Usnesení č. 3/2015 ze schůze Rady obce Vidče
konané dne 14. 1. 2015
24/2015 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
25/2015 Rada obce Vidče společně s předsedy a členy finančního
a kontrolního výboru projednala a doporučuje zastupitelstvu obce
Návrh rozpočtu obce Vidče na rok 2015 schválit na zasedání dne
5. 2. 2015. Zároveň schválila zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2015.
26/2015 Rada obce Vidče schvaluje snížení nájmu za pronájem sálu
v kulturním domě dle přiložených žádostí.
27/2015 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu o dílo
s firmou D.I.P. Elstav a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo
podepsat.
28/2014 Rada obce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
projednala žádost o změnu nájemní smlouvy baru BoraBora ze dne 22. 4. 2002 tak, aby v souladu s článkem 5, bod 5.3, byla
nájemcem baru BoraBora paní A. D., a pověřuje starostu obce podepsat novou nájemní smlouvu.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 2. 2015
28/2015 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
3. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Lumír Ondřej, Mgr. Roman Petružela a ověřovatelé zápisu
Mgr. Šárku Pavlíčkovou a Bc. Miroslava Chumchala,
zapisovatelkou byla určena paní Eva Kramolišová.
29/2015 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
26. 11. 2014.
30/2015 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 2.-3. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
31/2015 ZO Vidče bere na vědomí písemnou zprávu předsedy
finančního výboru a ústní zprávu předsedy kontrolního výboru
o činnosti výborů mezi 1.–3. zasedáním ZO.
32/2015 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků
a DSO, sestavený k 31. 12. 2014 bez připomínek.
33/2015 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje rozpočet na rok 2015 a rozpočet sociálního fondu dle
přílohy číslo 1.
34/2015 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje paní Milenu
Dudovou jako určeného zastupitele pro územní plánování
pro volební období 2014–2018.
35/2015 ZO Vidče projednalo žádost o prodej pozemku
v majetku obce p.č. 2774/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 26 m2. Pozemek p.č. 2774/10 vznikl dělením pozemku
p.č. 2774/2 geometrickým plánem č. 1328-46/2014 ze dne
5. 11. 2014. ZO pověřuje starostu obce v této záležitosti

s žadatelem o odkup uvedených pozemků dále jednat
a do příštího řádného zasedání připravit kupní smlouvu.
36/2015 ZO Vidče zamítlo žádost o odkup pozemku v majetku
obce p.č. 1479/1 (trv. trav. porost).
37/2015 ZO Vidče zamítlo žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p.č. 442/2 (orná půda).
38/2015 ZO Vidče schvaluje žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p.č. 2774/4 (ost. plocha, ost. komunikace)
a pověřuje starostu obce záměr prodeje zveřejnit na úřední
desce.
39/2015 ZO Vidče zamítlo žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p.č. 1477 (trv. trav. porost).
40/2015 ZO Vidče schvaluje záměr pronájmu pozemku
ve vlastnictví obce, a to parcely p.č. 1063/1 (orná půda)
o výměře 2519 m2 a parcely p.č. 589 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 60 m2 a pověřuje starostu obce záměr
pronájmu zveřejnit na úřední desce.
41/2015 ZO Vidče schvaluje záměr pronájmu části pozemku
(300 m2) ve vlastnictví obce, a to parcely p.č. 570 (trvalý travní
porost) a pověřuje starostu obce záměr pronájmu zveřejnit
na úřední desce.
42/2015 ZO Vidče schvaluje smlouvu o poskytování právních
služeb uzavřenou mezi obcí Vidče a JUDr. Danuškou
Grygarovou, advokát (ev. č. 15401), IČ: 02473364 se sídlem
Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice 2130.
43/2015 ZO Vidče schvaluje Program rozvoje obce Vidče
na období 2015–2020.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Podvodné praktiky už i ve Vidči
Chtěli bychom upozornit spoluobčany na firmu (kterou
nemůžeme jmenovat) vedenou jednatelem firmy a podvodníkem
(pod Jedlovinou nyní pravděpodobně působící
v Praze).
S jednatelem této firmy jsme uzavřeli smlouvu na pokrytí střechy
a nádstavbu nad verandou. Na zakoupení krytiny žádal tento
jednatel firmy dne 8.9.2014 zálohu 170 000 Kč a na materiál
na nádstavbu nad verandou žádal zálohu 40 000 Kč. Za tyto
peníze postavil 3 křivé zdi nad verandou, křivou podlahu, střechu
pokryl pouze fólií a strop ze sádrokartonu (sádrokarton natáhl
lepidlem a perlinkou), který podle odborníku a majitelů několika
firem se musí zbourat a udělat znovu! Kromě toho se taky
vyjádřili k tomuto skvostnému dílu:
První: „ Větší prasárnu jsem ještě neviděl!“ Druhý: „Je mi z toho
na blití!“ a třetí si to vyfotil s tím, že už nikdy nic takového
neuvidí. Ostatní výroky se nedají publikovat! Smlouvu napsal
na falešnou adresu, nevyřídil výkresovou dokumentaci, ani
stavební povolení. Celou dobu tvrdil, že všechno zařídil. Když
jsem zašel na stavební úřad, bylo mně sděleno, že nic nenahlásil
a za přístavbu budu pokutován, protože je vedena jako černá
stavba!

