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Informace obecního úřadu
V PÁTEK 5. 7. 2013
od 9 hod. do 12 hod. a od 13 hod. do 18. hod.
se v sále Kulturního domu Vidče uskuteční
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA VALY
Nový územní plán obce Vidče
Vážení občané,
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování
(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona ve spojení
s částí šestou - § 171 a následujícím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, místo a dobu konání veřejného projednání
upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy č. 01/2013
Územního plánu Vidče. Předmětem opatření obecné povahy je nový územní
plán se stanovením koncepce rozvoje území.
V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel nařídil
veřejné projednání návrhu na

9. 7. 2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Vidče.
Návrh vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je dle § 52 odst. 1 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 6. června 2013 do 16. července 2013 u pořizovatele na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního
plánování Letenská 1918, kancelář č. 214 a u obce Vidče. Úplné znění návrhu včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.roznov.cz/uzemni-plan-obce-vidce .
Námitky proti návrhu územního plánu mohou v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle § 39 odst. 2 stavebního zákona a zástupce veřejnosti dle § 23 stavebního zákona.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 16. 7. 2013, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle
§ 52 odst. 2 zákona své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být v souladu s § 22 odst. 3 stavebního
zákona opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží. Adresa pro doručování stanovisek a připomínek a námitek:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
Milena Dudová, místostarostka obce

Kanalizace obce – domovní kanalizační přípojky
Přestože se nám letošní jaro velmi opozdilo a zemní práce pro stavbu přípojek mohly být zahájeny až v polovině dubna, do konce
měsíce května je připojeno na hlavní kanalizační řad v naší obci 150 rodinných domů a postupně se připojují další. Připomínáme
v této souvislosti termín 30. června tohoto roku, tj. termín, kdy by všichni, kteří mají s obcí uzavřenou smlouvu o součinnosti
(připojení se na kanalizaci) měli mít svou domovní přípojku vybudovanou a na kanalizaci se připojili. V opačném případě má obec
právo vyžadovat zpět finanční částku za pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení v rámci budování domovní přípojky.
Vzhledem k již zmíněným klimatickým podmínkám je dohodnuto tolerovat prodloužení uvedeného termínu max. o dva měsíce, to je
do konce letošního srpna. Další prodloužení pak pouze ve zcela výjimečných situacích, a to pouze se souhlasem obce. Mnohem
důkladněji se bude navíc kontrolovat, jak vlastníci rodinných domů, kteří nebudou na kanalizaci napojeni a nemají vlastní čistírnu
odpadních vod, splaškové vody likvidují .
Upozorňujeme zároveň ty naše občany, kteří mají svůj dům na kanalizaci již napojený a mají uzavřenou smlouvu o odvádění
odpadních vod (smlouvu je nutno uzavřít před napojením na kanalizaci), aby si smlouvu, která je již podepsaná správcem kanalizace,
vyzvedli na obci. Přílohou této smlouvy je totiž platební kalendář záloh na stočné (čtvrtletně) a termíny prvních splátek jsou
plánovány již na červen. Děkujeme.
Protože se nezadržitelně blíží konec června, který mimo jiné symbolizuje ukončení školního roku, chtěla bych touto cestou
poděkovat všem našim pedagogům v mateřské i základní škole za jejich práci s našimi dětmi, která není vždy z nejlehčích
a poděkovat zároveň všem správním zaměstnancům v obou školách. Všem našim žákům přeji krásné vysvědčení a o prázdninách co
nejvíce pěkných a snad už konečně i slunečných dní.
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 37 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14. 5. 2013
351/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
352/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 36/13 ze schůze rady obce dne 11. 4. 2013.
353/13 Rada obce Vidče schvaluje žádost o pronájem obecního
bytu v ZŠ a pověřuje starostku obce připravit nájemní smlouvu.
354/13 Rada obce Vidče bere na vědomí stav prací
na odkanalizování budov v majetku obce. V současné době
probíhají dokončovací práce.
355/13 Rada obce Vidče bere na vědomí havarijní stav části
komunikace 3. třídy a o opravě bude jednat s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje.
356/13 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu o užití
digitálních ortofot s Českou republikou – Zeměměřičský úřad
Praha na oprávnění k výkonu práva užít ortofoto ve formě
digitálního produktu a pověřuje starostku obce Smlouvu
podepsat.
357/13 Rada obce Vidče projednala a schválila Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo s firmou KMO Zubří s.r.o. na odkanalizování
budov v majetku obce a pověřuje starostku obce Dodatek č. 1
podepsat.

