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HODINY PRO VEŘEJNOST
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:00 h
8:00 – 11:00 h
8:00 – 11:00 h
8:00 – 11:00 h
8:00 – 11:00 h

12:00 – 17:00 h

(úřední den)

12:00 – 17:00 h

(úřední den)

Od 1. 5. 2012 budou občané mít možnost si vyzvednout pytle na tříděný
odpad v prodejně u paní Vlasty Volkové.

Postup při zřizování kanalizační přípojky
všeobecné informace
Svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou jako majitel a provozovatel nově
budované splaškové kanalizace v obcích Střítež nad Bečvou a Vidče upravil
postup při zřizování kanalizačních přípojek tak, aby realizace kanalizační přípojky nebyla v rozporu s platnými předpisy, Českými
technickými normami a zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích.
Podle tohoto postupu bude postupováno při realizaci a zprovoznění jednotlivých kanalizačních přípojek na stokovou síť DSO Vidče
a Střítež nad Bečvou:
1) Obec Střítež nad Bečvou a Vidče zajistila zpracování projektové dokumentace jednotlivých kanalizačních přípojek a zajistila
udělení územního souhlasu pro každou přípojku. Tímto odpadá občanům nutnost zajistit projektovou dokumentaci a územní
souhlas pro zřízení kanalizační přípojky.
2) Občané si vyzvednou projektovou dokumentaci a územní souhlas na obecním úřadu oproti podpisu a při převzetí projektové
dokumentace se zaváží připojit se do konce roku 2013 ke kanalizační síti. Připojení znamená zajistit odvádění splaškových
odpadních vod do kanalizační stoky.
3) Po zprovoznění kanalizační stoky /Střítež k datu 1. 7. 2012/, Vidče 31. 12. 2012/ může stavebník přistoupit k vlastní realizaci
kanalizační přípojky. O zprovoznění kanalizační stoky budou občané informováni způsobem v obci obvyklým. Realizaci
kanalizační přípojky může provést vlastními silami pod vedením odborně způsobilé osoby (viz. stavební zákon) nebo pomocí
dodavatelské firmy.
Do kanalizace je možné vypouštět jen odpadní vody – tj. z WC, umyvadel, van, sprchových koutů, myček, praček, atd. Přesný
výčet druhů odpadních vod, které lze a nelze do kanalizace vypouštět bude zveřejněn v kanalizačním řádu, který bude zveřejněn
na úřední desce obce.

Do kanalizace je zakázáno vypouštět dešťové vody!
Vypouštění dešťových, drenážních a jiných vod do kanalizace bude přísně kontrolováno. V případě prokázání vypouštění
dešťových vod do kanalizace, bude takovéto jednání přísně postihováno.
Realizaci kanalizační přípojky si hradí každý občan ze svých prostředků.
4) Technické a obchodní podmínky pro připojení na kanalizaci:
• Před realizací kanalizační přípojky se vlastník odkanalizovaného objektu dostaví k provozovateli k sepsání smlouvy o odvádění
odpadních vod. Kancelář provozovatele je ve Stříteži nad Bečvou 197 – budova hasičské zbrojnice (naproti MŠ) v 1. patře,
kancelář Ing. Trčky. Tel 737 418 506, E-mail: tlprojekt@valachnet.cz. Pro občany budou zřízeny úřední hodiny – v týdnu
vždy jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách.
• Smlouva o odkanalizování bude přednostně sepsána na počkání. Od sepsání smlouvy bude odběrateli účtováno stočné dle
platných předpisů, stavu vodoměru a zveřejněné kalkulace.
Při sepsání smlouvy je potřeba předložit tyto dokumenty:
- občanský průkaz
- projekt kanalizační přípojky
Upozornění:

V případě nesepsání smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem před započetím užívání kanalizační přípojky, se jedná
o neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace. Fyzická nebo právnická osoba se tímto dopouští správního deliktu a je
postupováno dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, § 10, odst. 3 – náhrada vzniklých ztrát a dle § 32 a § 33 –
Správní delikty, kdy je možno v řízení o přestupcích u příslušného úřadu uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč.

• Stočné bude účtováno podle odečtů vodoměrů pitné vody. Při
výpočtu výše stočného nebude zohledňována žádná úleva – tj.
striktně bude dodržováno vodné = stočné. Odběratelům, kteří
odebírají vodu z vlastních studní bude stočné účtováno jedním
z následujících způsobů:
1) Na přívod vody ze studny do objektu bude osazen vodoměr
a dle výše odběru vody na tomto vodoměru bude účtováno
stočné (pro zálivku zahrad a odběry, které nejsou vypouštěny
do kanalizace si zřídí odběratel odbočku před vodoměrem).
2) Stočné bude účtováno výpočtem dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
v platném znění a to ve výši 35 m3 rok/osobu.
Osazení vodoměru bude provedeno na náklady osoby
vypouštějící odpadní vody. Vodoměr (fakturační měřidlo) hradí
provozovatel kanalizace.
• Po realizaci potrubí kanalizační přípojky bude před záhozem
pozván pracovník DSO, který provede kontrolu, zda
do kanalizační přípojky nejsou napojeny dešťové vody. Kontakt
na pracovníka – Ing. Trčka, tel 737 418 506, E-mail:
tlprojekt@valachnet.cz. Bez provedené kontroly přípojky
Ing. Martin Beneš

nebude umožněn její provoz. Při kontrole bude proveden odečet
vodoměru pro účtování stočného.
• Do 3 dnů od kontroly přípojky předloží provozovateli protokol
o zkoušce vodotěsnosti kanalizační přípojky vystavený
oprávněnou osobou, která zaručí, že zkouška vodotěsnosti byla
opravdu provedena s vyhovujícím výsledkem.
V případě, že stavebník provedl realizaci přípojky svépomocí, je
možné provést zkoušku těsnosti za úplatu ve výši 1200,- Kč
včetně DPH. Tuto zkoušku zajistí Ing. Trčka – kontakt viz. výše.
5) Povinnost předložit protokol o zkoušce vodotěsnosti
kanalizační přípojky bude zakotvena ve smlouvě o odvádění
odpadních vod. Jeho nedoložení bude chápáno jako hrubé
porušení smluvních vztahů.
6) Při realizaci kanalizačních přípojek požadujeme respektování
• ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
• ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních
přípojek
• ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení
• návazných Českých technických norem a právních předpisů.

