Informace obecního úřadu
Poděkování
V době od 1. do 3. května probíhala v kulturním domě
výstava lidové tvořivosti a rukodělných prací. Chtěli bychom
na tomto místě poděkovat všem, kteří zapůjčili své výrobky a díla
a ukázali tak, kolik zručných a nadaných lidí v naší obci žije.
Rovněž bychom chtěli poděkovat všem organizátorům této akce,
zejména pak paní Jiřině Fabiánové, Zdence Holišové a Blance
Drdové za trpělivou a časově náročnou práci. Působivý výsledek
jejich snažení jistě ocenilo mnoho návštěvníků, kteří si našli cestu
do kulturního domu.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 6 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 8. 4. 2015
43/2015 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
44/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 5/2015 ze dne 11.3.2015. Všechny úkoly byly
splněny.
45/2015 Rada obce Vidče schvaluje Nájemní smlouvu
na pozemek v majetku obce Vidče p.č. 1063/1, p.č. 589
a Nájemní smlouvu na část pozemku v majetku obce Vidče
p.č. 570. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Vidče. Rada obce
Vidče zároveň pověřuje starostu obce nájemní smlouvy
podepsat.
46/2015 Rada obce Vidče projednala a schvaluje pachtovní
smlouvu na pozemek v majetku obce p.č. 442/2 v k.ú. obce
Vidče a pověřuje starostu obce pachtovní smlouvu podepsat.
47/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila řádnou účetní
závěrku ZŠ a rozdělení HV za rok 2014 do rezervního fondu.

48/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila řádnou účetní
závěrku MŠ a rozdělení HV za rok 2014 do rezervního fondu.
49/2015 Rada obce Vidče bere na vědomí podání žádosti
na doplnění herních prvků do zahrady MŠ z Operačního
programu SFŽP.
50/2015 Rada obce Vidče schvaluje Dohodu o provedení práce
s kronikářkou a pověřuje starostu obce Dohodu podepsat.
51/2015 Rada obce Vidče projednala a odsouhlasila jednorázový
příspěvek na zájezd do Osvětimi k příležitosti osvobození naší
obce.
52/2015 Rada obce Vidče projednala a souhlasí s nabídkou firmy
REPO na opravu herních prvků a výměnu rozbité houpačky
na dětském hřišti.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce dne 28. 4. 2015
44/2015 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
4. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Ing. Karel Malík, paní Kateřina Němcová a ověřovatelé zápisu
Mgr. Lumír Ondřej a Václav Vičan, zapisovatelkou byla určena
paní Eva Kramolišová.
45/2015 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
5. 2. 2015.
46/2015 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 3.–4. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
47/2015 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu předsedy
kontrolního výboru Bc. Miroslava Chumchala o činnosti výboru
mezi 3.–4. zasedáním ZO.
48/2015 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. čtvrtletí roku 2015 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 3. 2015.
49/2015 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce za rok 2015 dle
přílohy.
50/2015 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, schvaluje účetní
závěrku obce Vidče za rok 2014.
51/2015 ZO Vidče v souladu s § 43 písm.a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
souhlasí po projednání se závěrečným účtem obce Vidče za rok
2014 bez výhrad.
52/2015 2014 ZO Vidče bere na vědomí zprávu inventarizační
komise o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2014.
53/2015 ZO Vidče zamítlo žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p.č. 2824/2 (ost. plocha, ost. komunikace).
54/2015 ZO Vidče projednalo žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p.č. 2823/2 (ost. plocha, ost. komunikace). ZO
v této věci nerozhodlo.

