání žádosti. Příjemce
dávky je povinen využívat příspěvek k zajištění potřebné pomoci
odpovídající přiznanému stupni závislosti. Příslušný úřad bude
následně kontrolovat využití příspěvku na zajištění odpovídající
pomoci.
Od kdy bude příspěvek vyplácen?
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání
příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od
počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o
přiznání příspěvku. Bude tedy obvyklé, že první výplata příspěvku bude
zahrnovat výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní
řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato doba se bude obvykle
pohybovat v rozmezí 2 až 3 měsíců. Pokud tedy bude podána žádost
např. 10. ledna, je pravděpodobné, že první výplata příspěvku proběhne
v březnu či dubnu. Výplata příspěvku v tom případě bude zahrnovat
příspěvky za všechny měsíce počínaje kalendářním měsícem, ve kterém
byla podána žádost.
Jak dojde k přechodu zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvku
při péči o osobu blízkou na nový příspěvek na péči?
Občan, který má přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost, a občan
pečující o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující
mimořádnou péči (příjemcem nové dávky však bude dítě zastoupené
zákonným zástupcem) nemusí žádat o poskytnutí příspěvku na péči.
Tato dávka bude přiznána automaticky od 1. 1. 2007:
1) Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost (tabulka uvádí, v jaké
výši se poskytne příspěvek na péči osobám pobírajícím ke dni 1. 1. 2007
zvýšení důchodu pro bezmocnost)
Zvýšení důchodu pro bezmocnost

částečnou
převážnou
úplnou

Závislost

I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň

Příspěvek na péči ve výši

2.000,- Kč
4.000,- Kč
8.000,- Kč

2) Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující
mimořádnou péči bude považováno za osobu ve III. stupni závislosti a
náleží mu příspěvek ve výši 9.000,- Kč.
3) Další část se týká pouze osob, na něž jiná osoba pobírala příspěvek
při péči o blízkou nebo jinou osobu k 31. 12. 2006
I. Za podmínky, že pečovaná osoba je příjemcem zvýšení důchodu
pro bezmocnost:
a) občanu, kterému byla přiznána částečná bezmocnost a je starší 80 let
se poskytne příspěvek na péči ve výši odpovídající stupni II., tj. 4.000
Kč.
b) občanu, kterému byla přiznána převážná bezmocnost se poskytne
příspěvek na péči ve výši odpovídající stupni III., tj. 8.000 Kč.
Příjemce o změnu dávky nežádá, přehodnocení provede příslušný
úřad sám a přizná příspěvek na péči v odpovídající výši dle stupně
závislosti. Zároveň pověřený obecní úřad rozhodne o odejmutí

8. Kdy má občan nárok na příspěvek na péči ve stupni IV – úplná
závislost?
Dávka v této výši se neposkytne automaticky. O nejvyšší stupeň
příspěvku musí oprávněná osoba vždy požádat. Žádosti lze podávat od
1. 1. 2007. Poskytnutí příspěvku v tomto stupni předchází posouzení IV.
stupně závislosti osoby posudkovým lékařem úřadu práce.
9. Dojde ke změnám ve zdravotním a důchodovém pojištění?
Od 1. ledna 2007 je stát plátcem zdravotního pojistného za osoby,
které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV a za osoby
pečující o tyto osoby.
Důchodového pojištění jsou ze zákona účastny osoby pečující osobně
o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV, pokud
spolu žijí v domácnosti, podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o
blízkou osobu. V případě, kdy je péče poskytována více osobami, může
být doba péče zohledněna jako náhradní doba pouze jedné z nich, a to
osobě, která zabezpečuje péči v převážném rozsahu. Zde je nutné
upozornit na skutečnost, že v případě, kdy bude pečováno o osobu, která
je osobou v I. stupni závislosti, nebudou pečující osoby účastny
důchodového ani zdravotního pojištění.
V případě dalších dotazů je možné obrátit se na sociální odbory
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo na krajský úřad:
MÚ Vsetín Mgr. Alena Beková 571 497 509
alena.bekova@mestovsetin.cz
MÚ Valašské Meziříčí Bc. Jarmila Ptáčková 571 674 567
ptackova@muvalmez.cz
MÚ Rožnov p. Radh. RNDr. Jaroslav Klimek 571 661 271
klimek.soc@roznov.cz
Krajský úřad Zlínského kraje Ing. Anna Blechová ved. oddělení
dávek
577 043 311 anna.blechova@kr-zlinsky.cz