Kdo si myslí, že to není pravda, může se přijít podívat.
Dosud neprovádíme žádné úpravy a čekáme na posouzení
soudním znalcem. Také si jistě spoluobčané všimli nepokryté
střechy (2 měsíce), vůbec mu nevadilo, že nám několikrát napršelo
do domu (opadaly omítky pod přístavbou) a začal padat sníh.
Na krytinu jsme museli dát znovu 130 000 Kč jiné firmě, jinak by
byla naše střecha celou zimu bez krytiny.
Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou fakturu
na vyúčtování zálohy 210 000 Kč. Již tři měsíce jednatel firmy
nebere telefon a na adrese ve Vidči není k zastižení. Buď není
doma, nebo ho rodiče zapírají. Zda tam bydlí, jsme se od rodičů
nedozvěděli. O nějakou domluvu a vyrovnání nemá zájem.
Touto cestou jen chceme varovat naše spoluobčany
před tímto podvodníkem a jeho firmou (rádi poskytneme
podrobnější informace). Nelze ho jinak nazvat, protože když si
vezme na své jméno 170 000 Kč na střešní krytinu a nezakoupí ji,
peníze nevrátí, je to pro nás prostě podvodník.
Kubišová Anna, Stanislav Kubiš
Vidče č. 319

Příprava na oslavy v roce 2015
V letošním roce nás čeká oslava 100. výročí
od dokončení farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v naší obci.
Samotný akt požehnání kostela a předání k užívání věřícím
vykonal probošt kroměřížské kapituly ThDr. Antonín Cyril Stojan
17. října 1915. Tím získali věřící místo k setkávání a bohoslužbě,
obec jedinečnou dominantu, která svým vnějším i vnitřním
vzhledem překvapila už nejednoho návštěvníka. V tomto roce
bude v naší farnosti také udělována svátost biřmování. Její udílení
se uskuteční v sobotu 10. října dopoledne. Samotná oslava výročí
kostela pak bude v neděli 8. listopadu v 10 hodin. Počítáme však
i s dalším doprovodným programem. Proto bychom chtěli
v letošním roce uskutečnit větší část restaurování vitráží.
V podstatě chceme restaurovat všechny figurální vitráže v lodi
kostela, aby se už nemuselo v kostele stavět lešení a neprášilo se.
Jak už mnozí víte, opravy s sebou přinášejí vždy nemalá omezení.
V době opravy ostění je kostel několik týdnů mimo provoz. Proto
bychom nechtěli rozdělovat opravy v lodi kostela ještě na další
roky. Celá letošní oprava tak vyjde na 1,250.000,- Kč. Ve farní
radě jsme se rozhodli k tomuto kroku i za cenu, že si budeme
muset část peněžních prostředků půjčit. Z toho důvodu je letos
poslední možnost zaplatit jednu z vitráží s tím, že dárci můžeme
na přání umístit pod okno děkovnou tabulku s textem, na kterém
se dohodneme. Restaurování samotného skla vyjde u jednoho
okna na 93 tisíce korun. Pokud by byl někdo ochoten zaplatit
i opravu ostění, pak je to dalších 50 tisíc korun na okno. Jsme však
vděčni za každý dar, neboť i z malých částek se dá velká
poskládat. Po zkušenostech z uplynulých let věřím, že se nám
podaří nejen oprava, ale i důstojně oslavit události, které nás
čekají. Čas a síly dobrovolníků, kteří přispívají k uskutečnění
oprav, vidí a odmění spravedlivě jen sám Bůh.
P. Karel Janečka

