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Sdělujeme Vám termín podzimního sběru
a svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu:
uskuteční se v sobotu 18. října v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Sběrná místa zůstávají nezměněna.
Železo je možné dovážet do kontejneru u obecního úřadu celoročně.

Všem, kteří vozí odpad do Sběrného dvora v Rožnově p. R. mimo naše dva
sběrové dny (jaro, podzim) raději ještě připomínáme, že pokud odevzdají během
roku odpad, jehož cena za likvidaci převyšuje částku vyšší než 1000 Kč, bude jim
rozdíl dán k náhradě. Smlouvu na odběr stavební suti se Sběrným dvorem
v Rožnově nemáme uzavřenou vůbec, občané si likvidaci platí sami.
- Dále oznamujeme všem, kteří si dosud nevyzvedli u OÚ objednaný kompostér, mohou si pro něj po telefonické dohodě
s pracovníky OÚ přijet. Ke každému kompostéru obdržíte i příručku, jak správně kompost založit a biologický odpad
kompostovat. Praktické proškolení proběhne ve středu 24. září od 17:00 hod. v hospodě „U Hanáčků“. Kompostéry budete mít
na základě smlouvy o výpůjčce k užívání po dobu pěti let. Po této době (rok 2019) zastupitelé obce rozhodnou, zda si občané
kompostéry dále ponechají, a to buď zase bezplatně nebo si je odkoupí za dohodnutou zbytkovou cenu.
- Naše žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu ve Vidči“ a projekt
„Energetické úspory budovy služeb ve Vidči“ podané na Státní fond Životního prostředí ČR v celkové hodnotě 5,1 mil. Kč byly
přijaty a obec získala příslib poskytnutí dotace. Po ukončení výběrového řízení a v případě příznivých klimatických podmínek by
realizace obou projektů (zateplení budov) mohla být dokončena ještě do konce tohoto roku. Plánována byla letos také výměna
střešní krytiny na budově OÚ.
- Další žádost o dotaci jsme podali v srpnu, a to na MŠMT o poskytnutí financí na úpravu naší základní školy. Jde o projekt
„Nadstavba učeben v základní škole Vidče“. Pokud bychom s žádostí uspěli, tak v podkroví, jak staré části budovy školy, tak
v půdních prostorách novější přístavby z roku 1966, bychom vybudovali další kmenové třídy, včetně tříd pro odborné
a volnočasové aktivity a školní žákovskou knihovnu.
- Plánované stavební práce jsou dokončovány, opravy cest budou provedeny do konce září.
- Dokončuje se rovněž úprava vstupu do kulturního domu prováděná podle projektu Ing. arch. Vladimíra Fiedlera. Na této akci se
výrazně finančně podílí pan Ing. Jan Měrka a spol. Remak a.s. Rožnov p.R., kteří na realizaci přispěli částkou 230 tis. Kč
VELMI DĚKUJEME!!
- Upozorňujeme občany, že v průběhu měsíce září a října proběhne na místním hřbitově číselné označení hrobových míst. Na každý
rám hrobu bude zezadu nalepen plastový štítek 5x3 cm s vyraženým evidenčním číslem. Následně se budou na OÚ s jednotlivými
nájemci uzavírat písemné smlouvy. Bližší informace u Ing. Gerlové, tel. 571 619 644.
- Při podzimním úklidu zahrad a přípravě paliva na zimní dny ještě připomínáme vyhlášku obce o regulaci hluku. Opakovaně
upozorňujeme na ohleduplnost k sousedům ve sváteční dny, hlavně při řezání dřeva.
- A ještě jedno důrazné upozornění. Žádáme majitele psů, aby své psy zabezpečili tak, aby jim zabránili ve volném pobíhání po obci,
vyhnete se tím nepříjemným sporům, a to nejen sousedským. V poslední době způsobili volně pobíhající psi nemalou škodu
na majetku.