Koleda z berounska
Šel jsem do komůrky s háčkem,
byl tam koláč s máčkem.
Jen vy mi koláček dejte,
mou mošničku nehněvejte.
Jestli ji rozhněváte,
vona ode mne pude,
kdopak mě živit bude?
Bude mě živit Vávra,
bude mě louskat jádra.
Bude mě živit Matěj,
dá mi na pivo zlatej.
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Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007
V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb.,o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007
ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Přídavek na dítě
· Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s příjmem nižším než je čtyřnásobek životního minima rodiny.
· Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok.
Sociální příplatek
Nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,20 násobek životního minima
rodiny.
Sociální příspěvek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě
nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příspěvek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více
dětí současně, a to v době do tří let jejich věku. Nově se sociální příspěvek zvyšuje i rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě
studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.
Příspěvek na bydlení
Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí
nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.Normativní
náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty
částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny
služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
Rodičovský příspěvek
Nárok má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o alespoň jedno dítě mladší 4 let. Je-li dítě dlouhodobě
zdravotně postižené, nárok na rodičovský příspěvek je prodloužen do 7 let věku dítěte.
Rodičovský příspěvek náleží, pokud dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobnou instituci pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v
měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4
hodiny denně.
Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti
musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Výše rodičovského příspěvku je stanovena ve výši částky odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok,
který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Pro rok 2007 se tedy vychází z průměrné mzdy roku 2005 a
rodičovský příspěvek tak od 1. ledna do 31. prosince 2007 činí 7 582 Kč měsíčně.
Příjemcům rodičovského příspěvku se dávka zvýší automaticky; nemusí o nic žádat. Zvýšená částka se poprvé vyplatí za leden 2007 v únoru.
Příspěvek na školní pomůcky
Nárok má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě. Příspěvek na školní pomůcky náleží dítěti
jen jednou a vyplatí se v roce, kdy dítě nastupuje do 1. třídy. Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1 000 Kč.
Dávky pěstounské péče
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Odměna pěstouna
Nárok má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče.
Odměna pěstouna ve zvláštních případech
Nárok má pěstoun, který se stará alespoň o tři děti v pěstounské péči nebo je-li pěstounovi svěřeno alespoň jedno dlouhodobě těžce
zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči.
Příspěvek při převzetí dítěte
Nárok na tuto jednorázovou dávkou má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče.
Příspěvek na nákup motorového vozidla
Nárok má pěstoun, který se v pěstounské péči stará minimálně o čtyři děti. Další podmínkou je, že toto vozidlo pěstoun nepoužívá k výdělečné
činnosti.
Porodné
· Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě. Jestliže žena, která porodila dítě, zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na
dávku nárok otec. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Výše závisí na
počtu současně narozených dětí. Je stanovena jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu, jehož hodnota činí při narození 1 dítěte
11,10 a při narození dvou a více dětí současně 16,60.
Výše porodného v Kč k 1. lednu 2007
1 dítě 17 760
2 děti 53 120
3 děti 79 680
4 děti 106 240
Pohřebné
Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo že
se pohřeb konal na území ČR. · Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.

Podrobnosti ke změnám v tomto zákoně najdete v posledním čísle “Spektra” nebo na www stránkách naší obce
www.vidce.cz.
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Hájenka „na konci světa“.

