Informace obecního úřadu
Poděkování
V pátek 29. května se po několikaleté odmlce uskutečnilo v naší obci
kácení máje. Uspořádat tuto akci dalo všem zainteresovaným nemalou práci a úsilí.
Proto bych rád touto cestou poděkoval zejména panu Petru Pavelkovi, který byl
autorem myšlenky tuto akci uspořádat, a také vedoucím celého organizačního týmu.
Uznání rovněž zaslouží Mgr. Roman Petružela, který si za mikrofonem vedl s grácií
zkušeného moderátora. Fotodokumentaci pořídil a oraginazačně se na akci
spolupodílel Mgr. Lumír Ondřej. Rád bych také poděkoval folklornímu kroužku
Valašenka pod vedením paní učitelky Pavly Smílkové, paní Ivy Mandulové a paní
Míši Bařinové. Milým překvapením pak bylo vystoupení dětské taneční skupiny
vedené paní Renatou Spáčilovou a Lucií Novákovou.
Již tradiční akcí je Pohádkový les v režii kulturní komise. Kromě jejich
členů se do této akce zapojuje i nemalý počet dobrovolníků. Všem výše zmíněným
patří díky za jejich ochotu a chuť věnovat pateční odpoledne dětem. Na této akci se
rovněž podílejí členové místního sboru dobrovolných hasičů zajišťující občerstvení
dětí a rodičů.
Rád bych také poděkoval Vám všem, kteří jste v hojném počtu navštívili
tyto akce. Bez Vás by postrádaly významu a Vaše účast je pro pořadatele odměnou a zároveň motivací do dalších ročníků.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Cena stočného
Vážení občané, jelikož Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou překročil v období leden až prosinec roku 2014
obrat 1 000 000 Kč, stali jsme se ze zákona od tohoto roku plátci DPH. Tato skutečnost se promítne do ceny stočného jeho zvýšením
o 15 %. Namísto avizované ceny 17,40 Kč/m3 je cena stočného v roce 2015 20 Kč/m3. Cena paušálu 52 Kč/osoba/měsíc se mění
na 59,8 Kč/osoba/měsíc, výše záloh zůstává nezměněna. I přes tuto skutečnost zůstáváme hluboko za celorepublikovým průměrem
ceny stočného a také ceny společnosti VAK Vsetín a.s. (cena stočného VAK Vsetín a.s. pro rok 2015 je 32,20 Kč/m 3). Proto pevně
věřím, že zůstáváte odkanalizování naší obce nakloněni.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Oznámení farnosti Vidče
Ve čtvrtek 25. června 2015 v době od 14,30 do 16,00 hodin se budou na faře
zapisovat mše na II. pololetí 2015.

Usnesení č. 8 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 3. 6. 2015
64/2015 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
65/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 7/2015 ze dne 12. 5. 2015. Všechny úkoly byly
splněny.
66/2015 Rada obce Vidče schvaluje mimořádnou odměnu řediteli
ZŠ dle přiložené žádosti.
67/2015 Rada obce Vidče vybrala a schvaluje nabídku pana Jiřího
Vaculína na zhotovení přístřešku za hasičskou zbrojnicí a pověřuje
starostu obce podepsat smlouvu o dílo se zárukou na 2 roky.
68/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila opravu cest
v obci.
69/2015 Rada obce Vidče projednala a zamítá žádost o vyměření
části pozemku v majetku obce Vidče p. č. 2888 (trvalý travní

porost).
70/2015 Rada obce odsouhlasila Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o odvozu směsného komunálního odpadu a jeho uložení
na skládku určenou objednatelem ze dne 1. 1. 2014 uzavřenou
s panem Petrem Těhanem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců a pověřuje starostu obce Dodatek č. 3 podepsat.
71/2015 Rada obce schválila Darovací smlouvy uzavřené podle
§2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
k příležitosti životního jubilea našich občanů a pověřuje starostu
obce Darovací smlouvy podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Blahopřání
Dne 7. 6. 2015 oslavila
paní Anna Vičanová 80. narozeniny.
Všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
ke krásnému životnímu jubileu
přejí synové Karel, Oldřich
a dcera Anna s rodinami.
Ke gratulaci se připojuje i Obecní úřad ve Vidči.