Mgr. Štěpánka Mikulenková

Starosta obce Střítež nad Bečvou

Starostka obce Vidče

Ing. Ladislav Trčka
provozní technik kanalizace

Usnesení č. 21/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 3. 4. 2012
188/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
189/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 20 ze dne 6. 3. 2012. Úkoly byly splněny kromě bodu
182/12.
190/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o pokračování
stavebních prací na stavbě kanalizace obce.
191/12 Rada obce Vidče projednala Dodatek ke smlouvě o zajištění
nákupu knihovního fondu a pověřuje starostku obce Dodatek
podepsat.
192/12 Rada obce Vidče projednala a schválila odpisový plán ZŠ
a MŠ pro rok 2012.
193/12 Rada obce Vidče schvaluje žádost na přípojku k hlavnímu
vodovodnímu řadu obce a pověřuje starostku obce podepsat Smlouvu
o právu provést stavbu na cizím pozemku.
194/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí žádost občanů z Hájů
na opravu místní komunikace. Bude provedeno nacenění prací.
195/12 Rada obce Vidče jmenovala hodnotící komisi pro otevírání
obálek na výběrové řízení (veřejná zakázka malého rozsahu)
na dodavatele stavby „Vodovod Fabián – východ“ (viz zápis).
196/12 Rada obce Vidče jmenovala hodnotící komisi na výběrové
řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) na dodavatele stavby
„Oprava sociálních zařízení v MŠ“ (viz zápis).
197/12 Rada obce Vidče projednala dopis s podmínkami

pro povolení stavby kanalizace. V této věci bude dále jednáno
na zastupitelstvu obce dne 19. 4. 2012.
198/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí návrh
na změnu umístění sochy Krista po rekonstrukci. Bude předloženo
farní radě obce.
199/12 Rada obce Vidče projednala a schválila Mandátní smlouvu
č. 01/2012.
200/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí rozhodnutí o udělení
podpory v rámci PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova
na projekt PF02-12DT1/586 a zároveň pověřila starostku obce
podepsat Smlouvu o poskytnutí podpory.
201/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí umístění ochranné sítě
na víceúčelovém hřišti.
202/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí opravy
poškozených cest a příkop, poškozených stavbou kanalizace.
203/12 Rada obce Vidče projednala a schválila umístění nové
autobusové zastávky na Kutiskách.
204/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí výsledek výběrového
řízení ZŠ na „Dodávku výpočetní a multimediální techniky a software.
203/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí informace starostky obce
o veřejné službě.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Tisková zpráva, Rožnov pod Radhoštěm, 11. dubna (ČSOP Salamandr)

Vápenka ve Vidči prohlédne
S příchodem jara začala rožnovská organizace ČSOP
Salamandr s výřezy zarůstajících pozemků na videčském kopci
Vápenka. V okolí Rožnova se tak jedná o nejrozsáhlejší cenné
území, kde je taková údržba prováděna. Zásahy přispějí
k ochraně vzácných druhů rostlin a ptáků, kteří se zde
vyskytují. Organizace může tyto práce provádět díky získaným
dotacím ze Švýcarska.
Vápenka dříve bývala místem, kde rostla spousta
orchidejí, jalovců a kde mohli být viděni vzácní ptáci, třeba ťuhýk
obecný či pěnice vlašská. S postupem času, ale pozemky v okolí
zarůstaly, až se z nich stala doslova neprostupná džungle. To
způsobilo úbytek těchto druhů, jelikož neměly správné podmínky
pro život.
Pro návrat a udržení dříve běžných druhů jsou nyní
prováděny výřezy a rozvolnění křovin či odstranění stařiny, čímž
budou vytvořeny optimální podmínky pro jejich život. Práce musí
být prováděny rychle, aby se stihly před hnízděním ptáků.
„Pozemky byly opravdu hodně zanedbané a práce tudíž dost složité.
Využili jsme jednu z posledních možností, kdy se dají vzácné druhy
ještě zachránit. I kdyby se v nejbližších letech péče neopakovala,
bude pro tyto druhy dostačující na mnoho let“, vysvětlil Martin
Konupka, vedoucí terénních prací.