7. listopadu 2006 vrcholily přípravy na třídenní výlet do
Semetína. Naše celá osmá třída se spolu s paní učitelkou
Mandulovou a Pečalkovou nemohla dočkat této akce. Vyjeli jsme 8.
listopadu brzy ráno autobusem na Vsetín, už v autobuse bylo veselo.
Na Vsetíně jsme se stavili na burzu škol, každý se snažil zjistit co
nejvíc o škole, na kterou by se chtěl příští rok hlásit.
Pak už jsme se vydali na Hájenku v Semetíně. Po příjezdu jsme
odložili bundy a tašky a sešli jsme se svými instruktory ve
společenské místnosti hájenky. Našimi instruktory byli dva Petrové
a taky instruktorka Míša. Dověděli jsme se, co nás čeká a nemine.
Po ubytování a převlečení nás čekaly hry a zábava, nejzajímavější
byly určitě lanové aktivity a velká síť, všechno jsme zvládli.
Večer nás instruktoři překvapili fotkami z celého dne
doprovázenými skvělou hudbou, takže jsme večer relaxovali.
Druhý den nás opět čekaly týmové hry a aktivity, například jsme
zkoušeli přežít v poušti, zachránit život na naší planetě a plnili jsme
spoustu jiných úkolů, večer jsme opět relaxovali – tentokrát jsme se
rozdělili do dvojic a vyráběli si vzájemně sádrové masky. Naše
šikovnost se projevila až v závěru, kdy bylo nejtěžší masku z
obličeje sundat. Celý večer byl příjemný a uklidňující. V závěru nás

opět čekaly fotky z celého dne.
Poslední den pobytu – v pátek – si každý zdobil masku podle svého
vkusu. Na závěr pro nás byl připraven „Vsetínský koláč“, na kterém jsme
hodnotili, jak se nám líbily všechny hry a aktivity, ale také ubytování a
jídlo a to, jak jsme byli spokojeni se svými instruktory. Vše jsme hodnotili
pozitivně. I my jsme dostali od svých instruktorů pochvalu za to, že jsme
opravdu tým, a také jsme dostali CD s fotkami ze všech tří dnů.
Cestou domů jsme ještě jednou probírali všechny své zážitky. Pobyt
měl sloužit k tomu, abychom se ještě lépe poznali a dokázali dobře
pracovat v týmu. Myslíme si, že se nám to povedlo a na vše budeme určitě
dlouho vzpomínat.
Chtěli bychom poděkovat především naší paní třídní učitelce Evě
Mandulové, že pro nás tento příjemný pobyt zařídila a prožila ho s námi,
paní učitelce Jaromíře Pečalkové, že nás doprovázela a také děkujeme
firmě Mézl a Janíček ze Zašové, která nám poskytla na náš pobyt
sponzorský dar 2 000,- Kč. Moc děkujeme.
Za celou osmou třídu Simona Kopecká, Patrika Goláňová a Nikol
Slámová

Listopad ve videčské škole
V listopadu završili žáci i učitelé 1. čtvrtletí školního roku, ale také
se věnovali i jiným aktivitám, zejména těm činnostem, jež souvisejí s
přípravou vánoční galerie.
Výtvarné aktivity pokračovaly i jinak, nejen přípravou galerie. 1.
listopadu si rodiče s dětmi vyzkoušeli společné činnosti při výtvarném
odpoledni s nakladatelstvím Anagram. 6. listopadu si páťáci prohlédli
dílny Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. 8.
listopadu si práci s hlínou vyzkoušeli kluci a děvčata z mateřské školy
při keramickém tvoření.
3. listopadu si osmáci opět zahráli bowling v Zašové a pokračovali v
internetové soutěži Najdi.cz. Žáci osmé a deváté třídy se zúčastnili
Veletrhu vzdělávání ve Vsetíně, kde si mohli prohlédnout prezentaci
středních škol a ujasnit si představy o vlastní profesní budoucnosti.

