Informace obecního úřadu
Usnesení č. 27/2014 ze zasedání ZO Vidče dne 26. 6. 2014
339/2014 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje program
27. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavel
Drda, Jaroslav Vaculín, ověřovatele zápisu Dagmar Karasovou,
Mgr. Pavla Kuběju. Zapisovatelkou byla určena Eva Kramolišová.
340/2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 26/2014
z řádného zasedání ZO konaného dne 23. 4. 2014 přednesenou starostkou
obce.
341/2014 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu ředitele základní školy
Mgr Zdeňka Chrásteckého a ústní zprávu ředitelky mateřské školy paní
Hany Crhové o činnosti obou organizací ve šk. roce 2013/2014.
342/2014 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady obce
mezi 26. – 27. řádným zasedáním přednesenou radními obce.
343/2014 ZO Vidče bere na vědomí informaci o čerpání p.č. 1576/29 o výměře 115 m2 vznikl dělením pozemku
rozpočtu obce za 1. – 5. roku 2014 dle výkazu pro hodnocení p.č. 1576/24 (ttp) oba GP č. 1302-8312/2013 ze dne 27. 2. 2014.
plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31. 5. 2014.
Pozemek p.č. 1575/21 o výměře 152 m 2 (sloučení dílů „b“ a „a“)
344/2014 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona vzniká dělením pozemku 1575/3 (ttp) a pozemku p.č. st.443
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (zastavěná plocha, nádvoří), pozemek p.č. 1577/13 o výměře
schvaluje změnu č. 3 rozpočtu obce pro rok 2014 dle přílohy.
90 m2 vzniká dělením pozemku p.č. 1577/11 (orná půda)
345/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., a pozemek p.č. 2807/8 o výměře 76 m2 (sloučení dílů „c“ a „d“)
o obcích v jeho platném znění, schvaluje směnnou smlouvu vzniká dělením pozemků 2807/7 (ost. plocha, ost. kom.)
uzavřenou mezi Obcí Vidče (první směnitel) a panem JP (druhý a pozemku
p.č. 1560/15
(zahrada),
všechny
GP
směnitel), na základě které Obec Vidče směňuje pozemek č. 1302 - 8311/2013 ze dne 27. 2. 2014. ZO obce Vidče
v majetku obce p.č. 568/5 za pozemky ve vlastnictví druhého pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
směnitele p.č. 639/2 a p.č. 640/7. Pozemek p.č. 568/5 (sloučení 347/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
dílů „a“ a „b“) o výměře 559 m2 vznikl dělením pozemků o obcích v jeho platném znění, schvaluje směnnou smlouvu
v majetku obce p.č. 568/3 (tp) a pozemku p.č. 568/1 (tp), uzavřenou mezi Obcí Vidče (první směnitel) a panem KM
geometrickým plánem č. 1300-76/2014 ze dne 3. 6. 2014. (druhý směnitel), na základě které Obec Vidče směňuje pozemek
Stejným geom. plánem č. 1300-76/2014 ze dne 3. 6. 2014 byl v majetku obce p.č. 1595/12(trvalý travní porost) o výměře
z pozemku druhého směnitele p.č. 639 (ost. plocha neplodná) 75 m2 za pozemek ve vlastnictví druhého směnitele p.č. 1595/11
oddělen pozemek p.č. 639/2 o výměře 8 m 2 a z dalšího pozemku (trvalý travní porost) o výměře 47 m 2. Pozemek p.č. 1595/12
v jeho vlastnictví p.č. 640/3 oddělen pozemek p.č. 640/7 o výměře 75 m2 vznikl dělením pozemku v majetku obce
o výměře 51 m2. Doplatek za rozdíl ve směňovaných p.č. 1595/4 (ttp) geometrickým plánem č. 1302-8318/2013
nemovitostech ve výši 20 000,- Kč uhradí druhý směňující Obci ze dne 27. 2. 2014. Pozemek p.č. 1595/11 vznikl dělením
Vidče na účet obce vedený u KB Valašské Meziříčí, pozemku p.č. 1595/8 (ttp) geom. plánem č. 1302-8317/2013
č.ú. 4120 - 851/0100 do 5 dnů od podpisu smlouvy. ZO ze dne 27. 2. 2014. Doplatek za rozdíl ve směňovaných
pověřuje starostku obce směnnou smlouvu podepsat.
nemovitostech ve výši 1 400,- Kč uhradí druhý směňující Obci
346/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., Vidče na účet obce vedený u KB Valašské Meziříčí,
o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní smlouvu mezi č.ú. 4120 - 851/0100 do 5 dnů od podpisu této smlouvy. ZO
obcí Vidče a vlastníky pozemků p.č. 1575/23 (ost. plocha, ost. pověřuje starostku obce směnnou smlouvu podepsat.
komunikace), p.č. 1575/24 (ost. plocha, ost. komunikace), 348/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
p.č. 1576/28, p.č. 1576/29 (obě ost. plocha, ost. komunikace), o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr prodeje
p.č. 1575/21, p.č. 2807/8, 1577/13 (všechny ost. plocha, ost. části pozemku v majetku obce p.č. 110/1 (ost. půda neplodná).
komunikace), na základě které vlastníci prodávají a obec Vidče ZO v souladu s § 36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
kupuje do svého výlučného vlastnictví výše uvedené pozemky znění, pověřuje starostku obce záměr prodeje části pozemku
za vzájemně dohodnutou cenu 50 Kč/1 m2. Pozemek p.č. 110/1 zveřejnit na úřední desce.
p.č. 1575/23 o výměře 3 m2 vznikl dělením pozemku 349/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
p.č. 1575/12 (orná půda) geometrickým plánem (dále GP) o obcích ve znění pozdějších předpisů, projednalo žádost
č. 1302-8313/2013 ze dne 27. 2. 2014, pozemek p.č. 1575/24 o prodej pozemku v majetku obce p.č. 1918/4 (trvalý travní
o výměře 15 m2 vznikl dělením pozemku p.č. 1575/16 (ttp) GP porost) o výměře 91 m2. V této věci ZO zatím nerozhodlo,
č. 1302-8314/2013 ze dne 27. 2. 2014, pozemek p. č. 1576/28 požaduje od žadatelů dodat do příštího zasedání další potřebné
o výměře 7 m2 vznikl dělení pozemku p.č. 1576/1 (ttp), pozemek dokumenty.