Komunální volby – volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 10. - 11. října 2014
v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
v sobotu 11. října 2014 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Ve Vidči je jeden volební okrsek, jehož sídlo je v sále KD Vidče. Pro volební období 2014-2018 budeme vybírat 15 zastupitelů
ze 4 stran a sdružení („Schopnosti, znalosti, zkušenosti pro Vidče“, ODS a nezávislí, ČSSD, KDU-ČSL)
Vážení spoluobčané, přiblížil se konec volebního období 2010-2014. Toto období nebylo vůbec jednoduché, ale podařilo se
uskutečnit dlouho připravovanou největší akci v historii obce, kterou byla stavba kanalizace. Ale nebyla to jediná akce, která
se v tomto volebním období podařila. Souhrnnou zprávu o plnění volebního programu vám podám v příštím čísle
Zpravodaje. Všem, kteří se na rozvoji naší obce podíleli a podílejí, velmi děkuji.
Pěkné podzimní dny Vám přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 53 z mimořádné schůze rady obce Vidče konané dne 15. 8. 2014
475/14 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
476/14 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
kontrolu usnesení č. 52 ze schůze rady obce dne 22. 7. 2014.
477/14 Rada obce Vidče na základě doporučení výběrové komise
rozhodla zadat realizaci stavby „Oprava části komunikací v obci
Vidče“ firmě Alpine Bau CZ, s.r.o. a pověřuje starostku obce
podepsat smlouvu o dílo.
478/14 Rada obce Vidče projednala a schvaluje zadávací
podmínky na opravy budov v majetku obce a to: „Energetické
úspory budovy služeb v obci Vidče“ a „Snížení energetické
náročnosti objektu Obecního úřadu Vidče“ a doporučuje
starostce obce pokračovat ve spolupráci s firmou Violette s.r.o.

pro realizaci výběru zhotovitele na opravy budov v majetku obce.
479/14 Rada obce Vidče schvaluje zadat zhotovení studie
proveditelnosti na projekt „Nadstavba ZŠ“, v rámci výzvy MŠMT
v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních
škol zřizovaných územně samosprávnými celky, ing. arch.
Vladimíru Fiedlerovi.
482/14 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí žádost
o pomoc při opravě zídky plotu.
480/14 Rada obce Vidče odsouhlasila změnu plánu práce na rady
na rok 2014 z důvodu mimořádné rady obce dne 15. 8. 2014.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Usnesení č. 28/2014 ze zasedání ZO Vidče dne 28. 8. 2014
356/2014 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 28. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Vladimír Nerád, ověřovatele
zápisu Lenka Machulová, Karel Přibyl. Zapisovatelkou byla
určena Eva Kramolišová.
357/2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 27/2014 z řádného zasedání ZO konaného dne 26. 6. 2014
přednesenou starostkou obce.
358/2014 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 27. – 28. řádným zasedáním přednesenou radními obce.
359/2014 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti
finančního výboru, přednesenou jejím předsedou.
360/2014 ZO Vidče bere na vědomí informaci o čerpání
rozpočtu obce za 1. – 7. roku 2014 dle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31. 7. 2014.
361/2014 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
rozpočtové opatření - změnu č. 4 rozpočtu obce pro rok 2014 dle
přílohy.
362/2014 ZO Vidče pověřuje radu obce, v souladu s §102,
odst. 2, písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, provést rozpočtové opatření vyvolané
zapojením účelově přijatých dotací a příspěvků na komunální
volby 2014 a informovat o provedených změnách ZO na jeho
nejbližším zasedání.
363/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v jeho platném znění, schvaluje záměr směny části
pozemku p.č. 1576/20 za část pozemku v majetku obce
p.č. 1576/3 a pověřuje starostku obce záměr směny zveřejnit
na úřední desce OÚ.
364/2014 ZO Vidče po projednání neschvaluje žádost o prodej
pozemku v majetku obce p.č. 2824/10 o výměře 159 m2. Pozemek
p.č. 2824/10 vznikl dělením pozemku p.č. 2824/2 geom. plánem