Lidová tvořivost aneb, jak jsou lidé Ve Vidči šikovní
Kulturní komise RO Vidče připravuje ve spolupráci
s p. Jiřinou Fabiánovou výstavu ručních nebo strojově
zhotovených výrobků. Výstava se uskuteční v sále KD koncem
dubna a začátkem května 2015. Chtěli bychom vystavit výrobky
zhotovené z materiálů (papír, dřevo, příze, látky, korek, kůže,
perličky, provaz – sisal, lepenka, překližka, kov, atd.). Dále
techniky (pletení, vyšívání, šití, drhání, paličkování, necování,
drátkování, lepení modelů, atd.). Výroba šperků, ozdoby vánoční,
velikonoční, podzimní, jarní, zimní, atd. Malířství, pekařství,
cukrářství, výroba hraček, keramika…
Pokud máte co nabídnout (zapůjčit na výstavu), přijďte
za námi: p. Blanka Drdová, p. Zdeňka Holišová, p. Šárka

Pavlíčková, p. Katka Němcová, p. Roman Petružela.
Výrobky mohou být vyrobeny Vámi, Vašimi předky,
známými ( kteří souhlasí s uvedením autora), žijících ve Vidči.
Nebo prosíme o zhotovení výrobků na výstavu pokud si myslíte,
že jste šikovní popř. zvládáte výše
uvedené techniky. Víme, že máme
ve Vidči šikulky od dětí, až po ty
dříve
narozené.
Těšíme
se
na kreativní výstavu, která se
společnými silami dozajista podaří
uskutečnit.
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Těší se pořadatelé

Životní jubilea
Dne 3. února oslavil osmdesáté narozeniny pan Pavel HUTYRA.
Ve svém věku je stále plný energie a životního elánu.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky
a rodinné pohody přeje
manželka a děti s rodinami

V lednu 2015 oslavila krásné životné jubileum
70 let paní Dobromila Mandulová.
Je dlouholetou aktivní členkou turistického oddílu seniorů. Pokud jí to
zdraví dovolí zúčastňuje se všech akcí a turistických zájezdů.
Milá Dobro, do dalších let Ti přejeme dobrou náladu,
protože s ní je život veselejší, štěstí, protože s ním je život snazší
a zdraví, abys ušla ještě hodně kilometrů při turistických akcích
za poznáním krás Valašska a jiných krajů.
Turisté senioři
Dne 4. 2. 2015 oslavila paní Marcela Švajdová
své kulaté 70. narozeniny.
Tímto bychom jí ještě jednou chtěli popřát:
Žlutých květů plnou náruč
k Tvým narozeninám chceme Ti dát,
hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky k tomu přát!
Vše nejlepší k životnímu jubileu přeje
manžel Jiří a synové Tomáš a Aleš s rodinami.
Významného životního jubilea se 4. února 2015 dožila paní Marcela Švajdová.
Vždy byla velmi aktivní a i po odchodu ze ZŠ do důchodu stále organizuje turistické
poznávací zájezdy a navštěvuje všechny společenské akce.
Dlouhá léta píše kroniku naší obce, byla předsedkyní SPV
a je členkou turistického kroužku seniorů.
O všech zájezdech podrobně informuje spoluobčany
ve Videčském zpravodaji a Spektru Rožnovska.
Ke všem aktivitám, přistupuje zodpovědně a s plným nasazením.
Ve volném čase velmi ráda čte a navštěvuje knihovnu.
Milá Marcelo, přejeme Ti do dalších let pevné zdraví, štěstí,
optimismus a ať máš stále dost sil na všechny aktivity a zájmy.
Jako knihovnice jsi měla v knihovně na zdi zavěšený obrázek J. Wericha
se slovy: „Když už jednou jsi, tak koukej, abys byl.
Ty sis jeho slova vzala k srdci a za všechno, co jsi udělala
Ti moc a moc děkujeme a blahopřejeme k životnímu jubileu.
Obec Vidče a turisté senioři