350/2014 ZO Vidče po projednání, schvaluje postup při
majetkoprávním vypořádání společného vlastnictví, a to ideální
½ pozemku p.č. 2824/2 (ost. plocha, ost. komunikace).
351/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 2
ke smlouvě č. O/0048/2010/DOP o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území
Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou
uzavřené mezi Obcí Vidče a Zlínským krajem. Dodatkem č. 2 se
s platností od 1. 1. 2015 mění částka na jednoho obyvatele
na 100 Kč (stokorun českých). ZO pověřuje starostku obce
Dodatek č. 2 podepsat.
352/2014 ZO Vidče schvaluje zařazení správního území obce
Vidče do území působnosti Integrované strategie území MAS
Rožnovsko na období 2014-2020, realizované MAS Rožnovsko.

353/2014 ZO Vidče schvaluje žádost ředitele ZŠ o schválení
změny odpisového plánu Základní školy Vidče pro rok 2014.
354/2014 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. d) schvaluje
podání žádosti Základní školy Vidče o zápis změny v rejstříku
škol a školských zařízení v mimořádném termínu – zvýšení
kapacity školní družiny Základní školy Vidče, okres Vsetín ze 60
na
90
žáků,
s účinností
od 1. 9. 2014.
V souvislosti
s požadovaným zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků není
potřeba žádných stavebních úprav.
355/2014 ZO Vidče v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na volební období
2014-2018 počet členů zastupitelstva obce Vidče na 15 (patnáct).
¨

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 52 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 22. 7. 2014
¨

494/14 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
495/14 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí kontrolu
usnesení č. 51 ze schůze rady obce Vidče dne 5. 6. 2014. Všechny
úkoly byly splněny.
496/14 Rada obce Vidče vzala na vědomí stav stavebních prací
na opravě vestibulu kulturního domu a odsouhlasila další etapu
oprav komunikací v majetku obce. Zároveň odsouhlasila stavební
práce na odvodnění části komunikace vedené na parcele
p.č. 2824/2 (Kutiska) a stavební práce na opravě základů budovy
pošty.
497/14 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o postupu prací
na přípravě projektů „Energetické úspory budovy služeb v obci
Vidče“ a „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního
úřadu“. Schvaluje „příkazní smlouvu„ mezi obcí Vidče a spol.
Violette Olomouc, která provede kompletní výběrové řízení
pro realizaci této akce a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.