č. 1302-8316/2013 ze dne 27. 2. 2014. S žadatelem bude jednáno
o pronájmu tohoto pozemku.
365/2014 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informaci o postupu
při majetkoprávním vypořádání společného vlastnictví
(navrhovaná směna pozemků), a to ideální ½ pozemku p.č. 2824/2
(ost. plocha, ost. komunikace), části pozemku p.č. 1595/6 (orná
půda) za část pozemku v majetku obce p.č. 1647 (lesní pozemek).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce připravit do příštího
zasedání potřebné dokumenty pro rozhodnutí v této záležitosti.
366/2014 ZO Vidče po projednání schvaluje navržený postup
(odkup pozemků) pro majetkoprávní vypořádání veřejně přístupné
účelové komunikace vedené na parcele p.č. 2824/1. ZO pověřuje
starostku obce zajistit zpracování geom plánů pro plánované
majetkoprávní vypořádání a připravit do příštího zasedání návrh
kupní smlouvy uzavřené mezi obcí Vidče a vlastníky pozemků,
na jejichž částech je tato komunikace vedena.
367/2014 ZO Vidče projednalo a schvaluje žádost o odkup další
části parcely v majetku obce p.č. 110/1 (ost. plocha, neplodná
půda). V této záležitosti pověřilo starostku obce s žadatelem
projednat podmínky prodeje a záměr prodeje zveřejnit na úřední
desce.
368/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v jeho platném znění, schvaluje žádost o odkup parcely
v majetku obce p.č. 17/4 a pověřuje starostku obce záměr
prodeje zveřejnit na úřední desce.
369/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 4
ke Smlouvě o nájmu nemovitostí č. 818/2004 uzavřené mezi Obcí
Vidče a VZOD Zašová, a to na dobu 10 let a pověřuje starostku
obce Dodatek č. 4 podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce
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Informace pro nájemce hrobových míst na hřbitově ve Velké Lhotě
Zastupitelstvo Obce Velká Lhota na svém 26. zasedání dne 27. 11. 2013 schválilo uzavření smlouvy s nájemci hrobových míst a dále
schválilo cenový výměr č. 1/2013 za pronájem hrobových míst s účinností od 1. 1. 2014. Uzavření nájemního vztahu obce k hrobovým
místům vyplývá ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. Smlouvy
budou uzavírány dle cenového výměru na 5 let, tj. Od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2018.
Žádáme nájemce hrobových míst, aby se dostavili co nejdříve na Obecní úřad Velká Lhota k podpisu smlouvy o nájmu hrobového
místa. Vezměte si sebou poslední doklad o zaplacení nájmu hrobu, kde je uvedeno číslo a druh hrobu a doba nájmu. Nájem bude
dopočítán ve vztahu ke schválenému cenovému výměru.
Obec Velká Lhota
tel. 571638010

Pozvání do náboženství
Se začátkem školního roku se kromě povinné školní
výuky otvírá pro děti možnost chodit i do různých kroužků či
rozšiřovat své vědomosti v některých nepovinných předmětech. Je
zde také nabídka výuky náboženství. Před šesti a více lety se počet
křtů pohyboval mezi 8 až 15 za rok. Někdy zde byly pokřtěny děti
z jiné farnosti, ale naopak také děti z Vidče jsou křtěny v jiných
farnostech. Snadno lze spočítat, že do náboženství chodí méně jak
polovina pokřtěných dětí. Někdy slyším od rodičů, že oni dítěti
nebrání a pokud bude dítě chtít, může do náboženství chodit. Asi
by znělo divně, kdyby rodiče řekli, že nebrání tomu, aby se dítě
něco ve škole naučilo, nebo že nebrání, aby se dítě chovalo slušně.
Myslím, že ještě stále platí, že rodiče mají dítě povzbuzovat,
pomáhat mu zvládnout úkoly a svým jednáním mu dávat příklad.
Pokud se týká některých kroužků, nebývá to vždy volba dítěte ale
rodičů, kteří vidí možnost rozvinout dovednosti svého dítěte.
Když rodiče dávají křtít své děti, vyjadřují tím vědomí,
že dítě přijali jako dar. Přicházejí, aby pro dítě vyprosili požehnání
a pomoc Boha, stvořitele a dárce života. Slibují, že dítě k Bohu
povedou a budou ho ve víře vychovávat. Tohoto úkolu nikdo
rodiče nezbaví. Ale je skutečností, že všichni rodiče sami nebyli
vedeni tak, aby mohli dobře tento úkol zvládnout.
Výuka náboženství je pomocí rodičům. Pomáhá i těm,