Údržbu ve Vidči Salamandr provádí v rámci dvouletého
projektu, který zahrnuje péči o cenná místa Beskyd. Na projekt
získala organizace prostředky ve výši bezmála 3 miliony korun.
Samotným pracím v terénu předcházelo získání souhlasů vlastníků
pozemků s prováděním péče. „Pro letošní údržbu jsme vybrali
nejvíce zarostlé pozemky, a pokud se podaří sehnat další peníze,
rádi bychom v péči pokračovali i na dalších cenných místech
v okolí,“ doplnil Konupka.
O ČSOP Salamandr
Český svaz ochránců přírody Salamandr je profesionální
nezisková organizace, působící v ochraně přírody, která vznikla
v roce 2000. Sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem tohoto
občanského sdružení je ochrana a péče o přírodní a kulturní dědictví
Beskyd a okolí.
Kontakt: Pavla Halamíková, koordinátorka PR, marketing,
fundraising
tel: +420 774 949 478, web: www.salamandr.info.
email: pavla.halamikova@salamandr.info,
Poznámka: Tisková zpráva a související fotografie jsou ke stažení
na http://salamandr.info/aktuality/tiskova-zprava-vapenka-ve-vidciprohledne/.
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Videčský občan František Hajný
Narodil se ve Vidči v roce 1910. Učitelé nabádali rodiče,
aby ho dali do škol. Peníze však nebyly, a tak vychodil jenom
Obecnou školu a vyučil se tesařem. Později postavil se sestrami
Pod Jedlovinou dvojdomek.
Za prací jezdil po celé republice. Brzy byl pověřován
stále důležitějšími řídícími funkcemi.
V padesátých letech byl zaměstnancem Vojenských
staveb. Byl již uznávaným odborníkem, poněvadž postavil několik
náročných staveb. Za ně mu bylo uděleno státní vyznamenání.
Proto mu byla svěřena stavba letiště Mošnov. Byla to v té době
největší stavba svého druhu ve státě. Rozkládala se na mnoha
desítkách kilometrů. Navíc měla řadu dílčích staveb, které byly
samy velké. Třeba záložní letiště, opravna tanků, raketové
základny.
Pro stavbu pracovaly další subjekty, jako doprava, která
měla asi 250 různých automobilů, těžké stroje s desítkami bagrů,
buldozerů a dalších mechanizmů, a také pluk vojáků základní
služby. Stavbyvedoucímu podléhaly desítky průmyslováků
a inženýrů. Jeho úkolem bylo, aby tento nesourodý kolektiv
vytvořil ve vysoké kvalitě technicky náročné dílo. Mnozí
odborníci to považovali za nemožné, a tak o funkci nikdo
neusiloval. Odpovědnost byla velká. Třeba při výrobě betonu se
průběžne odebíraly vzorky. Vyhodnotily se až po jeho vyzrání.

Betonu se spotřebovalo hodně. Jen na hlavní ploše se denně
položil pás 40 cm tlustý, 4 m široký a dlouhý 630 metrů. Nikdo
nechtěl ani pomyslet co by nastalo, pokud by kvalita nevyhověla.
Pan Hajný na stavbě bydlel a problémy řešil kdykoliv.
V zájmu stavby obhajoval jakékoliv řešení, včetně neuposlechnutí
rozkazu ředitele, kterým byl důstojník. Obecně to bylo známo,
poněvadž všechna důležitá pracoviště byla vybavena zařízením,
kterým hlasitě komunikovali a slyšeli se všichni. Často vyřešil to,
co ostatní zúčastnění označili za neřešitelné.
Třeba obstaral materiály, odborníky či zařízení, která
ve státě údajně nebyla, vyřešil nové postupy nebo zdůvodnil
nezdůvodnitelné. Vždy to bylo tím, že přišel na řešení, které
nikoho nenapadlo.
Po dokončení Mošnova byl jmenován ředitelem Závodu
předpjatých betonů, kde opět vymyslel několik unikátních řešení.
V této funkci náhle zemřel v 65 letech.
Z Vidče a okolí na Mošnově pracovalo několik dělníků
a techniků. Dnes zůstali jen tehdejší vedoucí dopravy, jeden řidič
a jeden tesař.
Pan Hajný byl i přínosem pro obec. V mládí se také
zabýval sportem. Byl spoluzakladatelem Sokola Vidče. Měl
průkaz s číslem 2.
Strýc Pavel

VÝŠLAP OKOLO VIDČE DNE 19. KVĚTNA 2012
Tuto akci pořádá už několik let SPV, konkrétně oddíl
turistů seniorů. Výšlap okolo Vidče se bude konat posedmé. Loni
a předloni se neuskutečnil kvůli špatnému počasí a podmáčenému
terénu. Doufejme, že se letos VII. ročník uskuteční. Proto
zveřejňujeme směr a připojení na trase. Od obecního úřadu vede
trasa do lokality Na Horách a k Zetkové chatě se dostanou turisté
kolem jednoho z pramenů Maretky a Jedlovinou. Na Hradisko
přes Kutiska a z Hradiska – Zámčiska povede trasa označenou
cestou na hřeben, nikoliv po cestě bývalé NS. Hřebenovou cestou
na Zuberáku se dostanou účastníci do cíle na Saharu. Délka trasy
je cca 12 km. Při nástupu na start výšlapu obdrží každý účastnický
list a energii na cestu. Děti ještě lísteček na občerstvení zdarma.
Startovné je 20,- Kč pro všechny.

Přibližné časové údaje
s možností připojení na trasu:
10.00 hod. nástup na trasu u Obecního
úřadu ve Vidči
12.00 hod. Zetkova chata pod Jedlovinou
12.30 hod. viadukt na Hradisko
13.00 – 13.30 hod. odpočinek na vrcholu Hradiska, využití
rozhledny
13.30 – 14.30 hod. cesta na Saharu do Vidče mimo trasu
Naučná stezka Hradisko (bude označeno)
Na VII. výšlap okolo Vidče zve všechny občany a vyznavače
turistiky zvlášť, oddíl turistů seniorů. V případě nepříznivého
počasí se akce ruší – bude sděleno místním rozhlasem.
Za turisty seniory Marcela Švajdová

Knihovna
Skončil měsíc březen, v tomto roce měsíc
čtenářů. Uskutečnily se všechny plánované akce.
Proběhly besedy s dětmi ze ZŠ a z MŠ. Na začátku
měsíce přijela za našimi staršími občany spisovatelka J. Grobcová.
O tom všem jsem Vás již informovala.