358/13 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o podkladech
pro fakturaci stočného č. VaK/30/2013 s Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s. a pověřuje starostku obce Smlouvu podepsat.
359/13 Rada obce Vidče souhlasí se zakoupením programu
Codexis od firmy ATLAS Colsunting s.r.o.
360/13 Rada obce Vidče schvaluje finanční dar k 60. výročí
založení souboru Valašenka na zakoupení cimbálu a pověřuje
starostku obce podepsat Darovací smlouvu.
361/13 Rada obce Vidče schvaluje úpravu hotovostní pokladny
na OÚ.
362/13 Rada obce Vidče vzala na vědomí žádosti občanů
na opravu cest a svod dešťových vod a jejich realizací se bude
nadále zabývat.
363/13 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost
na vybudování vodovodní přípojky s napojením na hlavní
vodovodní řad obce a pověřuje starostku obce podepsat
Smlouvu o právu provést stavbu.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 38 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 4. 6. 2013
364/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
365/13 Rada obce Vidče projednala a schválila návrh firmy
Webhouse s.r.o. na úpravu Webových stránek obce.
366/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 37/13 ze schůze rady obce dne 14. 5. 2013.
367/13 Rada obce Vidče bere na vědomí ukončení prací
na odkanalizování MŠ – budova majetku ve vlastnictví obce.
368/13 Rada obce Vidče schválila žádost ZŠ a MŠ na přijetí
účelového finančního daru.
369/13 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost
na vybudování vodovodní přípojky s napojením na hlavní
vodovodní řad obce a pověřuje starostku obce podepsat Smlouvu
o právu provést stavbu.

370/13 Rada obce Vidče schvaluje Servisní smlouvu
č. 490130613 programového vybavení CODEXIS ONLINE mezi
firmou ATLAS Consulting spol. s r.o. a obcí Vidče a pověřuje
starostku obce Smlouvu podepsat.
371/13 Rada obce Vidče projednala a souhlasí s nabídkou
na pasportizaci komunikací v katastru obce Vidče a požaduje
vystavit objednávku.
372/14 Rada obce Vidče projednala a schválila Mandátní
smlouvu č. 01/2013 a pověřuje starostku obce Smlouvu podepsat.
373/13 Rada obce Vidče schválila změnu termínu schůze rady
z 16. 7. 2013 na 23. 7. 2013.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Poděkování firmě CABOT, spol. s r. o.
V minulých dnech jsem oslovila zástupce firmy CS CABOT, spol. s r. o. s žádostí o sponzorský dar do Nadačního fondu
Základní školy Vidče. Setkala jsem se se vstřícnou a rychlou reakcí. Nyní byla podepsána smlouva na částku 5 000,- Kč, finanční
prostředky budou použity na kulturní a sportovní akce žáků naší školy. Zástupcům firmy CABOT děkuji za tento dar, paní Šárce
Nerádové pak za podporu při jednání o sponzorském daru.
Eva Mandulová, Nadační fond Základní školy Vidče

Ne každému čte Marek Eben …
Zlínský web se jednoho rána pyšnil soutěží Den
s primátorem, v níž měli školáci odpovídat na soutěžní otázky.
Vítěz mohl být jen jeden a tím se stala skupinka 12 žáků z Vidče,
jež vyhrála setkání se zlínským primátorem a také účast na právě
probíhajícím 53. ročníku Zlín film festivalu.
Jaká překvapení jim byla 28. května připravena? Zažili
odhalovaní nových hvězd Marka Ebena a Sandry Novákové
na chodníku slávy za účasti Dany Morávkové a Jana Čenského,
v knihovně se setkali s Markem Ebenem, který jim přečetl
pohádku a pak se s nimi velice ochotně bavil o tom, že lituje, že
na klavír za svých studentských let necvičil více. A kdyby mohl
na Plovárnu pozvat kohokoli, byl by to ze současnosti Bob Dylan
se Stingem, z minulosti Komenský.
Na radnici videčskou dvanáctku přivítal pan primátor
Miroslav Adámek, jenž je jednadvacet let chirurgem, působil jako
týmový lékař zlínských extraligových hokejistů a od roku 2010
primátoruje Zlínu. Dozvěděli jsme se, co je potřebné pro funkci
primátora - pevné nervy a většina volného času, stejně jako
u chirurgie. A tak paní primátorová ví, kde manžela vždy hledat na radnici. Další zajímavostí bylo, že když kandidoval
na primátora, měl šanci nějaká 3%, tudíž vůbec nepočítal
s vítězstvím. A proto si hned nechal na místní univerzitě udělat
malý manuálek, jak být primátorem snadno a rychle do dvou dnů.
Zasmál se například, když v jednom deníku napsali: Podle statistik
se ve Zlíně ročně zraní půl milionu dětí. Vzhledem k tomu, že Zlín

má přibližně osmdesát tisíc obyvatel, si představoval, jak k nim
přijíždějí vlaky plné dětí, aby se mohly zranit právě na území
Zlína.