kteří mají k Bohu upřímný a hluboký vztah, protože se
v náboženství mluví i o tématech, na která se doma nedostane.
Některé děti žijí v tom, že v náboženství musí nějak vydržet, aby
„měly“ 1. svaté přijímání a pak už budou mít pokoj. Nevím, jak
potom mohou mít opravdový vztah k Bohu. Asi by také nebylo
přijatelné, kdybychom na návštěvu prarodičů chodili jen do té
doby, dokud od nich nedostaneme dárek, o který stojíme.
Bůh nás může a chce obdarovávat stále. Podle mne
záleží na tom, jak jsme upřímní k němu a hlavně sami k sobě.
Když si člověk o sobě namlouvá něco, co není pravda, nemůže mít
dobré vztahy ani s lidmi ve svém okolí. Bůh nás však přijímá
i s našimi slabostmi a hříchy. A když je před Bohem přiznáme,
může nás i uzdravovat a proměňovat. Je dobré poznat, jak dobrý
k nám je a že život s ním je vždy pro člověka ziskem. Toto
poznání nabízí i výuka náboženství.
ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ
Středa 1. a 2. třída – 11,30 hodin,
4. a 5. třída - 12,30 hodin,
Pátek
3. třída – 12,30 hodin,
2. stupeň – 13,30 hodin.
P. Karel Janečka

Obnova vitrážních oken v kostele
V letošním roce jsme uskutečnili 2. etapu restaurování
vitrážních oken. Byla zrestaurována čtyři figurální okna z jižní
strany lodi. Dvě z nich měla natolik volné dělící sloupky, že
hrozila zborcením. V rámci této etapy jsme s paní památkářkou
z Národního památkového ústavu v Kroměříži navštívili dílnu
v Kamenickém Šenově, kde restaurování oken probíhalo. Mohli
jsme se tak přímo na místě podívat na postup práce.
Celková cena díla vyšla přibližně na 581000,- Kč.
Samotné restaurování oken vychází na 391837,- Kč. Bylo však
nutné zpevnit a opravit také betonové ostění. Za zámečnické
a zednické práce jsme zaplatili 189108,- Kč. Tyto práce
zajišťovala firma RADEKOV. Kromě peněz, které jsme vybrali
při nedělních sbírkách v kostele, přispělo několik dárců větší
částkou peněz. Za to jim patří poděkování.
Finančně se podařilo toto dílo zvládnout také díky
vyšším dotacím, než jsme obdrželi na první etapu. Z Fondu

kultury Zlínského kraje jsme obdrželi 174400,- Kč.
Od Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsme získali
104000,- Kč. Obec Vidče přispěla 30000,- Kč.
Poděkování patří také všem ostatním dárcům. Neboť
každá částka pomůže a z více menších částek je nakonec slušná
hotovost. Je tak naděje, že bychom mohli v příštím roce opět
pokračovat několika dalšími okny, mohli tak proti původnímu
plánu urychlit restaurování a výrazně prodloužit životnost těchto
ozdob našeho kostela, které dosvědčují obětavost našich předků.
Také se tím zabrání pronikání vody dovnitř kostela skrze okna při
přívalových deštích, jak se několikrát stalo. I když už je téměř
polovina oken zrestaurována, na opravu stále čeká 10 velkých a 5
malých oken.
P. Karel Janečka

Posezení se seniory
1. října je mezinárodní den seniorů a je věnován našim rodičům, babičkám a dědečkům.
Je to den, který ukazuje na to, že bychom – my mladší – si měli uvědomit, s čím se musí denodenně naši senioři
potýkat a co pro nás udělali. Ani Kulturní komise RO na naše dříve narozené nezapomíná.