Významnou akcí byla Noc s Andersenem, kterou
zorganizovala pro svou třídu p. učitelka D. Halamíková.
Do knihovny děti dorazily po 17. hodině. Povídali jsme si nejen
o Andersenovi, ale i o Jiřím Trnkovi, který ilustroval jeho knížku
pohádek a letos uplynulo 100 let od jeho narození. Potom děti
samy vyprávěly Andersenovu pohádku. Zbyl čas také
na soutěžení, malování a zábavu. Vítězové dostávali bonbóny
a lízátka a na závěr na rozloučenou dostali všichni cukroví.
Po 19. hodině jsme se přesunuli do školy, kde žáci 9. třídy
připravili další zábavu.
Děti mateřské školy a 1. třídy ZŠ přijel pobavit ilustrátor
dětských knih p. Adolf Dudek. Měl úplně nový program,
do kterého zapojoval nejen děti:). Každý, kdo splnil úkol, dostal
jako dárek obrázek. Od začátku do konce vystupoval s humorem
jemu vlastním a všichni se bavili. Jako poděkování dostal od dětí
z MŠ krásný zarámovaný obrázek Dudka Chocholatého a prvňáčci
mu popřáli veselé velikonoce a darovali mu ozdobné velikonoční
zápichy. Potom následovala autogramiáda a každý si nechal
namalovat dudka na tvář nebo na ruku. Dětem se program moc
líbil a chtěly, aby pan Dudek přijel zase. Náklady na tuto akci
hradila Kulturní komise RO ze zisku z dětského karnevalu.
Tento měsíc knihovna připravuje:
- výměnu velkého cirkulačního souboru ze Vsetínské knihovny
- besedy s dětmi ZŠ a s družinou
- pasování prvňáčků na čtenáře
- a 23. dubna bude Světový den knihy a autorských práv.
Knihovnice D. Karasová
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Malování kraslic
Symbolem velikonoc je vajíčko. Už
za dávných časů se vajíčko zdobilo různou
technikou. U nás ve Vidči se věnuje zdobením
vyfouklých vajíček paní Míša Bařinová. Celý rok myslí na jarní
svátky. Vyfouklá vajíčka je potřeba pořádně vymýt a vysušit.
Kulturní komise RO přijala nabídku spolupráce s paní
Bařinovou a umožnit tak dětem i dospělým vyzkoušet si ozdobit
vyfouklá vajíčka. Ve čtvrtek 15. 3. 2012 už v 8:30 přišel pan učitel
Pavel Drda se 7. třídou. Žáci museli chvíli počkat, než se malování
rozjelo naplno. Zatím pomohli malovat a lepit velikonoční
kuřátka. Těmi se ozdobí okna základní školy. Této práci se
věnovaly i ostatní děti, než se vystřídaly u malování vajíček.
Zapálily se kahany, barva se namíchala, bezbarvý včelí vosk
a barevné voskové pastely se roztavovaly plamenem kahanu. Paní
Míša Bařinová vysvětlila techniky malování: batikování- vajíčko
se zbaví nečistot a mastnoty octem. Špendlíkovou hlavičkou
(špendlík je zapíchnuntý na tužce) se vosk nanáší na vajíčko.
Tvoří se tečky a čárky, vznikají bohaté ozdoby. Ozdobené vajíčko
včelím voskem se ponoří do barvy (přijatelná teplota). Obarvené
vajíčko se nahřívá nad plamenem kahanu, včelí vosk se rozpouští,
pomocí hadříku vajíčko otíráme. Vznikne nám dvoubarevné
i vícebarevné vajíčko. Malování barevným voskem má postup
jednodušší. Děti si roztaveným voskem tvořily ozdoby
na přírodním vajíčku. Byla i možnost vajíčko obarvit a teprve
potom nanášet barevný vosk. Tak se nám po vyučovacích
hodinách vystřídaly všechny třídy. Jen 8. a 9. třída neměly
o malování zájem. Některé děti se vrátily i v odpoledních
hodinách, kdy přicházeli dospělí.
Paní Míša Bařinová všem ukázala další techniky
zdobení kraslic:
Vrtáním - jehlovým pilníkem se dělají do vajíčka díry, kolem děr
se tvoří ozdoby barevným nebo bílým voskem.
Škrábáním - na obarvené vajíčko se pomocí škrabky tvoří ozdoby,
lidové vzory, píší se říkanky a básničky.
Kohůtek na střeše,
kuříčka v hloží
přiďte k nám ogaři,
dokať sem já v loži.
Broušením - malinkatou bruskou a jemným dotykem na skořápku
vajíčka se tvoří ozdoby. Tato technika se líbila Honzovi
Kubjátovi. Byl zručný a zdobené vajíčko se mu podařilo.

Kulturní komise měla za úkol připravit prostředí v sále
kulturního domu. Dohlížet na všechny děti, ať nepříjdou při
barvení k úrazu. Zajistit a nakoupit vše potřebné k malování
vajíček a k výrobě papírových kuřátek, zdobených krepovým
papírem. Byla to vzájemná spolupráce paní Bařinové, základní
školy a kulturní komise.

Pan ředitel ZŠ Zdeněk Chrástecký z připravených
vrbových prutů pletl s žáky 5. a 2. třídy tatary. Tatary si děti
odnášely domů a samozřejmě je musely vyzkoušet vzájemně
na sobě. Paní kuchařky ZŠ navařivy dětem velký hrnec čaje. Čaj
dětem chutnal. Děkujeme.
Ze spokojených tváří dětí i dospělých se dalo číst - líbilo
se nám.
Paní Míše Bařinové děkujeme za věnování volného času
dětem i dospělým až do 17:00 hodiny. Sama se zdobením
vyfouklých vajíček věnuje hezkou řádku let. Její vajíčka jsou
přepychová, jemně zdobená. Jakoby je tiskla přes kopirák. Zdobí
nejen slepičí vajíčka ale i pštrosí a husí.
Do velikonoc nám ještě nějaký pátek zbývá, ale kulturní
komise vám všem už teď přeje krásné velikovoční svátky, plné
sluníčka, vzájemné úcty a pohody.
Zdeňka Holišová