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abych prostřednictvím Videčského zpravodaje poděkovala všem rodinným příslušníkům,
přátelům, kamarádům, kolegům, známým, obecnímu úřadu, prostě všem, kteří mi popřáli k mému životnímu
jubileu. Nevěděla jsem, že na mne myslí tolik lidí. Velmi mě to potěšilo, ale hlavně dodalo hodně síly a energie
do dalších let i cestovatelských cílů.
Marcela Švajdová
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VÝMĚNA PROGRAMU JARNÍHO A PODZIMNÍHO ZÁJEZDU
Zájezd střední Morava 23. 5. 2015

Proč došlo k výměně
programu 23. květen – 3. říjen:
Ke změně programu
došlo kvůli návštěvě vily
Tugendhat – památky UNESCO v Brně. I když se na internetu
inzeruje, že objednávku prohlídky je třeba udělat nejméně měsíc
předem, už v polovině ledna nebylo místo pro náš zájezd
s termínem v květnu. Proto jsem se rozhodla program letošních
zájezdů vyměnit, neboť v říjnu máme šanci prohlídku vily
Tugendhat uskutečnit.
Musíme se však objednat už 1.března, a proto kdo
chce na prohlídku vily, osobně se přihlásí a zaplatí zároveň
vstupné nejpozději do 27. 2. 2015. Podle počtu lidí já pak
objednám 1. března prohlídky na 3. říjen.
Prohlídka vily začíná každou hodinu, ve skupině smí
být pouze 15 lidí a trvá zhruba hodinu. Vstupné pro 1. okruh
činí pro důchodce, děti, studenty a ZTP 180,- Kč, pro ostatní
300,- Kč. Individuálně lze navštívit také pouze zahradu
za vstupné 50,- Kč, ale nemusíte se přihlašovat. Jinak je
zahrada součástí prohlídky.

6.00 hod. Odjezd od školy ve Vidči. Máme nového dopravce, ale
nikoliv z Rožnova, takže účastníci budou včas upozorněni
na možnosti nástupu do autobusu. Odjezd směr Kroměříž.
7.30 až 8.00 hod. příjezd na Bunč - Chřiby
Trasa: Bunč – Brdo (kamenná rozhledna) – Bunč, cca 6 až 7 km
10.30 hod. odjezd do Starého Města – Památník Velké Moravy,
event. nový kostel
11.00 až 12.00 hod. prohlídka Památníku, poté odjezd
do Buchlovic, občerstvení, prohlídka přilehlého parku
14.00 hod. prohlídka zámku Buchlovice
15.00 hod. odjezd do Velehradu, prohlídka s průvodcem cca
do 16.00 až 16.30 hod.
Odjezd směr Uh. Brod, Luhačovice, Vysoké Pole, Drnovice –
podvečerní návštěva Ploštiny, poté odjezd domů
Příjezd kolem 20.00 hod.
Cena zájezdu je stejná, účastníci obdrží podrobný
program nejpozději týden před odjezdem. Na zájezdy se hlaste
u paní Viktorie Hajné nebo u mne.
Marcela Švajdová

Leden v základní škole
Leden ve škole je poznamenán blížícím se pololetním
vysvědčením, a tak přibývá dětem domácí příprava, zkouší se
a píší se písemky. Výsledek se projevuje na pololetním
vysvědčení, z něhož výpis obdrželi školáci 29. ledna. A jaké byly
výsledky jejich práce? S vyznamenáním prospělo 142 žáků,
prospělo 48 žáků a 2 žáci neprospěli. 48 žáků také dostalo
pochvalu.
V den, kdy žáci přinesli domů pololetní vysvědčení,
proběhla recitační soutěž 1. stupně, jejíhož základního kola se
ve třídách zúčastnilo 120 žáků. Vítězi jednotlivých kategorií
ve školním kole byla děvčata L. Parks z 1. třídy, N. Gerlová
ze 3. třídy a B. Juříčková ze 4. třídy.
Konal se také zápis do první třídy, kterému předcházely
návštěvy učitelek ve školkách ve Stříteži a ve Vidči. Předškoláci
navštívili ZŠ a byla uspořádána také beseda s psychologem v MŠ.
U zápisu bylo nakonec 20 dětí.
Konaly se i čtenářské besedy v místní knihovně s paní
Winklerovou pro žáky 1., 7. a 8. třídy.
Ve školním kole Olympiády z českého jazyka zvítězila
K. Mikulenková z 9. třídy a postoupila do okresního kola. Vítězka
školního kola Dějepisné olympiády K. Pernická se zúčastnila

okresního kola. Soutěž se konala v zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí. Kristýna ziskem 56 bodů obsadila 23. místo.
Čtvrťáci si na 28. 1. připravili pololetní jarmark plný
dobrot.
A protože přálo počasí, byl sníh, mohlo 22 sedmáků
a osmáků absolvovat od 25. do 29. ledna lyžařský kurz v Horní
Bečvě.
J. Pečalková