Obrovský dík patří paní učitelce Evě Mandulové, díky níž se
výprava mohla uskutečnit a se kterou si to žáci v ono květnové
úterý opravdu užili. Ne každý den se vám totiž podepíše Marek
Eben a ne každý den se s vámi primátor Zlína podělí o své zážitky
z hokeje.
Karolína Smutková, 9. třída
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Svoz odpadu v druhém pololetí roku 2013
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Do popelnice na směsný odpad patří: smetí, popel, starý textil, použité hygienické potřeby, staré
pryže, mastné papíry, drátěné sklo, rohože, kousky koberce, obaly od džusu.
Do popelnice nepatří !!! Kovový odpad, části motorů či elektromotorů, autobaterie, pneumatiky z kolmotocyklů, kamení, cihly, suť nebo odpad nebezpečný.
Popelnice je nutno ve svozový den řádně přichystat k odvozu tak, aby stály nejdále 2m od okraje vozovky a nebyly zastrčeny
u plotů nebo rodinných domů. V zimním období zajistit maximální zpřístupnění k popelnicím.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
SVOZ: 2. 7., 17. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2013.
Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ: PET láhve,
plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového zboží, fólie,
obaly a láhve z umělých hmot.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 10. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 13. 11. a 11. 12. 2013.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané či
sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír, spisy,
katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 10. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 13. 11. a 11. 12. 2013.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
skleněné láhve od nápojů.
Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin. Uvedené
typy pytlů budou ve svozový den přichystány na místech,
ze kterých jsou běžně vyprazdňovány popelnice, musí být
zavázány nebo jiným způsobem zajištěny tak, aby při
manipulaci (nakládání) nedošlo k vypadnutí obsahu pytle.

Pozvání na pouť
V letošním roce slavíme výročí
1150 let od příchodu apoštolů Slovanů svatých
Konstantina Cyrila a jeho bratra Metoděje. Tito
bratři se stali symbolem slovanství v době
národního obrození a od té doby spolu s dalšími osobnostmi
našeho národa mají své místo v naší kultuře i v náboženství. U nás
ve Vidči jsou také ochránci obce.
Svatí Cyril a Metoděj opustili prostředí rozvinuté
kultury své domoviny a vydali se do krajů pro ně nehostinných.
Opustili svou vlast a své přátele, dobrá postavení, sjednotili
se s našimi předky a prožívali osudy s národem zmítaným zradami
a spory, aby jim mohli předat to, co sami našli jako nejcennější
ve svém životě. Není pochyb, že přišli s čistými úmysly. Nešli
sem proto, aby z toho měli výhody pro sebe, aby se oni sami měli
dobře. (V naší době spíše hledáme to, co oni opustili: skvělá místa,
vysokou společnost, pohodlný, lehký život.). A jejich působení
zde bylo zlomové, vytvořili důležitý předěl v naší národní historii.
Přitom nebyli prvními, kdo se pokoušeli přinést do našich zemí
světlo křesťanství. Teprve solunští bratři však dokázali svým

působením vytvořit kulturu, která uchvátila srdce našich předků
a zapustila hluboké kořeny. Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen
rozum, ale i srdce.
Hlavní program oslav bude zcela samozřejmě
probíhat na Velehradě ve dnech 4. – 5. července. Aby bylo
možno v tomto jubilejním roce sledovat přenos z oslav
na Velehradě, bude u nás poutní mše svatá už v 8 hodin,
v 15 hodin pak slavnostní požehnání.
Dále v letním období připravujeme ještě tradiční pouť
pro starší a nemocné na Svatý Hostýn. Pokud nebude dost
zájemců na obsazení autobusu, mohou se přidat děti i další
zájemci. Tato pouť se bude konat v úterý 9. července.
V sobotu 17. srpna je připravena farní pouť na nové
poutní místo Božího Milosrdenství ve Slavkovicích na Vysočině.
Cestou navštívíme Křižanov, rodiště sv. Zdislavy, patronky rodin.
Také si prohlédneme město Žďár nad Sázavou s jeho památkami.
Na tyto akce zve
P. Karel Janečka

Poznávací zájezd na Opavsko
Vedoucí zájezdu p. Marcela Švajdová připravila
na letošní jaro, na 25. května, poznávací zájezd na Opavsko.
Netušila, že bude neskutečně dešťové počasí celé jaro. Připravila
ovšem program pro obě varianty (jak slunečno, tak deštivo).
Vyjeli jsme ráno v 6:00 za drobného deště. Dorazili jsme
do Fulneku, kde na nás čekal místní průvodce a hodinu nás
provázel po významných exteriérech tohoto města. Pokračovali
jsme do Jakubčovic a odtud pěšky na kopec Šance, kde je
rozhledna. Tam už svítilo sluníčko, takže jsme měli pěkný výhled.
Když jsme se všichni vynadívali, odcestovali jsme na zámek
Raduň, kde nám hodinu průvodkyně povídala o historii zámku
a okolí. Zámek je velmi zajímavý a krásný. Poté jsme odjeli
do Hradce nad Moravicí, kde jsme se seznámili, díky vedoucí
zájezdu, s historií Weishuhnova kanálu, splavy a tunely.
V Žimrovicích nás čekal odpočinek a občerstvení
v areálu Dobré pohody. Potom už začalo opět pršet a v Opavě byl
déšť opravdu vydatný. Přesto jsme s průvodkyní prošli exteriéry
nejdůležitějších pamětihodností města i s výstupem na radniční
věž. Viděli jsme také motorky a auta miliardářů, kteří měli
přestávku v závodě. Než jsme ukončili prohlídku, pokračovala
všechna luxusní vozidla v závodě. Přes město musela pomalu, tak
jsme viděli z chodníku tu krásu. Ale nám bylo lépe v našem super
autobuse se skvělým řidičem Janem Skalíkem, který nás vždy
bezpečně dopraví domů. Patří mu velký dík i za občerstvení
„za lidové ceny“, které má vždy po ruce.
Navečer nás ještě zavezl do podhradí Vikštejnu.