55/2015 ZO Vidče schvaluje žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p.č. 2771/6 (ost. plocha, ost. komunikace) a části
pozemku v majetku obce p.č. 185 (ost. plocha, neplodná půda)
a pověřuje starostu obce záměr prodeje zveřejnit na úřední desce.
56/2015 ZO Vidče po projednání schvaluje směnu části pozemku
v majetku obce p.č. 1576/3(orná půda) o výměře 77 m 2, za část
pozemku v majetku A.a R. P. p.č. 1576/20 o výměře 77 m2
a pověřuje starostu obce přípravou směnné smlouvy.
57/2015 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní smlouvu,
na základě které obec Vidče prodává a L.P. kupuje pozemek
p.č. 2774/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 26 m 2
za vzájemně dohodnutou cenu 80,- Kč/m2 a pověřuje starostu
obce kupní smlouvu podepsat.
58/2015 ZO Vidče schvaluje smlouvu O uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IP-12-8017047 uzavřenou mezi obcí Vidče a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., zastoupenou spol. ARPEX MORAVA s.r.o.,
týkající se uložení zemní kabelové přípojky AYKY 4x16
do pozemku v majetku obce p. č. 1479/4 (ost. plocha, ost.
komunikace) a do pozemku v majetku obce p. č. 1480 (ost.
plocha, manipulační plocha). ZO pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
59/2015 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje v souladu s § 84,
odst. 2 písm. n) a u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a novelou nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ze dne 16. 3. 2015, navýšení odměn neuvolněným

členům zastupitelstva.
60/2015 ZO Vidče v souladu § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 „O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Vidče.“, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2009
„O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Vidče.“ ze dne 22. 10. 2009.
61/2015 ZO Vidče schvaluje zrušení pojistné smlouvy
č.004778018 uzavřené s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.
se sídlem v Praze 2, Římská 45, a pověřuje starostu obce připravit
do příštího zasedání ZO novou pojistnou smlouvu s Kooperativa
pojišťovnou a.s.
62/2014 ZO Vidče dle § 84 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů deleguje starostu obce
Vidče jako zástupce obce na jednání valné hromady spol.
Valašská vodohospodářská a. s. Vsetín, konané dne 4. 6. 2015.
Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.
63/2015 ZO Vidče souhlasí v souladu s § 84 odst. 2 písm. e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se
zrušením stávajících stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení
Mikroregion Rožnovsko ze dne 21. 10. 2002 a schvaluje znění
nových stanov Sdružení Mikroregion Rožnovsko, které jsou
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Blahopřání
Milá maminko,
krásných květů plnou náruč k narozeninám Ti chceme dát,
moře lásky, moře zdraví, moře štěstí a božího požehnání k tomu přát.
Dne 29. 5. oslaví své 70. narozeniny naše maminka, babička, paní Františka Pečivová.
Děkujeme za lásku a obětavost a ještě jednou všechno nejlepší k životnímu jubileu
přeje manžel a děti s rodinami

Výstava rukodělných prací aneb „ … ten dělá to a ten zas tohle.“
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Je známo, že některé události se stávají z náhlého
popudu, narážkou mezi řečí nebo i z recese. Nevím, do které
kategorie lze zařadit nápad uskutečnit ve Vidči výstavu
rukodělných prací našich občanů, ale vím, že vznikl jakousi
poznámkou, že ve Vidči se nedělají jarmarky a ani tu nebyla už
léta žádná výstava a lidé že o sobě moc nevědí. Vyslovila ji paní
Jiřina Fabiánová, a to jen tak náhodou před několika lidmi
z Kulturní komise Rady obce Vidče.
Děvčatům to začalo vrtat v hlavě a nakonec se spojily
dámy Blanka Drdová, Zdeňka Holišová a již zmíněná Jiřina
Fabiánová a pustily se do nelehkého úkolu uspořádat výstavu
rukodělných prací. Na výzvu začali občané přinášet různorodé
výrobky i umělecká dílka, kterým se věnují jako životním
koníčkům nebo proto, že leccos umějí a je to potřeba, protože už
to nikdo nedělá, či jen tak, že si třeba v zimě touto zálibou krátí
čas. Ne všichni se chtěli pochlubit sami. Mnoho jich dámy
oslovily a oni ochotně svou tvořivostí na výstavu přispěli.
Tak se začalo pomalu rýsovat, kolik exponátů
na výstavě bude a jak se umístí. Je pravdou, že zkušenosti
s výstavami měla pouze paní Fabiánová, která ve svém povolání
byla mnohokrát kurátorkou různých výstav, a proto se dámy
spolehly na její zkušenosti. Ovšem i pro ni to byl oříšek
k rozlousknutí, neboť tolik rozmanitých věcí bylo třeba citlivě
umístit a všechny tři dámy se těch deset dní, co výstavu
připravovaly, nejedenkrát pořádně zapotily. Výsledek si mohli
diváci prohlédnout od 30. dubna do 3. května. Ostatní členové
kulturní komise pomohli zase jinak – třeba obstaráním panelů,
službami v době výstavy, při občerstvení apod.
Výstava se otevřela neoficiálně už 30. dubna pro školní
mládež. Organizátoři připravili i ukázky rukodělné činnosti
naživo. Pozvali bývalou paní ředitelku školy Helenu Faltusovou,
aby ukázala dětem, jak se paličkuje krajka. Dětem se předvedlo,
jak se vyšívá, či jak se plete rukáv a není k tomu třeba jehlice
a další ukázky. Je třeba podotknout, že děti to sledovaly se
stejným zájmem, jako si hrály s vychytávkami v sekci dětských
hraček či v pestrém světě. Snad se některé pomamí či potatí