Vítání občánků
Ve středu 13. 5. 2015 proběhlo v obřadní síni ve Vidči
slavnostní přivítání nových občánků Vojtěcha Šrámka, Nikolase
Parkse, Sáry Galčanové, Štěpána Cába, Samuela Ryboně a Lelee
Olgy Parks mezi občany naší obce.
Přítomným rodičům pogratulovala místostarostka paní
Milena Dudová a jménem vedení obce popřála jim a jejich dětem
pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti. Ve slavnostním
programu vystoupily s pásmem básniček a písniček děti
z folklorního kroužku Valašenka. Po přečtení slibu a podpisu
do pamětní knihy si maminky odnesly kytičku a pro děti byl již
tradičně připraven dárek od Obce Vidče, jako upomínka na tento
slavnostní den.
Milena Dudová, místostarostka obce

Seniortaxi
Vážení spoluobčané,
jelikož pan MUDr. Aleš Vojkůvka
ukončil provoz ordinace v naší obci
a nemůžeme za něho najít náhradu, rozhodli
jsme se, že naše obec nabídne místním seniorům možnost využít
obecního vozidla pro dopravu k lékaři a do lékárny pro vyzvednutí
léků. Tato služba je určena především a výhradně pro místní
seniory, nebo invalidní důchodce, kterým nevyhovuje doprava
veřejnými dopravními prostředky a nemají možnost vlastní
dopravy.
Dopravu je možné využívat v úterý od 7:30 hod., kdy

budou vyčleněny ordinační hodiny u MUDr. Vojkůvky přednostně
pro seniory z Vidče a objednávat, nejlépe den předem,
na Obecním úřadě ve Vidči na telefonních číslech: 571 655 010,
571 619 643 nebo na mobilním telefonu 602 716 368, aby bylo
zajištěno, že vůz bude v danou dobu pro Vás k dispozici.
S přepravovanou osobou bude uzavřena Smlouva
o přepravě osoby. Cena jízdného je pevně stanovena na 30,- Kč,
a to za cestu tam i zpět a na tuto částku bude vystaven doklad.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Zavedená a stabilní společnost COBBLER s.r.o.
hledá pracovníka na pozici:

Místo výkonu práce - Dřevovýroba Vidče 447, 756 53
Nabízíme práci u zavedené firmy s tradicí 23 let, 5 týdnů
dovolené, závodní stravování, dobrý pracovní kolektiv
a roční odměny v závislosti na hospodářském výsledku.
Nástup možný ihned.

Pracovník Dřevovýroby
– řidič vysokozdvižného vozíku
Požadujeme:
- oprávnění na řízení vysokozdvižného vozíku
- ostatní oprávnění na nákladní automobily a nakladače
výhodou
- dobrá pracovní morálka, dobrý zdravotní stav
- třísměnný provoz

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 30. 6. 2015.
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Svoz odpadu v druhém pololetí roku 2015
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Do popelnice na směsný odpad patří: smetí, popel, starý textil, použité hygienické potřeby, staré pryže,
mastné papíry, drátěné sklo, rohože, kousky koberce, obaly od džusu.
Do popelnice nepatří !!! Kovový odpad, části motorů či elektromotorů, autobaterie, pneumatiky z kolmotocyklů, kamení, cihly, suť nebo odpad nebezpečný.
Popelnice je nutno ve svozový den řádně přichystat k odvozu tak, aby stály nejdále 2m od okraje vozovky
a nebyly zastrčeny u plotů nebo rodinných domů. V zimním období zajistit maximální zpřístupnění k popelnicím.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
SVOZ: 1. 7., 15.7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 7. 10., 4. 11. a 2. 12. 2015.
Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ: PET láhve,
plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového zboží, fólie,
obaly a láhve z umělých hmot.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 8. 7., 12. 8., 9. 9., 14. 10., 11. 11. a 9. 12. 2015.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané či
sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír, spisy,
katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 8. 7., 12. 8., 9. 9., 14. 10., 11. 11. a 9. 12. 2015.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
skleněné láhve od nápojů.
Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin. Uvedené
typy pytlů budou ve svozový den přichystány na místech,
ze kterých jsou běžně vyprazdňovány popelnice, musí být
zavázány nebo jiným způsobem zajištěny tak, aby při
manipulaci (nakládání) nedošlo k vypadnutí obsahu pytle.