498/14 Rada obce Vidče projednala a schválila návrh textu
Smlouvy o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena
s majiteli pozemků, přes které přechází hlavní kanalizační řad
obce.
499/14 Rada obce Vidče schválila text Smlouvy o výpůjčce
s občany a obcí na zapůjčení kompostérů, které budou obci
dodány po vyřízení všech formalit na SFŽP v Praze.
500/14 Rada obce Vidče projednala a schválila možnou účast
v programu rozšíření kapacity ZŠ, kterou vyhlásilo MŠMT
a pověřuje starostku obce v této věci jednat.
501/14 Rada obce Vidče vzala na vědomí informaci o jednání
s firmou Alpine Bau CZ, které proběhlo na základě žádostí občanů
v rámci reklamačního řízení po stavbě odkanalizování obce Vidče.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Dne 15. 7. 2014 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustila
ve věku 100 let naše milovaná stařenka Anička Volková.
S láskou a úctou vzpomínáme.
Za vše, co jsi pro nás udělala, za Tvou obětavost, pochopení, dobré slovo
a lásku, kterou si tak ráda rozdávala Ti touto cestou děkujeme.
Děkujeme Ti i za to, že jsi nám dovolila a měli jsme tu čest tady s tebou pobýt.
Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

S láskou vzpomínají vnuk Radim s manželkou Ivou,
pravnoučata Liduška a Ríša.
Ať Ti Pán Bůh věčný klid dá a věčné světlo ať Ti svítí.
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Nabídka seminářů, které se uskuteční ZDARMA v naší obcí - organizátorem a garantem je
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín.
Témata seminářů, které budou vedeny odborníkem na danou oblast:
 PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST
 FINANČNÍ GRAMOTNOST A ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
 POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ

Obecné informace:
 Účastník semináře může být občan obce na mateřské dovolené, nezaměstnaný, částečný invalidní důchodce, zaměstnaný (jelikož je to
vzdělávání pro konkurenceschopnost účastníkem nemůže být člověk, který je v plném invalidním důchodu a důchodce, jelikož se
u nich nepředpokládá vstup na pracovní trh)
 Místo konání bude v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vidči
 Každý seminář bude trvat asi 2,5-3 hodiny (poté se můžete dále ptát odborníka na danou problematiku)
 Účast na školení je zdarma (každý z účastníků obdrží materiály, ze kterých bude školen, psací potřeby a bude mu poskytnuto malé
občerstvení
 Jako doklad o účasti na školení bude každému vydáno osvědčení o absolvování akreditováno u MŠMT

Termíny jednotlivých seminářů:
 pondělí 11. 8. od 16:00 právní vzdělávání
 středa 20. 8. od 16:00 spotřebitelská gramotnost