POHÁDKOVÉ KRESLENÍ
Přední
český
výtvarník
Adolf
Dudek
je
nejprodávanějším českým ilustrátorem dětských knih, který
na besedách s nejmenšími čtenáři hledá novou inspiraci. Nejinak
tomu bylo 2. dubna ve Vidči, kde si s dětmi z mateřské školy
a prvňáčky ze základní školy zahrál na malíře. Zábavnou formou
totiž mistrně předvádí práci ilustrátora a dětem tak dodává
sebevědomí, že kreslit může každý, kdo zvládne namalovat
kolečko, čtverec, trojúhelník nebo obdélník. Adolf Dudek nadchl
videčské chlapce a děvčata nejen svými kreslířskými
dovednostmi, ale i kouzlem komika. Nenásilnou formou dokázal
děti do svého připraveného programu tak vtáhnout, že s úžasem
a očima ,,navrch hlavy“ sledovaly jeho kouzla s fixem a pastelkou.
Když si ke spolupráci vybral nějaké dítě, dokázal je tak očarovat,
že nakreslilo dílko, které by se mu samostatně nepodařilo vytvořit.
A tak není divu, že oči nadšených malých kreslířů zářily jak
sluníčka na obloze. Domů pak odcházeli nadšení a ,,označkovaní“
autogramiádou Adolfa Dudka. Protože se setkání uskutečnilo hned
následující den po prvním dubnu, kdy je svátek ptactva, Radeček
Drda namaloval pro výtvarníka obrázek dudka chocholatého.
Rády bychom touto cestou poděkovaly knihovnici Daně Karasové
a kulturní komisi Rady obce Vidče za zprostředkování
a zafinancování celé této akce.
Jana Martínková, Hana Crhová, MŠ Vidče
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VIDČE, OKRES VSETÍN, VIDČE 460, 756 53
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně
přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu
se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam přijatých dětí do MŠ Vidče na školní rok 2012/2013:
RČ:17
RČ:24

RČ:18
RČ:25

RČ:19
RČ:26

RČ:20
RČ:27

RČ:21
RČ:28

Ve Vidči: 10. 4. 2012

RČ:22
RČ:29

RČ:23
RČ:30
Hana Crhová, ředitelka MŠ

Školní koordinátorky EVVO v mateřských školách úspěšně zakončily specializační studium
Více než dvě desítky koordinátorů mateřských škol
zakončily v březnu Studium k výkonu specializovaných činností
v oblasti environmentální výchovy – školní koordinátor EVVO
v MŠ. Vzdělávání probíhalo v rámci projektu „Školní program
krok za krokem – další vzdělávání pedagogů při zajišťování
EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ“. Tohoto studia se zúčastnila i paní ředilka
naší MŠ Hana Crhová.

Všichni účastníci absolvovali 250 vzdělávacích hodin.
Během studia navštívili osm středisek ekologické výchovy
ve třech krajích. „Studium začínalo 25 koordinátorů mateřských
škol, do finále k obhajobám svých prací vytrvalo 22 z nich.

Strávili jsme společně 28 dní. Vzdělávací program byl velmi
pestrý a bohatý. Studiem je provázelo více než padesát lektorů,
sedm konzultantů a tři organizátoři,“ přiblížila vzdělávací cyklus
Iva Koutná, manažerka projektu a předsedkyně Lísky.
Během společných setkání koordinátoři nejvíce ocenili
zázemí a organizaci studia, tým organizátorů, profesionální
lektory a především získané vědomosti, které si řada vyzkoušela
už i v praxi. „Mezi hlavní přínosy našich setkání patří získané
zkušenosti, výměna názorů a především se zde utvořila jedinečná
komunita pedagogů i organizátorů, kteří se vzájemně podporují
a sdílejí společné hodnoty a témata,“ doplnila Iva Koutná.
Učitelé se během studia seznámili s metodikou, jak si
zpracovat vlastní školní program environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty pro svou školu. „Dříve byly naše ekovýchovné
činnosti spíše nahodilé. Tvořily soubor činností bez souvislostí
a systému. Teď se všichni těšíme, jak si to naplánujeme a hlavně
zapracujeme do každodenních programů s dětmi. Své dovednosti
plánovat, stanovovat si cíle a k nim vhodné aktivity jsme museli
prokázat při dnešních obhajobách,“ uvedla Alena Vojtová z MŠ
Vsetín, Sychrov.
Absolventi získali osvědčení školního koordinátora
EVVO. Jednalo se o první studium tohoto typu na území
Zlínského kraje. Pro pedagogy mateřských škol pak teprve druhé
v celé České republice.
Organizátorem studia bylo ALCEDO – SVČ Vsetín
ve spolupráci s Lískou – o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji.