Metalisti
Metalisti. Tak označuji partu lidí, kteří projíždějí uličky
a zákoutí obce a pátrají po starém železe, barevných kovech
a starých autobateriích. Nevím, jaké jsou vaše zkušenosti. Někdy
mě během týdne takto otravují i tři auta „metalistů“.
To by tak nebylo nejhorší. Zarážející je, že tito pánové mívají
velmi dobrý přehled, co mám na zahradě, co mám kolem domu,
kde normálně není vidět. Mizí, nebo již zmizely různé trubky
a železa, které byly na volném prostranství. Nevím, jak vy, ale já

z toho nemám dobrý pocit, zvláště v poslední době, kdy přibývají
krádeže a vloupání, kdy pachatel jde najisto. Možná to může, ale
také nemusí mít souvislost.
A pak je tu u obce sběrný dvůr a asi nebude takový
problém se železa zbavit tam. Prosím, neučme si „metalisty“
do obce. A nedělejme pro ně z obce „zlatý důl“, což asi pro ně
v současnosti je podle počtu aut s přívěsnými vozíky.
Ing. Lubomír Drda

Pozvání z farnosti
Jménem farnosti Vidče zvu
na posezení, popovídání a občerstvení při
farním dnu, kde je prostor i pro hry a soutěže
pro děti. Koná se v sobotu 27. června
u fary. Začínáme od 14 hodin a končí se
obvykle kolem 19. hodiny. Je možné přijít
i odejít kdykoli během odpoledne.
Oslava našich patronů svatých Cyrila a Metoděje
připadne letos na neděli. Mše svatá bude v pravidelnou dobu
v 9,30 hodin, odpolední požehnání pak v 15 hodin. Při příležitosti
100. výročí kostela jsme připravili „Oplatky z Vidče“, tedy
lázeňské oplatky z Bílé Vody v krabičce s fotkami videčského
kostela. Bude možné koupit je poprvé při pouti u kostela, následně
po domluvě podle zájmu.
K jubileu také vyhlašujeme tvůrčí soutěž pro děti
s tématem „Křesťanské tradice a slavnosti v naší obci
a na Valašsku“. Děti mohou téma zpracovat jako obrázek, plastiku

nebo literárně. Může se týkat církevních slavností, křtin, svateb, či
jiných křesťanských oslav. Práce plánujeme vystavit na výstavě,
která bude v kulturním domě v rámci oslav jubilea od 6. listopadu.
Uzávěrka soutěže bude proto 9. října.
Po pouti budou pokračovat opravy ostění oken, takže
kostel bude pravděpodobně do konce srpna uzavřen a bohoslužby
budou bývat v kulturním domě. Letos jsme bohužel nezískali
dotaci ze Zlínského kraje. Přislíbenou máme pouze dotaci od obce
a ministerstva kultury. V současnosti nám na letošní rok chybí
přibližně 300 tisíc korun. Podle toho, jaký bude stav našich
prostředků po zaplacení oprav, rozhodneme, zda restaurování
oken dokončíme příští rok nebo později. Na závěrečnou etapu
bude ještě třeba necelých 400 tisíc korun.
Přeji krásné letní období, čas k odpočinku a mnoho
krásných zážitků.
P. Karel Janečka