Vystoupali jsme na zříceninu hradu a potom nás čekal návrat
domů. Všichni byli spokojeni a měli dobrou náladu.
Naše vedoucí nás celou cestu informovala o tom kam
jedeme, co vidíme a k čemu to slouží. Za všechny spokojené
účastníky zájezdu děkuji vedoucí Marcele Švajdové za všechno,
co pro nás přiravila a těšíme se na další poznávací zájezd.
D. Karasová
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Vidčané v Žákovském háji
nad Fulnekem u památníku
Komenskému

Foto: M. Švajdová

Pasování na čtenáře

Ve středu 22. května přivedla paní učitelka V. Slámová
prvňáčky do místní knihovny. Netrpělivě je tam očekával největší
spisovatel pohádek H. CH. Andersen (R. Vinklerová) a Malá
mořská víla (K. Švecová). Přišla také paní místostarostka

M. Dudová. Po zahájení se děti dozvěděly od Malé mořské víly,
jak žila na dně moře jako dcera krále v úžasném paláci. Četla jim
úryvky z pohádky a potom je pohádkář H. CH. Andersen vyzval,
aby sami přečetli několik vět z pohádky a dokázali, že už umí číst
a mohou být pasováni na čtenáře. Všichni si vedli skvěle, a také
paní učitelka je pochválila, jak jim čtení jde a jsou i jinak šikovní.
Takže přišla slavnostní chvíle, kdy děti slíbily, že budou mít rády
knížky a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. A byly
pasovány na čtenáře. Každý dostal knížku básniček Všelijaké
ŘEČIČKY pro kluky a holčičky, záložky, přihlášku a dobroty.
Knihovnice jim sdělila důležité informace o knihovně.
Děti se mohly po knihovně porozhlédnout a prohlížet si knížky
a časopisy. Záleží na rodičích, jestli přivítají naši snahu a dětem
podepíší přihlášky do knihovny a umožní jim ji navštěvovat.
Zatím jich přišla teprve polovina.
Moc děkuji Národní knihovně, která nám zajistila
knížky pro prvňáčky zdarma. Jsou určené jen pro ně a nikde jinde
je nekoupíte. A děkuji paní R. Vinklerové, která si vzala na starost
program celé akce i Karolíně Švecové, která ji vydatně pomáhala.
Program byl originální a všem se líbil.
Knihovnice D. Karasová

Květen v základní škole
Květnové informace o činnosti školy začněme úspěchem
tří žaček z 8. třídy I. Fabiánové, A. Mičolové a E. Večerkové,
kterého dosáhly ještě koncem dubna. Ukázaly, co umějí a získaly
začátečnický certifikát profesionálního ovládání klávesnice
počítače. Nejlepší z nich Iveta Fabiánová píše rychlostí 223
čistých úhozů za minutu.
Kdo vstoupí do školy šatnami, jistě se bude dívat
na jejich vylepšení. Uvítají ho pohádkové postavy, jež jsou dílem
žaček D. Hladké, E. Petruželové, K. Smutkové, A. Mičkalové
a V. Zajíčkové, kterým s výzdobou radila paní uč. Mertová.
Z různých důvodů opouštěli naši žáci školu. Páťáci
odjeli 14. 5. do Brna třeba proto, aby poznali jeho hlavní památky
i legendy s nimi spojené. Nebo od 13. do 17. 5. do hotelu Galik
ve Velkých Karlovicích na pobyt v přírodě odjeli třeťáci s jejich
paní učitelkou Hladkou a maminkami M. Urbanovou
a P. Malinovou. Plnili tam společně úkoly hry Cesta do pravěku.
Od 16. až do 21. května zamířilo do Anglie s paní uč. Pavlíčkovou
osm žáků z 6. – 8. třídy. Kromě poznávání Londýna spatřili zámek
Leeds a městečko Rochester s hradem a katedrálou. Na zpáteční
cestě zavítali i do Paříže. Skupina dětí s paní uč. Mandulovou si
za cíl své cesty vybrala Zlín a 28. 6. tam byli přítomni setkání
s primátorem města Zlína a zejména na některých akcích
spojených se zlínským dětským filmovým festivalem potkali třeba
pana Marka Ebena.
Různé příležitosti vedou naše žáky i do sousedního
Rožnova. 21. května se tam na místním úřadu práce dověděli
osmáci více o volbě povolání a střední škole. O den později se
zase sedmáci ve Valašském muzeu v přírodě účastnili výukového
programu s názvem Uměli Valaši fyziku? Poznali, jak jednoduché
stroje využívali Valaši v životě. Čtyři naši zástupci se v Rožnově
zapojili do závodu branné všestrannosti. A koncem května - 28. 5.
si ověřilo své znalosti ze silničního provozu na dopravním hřišti
20 čtvrťáků. 22. května byli v místní knihovně prvňáčci
slavnostně pasováni na čtenáře.
24. května byli šesťáci se svým třídním učitelem.
P. Drdou na cyklovýletu a poté zakončili den spaním ve škole.
16. května proběhla za účasti 50 žáků kvalifikace soutěže Vládce