Šesťáci a osmáci se také lépe poznali při týmových aktivitách
na Hájence v Semetíně. 13. 11. si třeťáci poslechli výchovný koncert
v Rožnově pod Radhoštěm. 14. 11. zavítala do hodiny dějepisu v 6.
třídě kronikářka obce paní Marcela Švajdová, která vyprávěla o jednom
z historických pramenů – obecní kronice, o tom, jak se tvoří, i o různých
místních zajímavostech. 15. 11. se páťáci i s rodiči vydali pozorovat
noční oblohu do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Na čtenářské
besedy si do místní knihovny odskočili 22. 11. druháci, třeťáci a
čtvrťáci.
A soutěže? Starší chlapci byli na okrskovém kole ve florbalu
na Dolní Bečvě a skončili čtvrtí. 8. a 9. 11. se družstva dívek a chlapců 6.
a 7. třídy zúčastnila okrskového kola ve vybíjené. Se všemi soupeři
odehráli naši žáci vyrovnaná utkání. Štěstí však stálo na straně soupeřů
a do okresního finále jsme nepostoupili. Někteří osmáci
a deváťáci 27. 11. vyplnili testové úkoly Dějepisné
olympiády, tentokrát na téma Zločin a trest v českých
dějinách. Zvítězil Petr Kopecký z 9. třídy.
Děti a pracovníci školy nezapomněli v předvánoční
době na potřebné a vybrali mezi sebou 4 575,- Kč, které
věnovali dětem z Dětského domova v Liptále.
Závěrem chceme poděkovat těm, kteří pomáhají
peněžními dary nám – firmě Fabián a synové
za sponzorský dar 2000,- Kč věnovaný na Valašenku,
firmě Mézl a Janíček za sponzorský dar 2 000,- určený
pro pobyt 8. třídy v Semetíně.
Jaromíra Pečalková

JUBILEA
V prosinci oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

70 let
80 let
85 let
94 let

František Drozd
Jindřich Jaroň
Růžena Cábová
Anna Volková

Všem oslavencům přejeme z celého srdce
spokojenost, pohodu,pevné zdraví
a mnoho dalších let prozářených sluncem.
OÚ Vidče
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Fotbal ve Vidči po podzimní části sezony 2006 / 2007

Vážení čtenáři Videčského zpravodaje, fotbalová sezona je v polovině, čeká nás delší zimní přestávka. I když počasí postrašilo
jednorázově ještě před ukončením soutěží, nakonec by se klidně mohlo pokračovat dál, neboť v době uzavírky tohoto textu byly podmínky pro
fotbal z hlediska počasí velmi příznivé. Nicméně podzimní zápasy jsou za námi. Během zimní přestávky budou fotbalisté trénovat v naší tělocvičně
a pokud to počasí dovolí, také se na jarní zápasy budou připravovat venku. Zopakujme, že v podzimních zápasech vedli družstvo mužů „A“ ve
Středomoravské 1.A třídě, skupině A pánové Božetěch Jurča a Jiří Maceček. Tým mužů „B“ měli pod dohledem ve IV.třídě Okresního přeboru mužů
Oldřich Knébl a Miroslav Fabián, družstvo žáků pak v Okresní soutěži starších žáků, skupině B Ing. Jiří Jurča a Ing. Jiří Navrátil. Letos se družstvo
mužů nezúčastní fotbalového turnaje, který se každoročně pořádá na rožnovském škvárovém hřišti na Harcovně, ale vsadí na vlastní individuální
přípravu a sehraje podle domluvy několik přátelských utkání ať už doma, nebo na hřištích venku. Nabízím Vám konečné tabulky našich tří
fotbalových družstev. Bude-li něco nového, jistě se můžete podívat na stránky www.vidce.cz – odkaz fotbal, nebo i mrknout do fotbalové skříňky
v centru obce.
Do nového kalendářního roku přeji Vám všem, vážení čtenáři zpravodaje, fotbalisté, trenéři a diváci jen to dobré, pevné zdraví a
mnoho štěstí jak v osobním, tak profesním nebo sportovním životě.
Mgr. Petr Liška