Z naší MŠ
Svátek matek

Mezinárodní den dětí

Svátek maminek jsme letos v MŠ slavili 12. května.
Děti pilně nacvičovaly valašské pásmo písní, tanců
a halekaček, aby se svým maminkám, babičkám, ale
i tatínkům předvedly, poděkovaly a popřály za jejich
starostlivost, trpělivost, lásku, …
Mnohé z nich už byly od rána neklidné a s obavami
očekávaly začátek besídky. Když se třída naplnila rodiči,
neklid se ještě zvětšil, ale na výsledku to poznat nebylo. Děti
se předvedly, jak nejlíp uměly a rozesmály i rozplakaly obecenstvo. Že na konci
spojily dvě básničky dohromady, aby už to měly za sebou? To rodiče ani
nepoznali. Po vystoupení maminky rozevřely své náruče, do kterých jim děti přišly
popřát s dárečkem a vlastnoručně nasbíranou kytičkou ze zahrady MŠ. Poté jsme
k účinkování pozvali také maminky, které nastavily dětem svou dlaň a ony jim
na ni z přírodnin vyskládaly obrázek. Bylo to velmi krásné, a myslím, i dojemné.
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Mezinárodní den dětí vyšel letos
na pondělí, a to celá MŠ odjela autobusem
na výlet do Semetína u Vsetína, kde se nachází
ekologické centrum. Děti tam strávily celé
dopoledne v přírodě – uprostřed krásných lesů,
kde se jim věnovaly vyškolené instruktorky.
Poznávaly přírodu v lese, u potoka, rybníka
i na louce. Hrály si různé hry a překonávaly
přírodní překážky. Výborné borůvkové knedlíky
jako od babičky byly pro ně
sladkou odměnou. Domů děti
odjížděly spokojeny a zdravě
unaveny.
Lenka Vajterová

Z naší základní školy
Poděkování
sponzorům
Seznamte
se ...
slečna Lucie Fojtášková…
V tomto školním roce jsem využila možnost nominovat žáka či žákyni naší
školy na „Ocenění žáků základních a středních škol Zlínského kraje za mimořádné
úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin“. Věřila jsem, že na toto
ocenění má právo Lucie Fojtášková z 8. třídy naší školy. Lucii jsem se souhlasem
jejích rodičů nominovala v kategorii sportovní. Proč?
Lucie se věnuje bojovým sportům, především kickboxu (v kategorii light
contact a kicklight). V těchto kategoriích dosahuje trvale od roku 2012 výrazných
úspěchů. V roce 2014 se stala Mistryní světa asociace World kickboxing federation
v kategorii kicklight a Vícemistryní světa této asociace v kategorii light contact.
Současně v daném roce vybojovala titul Mistryně České republiky v obou již
jmenovaných kategoriích.
Prvního června letošního roku si Lucie převzala z rukou MVDr. Stanislava
Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, ocenění v kategorii sportovní. Bylo vybráno pouze
17 žáků základních a středních škol, a tak patří Lucii velké blahopřání…
Ať se jí pořád daří…
Mgr. Eva Mandulová, Lucčina třídní učitelka
PS: A pokud nevíte, že tady někdo takový je…, jen připomínám:
 Mistryně světa asociace WKF, Praha
 Vicemistryně světa asociace WKF, Praha
 Mistryně světa WKA + WTKA, Itálie 2013, KICKBOXING
LIGHT CONTACT
 Dvojnásobná Mistryně ČR 2014, Chrudim KICKBOXING
LIGHT CONTACT, KICK-LIGHT
 Vítězka Czech Open 2014, KICKBOXING LIGHT CONTACT
 Vítězka Prague Open 2014, KICKBOXING LIGHT CONTACT
 Vítězka HUNGARIAN OPEN 2014, Budapešť, ČÍNSKÝ
KICKBOXING SANDA
 Dvojnásobná Mistryně České republiky Litoměřice 2013,
KICKBOXING LIGHT CONTACT
 Mistryně České republiky Lovosice 2012, KICKBOXING
LIGHT CONTACT
 Vítězka Czech Open 2013, KICKBOXING LIGHT CONTACT

 Vicemistryně České republiky Lovosice 2012, KICKBOXING
LIGHT CONTACT
 2x stříbrná medaile SLOVAK OPEN 2014 SZK Bánská
Bystrica, KICKBOXING LIGHT CONTACT a KICK-LIGHT
 2x stříbrná medaile Prague Open 2013, KICKBOXING LIGHTCONTACT
 2x stříbrná medaile SLOVAK OPEN 2013, KICKBOXING
LIGHT-CONTACT a KICK-LIGHT
 Stříbrná medaile SLOVAK OPEN 2012, KICK-LIGHT
 Bronzová medaile SLOVAK OPEN 2012, KICKBOXING
LIGHT CONTACT
 Stříbrná medaile Prague Open 2012, KICKBOXING LIGHT
CONTACT
 Stříbrná medaile Czech Open 2012, KICKBOXING LIGHT
CONTACT
 Účast na ME WKA 2013 v Itálii Marina di Carrara