nebes v hodu papírovou vlaštovkou, která měla i své finálové
pokračování.
25. května opět vystoupili členové Valašenky
na Metlařském jarmarku v Zubří.
J. Pečalková

Cesta do pravěku a Cesta pohádkovým lesem
Chtěla bych touto cestou poděkovat třídní učitelce 3. třídy D. Hladké a maminkám p. Urbanové a p. Malinové za organizaci
týdenního květnového pobytu v hotelu Gálik ve Velkých Karlovicích. Nemluvím určitě jen za svého syna, který se domů vrátil
nadšený, se spoustou zážitků, diplomů… Také si velmi vážím práce všech, kteří se podíleli 31. 5. 2013 na odpolední akci věnovanou
dětem. Cestu pohádkovým lesem nad místním kostelem lemovaly kostýmované pohádkové bytosti, které děti odměňovaly za správné
odpovědi pamlsky a úsměvem. Nechť je takových cest co nejvíce!
Helena Vojkůvková
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Přání k životnímu jubileu
Růže pro maminku Růženku
Rodina je jako keř růží,
jenž v lásku vyrostou.
Tak, jako dítě spěje k dospívání,
i z poupat růže rozkvetou.
Rozkvete růže v krásný, něžný květ
do široka rozvine plášť vůně.
Člověk stárne, poznávajíc svět
a správně žít, toť jenom jeho vůle.
Přijde den a růže uvadá,
lísteček po lístečku padá,
člověku vrásek v tváři přibývá
vzepřít se, toť marná jeho snaha.
(v minulosti složil Miloš Mičola)

Dne 14. června 2013 oslavila
paní Růžena Mičolová 80 let.
Milá maminko, k Tvému
životnímu jubileu Ti přejeme
jen zdraví a zdraví, a lásku všech,
kdo tě mají rádi.
Děkujeme Tvé dceři Jarmile a vnučce
Lucce, že Ti věnují svou péči.
Kulturní komise Rady obce
se přidává ke gratulaci,
přejeme ještě mnoho
pěkných chvil v kruhu rodinném.
Za rodinu i Kulturní komisi RO
Zdeňka Holišová

Dětské odpoledne
„Když kyvadlo ukáže, i počasí přikáže“, tak by se dalo
po stránce počasí nazvat kouzelné dětské odpoledne
v Pohádkovém lese. To připravili organizátoři komisí kulturní
a pro volnočasové aktivity a spousta dobrovolníků, která chtěla
udělat dětem radost k jejich svátku. A proč to kyvadlo? Proto, že
po stránce počasí už člověk neví, co by vymyslel, aby aspoň
na pár hodin bylo v květnu přijatelně. Tentokrát ukázalo kyvadlo
paní Holišové, že páteční odpoledne bude bez deště a bylo.
Už před čtvrtou odpolední se na louce pod Přizbou
začala tvořit fronta nedočkavých dětí, které si chtěly projít
pohádkový les připravený k jejich svátku. A bylo tam tolik
pohádkových postav, až oči přecházely. Děti měly kromě jiného
na jednotlivých stanovištích dokázat, jak se v pohádkách orientují.
Tak je čekali princezna s princem, Sněhurka
s trpaslíkem, broučci, vodníci, Nastěnka s Marfuškou, Křemílek
s Vochomůrkou, čarodějnice, dědek s babkou z perníkové
chaloupky, Rumcajs s Mankou, čertovské peklo, staří loupežníci
i se svým potěrem, Krakonoš ve své zahrádce s Trautenberkem,

hajným, Kubou i Hančí, ale i hodné babky kořenářky a děvčata
s mlsem v lesní cukrárně.
Na stanovištích plnily děti úkoly na odvahu, šikovnost,
všímavost, obratnost, paměť, znalost pohádek a dalších důležitostí
dětského světa. Po splnění úkolů je čekal poklad, který s vílou
Amálkou hlídala ještě stará čarodějnice, takže cesta k němu nebyla
jednoduchá. Nakonec ale každý cestu našel a odcházel domů
s radostí z krásně prožitého odpoledne.
Záměr přilákat na dětské odpoledne děti se oběma
komisím velmi zdařil. A nejen děti. Přišla i spousta dospělých
jako doprovod svých ratolestí. Někteří tlačili kočárky s dětmi ještě
v peřince po nerovné cestě až na úplný konec trasy a došli
i senioři, kteří byli zvědaví, co že se to v tom lese bude dít.
Pro všechny připravili místní hasiči tekuté občerstvení v hasičské
zbrojnici. Po náročné cestě za pokladem si mohli všichni
odpočinout na lávkách v prostorách dětského hřiště a pohodově
ukončit celé dětské odpoledne.
Marcela Švajdová