 pondělí 1. 9. od 16:00 finanční gramotnost
 pondělí 8. 9. od 16:00 základy podnikání
 termíny pro počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí budou upřesněny v průběhu
září - již nyní si své místo můžete nezávazně rezervovat…
Pro elektronickou přihlášku a více informací o seminářích pište na email: dudova.misa@gmail.com nebo
v tištěné podobě můžete přihlášku vyplnit na Obecním úřadě u paní Kramolišové.
Podrobnější informace o jednotlivých seminářích:
PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST
Po absolvování seminářů získají účastníci základní znalosti o právech a povinnostech občana, ale i práva spotřebitele v souvislosti
s novým Občanským zákoníkem. Součástí bude orientace na trhu, cenové praktiky, prevence před podvodnými praktikami prodejců
a práva spotřebitele v souvislosti s novou legislativou. Nejedná se o výklad Občanského zákoníku jako takového, ale o jeho praktickou
aplikaci do každodenního života jedince a jeho rodiny.
Probíraná témata:
● Nový občanský zákoník se zaměřením na věcná břemena a sousedská práva, dědické právo, pozemní komunikace;
● Postavení a ochrana spotřebitele ve světle nové právní úpravy;
● Koupě movité věci obecně – práva a povinnosti smluvních stran, předmět koupě, cena;
● Práva spotřebitele z vadného plnění;
● Prodej zboží v obchodě;
● Povinnosti prodejců podle nové právní úpravy v praxi;
● Záruka za jakost a práva spotřebitele z vadného plnění;
● Uplatnění práva z vadného plnění;
● Prodejce a spotřebitel - vzájemný vztah z pohledu legislativy a praxe;
● Zhotovení věci, smlouva o dílo.
POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ
Cílem seminářů je kromě základní počítačové gramotnosti, tj. způsobilosti ovládat a využívat osobní počítač, seznámit účastníky
i s možnostmi efektivně vyhledat, zpracovat a používat informace dostupné v tzv. digitálním prostředí. Jedná se o schopnost orientovat
se ve využití digitálních technologií dostupných v běžném životě a efektivně je využívat. Všechny tyto činnosti se naučí účastníci
využívat aspoň na základní úrovni tak, aby byli schopni zpracovat soubory, data, efektivně komunikovat, zpracovávat a dále předávat
informace.
Probíraná témata:
 První kroky s počítačem, tabletem, smarthphonem;
 Základní pohyb v operačním systému jednotlivých ICT, práce se soubory a složkami;
 Textový editor a základní práce s textem;
 Tabulkový editor, základní práce s tabulkami a daty;
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FINANČNÍ GRAMOTNOST A ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
Po absolvování seminářů účastníci získají základní znalosti o tvorbě rodinného rozpočtu, úvěrech, dluhové pasti, exekucích či osobním
bankrotu a jak lze osobní odpovědností finančním problémům předcházet. Další část vzdělávací aktivity se bude věnovat základním
krokům při zahájení podnikání, tvorbě podnikatelského plánu, základním formám podnikání. Všechny informace budou doplněny
praktickými příklady a doporučeními v souladu s novým Občanským zákoníkem.
Probíraná témata:
 Hotovostní a bezhotovostní platby, měnový kurz a jeho vliv na cenu výrobků a služeb, inflace;
 Hospodaření domácnosti;
 Úvěry, průběh poskytnutí, čerpání, splácení a kontroly plnění úvěru;
 Výpočty úroků, anuity, splátkové kalendáře;
 Daň z příjmů fyzických osob, výpočet daně z příjmů fyzických osob, osvobozené příjmy;
 Příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy;
 Přiznání k dani z příjmů;
 Živnostenské podnikání, podmínky provozování živností, druhy živností, živnostenské oprávnění;
 Příprava na podnikání, informace nezbytné pro podnikání;
 Financování živnostenského podniku;
 Zpracování podnikatelského plánu, charakteristika, účel, struktura analýzy (trhu, výrobních možností, finančních možností, pracovních
sil, rizika), ekonomické propočty;
 Zahájení podnikatelské činnosti, povinné registrace, založení podnikatelské agendy.

Červen v základní škole
V tomto měsíci se završila naše školní práce
závěrečnými písemkami a zkoušením. A ti, kteří ještě
neabsolvovali školní výlet, se na něj velmi těšili. Šesťáci pobyli
při hrách na Všemině, sedmáci ve středních Čechách poznali lom
Amerika a Karlštejn a deváťáci poznávali hlavní město Prahu.
Na menší výlet do Rožnova přes Hradisko se ještě vydali prvňáci.
A nejvíce si jeden druhého užili čtvrťáci, pro něž paní učitelka
Hladká přichystala týdenní školu v přírodě ve Velkých
Karlovicích.
A nechyběl ani sport. 4. června si jednotlivé branné
disciplíny vyzkoušeli na nafukovacích překážkách rozmístěných
na Sahaře všichni žáci školy. Celkovými vítězi se stali páťáci, ale
tyto nové disciplíny nadchly všechny. Videčská olympiáda se pak
na stejném místě konala 9. června a zástupci jednotlivých tříd
soutěžili v atletických disciplínách, kolektivních sportech
a ve stolním tenise.

Děti z 1. – 4. třídy zakončily plavecký výcvik a navíc
prvňáčci byli ještě 17. 6. pasováni na čtenáře.
Druháci a třeťáci si také zajeli do Janíkovy stodoly
v Rožnově, kde zhlédli závěrečné vystoupení ZUŠ.
Poprvé mohly videčské děti pozorovat skupinu více než
30 dravých ptáků ze záchranné stanice Seiferos. Osobitý a poučný
výklad doplnily i ukázky výcviku (třeba orlů, sov, výrů,
sokolů…). Byly to krásně strávené minuty na hřišti, kde se všichni
vyhřívali v dopoledním slunci.
Z celkových 181 žáků školy jich 136 prospělo
s vyznamenáním, ostatní žáci prospěli. Byla udělena 2 napomenutí
a 1 důtka, ale na druhé straně 57 žáků obdrželo pochvalu.
Teď zbývá jen přát pěkné a slunečné počasí, mnoho
nových zážitků a nádherné prázdniny, které všem dodají síly
do nadcházejícího školního roku.
J. Pečalková