Květen v základní škole
Příznivější podmínky, delší a pěknější dny
umožňují
vyjížďky
na exkurze
a
výlety
do zajímavějších míst.
11. května absolvovali čtvrťáci praktickou část
dopravní výchovy na Dopravním hřišti, kde jim
byly předány průkazy cyklistů.
13. května se do Ostravy zajeli podívat páťáci
a navštívili tam prostory České televize a poté
i výstavu Malý svět techniky ve Vítkovicích.
Dvakrát se zájemci ze školy podívali do Prahy.
První z exkurzí se uskutečnila ve středu 13. května
2015. V rámci této exkurze navštívili zájemci z řad žáků 2. stupně
naší školy výstavu „Brána do vesmíru“ v Praze – Holešovicích.
Poté následovala prohlídka Národního divadla – prohlédli jsme si
vše od sklepů se základními kameny Národního divadla,
až po jeho terasu s nádherným výhledem. Exkurzi jsme zakončili
vyhlídkou z věže Staroměstské radnice. Žáky doprovázely
Mgr. Eva Mandulová a Mgr. Šárka Pavlíčková.
V úterý 26. května jsme se vydali opět s žáky 2. stupně
naší školy do „stověžaté“ matky měst. Tentokrát jsme začínali
výstavou Blanky Matragi – světoznámé módní návrhářky
a designérky, která již přes třicet let obléká manželky, sestry
a dcery králů, emírů, šejchů a magnátů v zemích Perského zálivu
i mnohé evropské celebrity. Výstavou nás provázela sama paní
Blanka Matragi, a tak to byl pro všechny zúčastněné příjemný
zážitek. Poté jsme si prohlédli interiéry Obecního domu, kde se
výstava koná. Vše jsme zakončili prohlídkou výstavy „Secese –

vitální umění 1900“. Doprovodem žáků na této výstavě byly
Mgr. Vladimíra Mertová a Mgr. Eva Mandulová.
18. května v rámci Dne muzeí pobývali druháci
v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě.
Ale nejdál se dostaly tři paní učitelky, jež v projektu
Comenius s kolegy z ostatních zemí pobývaly v jižní Itálii
ve městě Gravina in Puglia.
A co sport?
12. května se ve Val. Meziříčí konalo okresní kolo
McDonald´s cupu pro žáky 4. a 5. tříd a naši kluci zde i přes
prohry předvedli bojovný výkon a skončili sedmí. 28. května se
školního kola závodů ve střelbě ze vzduchovky zúčastnilo 20 žáků
a nejúspěšnější byli osmáci. V pátek 29. 5. se v areálu Bučiska
v Rožnově pod Radh. Konal branný závod všestrannosti žáků,
v němž naše družstvo ve složení T. Kovářová, D. Dobešová,
D. Němec a M. Dejmek obsadilo skvělé 4. místo ze 14
soutěžících.
Zapojení do soutěže s nanukem Míšou se díky dvěma
maminkám podařilo prvňáčkům, a tak si 13. 5. společně zamlsali.
Třeťáci a čtvrťáci zhlédli 18. května divadelní představení
v Novém Jičíně.
Tradiční období výletů započali prvňáci a druháci
společným výletem do Velkých Karlovic. Navštívili zábavný park
Razulák a užili si Pirátskou plavbu.
Mnoho občanů jistě při kácení máje potěšili svým
vystoupením členové souboru Valašenka.
J. Pečalková
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Fotografie z výletů žáků ZŠ

Poděkování sponzorům
Ve dnech 8. – 10. června 2015 se uskutečnila exkurze
žáků 8. a 9. třídy na Liberecko. Díky kombinaci turistiky, zábavy
v aquaparku Babylon v Liberci a týmovým aktivitám v rámci tzv.
TEPfaktoru v Chotilsku byla tato exkurze finančně náročná. A tak
byli při její přípravě osloveni potenciální sponzoři, kteří by se
mohli podílet na jejím spolufinancování.
Za vstřícnou reakci bychom za naše třídy chtěly
poděkovat těmto firmám a lidem:
● firmě COMMODUM, spol. s r. o. za sponzorský dar 3 000,- Kč
(a také paní Petře Neřádové, která poskytnutí sponzorského daru

zprostředkovala);
firmě Empemont s. r. o. zastoupené Mgr. Pavlem Kubějou
za sponzorský dar 3 000, Kč;
● Mgr. Pavlu Drdovi za sponzorský dar 2 000,- Kč;
● panu Miloši Kapounovi za sponzorský dar 2 000,- Kč;
● panu Petru Stodůlkovi za sponzorský dar 1 000,- Kč;
● Ing. Ludmile Maléřové za sponzorský dar 1 000,- Kč.
●