a za pár let si udělají svoji výstavu.
Oficiální zahájení výstavy proběhlo 1. května, kdy
diváky přivítal předseda kulturní komise Roman Petružela
a pozval je nejen k prohlídce exponátů, ale i k malému
občerstvení, které se podávalo zdarma. Nikdo neodmítl štamprlku
slivovice, decku vína či jiné tekutiny a po minivdolečkách paní
Smutkové se jen zaprášilo.
Lidé stále přicházeli a organizátoři jásali, že práce
a doba, kterou přípravě výstavy věnovali, nebyla marná. Většina
diváků byla překvapena, kolik lidí se v obci zabývá rukodělnými
pracemi a mnozí přiznali, že o někom to ani netušili. Své dojmy
zapsali do návštěvní knihy, která mluví za vše. Výstava trvala až
do neděle a navštívilo ji přes 300 dospělých, a to nejen z Vidče,
ale i z okolí. K tomu je třeba přičíst i školní mládež z MŠ a ZŠ.
Co bylo možné na výstavě vidět, popíši pro ty, co
výstavu za čtyři dny „nestihli.“ Ve vestibulu to byly práce dětí ZŠ,
v sále kulturního domu keramika, ukázky doplňků pro krásu žen –
šperky, šátky, paličkované doplňky apod. Papírové ozdoby
a přání, obrazy vyšívané, akvarely, oleje aj, vyšívání, paličkování,
řezbářské práce, výrobky z vosku, práce z kovu, dřevěné hračky
a výrobky, tradiční velikonoční vajíčka zdobená různými
technikami, výrobky z proutí, háčkované a necované krajky
a další. Mnoho exponátů bylo také od těch, kteří už nežijí, ale
rodiny uchovávají z piety jejich dílo. Pořadatelé sdělili, že
vystavovalo 80 občanů, a to ještě nejsou zdaleka všichni Vidčané,
kteří se ve volné chvíli věnují takové bohulibé činnosti.
Na výstavě nechyběl ani koutek, kde bylo možno vniknout
do historie obce i regionu. Exponáty zapůjčila paní Jiřina
Fabiánová, autorka některých z nich.
Výstava sklidila zasloužený úspěch a je třeba pochválit
všechny, kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli. Kulturní
komisi děkuji neskromně jménem spokojených návštěvníků
za uskutečnění nesnadné, ale výjimečné akce. A určitě není
poslední – doufám a věřím.
Marcela Švajdová

Duben v základní škole
V tomto měsíci projednala pedagogická rada chování
a prospěch žáků za 3. čtvrtletí a blíže se pak mohli rodiče
informovat na společných třídních schůzkách rodičů a dětí v první
a druhé třídě 21. dubna a na konzultacích 23. dubna.
Především žáci prvního stupně se věnovali sportovním
aktivitám. Malí sportovci reprezentovali naši školu v okrskových
kolech ve vybíjené dívek a chlapců (14. a 15. dubna) a Mc Donald
´s cupu (27. a 29. dubna). Chlapci 4. a 5. třídy získali v okresním
kole vybíjené 2. místo, malí fotbalisté a fotbalistky ze 4. a 5. třídy
svůj okrskový turnaj vyhráli a postupují do okresního kola, které
se bude konat v květnu.
Rovněž žáci 8. a 9. třídy postoupili do okresního kola,
tentokrát ve volejbale. Okresní kolo se konalo v Hovězí, naši
chlapci obsadili 4. místo. Zúčastnili se také turnaje v minikopané
v Rožnově pod Radhoštěm.
Nové poznatky získávají
děti při společných exkurzích.
20. dubna se konala exkurze páťáků
a osmáků do Ostravy. Navštívili
MINIUNI (svět miniatur) a areál
Světa
techniky
v Dolních
Vítkovicích. Tady si prohlédli tři
expozice – Svět civilizace, Svět
přírody a Svět vědy a objevů.
Základní informace a zajímavosti
o Indii si 21. dubna poslechli
sedmáci a osmáci v rožnovském
kině. 28. dubna se uskutečnila
exkurze žáků 9. třídy, jejím cílem
byl nacistický vyhlazovací tábor
v Osvětimi, dále pak Krakov a jeho
největší pamětihodnost – hrad