-4-

MATEŘSKÁ ŠKOLA VIDČE
První Mateřská škola ve Vidči byla jednotřídní a sídlila ve zdejší základní škole. Dne 1. 11. 1955 byla přemístěna
do samostatné budovy, ve které sídlila místní fara. Funkci ředitelky zastávala p. Marie Adamcová – Marešová. Tehdy bylo zapsáno 34
dětí.
Od 17. 9. 1958 do 31. 7. 1958 zde byla p. ředitelka Svatava Hajná. K 1. 8. 1958 byla jmenována p. ředitelka Božena Pustková,
která působila ve své funkci do 31. 12. 1996.
Od 1. 1. 1997 do 31. 7. 2009 byla ředitelkou MŠ Vidče Alena Petruželová.
Současná Mateřská škola byla vybudována v roce 1983, kdy v měsíci červenci a srpnu 1984 se za plného provozu zařizovaly
třídy nové MŠ Vidče za pomocí všech zaměstnanců MŠ, rodičů a občanů Vidče. Rozpočet na její realizaci činil kolem 5 miliónů korun.
Odpracováno na ní bylo cca 38 tisíc brigádnických hodin, přičemž se aktivně zapojili nejen rodiče, ale i složky Národní fronty a občané
Vidče.

Trošku nostalgie: Mateřská Školka v plenkách
Píše se rok 1983. Mateřská škola je ještě v plenkách. Dvanáct tatínků chtě nechtě, v horku i v zimě, v sobotu i v neděli, pátek,
svátek, plní brigádnické hodiny. Pod vedením mistra pana Hanáčka, stavba se pěkne rýsuje a z hromady cihel pomalu ubývá. Pan
Hanáček byl šikovný mistr a všichni s ním rádi spolupracovali. Míchačka se točí a točí, jen ať se motor nepřehreje!
Pokud chceš, aby tvoje dítě chodilo do školky, jako řádný občan Československé socialistické republiky musíš odpracovat
na 1 dítě 20 hodin, na druhé 30 a na třetí už nic. Ale protože se stavila nová školka a pracovníků bylo potřeba, vyhlásilo se, že na třetí
dítě se MUSÍ odpracovat 50 hodin. Ve školce na dveřích visela cedule se jmény a odpracovanými hodinami, aby měli lajdáci ostudu.
Každý pracovník dostal průkazku a na konci dne razítko s počtem odpracovaných hodin.
Kdo byl ochoten odpracovat více hodin nad rámec povinných brigádnických, dostal řádně zaplaceno desetikorunou na hodinu.
Dědo, řekni nám nějaký zážitek ze stavby školky a jak to tenkrát bylo? „Tož já už ani nevím…“ vzpomíná pan Bedřich
Jasný a v duchu loudí nějaké vzpomínky. „Začínalo sa hneď ráno, 2 u míchačky, 2 vozili beton, nějací ogaři zdili, tož asi 12 lidí celkem.
Potem byla svačina, jezdilo sa pro to dolů k Hajnému, on to balil a nachystal. Každý dostal kúsek buřta, mysliveckého nebo turistického
a k temu chleba nebo rohlík. Piva bylo kolik jsi chtěl. Na oběd sa šlo do hospody na nejaký guláš. Dělalo sa dokaď sily stačily.“
A používali jste nějaké bezpečnostní lana při výškových pracích? „Tož já sem byl vylezený navrchu, dělal sem komín.
No, a abych si moh též naléť štamprlu, naťapli ju na flašku hore dnem a flašku postavili do kýbla s betonem a poslali to navrch, ať si též
naleju. Tož k temu sa používalo to lano…“
Pamatuješ si na nějaký směšný zážitek? „Tož sme betonovali tu čepicu, já sem byl na tem komíně. Lifrovali ně ten beton
na špagátu po kýbli navrch a já jsem to tam dával do šaluňku, vyléval a zrovna tehdy měl kdosi svaďbu, měl jsem za úkol hlídať, aby
nám neutékli… Jak vyšli z úřadu, srocovali sa tam venku, tak sem zavelel a partia sešla dolů na cestu. Tehdy sa zrovna vyměňovaly
dřevěné slúpy za betonové a dřevěné byly naházané po příkopách. Tož sme jeden ten slúp hodili přes cestu a tým pádem nikdo nemoh
přejeť. Celá nevěsta aji kolona aut zastavila a čekali sme co bude. Měli sebú aji jakési pití, ale my sme chtěli peníze. Oni sa vykrúcali,
slúp nikdo nechtěl oddělať, všeci v oblekách, tak sa museli vykúpiť. Dali nám peníze a kúpili sme si za to „občerstveni po zednicku“.
Jak sme dodělali komín, tak sme to vypili.“
Vzhledem k tomu, že to bývá zvykem, že se někde zakope při stavbě podkova pro štěstí, tak věřím, že i na naší školní zahradě
je někde zazděných pár zlaťáků pro štěstí, ale to vědí jenom mistři zedničtí.
3. 9. 1984 se otevřely nové třídy pro všechny děti z Vidče – zapsáno bylo 79 dětí. Od roku 1984 – 1989 byly vždy otevřeny
3 oddělení. Od úbytku populace v září 1989 má MŠ stále 2 třídy.