Muži „A“ – Středomoravská 1.A třída, skupina A

Muži „B“ – IV.třída Okresního přeboru mužů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vlachovice
Val.Meziříčí
Vigantice 13
Lhota u Vs.
Hrachovec
Val.Bystřice
Juřinka 13
Hutisko 13
Brumov B
Vidče
13
Nedašov 13
Poličná 13
Hvozdná 13
Újezd
13

13
13
9
13
13
13
5
3
13
1
3
2
2
2

9
9
1
8
8
6
4
5
3
7
1
3
3
3

2
2
3
3
2
2
4
5
4
5
9
8
8
8

2
2
34: 19
2
3
5
24: 24
17: 35
6
20: 27
12: 19
18: 32
19: 34
11: 35

48: 22
47: 22
28
31: 16
33: 17
26: 22
19
14
23: 39
10
10
9
9
9

29
29
27
26
20
13

Lužná
14
Vidče B 14
Branky 14
Zděchov 14
Růžďka 14
Jablůnka B
Študlov 14
Janová B 14
Velká Lhota
Lačnov 14
Juřinka B 14
Mikulůvka
Jasenice 13
Střelná 14

9
8
8
8
7
14
6
5
13
4
3
14
3
2

2
4
4
2
5
7
2
2
4
2
3
3
2
5

3
2
2
4
2
1
6
7
3
8
8
3
8
7

33: 14
37: 21
34: 19
48: 24
36: 26
6
35: 40
15: 38
6
32: 39
35: 42
8
25: 30
19: 37

29
28
28
26
26
40: 34
20
17
43: 53
14
12
33: 48
11
11

22
15
12

Starší žáci - Okresní soutěž mladších žáků, skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.Valašský FC B
Juřinka 9
Kateřinice
Vigantice 9
FC Zubří 9
Vidče
9
Střítež n.B
Loučka 9
Ratiboř 9
Choryně 9

9
6
9
5
4
4
9
2
1
0

8
1
5
1
2
1
3
2
2
1

0
2
2
3
3
4
2
5
6
8

1
26: 9
2
22: 21
17: 19
20: 27
4
23: 23
18: 40
8: 52

56: 8
19
29: 11
16
14
13
11: 20
8
5
1

24
17
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Mikulášské odpoledne
Dne 5.12.2006 místní sdružení ODS ve Vidči již tradičně uspořádalo pro děti
Mikulášskou besídku s nadílkou . V prostorách KD ve Vidči se sešla spousta dětí, některé i
s rodiči, aby prožili příjemné předvánoční odpoledne s Mikulášem ,čertem a andělem, kteří jim
po krátkém programu dětí z 5.třídy a pohádkovém vyprávění p.učitelky Cábové, rozdali
mikulášské balíčky. Na závěr byl rozsvícen vánoční strom a k dokreslení vánoční atmosféry nám
před ním zazpívaly děti z Valašenky.
Děkujeme všem těm, kteří se na přípravě velmi vydařeného odpoledne organizačně i
finačně podíleli, zejména: - dětem 5.třídy s paní učitelkou Vojkůvkovou a paní učitelce
Cábové za pěkný program
- dětem z Valašenky a paní učitelce Halamíkové za krásné vánoční pásmo
- panu Dohnálkovi a jeho doprovodu za vytvoření pravé mikulášské atmosféry
- p.Pavelkovi, Petru Jurčovi, Ing.Daliboru Kubišovi, Ing.Slezákovi za finanční přispění a
p.Kubějovi za zajištění zvukové techniky
Těšíme se, že se příští rok na další Mikulášské besídce opět všichni sejdeme a přejeme Vám
příjemné prožití vánočních svátků.
za MS ODS ve Vidči Ing.Hana Slezáková
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