Wawel.
Dvou výchovných koncertů se zúčastnili prvňáčci,
druhý, nazvaný „Dobrou chuť s písničkou“ s nimi vyslechli
v Rožnově pod Radhoštěm i žáci druhé třídy.
Okresního kola Matematické olympiády se zúčastnilo
pět žáků šesté a sedmé třídy, čtyři z nich se stali úspěšnými
řešiteli.
V dubnu se také uskutečnilo pilotní testování žáků
devátých tříd odcházejících na střední školy. Tohoto testování se
zúčastnili žáci deváté třídy a dva žáci páté třídy, kteří se hlásí
na víceleté gymnázium.
Poté, co skončil plavecký výcvik žáků třetí a čtvrté třídy,
začali zdokonalovat své plavecké schopnosti prvňáčci a druháčci.
Vydali jsme 31. číslo časopisu „Kamarád“, které si
můžete prohlédnout na www.vidce.cz v sekci „Základní škola“.
V závěru měsíce jsme si všichni prohlédli výstavku
ručních prací šikovných lidí z Vidče, všem se nám velmi
líbila.
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Mateřská škola
Městská policie zasahovala v Mateřské škole ve Vidči?
Ve středu 15. dubna, se ozvala u mateřské školy
siréna… Že by se něco dělo? Policejní auto blikalo a houkalo, ale
ne na zloděje, ale jen pro potěšení očí dětí v mateřské škole.
Požádali jsme městskou policii v Rožnově pod Radhoštěm, aby
nás navštívili a udělali dětem i rodičům přednášku o jejich práci
a významu jejich práce pro lidi a svět kolem nás. Přijel nás
navštívit sám pan ředitel Aleš Pilař, který byl nedávno zvolen
do své funkce, svou práci bere velmi zodpovedně a má velmi
lidský přistup k problemům a požadavkům lidí. Že si na nás a naše
nejmenší občánky udělal čas, za to mu moc děkujeme.
Nejprve ukázal dětem veškerou výzbroj a potřebné věci
k jejich práci. Jednotky maji nově vybavený vůz. Dětem vyjasnil,
že udržují klid a pořádek, že pomáhají nejen lidem, ale v péči jsou
i zvířata - městský útulek v Rožnově. Nejvíce samozřejmě
vždycky baví děti ukázka “jak se zatýká zloděj.” Pan Aleš si
vybere z řad dobrovolníků, kterých je vždycky plno. Děti si mohly
vyzkoušet bouchat obuškem do plastového štítu, který má velkou
odolnost proti velkým ranám. Vidět tyto ukázky nebylo přínosné
jen pro děti, ale i pro rodiče, kteří si to přišli také vyslechnout,
jelikož se beseda konala v odpoledních hodinách.
Dětem se pan ředitel věnoval s chutí a trpělivostí,
ostatně nebylo to poprvé, co dobrovolně přijel k nám do mateřské
školy trávit čas s dětmi. Vloni uspořádal tvůrčí dílničku a umožnil
dětem postavit si budky pro ptáčky. Poté za náma přijel do školy
v přírodě a postavil dětem lanovou dráhu na procvičování
obratnosti a užívání si hodně legrace.
Na závěr si děti zopakovaly, jak se zachovat v tísňové
situaci, jaké číslo se volá a jaké informace potřebuje policie vědet.
Také, že je důležité znát své jméno a adresu a co se například
dělá, když se ztratím, že najdu pana strážníka a ten mi pomůže.
Děti dostaly reflexní Smolíky - placky, nebo přívěšky. Beseda se
líbíla nejen klukům ale i holčičkám.
A jaké dojmy měl z besedy pan ředitel? Neváhala jsem
a trošku ho vyzpovídala:
Pracujete s dětma už dlouho. Myslíte že to s nimi už umíte?
Práce s dětma je neuvěřitelný tréning. I po letech praxe instruktora
před nejmenší děti předstupuju s obrovským respektem.
S dospělými to bývá mnohdy snadnější. U dětí vždy přemýšlím,