Co zbývá dodat?
Milí pořadatelé „Cesty pohádkovým lesem“ patří Vám
velké poděkování. Věnovali jste přípravě spoustu volného času.
Ten jste dali dětem k svátku a ty byly spokojené. Princezna je
nechala povozit na kobyle, Sněhurka jim ukázala cestu po úzkém
bludišti. Šťastně dorazili k trpaslíkovi. Nastěnka s Marfuškou
malovaly s dětmi kouzelné obrázky, takže nakonec byli od barev
všichni, je jen papír. Vodníci se usadili na Havránku. Naučili děti,
jak se zbavit nepřítele, zmačkat a hodit do koše. S papírovými to
šlo lehce. Křemílek a Vochomůrka učili děti, co do přírody
nepatří. Čerti mastili karty a děti se přidaly. Rumcajse s Mankou
obtěžoval tříhlavý drak, kterého děti pomáhaly zahnat. Manka je
nechala střílet z pistole. Ježibaba s dědkem si to nějak popletli
a učili děti posadit čarodějnici na lopatu a šup s ní do pece. A ještě
dostali kousek perníkové chaloupky. Dále si děti odnášely bylinky
od kořenářek a lesní mls jim nabízely hodné cukrářky.
Krakonošovo – tentokráte nehrozilo katastrofu, když se vstoupilo
na cizí území. Anče, Hajnej, Kuba, Krakonoš i Trautenberk si

připravili ukázky z nejkrásnějšího večerníčku pro děti.
Loupežníci
a loupežňata museli několikrát postavit pyramidu z plechovek.
Děti je jednou ranou srazily. A když se dětem zaplnila kartička
s potvrzením účasti na jednotlivých stanovištích, dostaly od víly
Amálky a strážkyně pokladu dárek. Ale cesta je čekala krkolomná.
Děkujeme všem majitelům, že nám povolili vstoupit
na soukromé pozemky.
Ne malou úlohu měly i pořadatelky SPU u startu.
Zvládly hojnou účast pohádkového lesa. A my všem děkujem, že
naše snaha byla oceněna. Tím, že jste přišli.
Děkujeme za pomoc i podporu místních hasičů.
Zdeňka Holišová
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Inzerce
Knihovna

Jaroslav Vaculín
Nabízíme tyto služby:
- provedení projektové dokumentace včetně zaměření
- montáž kanalizačních přípojek k rodinným domům
- výkopové práce jsou prováděny lehkým pásovým bagrem
firmou BIG BIRDS s.r.o. Josef Šoukal
- řešení a montáž veškerých vnitřních rozvodů odpadů
v rodinných domech včetně bouracích prací firmou BIG
BIRDS s.r.o. Josef Šoukal
- provedení zkoušky těsnosti včetně protokolu
- všechny výkopové práce jsou ukončeny uvedením
do původního stavu firmou BIG BIRDS s.r.o. Josef Šoukal

Kontakt:

tel. 603 256 276
tel. 602 804 574

Jaroslav Vaculín, Vidče 461
vodohospodář – specialista evidenční číslo dekretu 191/VH11

Největšími událostmi v květnu
byly Pasování na čtenáře a Den
dětí. O těch jste se již mohli dočíst
na jiných místech.
Chci upozornit občany, že o prázdninách
bude knihovna v provozu stejně jako jindy ve středu
(13:00 – 18:00) a v pátek (12:00 – 17:00).
Nové knihy v knihovně: Padesát odstínů
temnoty, Padesát odstínů šedi, pro děti pak např.:
Kluk v sukních, Lichožrouti navždy.
Dále chci čtenáře upozornit, že v pátek

28. června 2013 bude knihovna zavřena.
Přeji všem spoluobčanům krásné a slunečné
léto a všem dětem prázdniny plné letních zážitků.
Knihovnice D. Karasová

Secondhand + doplňkové zboží
otevřeno: po a út 15 – 18 hod.
jiné dny lze domluvit
na tel. č. 736 670 245
KDE? Vidče 486 - Jedlovina
Srdečně zve a těší se
na Vaší návštěvu
Mirka Brussová

PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
NABÍZENÉ SLUŽBY

Rádi bychom Vám představili organizaci DOMINO cz, o. s., která je
neziskovou organizací působící ve Zlínském kraji již od roku 1993.

PORADENSTVÍ – poskytuje tým odborníků (psycholog,
psychoterapeut, speciální pedagog, sociální
pedagog, právník). Máme zřízenu bezplatnou
poradenskou linku (800 888 942).

Zabýváme se sociálně výchovnou činností, pracovní, sociální
a výchovnou rehabilitací dětí z náhradní rodinné péče,
poskytováním odborného poradenství. Zajišťujeme besedy
a přednášky na různá aktuální témata. Nabízíme aktivity pro rodiny
s dětmi, aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže
před nežádoucími a negativními jevy. Zaměřujeme se také
na podporu a poradenství pěstounským rodinám.