Mgr. Eva Mandulová, třídní učitelka 8. třídy
Mgr. Šárka Pavlíčková, třídní učitelka 9. třídy

Hurá, už jsem čtenář
Pátek, 5.června 2015, se určitě zapsal do mysli prvňáčků
červeným písmem. Byl to totiž den, kdy byli při návštěvě místní
knihovny pozvednuti do stavu rytířského a byli Pasování
na Rytíře čtenáře. Letošní slavnostní akt Pasování na čtenáře
proběhl celý v indiánském duchu. Za dětmi do knihovny přijely
na koni (sice jenom houpacím) náčelnice Jarní bouře, šamanka
Černá makovice a Strážkyně příběhů z města Santa Fí.
Všechny tři dětem zahrály indiánský příběh „O velké šamance
a čtení“. Byl to příběh, který vedl děti k zamyšlení, proč je dobré
umět číst a k čemu jsou dobré knihovny. A že čtení je dobré nejen
pro Indiány, ale hlavně pro ně. Prvňáčci se nenechali zahanbit
a hned ukázali, jak jsou na tom se čtením oni. V malé zkoušce,
čtení krátké básničky o Indiánech, obstáli a zasloužili si pochvalu.
Konečně nastala pro prvňáčky ta slavnostní chvíle - Pasování
na Rytíře čtenáře. Nejdříve však museli každý z nich složit
Rytířský slib. Děti slíbily, že ve jménu pohádek, příběhů
a literních hrdinů budou knihy číst, milovat a chránit. Potom

každý z nich poklekl na jedno koleno a náčelnice a šamanka je
pasovaly na Rytíře a Rytířky řádu čtenářského. Předaly jim
rytířský řád a čtenářský průkaz do místní knihovny. Z rukou paní
místostarostky, která byla také přítomna, si převzaly zbrusu novou
knihu od Jiřího Žáčka, která byla speciálně vytvořena pro projekt
„Knížka pro prvňáčka“. Pasování skončilo, děti se vrátily
s knížkami do školy, Indiánky odjely zpět do Městské knihovny
v Rožnově pod Radhoštěm a do naší knihovny přibylo 27 nových
čtenářů. Věřím, že pro prvňáčky bylo indiánské dopoledne
příjemným zážitkem, a že zažijí další pěkné chvíle u knížky nebo
při návštěvě naší knihovny.
Jedno malé připomenutí pro všechny ty, kteří navštívili
při Cestě pohádkovým lesem náš Fotoateliér Na Paloučku.
Máte-li zájem o vzniklé fotografie, navštivte místní knihovnu. Zde
si můžete fotografie buď stáhnout na flash disk nebo případně
nechat poslat na vaší adresu e-mailem. Fotografie na vás čekají.
Božena Zajícová, knihovnice
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Čarodějnice byla nakonec upálena!
V podvečer magické noci z 30. dubna na 1. května jsme
si v naší obci zvykli pálit čarodějnice. Také tento rok se zadařilo,
ani všechny mocnosti pekelné nezabránily tomu, aby se
čarodějnice neocitla v očistném plamenu.
Tento večer je tradičně určen hlavně dětem a jejich
rodičům, ale jeho důležitou součástí je také možnost sousedů se
setkat, pobavit se a dát si třeba nějaké občerstvení. Klíčem
k úspěchu každé takové akce je dobré počasí a to se opravdu
povedlo. Tradičně ve skvělém světle se představil Sbor
dobrovolných hasičů Vidče. Byli to oni spolu se zaměstnanci
obce, kdo vybudovali posezení, postarali se o závěrečnou vatru
a předvedli obecenstvu svou techniku. Hasičský dorost pak rutinně
zlikvidoval požár perníkové chaloupky. Hlavní postavou zábavy
pro děti byla Pavlína Parks. Obdivuhodně zvládla více než hodinu
výborně zabavit několik desítek dětí, koordinovat práci svých