SRPEN 2009
V srpnu 2009 byla jmenována p. ředitelkou MŠ Vidče Hana Crhová. Nyní má MŠ stále 2. třídy po 28 dětech. V 1. třídě
,,Berušek“ učí p. uč. Jana Martínková s p. uč. Jitkou Kadlubiecovou, ve 2. třídě ,,Sluníček“ pracuje p. ředitelka Hana Crhová
a p. uč. Pavlína Parks /p. uč. Bc. Ivana Holišová – na MD/.
Děti jsou vedeny k výtvarným, hudebním a sportovním činnostem. Naše škola se zaměřila na zdravý životní styl ve spolupráci
s rodinou, vytváření pohodového prostředí. Velká pozornost je v MŠ věnována zdravému způsobu života. Děti navštěvují tenisovou
školičku pod vedením Otty Mrlíka, navštěvujeme místní saunu, účastníme se lyžařského výcviku, seznamujeme děti s SMS cvičením
– pro zdravý růst páteře, účastníme se pódiových vystoupení ,,MATEŘINKA“ ve Valašském Meziříčí, ,,DĚTI ZPÍVAJÍ A TANČÍ “
pod SVČ Rožnov p/R. Účastníme se každoročně školy v přírodě a snažíme se zaktivovat rodiče k výletům do přírody.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 JSME VSTOUPILI DO PROJEKTU EKOŠKOLKA,
JSME PILOTNÍ ŠKOLKOU TOHOTO PROJEKTU.
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad
školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Pro budování a vytváření citu pro naši planetu není žádné místo na světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá.
S nadšením se angažujeme v plnění úkolů, které toto obnáší. Šetříme vodu, třídíme odpad, dbáme na zdravou výživu, denně
chodíme na procházky do lesa a jsme úzce spjati s přírodou. Klíčíme mungo, sadíme zeleninu a vysazujeme záhonky. Snažíme se, aby
chování, které aplikujeme ve školce bylo nejen vnímáno jako školní pravidla, ale stalo se pro děti životním stylem. Enviromentální
výchova /EVVO/ patří k hlavním složkám vzdělávání. P. učitelky jsou členkami celostátní sítě ,,Mrkvička“, která podporuje ekologické
aktivity! V květnu 2012 se nám podařilo získat 250.000.- Kč z OKD díky projektu ,,UČENÍ A ZÁBAVA – TO JE NAŠE ZAHRADA“!
Díky této dotaci, sponzorských darů firem, rodičů a zřizovatele Obci Vidče se nám podařilo vybudovat zahradu v přírodním stylu.
Dominantou zahrady je ,,zelená učebna“, kde nám již probíhají tvůrčí dílničky a bude také sloužit k odpočinku a relaxaci nejen pro děti,
ale také občany Vidče, kteří si zapůjčí knihy v místní knihovně. Nechybí zde ani hmyzí hotel, geologický koutek, jedlá zahrada, tunel,
jezírko, zahrada sluchu – zvonkohra /keramická, bambusová, různé druhy dřeva/, vyvýšené záhony, kompostér, výchovné tabule, schody
do ,,krtčí nory“.
Tímto jsme se mohli pochlubit ku příležitosti 30. výročí založení nové mateřské školy Vidče 27. 6. 2014. V tento den jsme
nejen oslavili 30 let MŠ, ale také jsme se rozloučili s předškoláky a zároveň jsme slavnostně otevřeli přírodní zahradu.
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A zase za 30 let nová zahrada přišla na svět
1984 – 2014:
30 let uběhlo od doby, kdy “Husákovy děti” způsobily ve Vidči „bejby-bum“. Tehdejší MŠ byla přestavěna do své podoby
z původni fary, a protože byla chladná, kamenná a vlhká, byla uznána za nevyhovující a musela se postavit nová školička z kapacitních
i hygienických důvodů.
Možná i učitelkám, které tam odsloužily léta u dětí bylo trošku líto školičku opustit, ale nastěhovat se do krásné a nové
a prostorné školičky bylo jistě velkou radostí! Myslím, že paní ředitelka Pustková by potvrdila, že čas utekl jako voda a jako by to bylo
včera - hned, je to od založení 30 let.