Únorové zastavení v místní knihovně
Dnešní povídání bych klidně mohla začít slovy známé
písničky z televizní pohádky „ Princové jsou na draka: …
statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli,
ona nám to vyčíslí …“. A o statistiku dnes půjde. Bude to
takové malé ohlédnutí za činností místní knihovny v loňském roce
a bude to ohlédnutí v číslech. Nejdůležitějšími údaji v knihovnické
statistice jsou počet registrovaných čtenářů a celkový počet
návštěvníků (tedy lidí, kteří knihovnu navštívili jako registrovaní
čtenáři nebo využili jiných služeb, které knihovna poskytuje besedy, kulturní akce, internet, apod.).
V loňském roce bylo v místní knihovně zaregistrováno
258 čtenářů, z toho bylo 123 dětí do 15 let. Ti všichni si
vypůjčili 15 809 svazků knih a časopisů. Návštěvníků přišlo
a využilo služeb knihovny 5826. Bylo to o něco méně ve srovnání
s rokem 2013 (u výpůjček o 1429 svazků a u návštěvníků o 385
osob), ale vysvětlení je jednoduché. Nejednalo se o nezájem z řad
čtenářů, ale bylo to zapříčiněno nemocí paní knihovnice Dagmar
Karasové, a protože byla knihovna skoro 2 měsíce zavřená.
Knihovna pro své čtenáře také připravila 47 akcí. Například
různé literární besedy a soutěže pro děti z mateřské a základní
školy. Zapojila se i do celostátních knihovnických akcí: Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven a Den pro dětskou knihu.

Knihovna se zapojovala i do akcí, které pořádaly i ostatní
organizace obce jako třeba byl Dětský karneval nebo Cesta
pohádkovým lesem.
Tak, to bylo mé ohlédnutí za rokem 2014. A co má
knihovna
připraveno
pro vás na rok 2015?
Samozřejmě jsou to knihy,
audio knihy a časopisy,
které si můžete vypůjčit.
Dále má připravenou řadu
literárních besed a soutěží
pro
děti.
Na březen
Jiří Jilík je český
pro všechny
zájemce
novinář, spisovatel
a
folklorista
zabývající
připravujeme
společně
se Slováckem,
s Kulturní
komisi
RO
autor mimo jiné i knih
Žítkovské bohyně
ve Vidči
setkání se
a Žítkovské čarování.
spisovatelem Jiřím Jilíkem
(25. března).
Knihovna
a já se budeme těšit, že
nám zachováte přízeň
i v letošním roce a využijete našich služeb.
Božena Zajícová
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Dětský maškarní bál
Kulturní komise RO Vidče si neustále opakovala otázku
– „ na nic jsme nezapomněli“? Plakáty rozneseny, sponzorské
dary máme, tombola nachystána, dárky pro masky i odměny
za soutěže taktéž. Občerstvení zajištěno, výzdoba sálu provedena,
program pro děti naplánován. Připravené a ozdobené stoly čekaly
jen a jen na děti v maskách a jejich doprovod.

Ochotnické divadlo CHAOS Valašská Bystřice
a Kulturní komise RO Vidče všechny srdečně zve
na divadelní představení