Březen ve videčské škole
Měsíc březen začal několika akcemi
najednou hned první den. Čtyři děvčata odjela
do Rožnova, aby se zúčastnila okrskového kola
v recitaci. Za školou visel pašík, kterého otec
a syn Dobešové s pomocníky zpracovávali v zabijačkové
pochoutky. Zajímavé besedy s českou reprezentantkou Klárou
Křížovou a jejím trenérem Z. Chrásteckým ml. byli přítomni žáci
2. stupně. Zhlédli záběry ze ZOH ve Vancouveru, dověděli se více
o náročnosti tréninku, o závodění i lyžařské výstroji. Vše
zakončila autogramiáda.
Největšího úspěchu dosáhlo volejbalové družstvo děvčat
8. a 9. třídy ve složení: B. Škařupová, T. Mičkalová,
E. Petruželová, D. Hladká, V. Cabáková, I. Jurčová,
H. Řezníčková, I. Stavinohová a J. Šnajdrová, které zvítězilo
14. 3. v okrskovém kole na Horní Bečvě, 22. 3. v okresním kole
v Hovězí a kvalifikovalo se až do krajského kola. To proběhlo
29. 3. v Bojkovicích. Naše děvčata vedena P. Drdou
a podporována E. Mandlovou zabojovala a obsadila za sportovní
ZŠ Okružní Zlín a Gymnáziem Kroměříž krásné 3. místo.
Gratulujeme!
Okresní kolo Olympiády z českého jazyka se zúčastnila
Bára Škařupová z 9. třídy. Mezi 28 soutěžícími se umístila
na 10. místě. Šest členů Valašenky zase soutěžilo v soutěži
Zpěváček, v níž si nejlépe vedl Lukáš Buberník a stal se
náhradníkem postupujících do dalšího kola.
Žáci 1. a 2. třídy si dvakrát vyjeli za kulturou. Nejdříve

do ZUŠ v Rožnově p. R. na výchovný koncert s dopravní
tématikou a poté na divadelní představení Štěně nebo špenát
do Valašského Meziříčí.
14. března proběhly na škole dvě besedy. Děti
ze 3. a 5. třídy se od členů Městské policie v Rožnově p. R.
dozvěděly, jak se chovat v krizových situacích, chránit své
majetky a zdraví. Třeba při jízdě na kole. Přes klub Most byla
zorganizována beseda s osmáky a deváťáky na téma Holocaust
a antisemitismus.
24. března
vystoupila
Valašenka
s pásmem
v Hážovicích, aby potěšila tamní seniory.
I za sportem jezdili žáci do Rožnova. Druháci a třeťáci
na kurzy plavání a větší žáci bruslit na rožnovský stadion.
Celý březen probíhaly přípravy na Velikonoční jarmark. Něco se
vyrábělo v době vyučování výtvarné výchovy, pracovních
činností, šesťáci spojili výrobu perníčků a vajíček se spaním
ve škole. Hodně vajíček ozdobily děti při malování vajíček 15. 3.
s paní Bařinovou. A nastal pátek 30. března. Do sálu kulturního
domu připraveného p. uč. Mertovou a p. školníkem V. Fabiánem
nanosily všechny děti své výrobky. A po vyučování žáci začali
prodávat keramické sošky, kraslice, perníčky, zápichy, mazance,
koláčky, obrázky, … Jistě jimi potěšili mnohé videčské
domácnosti.
A deváťáci s prvňáčky pak přešli do školy. Tam i v knihovně je
čekalo pohádkové dobrodružství Noci s Andersenem.
J. Pečálková
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Pálení čarodějnic

Jaroslav Vaculín
Nabízíme tyto služby:
-

provedení projektové dokumentace včetně zaměření
montáž kanalizačních přípojek k rodinným domům
napojení přípojek na stávající šachty k rodinným domům
provedení zkoušky těsnosti včetně protokolu

Kontakt:

tel. 603 256 276
tel. 602 804 574

- výkopové práce jsou prováděny lehkým pásovým bagrem
- všechny výkopové práce jsou ukončeny uvedením
do původního stavu
Jaroslav Vaculín, Vidče 461
vodohospodář – specialista evidenční číslo dekretu 191/VH11

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny
Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy
i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované
panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné
dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice
od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy na okrasné dřeviny.

Prodáváme také stínící tkaninu.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR.

ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Milé děti, malé i velké, vy
odrostlé a starší, stejně tak
i dospěláci všech věkových
kategorií.Máme pro vás dobrou
zprávu. I letos jsme připraveni
ochránit
naši
milovanou,
těžkýmí jizvami kanalizace zbrázděnou vísku
od náletu čarodějnic a všech sil nečistých. Slíbili jsme
vám v minulém čísle více podrobností o průběhu
blížící se Filipojakubské noci a dnes svůj slib plníme,
jak se na správné ochránce domovních prahů sluší
a patří. Nejdříve ale trochu historie.
Všechny naše babičky věděly, že o půlnoci
před sv. Filipem a Jakubem mají čarodějnice tu
největší moc a lze je zcela vyjímečně dokonce spatřit
na vlastní oči. Nejčastěji jak letí na svých košťatech
na některý ze svých srazů. Takovému divokému reji
čarodějnic se říkalo „sabat“. Cestou na sabat se zlé
čarodějnice pokoušely lidem všemožně škodit.
Na zdraví, na zvířatech, na úrodě, zkrátka na všem, co
měli lidé rádi a co jim zajišťovalo spokojené živobytí.
Bylo proto nutné se před čarodějnicemi chránit.
Způsoby existovaly různé. Stavení se kropila svěcenou
vodou, sypala pískem a chránila zapichováním
špičatých a trnitých prutů kolem domu. Před práh se
také kladly drny s trávou, protože čarodějnice nesměla
do domu, dokud nepřepočítala všechna stébla. To jí
většinou zabralo celou noc a se svítáním o svou moc
přišla. Do dnešní doby se dochoval pouze zvyk
zapalování ohňů. Byly to strážní ohně a čím byl oheň
vyšší, tím lépe bylo na čarodějnice vidět. Mnohá
chycená pak skutečně v tom ohni skončila. Zbyl po ní
jen popel a příšerný smrad.
Dnes již tolik čarodějnic není možné spatřit,
ale to jen proto, že se dobře maskují. Mnohdy se
proměňují ve vlídné, hezké ženy a jejich temná stránka
se objeví třeba teprve po svatbě se švarným
mládencem.
A jak se tedy taková čarodějnice pozná? V první řadě
nemluví spisovně a má malou slovní zásobu. Neustále
se mračí a vůbec nesportuje. Sbírá klepy po vesnici
a potom je roztrubuje po okolí. Večer se před zrcadlem
maže kouzelným krémem, aby mohla odletět
na koštěti. Vrací se k ránu, je nevyspalá, má kruhy
pod očima a rozcuchané vlasy. Ve své pravé podobě se
zjevuje pouze o Filipojakubské noci. Přijďte se
podívat.