Na počest těchto kulatin nové Videčské MŠ uspořádala naše paní ředitelka Hanka Crhová opravdu famózní slavnost. Snad
i proto, že narozeniny byly spojeny se zrodem a dokončením naší nové přírodní zahrady, která byla vytvořena díky dotacím nejen OÚ,
ale hlavně také z NADACE OKD. Na neposledním místě jsme se v tento den také loučili se školáky.
Přírodní zahrada se pyšní přírodní zvonkohrou, tunelem, lezoucím totemem, vyvýšenými záhony, ještěrkovníkem, krásným
jezírkem obklopeným přírodninami se starou vrbou a vodníkem. Dále pak můžete na zahradě najít kruh nerostů, ovocné stromy
a keříky. Nedílnou součástí je krtčí jáma, ke které vede skalkový chodníček, bylinková spirála, a také zelená učebna = pergola se
zelenou, rostlinami porostlou střechou, kterou děti a učitelky mohou využít k výchově venku na čerstvém vzduchu. Zahrada se
rozprostírá na východní straně školky a tvoří krásnou součást venkovní knihovny. Hlavní myšlenkou zahrady bylo vytvořit nejen
vzdělávací, ale i relaxační centrum pro Videčské občany, kde si mohou posedět u rybníčka, třeba s knihou vypůjčenou z místní
knihovny.
Na oslavy se sešlo mnoho občanů. Všude byly stánky s produkty, které vyrobily děti z MŠ - sklenice, kamínky, obrázky,
bylinné pytlíky, přáníčka apod. Živáňská a hranolky voněly z kuchyně a sladkou tečkou byly frgále od paní Bařákové či trdelník. Také
stánek “fair trade” nechyběl, ale bohužel jak lidi nejsou informováni, mnoho zboží nenakoupili. Tato firma prodává výrobky, ze kterých
jde část peněz do Afriky na humanitární pomoc.
O program se postaraly děti z MŠ svým vystoupením, prcek Pepíno, který si s dětmi nejen hrál, ale svým výstupem srdceryvně
ukončil školní rok a pasoval předškoláky na školáky. Počasí nám přálo a tatínci měli takovou žízeň, že pitné zdroje byly vyčerpány
po malé chvilce a shánělo se další občerstvení. Bohatá tombola uspokojila spoustu výherců a vtipné losy pobavily proherce.
Na akci byly přizvány i předešlé pracovnice, ředitelky a učitelky z MŠ Vidče , aby i jejich práce byla připomenuta a oceňena.
Celá školka byla vyzdobená pamětními fotkami z minulých let a dětskými obrázky. Pan včelař Urban z Velké Lhoty pekl medové
lívanečky a prodával dobrý med. Pan Lunter z Hradiska vozil děti na koníkovi. Zdálo se, že byli všichni spokojení. Na své si přišli
i důchodci, babičky a dědečci, kteří poseděli u vínka a zákusků při cimbálové muzice Polajka a posléze s paní učitelkou Janíkovou
při harmonice.
A kdy akce skončila? Zpívalo se až do rána, což svědčí o veselosti a úspěšnosti této akce. Gratulujeme paní ředitelce Hance
Crhové k vypracování tak náročného projektu a samozřejme k tak vydařené akci, která vyžadovala tolik organizačního úsilí a času
a přejeme mnoho dalších úspěšných let a akcí, které pro nás ještě naplánuje! A hlavně, ať je nová zahrada naší OBCI prospěšná, a ať se
našim dětem a vnoučatům v naší školičce líbí!
Pavlína Parks, Ředitelka MŠ Vidče Hana Crhová
Na závěr bychom chtěli ještě poděkovat všem sponzorům, rodičům, zaměstnancům MŠ, členkám kulturní komise,
p. Karasové, p. Lunterovi, p. Urbanovi, p. Dvořákovi, Zuzaně Vaškové, skupině Hart2 ze SVČ Rožnov p/R, Pivovaru
Rožnov p/R, p. Neřádovi K., hasičům Vidče a zřizovateli Obci Vidče – za finanční a přátelskou podporu. Zároveň děkujeme
všem, kteří přispěli do naší tomboly, která byla velmi bohatá!
Díky vám všem, protože bez vás, kteří jste podali ruku k dílu, by to nevypadalo dnes tak, jak to dnes vypadá!