jak správně uchopit jejich nevyčerpatelný zdroj energie. Dále jak
upoutat jejich pozornost a udržet ji. Zdlouhavá vyprávění
a vysvětlování, to není nic pro ně. Člověk pak musí umět to
podstatné říct jednoduše a stručně. Zkrátka opravdu tréning.
Z čeho mají děti největší radost?
Největší radost mají samozřejmě z úspěchu a pochvaly.
A překonání sama sebe. Je to krásně vidět na lanových drahách,
které pro děti dělávám. Když se prckovi, od kterého to nikdo
nečeká podaří zdolat nějakou těžkou překážku, je cítit jak sám
v sobě povyrostl. Není to taková ta krátká radost za jeden bod
v nějaké hře. Je to ten hluboký pocit "zvládnul jsem to". Myslím,
že je to dobrý základ pro zdolávání překážek v životě.
Co děti při Vašich přednáškách nejvíce zajímá?
Otázek je tolik kolik dětí :-). Někdy mě překvapuje posun v úrovni
otázek. Žijeme v technologické a informační době a na dětech je
to znát. Nicméně stejně děti nejvíce zajímá pořád ten zážitek.
Můžete jim o vybavení policisty vyprávět kolik chtete, ale
možnost uchopit ten předmět do ruky je prostě zážitek. A může to
být i prostá svítilna nebo vysílačka.
Myslíte, že je přínosné dělat besedu pro tak malé děti?
Kdybych o tom nebyl přesvědčený nedělal bych to. Uchopit
moment, kdy se u dětí rozvíjejí postoje je zásadní. Policista má být
vnímán jako někdo, na koho se s důvěrou obrací člověk v nouzi.
Tady se přiznám, že trochu závidím kolegům hasičům, jak mají
propracovaný systém práce s dětmi. Od nejmladších dětí
po mládež je dokáží zapojit do "požárního sportu". Je to úžasná
prevence a smysluplná náplň volného času. V rámci policejní
práce jsou takovéto aktivity spíše vyjímky než pravidlo, ale díky
i za ně. Myslím, že nejen povídání, ale i praktické záležitosti, jako
třeba zmíněné lanové dráhy a jiné, upevňují ty správné postojové
hodnoty. Nekrást, nešidit, neubližovat slabším, ale naopak jim
pomáhat. Nebýt netečný ke zlu, ale mít kuráž se mu postavit. To
vše může znít jako klišé, ale je to právě to, co každý normální
člověk potřebuje k životu ve společnosti. Pokud proto můžu něco
udělat, třeba povídáním pro malé děti, bude to pro mne mít
influence vždy.
Za rozhovor a návštěvu děkuje MŠ Vidče
Zapsala: Pavlína Parks

Den matek - Berušky a maminky
Třída berušek z MŠ oslavila 6. 5. svátek matek. Maminky přišly odpoledne si na chvíli odpočinout a strávit příjemný čas jen se svými
dětmi. Okamžiky, kdy se zapomíná na běžné starosti a vnímá jen křehká duše dítěte. Uvědomění si krátkého času, kdy maminky a děti
mají k sobě tak intenzivně, něžně a neopakovatelně blízko. Děti svým maminkám popřály písničkami, tanečky i hrami, které se
v průběhu roku naučily. Dáreček, který si vytvořily a velkou pusu k tomu. Všem maminkám přejeme hodně trpělivosti a pochopení
pro své děti.
Jitka Kadlubiecová
Fotografie z akcí MŠ můžete najít na webových stránkách http://msvidce.cz/fotoalbum.