pomocníků a ještě si to sama moderovala.
Večerní zábavy se s grácií zhostili mistři zábavy PE-RO
a rázem se rodičům nechtělo domů, jen kdyby neměli s sebou děti
a půlnoc se blížila. Úderem dvanácté rázem všechno utichlo, oheň
pohasnul a sousedé mohli klidně usnout. Do noci už bylo slyšet
jen funění organizátorů, jak tahají těžké bedny a stoly, to kdyby
přišel k ránu déšť.
Každá podobná akce vytváří nápor na organizátory
a účinkující, kterým náleží velké poděkování, že byli ochotni svůj
volný čas obětovat někdy poměrně náročné práci, přičemž jedinou
jejich odměnou je právě tento dík. Ať už to byli žáci ZŠ Vidče,
hasiči, čarodějnice Pavlína, obsluha občerstvení nebo hudba, ti
všichni se zasloužili o to, že návštěvníci večera odcházeli domů
spokojeni. A o to nám všem šlo.
Lumír Ondřej

Kácení máje 2015 z pohledu diváka
Je to už více než pár let, co ve Vidči stál na návsi či
jiném veřejném místě máj a pak byl s velkou slávou a programem
skácen k zemi. Pravda, někdy se postavil a za pár dní ho někdo
skolil – asi to považoval za „vynikající“ nápad, ale tentokrát se to
nestalo.
Máj, který nechal Na Radovém postavit obecní úřad
vydržel až do posledního květnového pátku. Nevím, komu
konkrétně poděkovat za všechno, co bylo možné od 18.00 hod.
na tomto místě vidět, ale byla to akce velmi povedená. Všechny
příchozí upoutalo především rožnovské ozvučené podium,
množství připravených míst k sezení, z nichž více než polovina
byla pod stanovými střechami a stánky s občerstvením, včetně
podnikavých hasičů, kteří využili dětského hřiště.
Po osmnácté hodině seznámil hlavní moderátor
podvečera, Roman Petružela, stovky přítomných diváků
s programem. Všechny přivítal s potěšením starosta obce Pavel
Drda. Pak už dostala slovo Valašenka se svou kapelou a její
vedoucí paní Michaelou Bařinovou. Hrablový tanec předvedla
starší děvčata pod vedením paní učitelky Pavly Smílkové a malí,
tj. od 1. po 3.třídu, ukázali, jak si kdysi děcka krátila chvíle
na pasínku. To všechno pod vedením paní Kateřiny Juříčkové.
Děti z Valašenky toho ukázaly ještě mnoho, takže i další vedoucí
paní Ivana Mandulová, je jistě pochválila. Závěrem folklorní části
programu viděli diváci i bývalé členy souboru, Ivetu Fabiánovou
a Jakuba Smílka, kteří s chutí předvedli točené i čardáš.
Poté byli diváci vyzváni, aby se přesunuli do míst, kde
proběhne kácení máje. Nejdůležitějšího úkolu podvečera se ujali
členové souboru Radhošť. Těm se po různých peripetiích
s hajným, policajtem, zdravotníky a množstvím tekutých
valašských trnek, podařilo nakonec správně nasměrovat pád máje.
Což o to, pád byl nasměrován, ale ve finiši se divákům zdálo, že
něco nedopadne dobře. Uvolněná sekera totiž několikrát ohrozila
účinkující. Ale i to se překonalo a máj nakonec padl k zemi.
Za krásného počasí čas rychle ubíhal, očekávané kácení