V sobotu 31. ledna 2015 před 14hodinou, v sále KD,
zazněly prví tóny, jenž dávaly tušit, že maškarní bál začíná.
Předseda kulturní komise Roman Petružela, měl plné ruce i plnou
pusu práce. Moderoval, pouštěl hudbu, uváděl a hodnotil výsledky
soutěží. Sněhulák, Čertice, Mexičan a Kovbojka byli jeho pravou
rukou. Vše připravili k soutěžím a odměňovali děti.
Sál kulturního domu byl zaplněn maskami dětí, kterým
nechyběla chuť soutěžit. Po úvodním interview děti stavěly komín
z kostek a malovaly sněhuláka podle předlohy. Po prvních
soutěžích nastal čas prodeje losů a vyzvednutí cen. O bohatou
tombolu se postarala p. Blanka Drdová, bývalé členky kulturní
komise Míša Urbanová a Anežka Burová a také bývalí žáci ZŠ.
Děkujeme všem, kteří ochotně pomohli.
Kulturní komise také děkuje všem sponzorům za věcné
dárky i peněžní příspěvky. Bez těchto mecenášů by tato tradiční
akce mohla jen stěží proběhnout. Děkujeme!! Děkujeme také
žákům 9.tř. ZŠ ve Vidči, kteří pomáhali vybírat dobrovolné
vstupné, prodávali losy a obsluhovali šatnu. Velké poděkování
patří také panu Vladimíru Fabiánovi, který každým rokem věnuje
svůj volný čas, aby pomohl při zdobení sálu.
Po rozdání tomboly se pokračovalo v soutěžích. Děti,
a ne jen ony, si zahrály košíkovou, tančilo se pod tyčí, která se
díky šikovným asistentům snižovala tak, až tanec připomínal spíše
bojovou hru. Tančilo se také podle sněhuláka, kterému patří veliké
poděkování za pomoc. Před poslední soutěží „Židličková“, bylo
potřeba posbírat z parketu barevné papírové konfety. Vyhrál ten,
kdo měl před sebou největší hromady. Soutěž „Židličková“ měla
dvě výherkyně, které ve stejný okamžik dosedly na jednu židli.
Rodiče s dětmi odcházeli spokojeni a s úsměvem na tváři, což je
tou největší odměnou pro pořadatele.
Zdeňka Holišová

Zavedená a stabilní společnost COBBLER s.r.o.
hledá pracovníka na pozici:
Pracovník dřevovýroby – třídění materiálu
Požadujeme:

„TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ANEB…
JE TO V PYTLI“
Příběh plný humorných záměn i dramatických zvratů. Mladí
manželé očekávají pracovnici z úřadu pro adopci děti, která má
rozhodnout o jejich dalším osudu. Postupně musí čelit problémům
a komplikacím, které mají na svědomí Dick a Harry se svými
„geniálními nápady“, jak pomoci velkému bratrovi Tomovi.

7. března 2015 v 16 hodin v KD ve Vidči
cena vstupenky 80Kč
Předprodej vstupenek v knihovně u p. Boženky Zajícové (středa
od 12:00 – 17:00 hod., pátek od 12:00 – 17:00 hod.).
Tel. knihovna: 572 157 102. Číslo vstupenky se shoduje s číslem
místenky.
Vstupenky bude možné zakoupit i v sobotu 7. 3. 2015
před divadelním představením v KD.

-

-

manuální zručnost, pracovní náplní je třídění
drobných výřezů dřeva a jejich příprava k dalšímu
strojnímu zpracování
dobrou pracovní morálku, spolehlivost a pečlivost - při
třídění je nutné se rychle a správně rozhodovat a při
ukládání přířezků je nutné pracovat dostatečně rychle
a obratně
dobrý zdravotní stav – práce je opakující se
a náročnější na záda
práce je vhodnější pro ženy
třísměnný provoz

Místo výkonu práce:
- Dřevovýroba Vidče 447, 756 53
- práce v zastřešených a temperovaných dílnách
Nabízíme:
Práci u zavedené firmy s tradicí 23 let
5 týdnů dovolené
Nástup možný ihned
Kontakt:
Ing. Tomáš Melichařík, vedoucí Dřevovýroby
tel.: 777 790 061, 571 657 020
e-mail: melicharik@cobbler.cz
Žádáme zaslat e-mailem či poštou životopis
do 10. 3. 2015.
Bližší informace i na www.cobbler.cz/kariera
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ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIDČI VYHLAŠUJE
NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SE USKUTEČNÍ
24. 3. 2015 V MATEŘSKÉ ŠKOLE od 9.00 – 15.00 hodin
PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDLOŽÍ
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE TAKÉ RODNÝ LIST DÍTĚTE A POTVRZENÍ LÉKAŘE O TOM,
ŽE SE DÍTĚ PODROBILO STANOVENÉMU PRAVIDELNÉMU OČKOVÁNÍ.
ŽÁDOSTI A FORMULÁŘ K LÉKAŘI JE NUTNO SI VYZVEDNOUT
BĚHEM MĚSÍCE února v mateřské škole!
ŘEDITELKA MŠ, Crhová Hana