V pondělí 30. dubna od 18. hodiny
jich bude na hřišti spousta. Od těch nejmenších
a neškodných až po ty nejstrašnější a nejukrutnější.
Dvě dokonce přiletí ze vzdálené pohádkové země
a předvedou všem svá neuvěřitelná kouzla a divoké
reje. Ale nebojte se, dobře to dopadne. Dokonce tak
dobře, že si spolu zahrajeme, zazpíváme a zatančíme.
Letos pro změnu ve stylu country, ale nejen v něm.
Čarodějná kapela Lososi má ve svém repertoáru
i valašské lidové a populárně skočné písně dnešních
dnů. Dokážeme vyčarovat nejen zábavu, ale i bohaté
pohoštění. Pečené žáby, grilované potkany, nadívaná
netopýří křidélka sypaná pavoučími nožičkami. K pití
pak můžete okusit od nápoje lásky až po elixír
neviditelnosti a dospělí jistě ocení rezavou vodu
s dračí pěnou nebo oblíbené likéry – Dunihlav
a Vozembouch. Přijďte všichni v kostýmech, aby bylo
co nejtěžší najít mezi všemi ty opravdové čarodějnice.
A že jich tam bude!!!
Za celou čarodějnickou chásku zve
Zdeslav Strašlivý z Jedloviny
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Naryner Construction s.r.o., Vidče 168, 756 53 Vidče

www.aaazatepleni.cz Mob.: 724 758 147 mail: info@aaazatepleni.cz
Nabízíme provádění přípojek kanalizace od rodinných domků na šachty hlavního řádu.
Provádíme výkop rýh malým pásovým bagrem Kubotou, dodávku a uložení potrubí a šachet, obsyp potrubí,
zásyp zeminou a terénní úpravu.
Kontaktní osoba: Vincenc Mizera, tel: 602 733 761

Sport
Stolní tenis Vidče 2011 – 2012
V této sezóně byly v soutěži
přihlášeny tři družstva mužů.
Vidče „A“ hraje Krajskou soutěž
I. třídy v této sestavě: Vaculín Libor, Mikulenka Zdeněk,
Brzokoupil Jiří, Šubčík Leopold a Bernhauser Vlastimil.
Před zahájením sezóny mělo družstvo jediný cíl, udržet tuto soutěž
i pro další sezónu. Po velkém úsilí se nám to podařilo a skončili
jsme na vynikajícím 5 místě se ziskem 51 bodů. O tom, že soutěž
byla velmi vyrovnaná svědčí i to, že předposlední družstvo Dolní
Němčí uhrálo 47 bodů. Jen o 4 body méně než my a sestupuje
spolu s Bystřicí pod Hostýnem do Krajské soutěže II. třídy.
Nejvíce bodovali Vaculín L. - 60,26% a Brzokoupil J. - 58,75%.
Velké zlepšení ukázali Mikulenka Z. a Bernhauser V. Ve čtyřhře
byli nejúspěšnější Brzokoupil – Šubčík a Vaculín – Mikulenka.
Vidče „B“ po loňské smolné sezóně, kdy spolu
s Rožnovem „C“ spadlo do Krajské soutěže II. třídy
do regionálního přeboru mělo jediný cíl, a to postup zpět. Hrálo
v sestavě: Bernhauser Vlastimil, Knébl Radek, Vaculín Jaroslav,
Glac Michal, Zakostelský Stanislav a Mičkal Ivan. Postup se
nepodařil. Skončili jsme na druhém místě. Všechny zápasy jsme
vyhráli suveréně až na Rožnov „C“. Nutno podotknout, že Rožnov
se na zápasy s námi posílil o divizního hráče Karla Baroše. Tím se
naše šance na vítězství zmenšily na minimum. Nejúspěšnějším
hráčem byl Bernhauser V., který s 95,11% se stal nejlepším
hráčem v celé soutěži. Další pořadí je 6. místo Glac M., 7. místo
Zakostelský S., 9. místo Knébl R. a 13. místo Vaculín J. Čtyřhru
hráli ve složení Vaculín – Bernhauser a Knébl – Glac.
Vidče „C“ hrálo v sestavě: Kubiš Stanislav, Kubját
František, Kubját Petr, Kubiš Jiří, Frňka Lukáš a Kubját Jan.
V přeboru jsme skončili na 9. místě. Stabilní výkony podávali
ve dvouhře i čtyřhře Kubiš S. a Kubját F. Velkým příslibem
do příští sezóny je vlké zlepšení ve druhé půlce soutěže Kubiše J.,