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ – prostor ke sdílení
společných témat, výměnám zkušeností, setkávání
s dalšími náhradními rodiči.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – integrační táborové pobyty,
příměstské tábory, pobyty rodin s dětmi.
RESPITNÍ PÉČE – kluby pro děti se speciálními
potřebami (ÚŽASŇÁCI – hyperaktivní děti, PARÁDA –
děti se zdravotním postižením), doučování,
volnočasové aktivity, doprovázení, hlídání dětí
(miniškolka).

Pro pěstounské rodiny není jistě žádnou novinkou, že 1. 1. 2013
vešla v platnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která vymezuje
povinnost osob pečujících a osob v evidenci uzavřít Dohodu
o výkonu pěstounské péče, nejpozději do 30. 6. 2013.
Dohodu lze uzavřít s příslušnými orgány sociálně-právní ochrany,
nebo s pověřenou osobou. Uzavření dohody je ponecháno na Vaší
svobodné vůli. Již uzavřenou dohodu můžete rovněž bez udání
důvodu vypovědět a uzavřít s jinými příslušnými orgány sociálněprávní ochrany, nebo s jinou pověřenou osobou.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY – semináře, přednášky,
besedy.
Příležitost
k naplnění
vzdělávacích
povinností (24 hodin ročně), které ukládá novela
zákona č. 359/1999 Sb.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne
4. 3. 2013 jsme získali rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí a jsme tak pověřenou osobou, která je oprávněna tyto
dohody uzavírat.

Pokud Vás naše nabídka oslovila a zvažujete možnost
uzavření dohody u naší organizace, kontaktujte nás, prosím,
na tel. č. 577 218 708 nebo e-mailu info@idomino.eu.

Nabízíme Vám uzavření této dohody s možností využití
standardních i nadstandardních služeb, které jsou osobám
pečujícím, které uzavřou dohodu s naší organizací, poskytovány
zdarma.

Jestliže máte zájem využívat našich služeb nezávisle
na uzavření dohody, sledujte, prosím, naše webové stránky
www.idomino.eu, kde naleznete aktuální nabídku a bližší
informace.
Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.

PRORODINNÉ AKTIVITY

Na našich webových stránkách www.idomino.eu naleznete naši komplexní nabídku prorodinných aktivit, ale i táborovou nabídku na léto 2013.
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GRATULUJEME!
Naše MŠ se zúčastňuje nejen sportovních akcí - soutěží,
kulturních, tanečních, ale i soutěží výtvarných. Opět jsme
potvrdili, že naše děti s p. učitelkami dokáží své zážitky vyjádřit
nejen kresbou či malbou, ale dají do toho kus svého JÁ a tím je
výtvor originální. Přihlásili jsme se do vv soutěže ,,SVĚT OČIMA
SKUTEČNOSTI A FANTAZIE“, kterou vyhlašuje
město
Uherský Brod - Dům dětí a mladeže, Základní umělecká škola
a Dům kultury v Uherské Brodě.
Již v loňské roce jsme obdrželi dvě krásná místa
1. a 2. místo Viktorka Onderková, Klárka Sušňová a letos nám
vyhrála EVIČKA MERTOVÁ KRÁSNÉ 3. MÍSTO. P. učitelka
Jana Martínková nechala Evičce volnou ruku a představu o tom,
co by to mělo být. Evula na nic nečekala, sedla a za chvíli byla
na obrázku krásná panenka, víla po které lezou 3 berušky
a na konci dlouhých vlasů zatočených do mističky - sedí ptáček!
Nejenže to Evička hezky vymyslela, ale také to moc pěkně
barevně zkombinovala.
Účast byla z celé České a Slovenské republiky!

Moc a moc gratulujeme a doufáme, že v příštím roce
opět zvítězíme!
Za MŠ zapsala Hana Crhová

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU STARÝCH LOUTEK….

Naše mateřská škola se snaží dětem nabízet co
nejpestřejší a nejzajímavější programy. Patří do nich i výlety
a exkurze. Využili jsme nabídku ze Zámku Lešná u Valašského
Meziříčí, která nás zvala na výstavu loutkových divadel. Ráno
21. května skupina starších dětí netrpělivě vyhlížela příjezd
autobusu.