V pátek 17. října 2014 v 15:00 hodin

zveme všechny seniory na společné setkání v sále kulturního domu.
Nebude chybět bohatý program, občerstvení, hudba a zpěv.
V programu se představí děti pod vedením p. ředitelky mateřské školky Hanky Crhové.
Na harmoniku a klávesy, k tanci i poslechu, Vám zahraje p. Jana Vařejíčková.
Všichni jste srdečně zváni
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé
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CHCETE SE VZDĚLÁVAT? EFEKTIVNĚ A ZDARMA?
NAUČIT SE OVLÁDAT POČÍTAČ NEBO SE ZLEPŠIT V PRÁCI S EXCELEM?
VYUŽIJTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST A PŘÍMO V NAŠÍ OBCI!
KDO? Účastník semináře může být občan obce, který není v důchodu.
KDE? Zasedací místnost na Obecním úřadě ve Vidči (poslední patro - vlevo).
JAK DLOUHO? Seminář trvá maximálně tři hodiny.
V KOLIK? Seminář začínají v 16.00 hod.
ZA KOLIK? ZDARMA! Účastník semináře obdrží také školící materiály, psací potřeby a malé občerstvení zdarma.
JAK SE PŘIHLÁSIT? Pro elektronickou pište na email: dudova.misa@gmail.com nebo v tištěné podobě ji můžete vyplnit
na Obecním úřadě u paní Evy Kramolišové.
KDO ZA TO MŮŽE? Organizátorem a garantem semináře je Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín.
Pondělí 3. 11. 2014 - ZÁKLADY PRÁCE S PC
(Pro začátečníky a mírně pokročilé) Windows, ovládání
prostředí, práce se soubory a složkami
Pondělí 10. 11. 2014 - INTERNET A ELEKTRONICKÁ
POŠTA (Pro začátečníky a mírně pokročilé) Prohlížení www
stránek, vyhledávání informací, vytvoření poštovního účtu,
posílání zpráv
Pátek 21. 11. 2014 - TEXTOVÝ EDITOR MS WORD NEBO
MS EXCEL (Pro začátečníky a mírně pokročilé) - Vytváření
dokumentů, formátování textu, vkládání obrázků, vytváření

tabulek, formátování tabulek, vkládání vzorců a funkcí, tvorba
grafu
Pondělí 24. 11. 2014 - MS EXCEL I. SLOŽITĚJŠÍ FUNKCE
(pro pokročilé) Pokročilé funkce
Pondělí 1. 12. 2014 - MS EXCEL II. MAKRA (pro pokročilé)
Pondělí 8. 12. 2014 -CHYTRÉ TELEFONY (SMARTPHONY)
PRÁCE S TABLETY - Ovládání telefonu, telefonování, posílání
zpráv, internet; ovládání tabletu, možnosti využití, internet,
elektronická pošta, on-line komunikace

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených
pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního
vedení takto:
 u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kv (400/230 V) AC:
 u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů
2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
 u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů
a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
 u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kv do 35 kV AC včetně:
 u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m,
od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
 u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného
a kabelového vedení 1,6 m
 u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 35 kv do 110 kV AC včetně:
 u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného
a kabelového vedení 4,5 m
 u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného
a kabelového vedení 3 m
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů
pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmí přiblížit
pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezávané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných
porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla
být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ
Distribuční služby, s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím,
že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji
ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů, apod.
V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci
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Září v MŠ v kalendáři
Měsíc září je krásný, ale i velmi emocionálni měsíc a to
nejen pro prvňáčky a jejich rodiče, ale pro všechny, kteří nastupují
do nových tříd. Naši lonští předškoláci nám utekli do první třídy
a 1. září ustrašeně usedli do lavic, pod dozorem ještě
vyděšenějších rodičů, s obavami v očích, zdali to všechno
zvládnou.
Život jde dál a naše krásná mateřská škola se opět naplnila novými
dětmi. V mladšáku se objevilo spousta malinkých ustrašených
obličejíčků, kteří často během rána ještě uroní slzičku
za maminkou. Naše paní učitelky Jitka a Jana mají po těch letech
zkušeností, neutuchající trpělivost a obrněné nervy a poskytují
dětem komfort a zázemí a nahrazují jim maminku v době, kdy
tam neni.
Do staršáku přišlo spoustu již “zkušených” školkáčků,
kteří již bez slziček zvládají režim dne, znají naše pravidla, jsou
samostatní, umi se převlíkat, samostatně jíst, sami si chystat
lehátko, peřinky, obouvat se, hrát si spolu, ale hlavně, do školky
už chodí rádi, žádná slzička už není a jsou pyšní na to, že jsou
staršáci. No co se dá dělat? Ve staršáku jsou paní učitelky přísnější
a pani Burová už dětem neutírá nos! “Nic naplat, teď už musím
být samostatný staršák!”
První měsíc je téměř za námi a děti už umí několik
nových básniček a písniček. Už k nám přijelo i divadlo