Leden je měsíc sáňkování, zápisu, sauny a karnevalů
Měsíc leden byl pro děti z MŠ Vidče letos většinou
měsícem bezstarostného sáňkování a radovánek. 27.1. byl ale
dnem vážným a důležitým. Předškoláčci šli totiž k zápisu.
Nervozita panovala nejen na tvářích dětí, ale hlavně i rodičů...” On
má umět zavázat tkaničku?“ V dnešní době suchých zipů je
požadavek zavázaní tkaničky téměř šokující... školáčci ale vše
zvládli pěkně.
Leden je taky studeným měsícem, kdy si člověk rád
zahřeje tělíčko v sauně. Školkáčci se chodí otužovat pravidelně
jedenkrát týdně.
V neposlední řadě je leden měsíc Karnevalů a veselí. Jak
proběhl Karneval v MŠ zapsala paní učitelka Jitka Kadlubiecová.

Krásné masky pojďte dál, ve školce
bude karneval!
Haló, pane Karnevale račte dále, račte dále.. Takové
nápisy na plakátech ve školce upozorňovaly, že se maškarní rej
blíží. Dobrou masopustní náladu hned v pondělí nám vytvořila
naše paní uklízečka Eva Burová, která všem ve školce vysmažila
bavorské vdolečky. Mňam!
Děti se na karneval předem připravovaly. Vykreslovaly
masky, pomohly p.učitelce při výzdobě tříd. A hlavně se těšily.
Fantazie rozvíjela představy, jaká budu princezna, vodník,
čaroděj…?
V úterý 3.2. přicházely do tříd jen pohádkové postavy.
I paní učitelky byly k nepoznání. Ráno naše malé pohádkové
bytosti kouzlily obrázky. Za asistence p. Uhlířové Ivety
a Kubáňové Lenky z V. Meziřičí a p. učitelek, si děti vysypávaly
z barevného písku obrázek mandaly. Měly radost a moc se jim
práce líbila. Zvládli to i ti nejmenší!
O karnevalový program se postaral Pepino Prcek. Děti
ze třídy Berušek sledovaly, jak se takový klaun líčí a strojí.
Proběhlo spoustu soutěží a tanečků a bylo veselo. Za odměnu
dostaly děti od Pepina z nafukovacích tvarovacích balonků, to co
si přály (srdíčko, meč, zvířátko). Odpoledne si děti ze školky
odnášely nejen veselé prožitky, ale také plné ruce dárečků.
Pavlína Parks

Vyhodnocení plastů 1. pololetí 2014/2015
1. třída
1. VACULÍN Teodor
2. OBROUČKOVÁ Nicol
3. DRDOVÁ Sára
4. VANDUCH Pavel
5. NERÁD Adrián
6. DUDA Matouš
HURTÍKOVÁ Denisa
CELKEM:

2. třída
1.065 ks
900 ks
747 ks
425 ks
220 ks
100 ks
100 ks
3.557 ks

1. RANDÝSEK Václav
2. VANÍČEK David
3. PASTOR Marek
4. FŮSEK Nikolas
5. PETRUŽELA Adam
6. BITALA David
7. KOČÍB Jakub
8. KRAMOLIŠOVÁ Andrea
9. JURČOVÁ Veronika
10. KŘENEK Robert
11. FOJTÍK Dominik
12. SMĚTÁK Toník

5.000 ks
3.614 ks
2.580 ks
2.475 ks
2.220 ks
1.710 ks
1.640 ks
1.490 ks
1.422 ks
1.410 ks
1.400 ks
1.000 ks

13. MINARČÍKOVÁ Tereza 620 ks
14. MERTOVÁ Eva
560 ks
15. MANDULOVI
544 ks
16. VANDUCH Radek
425 ks
17. GOLÁŇ Jakub
405 ks
18. RANDÝSEK Matěj
365 ks
19. VAJTEROVÁ Ester
300 ks
MIČKAL Tadeáš
300 ks
20. CÁBOVÁ Klára
250 ks
21. PAVELOVÁ Kristýna
170 ks
22. MALÉŘ Patrik
50 ks
CELKEM
29.950 ks
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