Den Země

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava, montáž, demontáž, podlážky 100 cm.
Nájem 30 dnů ZDARMA.
Tel. 777 261 833

Týden od 20. - 25. dubna byl pro naše děti ve školce plný akcí
a nových poznatků, neboť jsme slavili Den Země. Na té naší zemi,
co tu vlastně máme? Děti namalovaly klovatinou velkou
zeměkouli, ke které dolepovaly obrázky s přírodní tématikou.
Nejčastěji to byly právě obrázky zvířátek. A tak jsme dětem
zorganizovali návštěvu kozí farmy. Ráno nás autobus dovezl
do Hážovic a při spatření prvních dřevěných ohrad děti volaly
,,vystupovat''! Samozřejmě byly tuze zvědavé, některé živou kozu
ještě neviděly. Paní farmářka nás provedla celým areálem. Děti
pomáhaly při vyhánění stáda na pastvu, krmily kozy šťavnatými
listy májíčků. Viděly kozlátka třídenní i hodinu po narození, jak
pijí mlíčko. Se zájmem sledovaly dojení. Kdo chtěl, mohl mléko
i sýr ochutnat. K našemu překvapení si ještě přidávaly. Výlet jsme
obohatili ještě zastávkou u chovných rybníků na Dolních
pasekách. Kdo miluje vodu, byl ve svém živlu. V jiskřivě čisté
vodě děti pozorovaly ryby různých velikostí, a také se nám
poštěstilo vylákat z úkrytu pravou ,,zlatou rybku''. Děti se
pohybovaly tiše a opatrně, neboť rybníky opravdu nejsou
ke koupání. Své zážitky druhý den přenesly na papír. Není těžké
uhádnout, co kreslily nejčastěji - přece kůzlátka.
Zapsala Jana Martinková
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100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (3)
Místo pro stavbu. Základní kámen.
Místo pro stavbu kostela
Zásadou je vždy postavit chrám na vyvýšeném místě. Původní
záměr byl postavit chrám na fojtově louce, aby kostel se školou
a fojtstvím vytvořil jakési náměstí ve středu obce. Viz ilustrační
obrázek.

Fojtství vlevo (dnes hospoda u „Hanáčků“ a původní budova
škola vpravo.
Ale podmínky pro stavbu na vyhlédnutém místě byly obtížné.
Nakonec bylo vybráno místo, kde stojí kostel dnes. Původně tam
stávala dřevěná chalupa, která patřila velkostatku rožnovskému.
Jeho majitelem byl baron Armin Popper z Podhradí. Zakoupit
pozemek do vlastnictví Jednoty se podařilo až po úpadku
velkostatku, kdy o dva roky později 7. července 1910 proběhla
v Brně veřejná dražba. Kromě toho byla vykoupena i zahrada
Josefa Hyži, která sousedila s pozemkem.

Základní kámen
Svěcení základního stavebního kamene bylo naplánováno na den
8. listopadu 1908. Již s předstihem zažádal farní úřad Zubří,
pod jehož duchovní správu Vidče patřilo, o konzistorní svolení.
To však arcipastýř Dr. František Bauer odmítl udělit. „Akt
benefikace žádá vykopané a určené základy“ stálo
ve zdůvodňujícím listu. Skutečností bylo, že nebyly nejen
vykopány základy, ale nebyly ani plány na stavbu kostela.
Zbývala jediná možnost, rozjet se za arcipastýřem osobně.
Kardinál Dr. Bauer sice osobně pátera Pozbyla i nadučitele
Kašlíka přijal, ale trval na svém. Bez plánů nemůže svolení vydat.
Oba se však nechtěli vzdát.
Rovnou v Olomouci zašli
za architektem Wintrem a vyprosili na něm plány kostela
z Ostrožské Lhoty. Ty předložili v kardinálově residenci se
slibem, že podle nich budou kostel dle možnosti stavět. Kardinál
váhal, ale na přímluvu důstojného pana ceremoniáře
Dr. Ehemanna svolení ke svěcení základního kamene nakonec
udělil. V den 8. listopadu 1908 byl na místě nynějšího chrámu
postaven přenosný oltář. Na něm byla sloužena polní mše svatá.
Možná více celou situaci dokreslí dobový tisk:

Citujme „Noviny z pod Radhoště ze dne 14. listopadu 1908, které
v rubrice „Zprávy z kraje“ popsaly událost následovně:
V neděli 8.listopadu 1908 byli jsme svědky vzácné a tklivé
slavnosti posvěcení základního kamene pro nový chrám Páně
ve Vidči, který má býti postaven ku poctě 60letého panování Jeho
Veličenstva Františka Josefa I. Slavnosti občané z okolních osad
zůčastnili se a v průvodech. Veškeré funkce slavnosti s ochotou
vykonal vldp. Děkan P. František Gilling z Val. Meziříčí
za asistence kněží z okolí, totiž dpp P.K.Řezníčka ze Zubří, P. Jos.
Harny, faráře z Velké Bystřice (*dnes Valašské Bystřice),
P. Rudolfa Sgmunda a P.Al. Pozbyla, kooperatorů ze Zubří.
Po slavnostním kázání byl svěcen kamen základní, posvěceny
základy. Ku cti slávě Boží byla sloužena mše sv.. Byla to první
mše sv. ve Vidči konána, co Vidče snad Vidčem stojí. Slavnosti
tklivé mimo mnohé vzácné přátele a příznivce účastnili se osobně
p.c.k. okresní hejtman Karel Veliš z Val. Meziříčí a pan V. Štancl,
starosta a revírník z Velké Bystřice, pan nadučitel K. Zvihan
a slečna Sobrová, učitelka ze Zubří, pan nadučitel Polanský
a p. správce školy J. Piš z Dolní Bečvy, p. nadučitel Paška
z Vigantic a všichni pp. Členové učitelstva z Vidče. Slavnost
zahájil tklivými slovy horlivý a obětavý p. nadučitel videčský
Hynek Kašlík, který je duší celého podniku vznešeného, jehožto
obětavosti a obratnosti se také , doufejme, podaří, aby v brzku
na místě základního kamene k obloze nebeské vznášel s krásný
chrám, který bude občanům videčským odměnou za jejich oběti
a obtíže, které museli dosud snášeti postrádajíce chrámu Páně.
Ovšem dosavadní těžce nastřádané příspěvky nestačí daleko
na úplné zařízení duchovní správy a vystavění kostela, ale pevně
doufáme, že celá naše křesťanská lidumilná veřejná, až zaklepeme
na dobročinné srdce její, že i této chudičké horské valašské obci
Vidči dle možností štědře nějaký příspěvek věnuje. Při slavnosti
samé sebrala děvčata a mládenci videčtí na 120 K na křížovou
budoucí cestu na kámen základní složeno
bylo pro nový chrám 122 korun. – Doufejme
pevně, že milostivý Bůh mnoho ještě štědrých
dobrodinců vzbudí nám. Pan poslanec
Kadlčák a vdůstp. Probošt Dr. Stojan
a mnozí kněží, nemohouce se zůčastniti
poslali nejupřímnější přání ku splnění
podniku vznešeného.
Tolik citace. V poledne, na závěr slavnosti,
byli vzácní hosté pohoštěni v místní škole.
Na obrázku je základní kámen dole
za misijním křížem.

Pozvánka

na DĚTSKÝ DEN
V PÁTEK 5. 6. 2015 OD 16. HOD. NA LOUCE U HŘBITOVA
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY,
SOUTĚŽÍ A HER S POHÁDKOVÝMI BYTOSTMI

PŘIJĎTE SI S NÁMI UŽÍT
TĚŠÍ SE POŘADATELÉ
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Pracovník Dřevovýroby
– řidič vysokozdvižného vozíku

Zavedená a stabilní společnost COBBLER s.r.o.
hledá pracovníky na pozice:
Pracovník Dřevovýroby – třídění materiálu
Požadujeme:
- 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

Požadujeme:
- oprávnění na řízení VZV
- dobrá pracovní morálka
- dobrý zdravotní stav
- 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 31. 5. 2015. Bližší informace na www.cobbler.cz/kariera