Kubjáta P. a Frňky L.
Základ soupisky každého družstva tvoří 4 hráči. Pátý
a další hráč na soupisce může hrát všechny zápasy mužstva, a také
zápasy za mužstva hrající nižší soutěže. Úspěšnost hráčů není
přesná, protože hráči nemají sehraný stejný počet zápasů a tím
dochází u některých ke skreslení. V této sezóně nás opustil
po Zdeňkovi Mičkalovi další hráč v nejlepších letech, Dušan
Bernhauser. Jeho přístup ke hře a poctivost v tréninku byly
příkladem pro všechny. Čest jeho památce. Všem nám chybí.
V této sezóně jsme uspořádali dva turnaje
pro registrované hráče, turnaj pro amatéry muže i ženy a turnaj
pro žáky. Cíl pro příští sezónu je u Vidče „A“ znovu soutěž
udržet. Vidče „B“ má jediný cíl postup do Krajské soutěže
II. třídy, což se může podařit, protože silné Rožnov „C“ má postup
už letos. Vidče „C“ chce zase postoupit do horní poloviny tabulky
v přeboru.
Ještě se chci zmínit o jedné věci, která nás trápí a tou je
velmi malá účast žáků jak v soutěži, tak i na tréninku. Ještě
v loňském roce se turnaje na Vsetíně zúčastňovalo až šest hráčů.
Letos hraje jen Lukáš Frňka a částečně Honza Kubját a to za muže
„C“. Ostatní v době turnaje nemohli hrát, protože se současně
hrály turnaje ve fotbale. A fotbal má přednost. Jakub a Honza
Kubjátovi, Ondra Dobeš – fotbal, Jakub Jasný – florbal Rožnov.
Bohužel s jedním nebo se dvěma hráči jet na Vsetín je finančně
i časově náročné. Vítáme dobrovolné trenéry z řad rodičů, protože
je škoda takovou krásnou hernu plně nevyužít. Snad se někdo
najde.
Na závěr bych rád poděkoval za vstřícný přístup
k našemu sportu obecnímu úřadu v čele s paní starostkou
Štěpánkou Mikulenkovou.
Za oddíl stolního tenisu
Kubját František
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Fotbalisté z Vidče vstoupili do jarních zápasů výborně
Vážení fotbaloví fanoušci, videčtí
fotbalisté vstoupili do jarních mistrovských
zápasů výborně. I když ne všechny chvíle
ke dni uzávěrky tohoto článku (10.4.) byly
ideální, pohled na tabulku, zejména mužů
„A“, svědčil o tom, že Vidče do dalších jarních utkání skvěle
nakročeno. Připomeňme si hned dvě utkání, která se hrála u nás
doma. V tom prvním jsme v úvodu jarních „mistráků“ porazili
hosty z Lukova a ve druhém jsme vyhráli nad béčkem Brumova.
Autorem všech branek byl vyhlášený a soupeři obávaný kanonýr
Michal Kramoliš.
Muži „A“
VIDČE – LUKOV 4:2 (2:1)
Zimní přestávka nejvíce prospěla Michalu Kramolišovi, který se
v úvodu jara hned připomněl hattrickem. Domácí borci nastoupili
bez několika hráčů základní sestavy. Ze zdravotních důvodů
chyběli Nerad, Křenek nebo Vala. S horečkou nastoupil Marák,
ale to mu nevadilo. Dokonce se střelecky přidal k domácímu
ostrostřelci. V prvním poločase měli domácí více ze hry a brzy
mohli vést o dvě branky. Šance Petra Urbana a Kramoliše se však
neujaly. Trpělivost růže přináší, to platilo pro Vidče ve 22. minutě,
kdy se trefil po rohu hlavou Marák – 1:0. V 29. minutě centroval
přesně Pavel Drda na Kramoliše – 2:0. Lukov se dostal do hry
krásnou střelou Maloty z pětadvaceti metrů, která skončila
v šibenici branky bezmocného Petružely – 2:1. Po přestávce
odmítl poprvé drama Kramoliš, když unikl hostující obraně
v 62. minutě a upravoval na 3:1. Lukov však hru ve druhém
poločase opticky srovnal a na další zápletku zadělal kuriózní

brankou Brázda. Míč se díky silnému větru snesl z rohu přímo
do domácí branky – 3:2. V 80. minutě však Kramoliš završil
druhým sólem v utkání svoje galapředstavení a stanovil tak
konečný výsledek pro domácího favorita na 4:2.
BRANKY: 22. Marák, 29., 62. a 80. Michal Kramoliš –
35. Malota, 77. Brázda. VIDČE: Petružela – Milan Drda, Marák,
Vladimír Urban, Špůrek – Pavel Drda, Dobeš, Lukáš Frňka, Petr
Urban – Michal Kramoliš, Vašut.
VIDČE – BRUMOV B 1:0 (0:0)
Vidče po Lukovu zvládlo i druhý domácí zápas po sobě. Tentokrát
to bylo s notnou dávkou štěstí. Hosté sice postrádali v prvním
poločase finální přihrávku, byli však pohyblivějším celkem.
Domácí trpělivě čekali na šanci a ta přišla ve 20. minutě. Michal
Kramoliš zatřásl z přímého kopu hostujícím břevnem. Rozhodující
moment utkání přišel v 55. minutě a byl docela kuriózní. Milan
Drda spíše zamýšlel odkop než přímé ohrožení branky.
Z dlouhého nákopu byl hostující brankář natolik překvapen, že
vyrazil míč pouze na břevno a od něho k nohám Michala
Kramoliše. Ten se v podobných situacích nemýlí, zaznamenal
svou čtvrtou jarní branku a tentokrát čistě vítěznou – 1:0. Hosté
bojovali, po zbytek utkání několikrát prověřili Petruželu. Ten ale
chytal v naprostém klidu a uhájil do poslední minuty utkání čisté
konto.
BRANKA: 55. Michal Kramoliš.
VIDČE: Petružela – Milan Drda, Vladimír Urban, Marák, Špurek
– Pavel Drda, Dobeš, Lukáš Frňka (74. Křenek), Petr Urban –
Michal Kramoliš, Vašut (80. Lukáš Vala).

Muži “B“- Vidče „B“ – Juřinka „B“ 3:1.
Mladší žáci - Zašová – Vidče 2:3.
Fotbalové rozlosování a aktuální tabulky jsou k dispozici k nahlédnutí ve fotbalové skříňce v centru obce, ve Valašském deníku
(oficiální mediální partner KFS Zlín a OFS Vsetín) a samozřejmě na www.vidce.cz .
Mgr. Petr Liška
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