Každý měl svůj baťůžek s pitím a svačinkou, aby mohl
prožít opravdu spokojené dopoledne. Po příjezdu se děti
na zámecké terase posilnily a čekalo je první překvapení.
Kašpárek pozval děti na cestu ,, POHÁDKOVÝM LESEM“.
Na stanovištích jim pohádkové bytosti dávaly úkoly, které děti
nadšeně plnily. Celou trasu zvládly a nezalekly se ani strašidelně
zatažené oblohy a prvních kapek deště v cíli.
Další část programu se odehrávala již v zámeckých
komnatách. Jako bys mávnul kouzelným proutkem - ocitli jsme se
v jiném světě, vzduch byl nasycen vůní starých časů. Prohlédli
jsme si desítky starodávných dřevěných hraček loutkových
divadélek a vybírali ty, které se nám nejvíce líbí. Někdy děti až
tajily dech a tiše našlapovaly, zvlášť tam, kde byly loutky čertů,
draků a ježibab. Jinde, hlavně u zvířátek, kašpárků, princezen
a princů, bylo veselo. Na závěr děti zhlédly loutkovou pohádku
O červené Karkulce, kterou odměnily bouřlivým potleskem.
Děti výstava zaujala, odnesly si nejen hezké zážitky, ale
i vědomosti, že i v dnešní technické době ten překrásný, pradávný
pohádkový svět byl, je a bude stále v našich srdcích
a vzpomínkách!

VÝLET K MDD NA HÁJENKU SEMETÍN
Svátek dětí jsme letos
v naší MŠ oslavili opět
společným výletem. Poslední den v květnu jsme ve školce sbalili
gumáky, pláštěnky, odehnali mraky, které se zlověstně černaly
všude kolem nás a nasedli jsme do autobusu a pozorovali cestu
do Semetína!
Obec se nachází nedaleko Vsetína v krásném přírodním
prostředí. Hájenka je postavena úplně na konci obce, kde lišky
dávají ,,dobrou noc“, ale my naštěstí jezdíme s dětmi za ranního
slunečního svitu, abychom si užili krásné přírody a hlavně díky
organizátorům Alceda Vsetín se dovídáme s dětmi co vše můžeme
v přírodě dělat, jak ji chránit a poznávat.
Při příjezdu se děti občerstvily dobrotami, které jim
maminky připravily do baťůžků a po krátké přestávce si děti
přebírali lektoři Alceda do malých skupinek a přemístili se
na různá stanoviště. V teráriu pozorovaly RAČICI MILOŠKU,
která pod ocáskem opatrovala dvěstě vajíček. Děti si mohly
na račici sáhnout, dozvěděly se zajímavosti jejího života.
U rybníčku pozorovaly pulce, rybičky a žabky, na které si také
zahrály. V lese u potůčku si děti zalovily siťkou a vylovily z vody
různé tvorečky, o kterých se opět dozvěděly různá tajemství
a zajímavosti. Poznávaly rostlinky, stromy a vyrobily si
z květinek, přírodnin – krásný přírodní náramek.
Po takovém náročném dopoledni nás čekal báječný
oběd – brambory a řízek, který zmizel velmi rychle z talíře.
Po jídle si všechny děti společně s lektory zahrály hry na hřišti, ale

největší úspěch mělo cvičení s padákem. Děti z něj vytvářely hřib,
podlézaly pod něj, schovávaly se, přebíhaly apod… Na závěr si
s lektory vše zhodnotily a uzavřely to básničkou o raku!

Všem lektorům jsme poděkovali a nasedli do čekajícího
autobusu, v kterém malé děti skoro všechny usnuly! Už teď se
těšíme na příští rok, co pro nás lektoři připraví!
Za MŠ zapsala Kadlubiecová Jitka
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Vítání občánků
V pondělí 10. června vládla na obecním úřadě slavnostní
atmosféra. Připravovalo se vítání občánků. Přihlásilo se 5 rodin
a v plném počtu přišly odpoledne na malou slavnost. Paní Blanka
Drdová všechny přivítala a představila. Vystoupily děti
z Valašenky a zazpívaly několik písniček k této příležitosti.
Vystoupení bylo moc pěkné a působivé a zpříjemnilo slavnostní
odpoledne.
Potom dostala slovo paní starostka Mgr. Štěpánka
Mikulenková, která jménem obce i svým popřála rodičům
k narození dítěte, pronesla také slova poučná a závěrem přijala
děti do svazku občanů obce Vidče. Na vyzvání se rodiče podepsali
do pamětní knihy, přijali gratulace a dárky. Následovalo společné
fotografování a kdo měl zájem, mohl využít i krásně vyzdobené
kolébky.
Děkujeme rodičům za účast a přejeme jim hodně
krásných a nezapomenutelných chvil při výchově svého děťátka.
Novými občánky naší obce jsou Amálie Bortlová, Anna
Dvořáková, Filip Kuběja, Antonín Pastorek a Anna Petruželová.

D. Karasová

Sport
Situace ve videčském fotbalu z pohledu tabulek k 10. 6. 2013
1. Muži „A“ – Středomoravská 1.A třída, skupina A

3. Mladší žáci – Okresní přebor mladších žáků, skupina B

2. Muži „B“ – IV. třída Okresního přeboru mužů, sk. B

4. Starší přípravka – Okresní přebor starší přípravky, sk. C

Družstvo mužů „B“ po vyhraném zápase ve Vidči nad „béčkem“ Horní Bečvy 8.6.2013 – foto ochotně poskytnul
L. Ondřej.

5. Mladší přípravka – základna – Okresní přebor
mladší přípravky, skupina D

Mgr. Petr Liška
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