Květen v knihovně

Na první květnovou středu připravila místní knihovna
otevření “Perlového krámku“ pro účastníky celoroční dětské
čtenářské soutěže „ Lovci perel“. Krámek to není jen tak

ledajaký. Má otevřeno vždy první středu v měsíci a nakupuje se
v něm jen za kouzelné Moriony. Že jste ještě o kouzelných
Morionech neslyšeli? Vy možná ne, ale „lovci„ už ano. Nejenže
o nich slyšeli, ale už mnozí z nich jsou jejich vlastníky. Získali je
a budou i nadále získávat za své odpovědi na nepovinné soutěžní
otázky, případně i za nakreslené doprovodné obrázky. A co si
za ně dá nakoupit? Různé drobnosti - omalovánky, tužky, hračky,
přívěsky, placky, náramky, čepice, apod. Někteří luštitelé už
krámek navštívili, nějaké Moriony v něm už také utratili. A ti, co
si je ušetřili, se mohou těšit zas na další první středu v měsíci.
Bude to středa 3. června 2015, kdy se „Perlový krámek“ opět
otevře a oni jej budou moci navštívit.
Na závěr ještě jedno upozornění pro všechny čtenáře:
v pátek 22. června 2015 bude knihovna z osobních důvodů
uzavřena. Děkuji za pochopení.
Božena Zajícová

Informace oddílu odbíjené TJ Sokol Střítež
Za oddíl odbíjené TJ Sokol Střítež v soutěžním období
2014/2015 v krajské soutěži Zlínského kraje, hrály dvě družstva
mládeže – kadetky a juniorky. Obě tyto družstva v tomto období
hrály i krajský pohár mládeže v dané kategorii. Soutěže byly
zahájeny v říjnu 2014 a byly ukončeny posledními zápasy
v březnu 2015. Bohužel na začátku soutěže ukončily svoji
hráčskou činnost 3 hráčky družstva kadetek a tak jsme celou
soutěž hrály jen se 4 kadetkami – Petrou Melichaříkovou, Evou
Petruželou, Bárou Škařupovou, Dájou Hladkou, a 3 žačkami –
Adélou Stodůlkovou, Klárou Hajdovou, Kájou Hajdovou, což
vzhledem k délce soutěže a počtu zápasů, bylo hráčsky někdy
značně náročné. Po skončení celé sezóny skončily naše kadetky
na 3. místě, pouze 1 bod za druhým Uherským Brodem, vítězem
této soutěže se stalo družstvo Uherského Hradiště. Družstvo
juniorek, které je tvořeno hráčkami družstva kadetek posílené
pouze 1 hráčkou juniorského věku - Terkou Mičkalovou, obsadilo
v krajské soutěži 5 místo. V pohárové soutěži juniorek jsme se
umístili na 3 místě, za družstvy Rožnova a Kroměříže. V pohárová
soutěži kadetek obsadily děvčata 2. místo, pouze 1 bod,
za vítězným družstvem Vsetína. Touto cestou gratuluji všem
hráčkám k dosaženým výsledkům. Družstva trénují paní
Hronešová a Semančíková.
Na podzim 2014 byla založena přípravka. Do přípravky
chodí 10 až 14 děti ( chlapci i děvčata). Pro zatraktivnění
trénování a možnosti srovnání výkonnosti našich dětí, byl
uspořádán v prosinci 2014 v naší Sokolovně turnaj barevného
volejbalu, kterého se zúčastnila i přípravka z Rožnova. Na prvních
třech místech se umístili hráči naší přípravky. Další turnaj byl
odehrán v měsíce dubnu opět za účasti 8 dětí z přípravky
Rožnova. Prní a třetí příčku obsadily děvčata našeho oddílu,

na druhém místě se umístila dvojice děvčat z Rožnova. Další
turnaj se uskuteční začátkem května. Pokud máte zájem naučit se
hrát odbíjenou přijďte mezi nás. Děti trénují dvakrát týdně – úterý
a pátek od 16,30 do 17,30 hod v Sokolovně ve Stříteži. Trénink
přípravky zajišťují trenérky paní Semančíková, Hronešová,
Jakubíková a Jirka Hroneš.
Za oddíl odbíjené touto cestou děkujeme všem trenérům
a rodičům, kteří nám pomohli zajistit bezproblémový chod oddílu
včetně dopravy na zápasy.

Marie Semančíková
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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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