Maringotka pobavit nás pěknou pohádkou. Jídlo dětem chutná,
děti mají paní učitelky rády a už se těší na nové zážitky a výlety,
které pro ně MŠ letos chystá.
Přejeme dětem úspěsný a krásný školní rok 2014/2015,
ať je aspoň tak veselý a báječný jako byl ten minulý.
Pavlína Parks

Spolužáky i po 35 letech
Píše se školní rok 1970-1971. V první třídě v lavicích
sedí 29 dětí. 11 děvčat a 18 hochů. Vítá nás úsměv paní učitelky
R. Zetkové.
Pak v roce 1979 opouští základní školu 20 žáků. Během
školní docházky se 6 žáků z Vidče odstěhovalo a 3 žáci odcházeli
na studia z osmé třídy.
Společné chvíle jsme trávili ve škole i mimo školu. Náš
třídní p. uč. Maša (v 6. a 7. třídě) miloval turistiku. Čas si pro nás
udělal i o víkendu. Rád fotografoval a fotky si sám vyvolával.
Díky p. učiteli si prohlížíme staré fotky, vrací se nám vzpomínky.
A p. uč. Jana Neradová (třídní v 8. a 9. třídě) jakoby pokračovala.
I když měla doma malé děti, o víkendu nás brávala s sebou
na výlety po okolí. Tím se naše přátelství ještě více utužovalo.

děkujeme Vám za vše, co jste pro nás za dob školy základní
udělali, spoustu volného času jste nám věnovali. Přejeme Vám
i sobě zdravíčko, ať se tu v plném počtu za 5 let opět zdrávi
sejdeme.“

Na sraz přišlo 17 spolužáků, 5 se omluvilo. Společných
9 let už nikdy neprožijeme, ale v pátek 12. září a 3 hodiny
následujícího dne, jsme prožili spolu a příjemně. Všem se líbilo.

12. září 2014 se uskutečnil sraz spolužáků po 35 letech
od ukončení Základní školy ve Vidči. Prohlídli jsme si školu,
nakoukli jsme do kulturního domu, na místním hřbitově zapálili
svíčky třídním učitelkám, p. řediteli a spolužákovi Vaškovi.
Obdivovali jsme krásnou zahradu u mateřské školky. Panu učiteli
Mašovi jsme ukázali okolí kolem Sahary. Podíval se
i do knihovny a p. B. Zajícovou potěšilo toto malé, ale milé
setkání s p. uč. Mašou. Ostatní na nás netrpělivě čekali v hostinci
u Hanáčků.
Přípitek pronesli naši bývalí třídní. Popřáli nám
k životnímu jubileu hodně úspěchů v pracovním i v osobním
životě. Hlavně zdraví a hodně společných třídních srazů.
Nesmírně si váží, že na ně nezapomínáme. A my nezapomínáme
a chceme jim poděkovat: „Milá paní učitelko, pane učiteli,
-5-

Zdeňka Holišová

Říjen v místní knihovně
Měsíc říjen se ve všech knihovnách
ČR nese ve znamení Týdne knihoven.
Pro ty, kteří ještě o této akci neslyšeli,
malé vysvětlení. V tomto týdnu chtějí
knihovny upozornit veřejnost na sebe
i na to, co všechno dělají pro své čtenáře i ostatní návštěvníky.
V letošním roce proběhne Týden knihoven od 6. do 12. října.
A co si pro své čtenáře a návštěvníky připravila naše
knihovna ve Vidči? Knihovna je sice otevřena jen ve středu
a v pátek, ale i tak se máte na co těšit. Hned ve středu 8. října
proběhne Den otevřených dveří. Knihovna bude pro všechny
návštěvníky a čtenáře otevřena od 9 do 17 hodin. Co na ně bude
čekat? Kromě toho, že si budou moci prohlédnout změny
v knihovně, bude pro nejmenší připraveno čtení pohádek, hraní
a povídání. Všechny děti rády soutěží, proto je připravena