Foto: F. Jaskula
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Knihovna
Od pátku 15. srpna je knihovna opět v provozu. Byla
zavřená kvůli mé nemoci. Vystřídá mě profesionální knihovnice,
která dlouhá léta pracovala v Mě Knihovně Rožnov paní Božena
Zajícová. Ta má smlouvu do konce roku, případně do mého
návratu.

Mění se také půjčovní doba ve středu.
Otevřeno bude ve středu i v pátek od 12:00 hod.
do 17:00 hod.
V soutěži O nejlepšího dětského čtenáře ve školním roce
2013/2014 se na 1. místě umístil Žemla Daniel, který navštívil
knihovnu 70x. Jako druhý byl Dejmek Michal se 44 návštěvami
a třetí v pořadí je Dejmková Lea, která přišla do knihovny 26x.
Gratuluji a děkuji za jejich zájem o knížky, časopisy, hry
i internet. Všichni ostatní čtenáři ze ZŠ by si z nich měli vzít
příklad. Vítězové dostanou od OÚ knihy, které si za určenou
částku sami vyberou.
Knihovnice D. Karasová
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Sport

Nová fotbalová sezona začne pro Vidče 10. srpna 2014
Nová fotbalová sezona 2014/2015 začne pro Vidče 10. srpna 2014. To budou hrát svůj první zápas muži. Postupně se přidají
podle schváleného rozpisu soutěží také mládežnická družstva Vidče. A jaké týmy budou naši obec reprezentovat na domácím hřišti
a venkovních plochách v novém soutěžním ročníku 2014/2015?
V prvé řadě to bude tradičně družstvo mužů ve Středomoravské 1.A třídě, skupině A. Velký důraz je kladen také na mládež
a ta bude rozdělena na družstva Mladších žáků, Starší přípravky a Mladší přípravky. Celkem tedy fotbalový oddíl TJ Vidče bude mít
4 fotbalové celky.
Níže Vám vážení čtenáři přináším rozpis mistrovských zápasů mužů v rámci 1.A třídy. Je sestaven ke dni 20. 7. 2014.
Do doby začátku soutěže se tedy mohou termíny utkání drobně po vzájemné dohodě se soupeři změnit. Poslední čtrnáctý zápas v rámci
podzimní části sezony se bude hrát pouze v případě příznivého počasí, jedná se jako tradičně o předehrávku prvního jarního kola.
1. Podkopná Lhota – Vidče
2. Vidče – Štítná nad Vláří
3. Valašské Meziříčí „B“ – Vidče
4. Vidče – Brumov „B“
5. Slušovice – Vidče
6. Vidče – Valašské Klobouky
7. Zubří – Vidče
8. Vidče – Podlesí
9. Nedašov – Vidče
10. Vidče – Juřinka
11. Valašské Příkazy – Vidče
12. Vlachovice – Vidče
13. Vidče – Hrachovec
14. Vidče – Valašské Meziříčí „B“

neděle 10. 8. 2014 16:30 hod.
sobota 16. 8. 2014 16:30 hod.
neděle 24. 8. 2014 10:00 hod.
sobota 30. 8. 2014 16:30 hod.
sobota 6. 9. 2014 16:00 hod.
sobota 13. 9. 2014 16:00 hod.
neděle 21. 9. 2014 15:30 hod.
sobota 27. 9. 2014 15:30 hod.
neděle 5. 10. 2014 15:00 hod.
sobota 11. 10.2014 14:30 hod.
neděle 19. 10. 2014 10:00 hod.
sobota 25. 10. 2014 14:00 hod.
sobota 1. 11. 2014 13:30 hod.
sobota 8. 11. 2014 13:30 hod.

Přeji vám všem krásné pokračování letních dnů a kompletní fotbalový rozpis soutěží Vidče – včetně mládeže – najdete
v zářijovém vydání Videčského zpravodaje.
Mgr. Petr Liška
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého měsíce. Písemné příspěvky
odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory redakční rady nemusí být totožné
s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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