výtvarná soutěž "Namaluj si svého Broučka nebo Berušku",
která začíná právě v Týdnu knihoven a je určena nejmenším.
Pro starší děti je tu Velká podzimní literární soutěž.
A pro všechny ostatní pak vyhlašujeme už tradiční celoroční
soutěž O nejpilnějšího návštěvníka a čtenáře knihovny.
V rámci Týdne knihoven mohou také všichni nepořádní
čtenáři využít čtenářské amnestie k vrácení již dlouho
upomínaných a nevrácených knih. Bezplatně! A když jsme u toho.
Každý obyvatel obce, který není v knihovně registrován může
využít REGISTRACE ZDARMA. Stáňte se bezplatně čtenářem
knihovny a využívejte služeb 365 dní na zkoušku.
V Týdnu knihoven se tak těšíme na nové i stávající
čtenáře. Třebas se odhodláte a knihovna Vás zaujme. Pokud ano,
bude to ta nejlepší odměna.
Knihovnice Božena Zajícová

Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
nábř. Dukelských hrdinů 570,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Pranostiky na měsíc září
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm otevírá na podzim 2014 Kurz pro výkon
obecných zemědělských činností.
Kurz bude zahájen 17. 10. 2014 v 8.00 hodin a bude
ukončen v dubnu 2015.
Rozsah hodin: 300 (z toho 160 hodin prezenčně ve škole)
Cena kurzu: 12 000 Kč (podle počtu přihlášených)
Konzultace se budou konat pravidelně vždy v pátek (8 hodin),
případně po dohodě jiný den.
Kurz bude ukončen testem a obhajobou vypracovaného projektu.
Tímto kurzem účastník splňuje odbornou způsobilost
pro podnikání v zemědělství pro zahájení činnosti mladých
zemědělců. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 4945/20021000 ze dne 31. 1. 2002 o dalším odborném vzdělávání v resortu
Ministerstva zemědělství.
Povinnost splnit zemědělskou kvalifikaci nadále trvá u uchazečů
o podporu z opatření Programu rozvoje venkova (dále jen PRV)
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tito žadatelé
o podporu musí prokázat minimální zemědělskou kvalifikaci,
a pokud nemají požadované zemědělské vzdělání, je pro ně
adekvátní náhradou rekvalifikační kurz.

Případní zájemci se mohou přihlásit nejpozději
do 13. 10. 2014. Předběžně do 30. 9. 2014 (telefonem,
e-mail).

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno
otrava.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřka v září – sníh v prosinci.
Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom..
Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní
zimu.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Na svatého Václava mráz nastává.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí,
tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá
zima neburácí.
Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde
cvalem.
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Firma Cobbler s.r.o.
hledá pracovníky na pozice:
Soustružník / frézař
Požadujeme:
- praxi v oboru
- dobrou pracovní morálku, spolehlivost, manuální
zručnost
- dobrý zdravotní stav
- svářečský průkaz výhodou
Místo výkonu práce:
- Zašová

Řidiče nákladního automobilu sklápěčky / střídač
Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny B, C + profesní průkaz
- strojnický průkaz + ostatní osvědčení výhodou
- dobrá pracovní morálka, spolehlivost, manuální
zručnost
– dobrý zdravotní stav
Místo výkonu práce:
- Zašová, stavby firmy v regionu
Nabízíme:
Práci u zavedené stavební firmy s tradicí 22 let
5 týdnů dovolené
Kontakt:
Personální oddělení Z. Vencková, tel.: 571 751 777
E-mail: venckova@cobbler.cz
Žádáme zaslat životopis a reference
z předchozího zaměstnání do 26. 9. 2014.
Bližší informace na www.cobbler.cz/kariera

Sport

Pozvánka na mistrovská utkání fotbalových družstev TJ Vidče

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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