se zdařilo a na diváky čekal další program. Byly to malé tanečnice
skupiny, která si dala název Girls from NY. Chytlavou muzikou
i předvedením si okamžitě získaly diváky a ti mohutně
aplaudovali.
Pak byly připraveny soutěže pro děcka i pro dospělé,
a to jak na plácku Na Radovém, tak na dětském hřišti. Diváky
zaujala především soutěž v řezání dřeva, která byla připravena
pro chlapy. Úkolem bylo co nejrychleji rozřezat pořádné poleno
obloukovou pilou. Pravda, každý nemá ten správný fortel a pily
nebyly zrovna ostré, ale snaha byla u všech dvojic veliká, protože
vynikající byla i cena pro vítěze – placatice slivovice. A starosta ji
dal vítězům rád. Po soutěžích se na podiu připravovala dvojice
PERO – Roman Petružela a Petr Pavelka, která pak bavila
přítomné až přes půlnoc.
O posledním květnovém pátku se prostě povedlo
všechno, včetně příjemného počasí a za to patří všem, kteří se
třeba i nepatrně podíleli na tomto úspěchu velikánský dík.
Marcela Švajdová
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Cesta pohádkovým lesem
„Abaraka dabraka belé, ať se děje, co se děje, ať se
splní, co si kdo přeje!„ Tak čarovaly čarodějky Mudrlína
a Kónstans, aby se splnilo pohádkovým postavičkám velké přání mít na oslavu Dne dětí slunečné, teplé a suché počasí. Čarování
pomohlo, protože v pátek, 5. června 2015, už od rána blankytná
obloha a sluníčko dodávaly potřebnou energii všem těm, kteří
chtěli svůj volný čas věnovat dětem.
Vše začalo už dopoledne, kdy čarodějky společně s paní
učitelkou Pavlíčkovou a žáky 9. třídy prošly několikrát celou
cestou Pohádkovým lesem. Samozřejmě se jenom neprocházeli
jen tak, každý z nich musel přiložit ruku k dílu. Několikrát
pomohli i ježibabka a ježidědek z Perníkové chaloupky. Bylo
potřeba připravit jednotlivá stanoviště: dovézt a přinést spoustu
rekvizit a pomůcek, vše postavit a vyzdobit tak, aby to vypadalo
jako třeba u vodníka nebo v pekle. Díky počasí všechny přípravy
probíhaly bez komplikací, beze stresu. A pak přišlo odpoledne,
pomalu se blížila 16 hodina, sluníčko pěkně hřálo a mnohá
pohádková postavička začala proklínat svůj teplý kostým, ale co
by neudělala pro rozzářené dětské oči. Na děti, které se vydaly
do Pohádkového lesa, ať už sami nebo v doprovodu rodičů, čekala
řada setkání. Mohli potkat Sluníčko, Sněhurku a Květinovou vílu,
mohli se nechat vyfotografovat a vymalovat ve Fotoateliéru
Na Paloučku. Rybníček Havránek obsadili vodníci, Křemílek
a Vochomůrka čekali na děti u své chaloupky. V Ledovém

království musely děti bojovat s Ledovým králem a Dědeček
Hřibeček jim půjčil k vyzkoušení luk a hbité střely. Ve skalách se
usadili Mach a Šebestová, čarodějky, kat a tlupa čertů.
U Perníkové chaloupky si hráli s dětmi ježibabka a ježidědek
a Hurvínek s Máničkou se proháněli na koloběžce. Opodál hlídaly
v kolébce malou Šípkovou Růženku tři hodné Sudičky.
A co čekalo na děti na konci jejich putování? Napovím: umí se
prát i smát, všechny je račte znát a každý je má rád. Ano, správně,
uhádli jste. Čekali tam Šmoulové. Pomalu se přiblížil podvečer
a Pohádkový les se po dvouhodinovém putování dětí pomalu
zavřel, aby se zas mohl po čase pro ně znovu otevřít.
Co říci na závěr? Myslím, že všem se v Pohádkovém
lese líbilo – dětem i dospělým. A proto si zaslouží velký dík
všichni ti, kteří pořadatelům s celou akcí pomáhali: pracovníkům
obce, kteří posekali trávu a odstranili překážky na cestě
a pohádkových stanovištích, panu Fabiánovi, který opravil,
vyrobil, instaloval rekvizity a věšel co bylo potřeba. Pohádkové
postavičky vytvořily neuvěřitelnou atmosféru celé akce
a vykouzlily nejeden úsměv na tvářích dětí i dospělých. Nesmím
zapomenout i na ty, kteří se postarali o občerstvení. O to se starali
pan Oldřich Knébl, Ondra Novák a Eva Jochcová. Doufám, že
jsem na nikoho nezapomněla. A jestli se tak stalo, omlouvám se,
i vám patří velký dík. Bylo to super!!!
Zdeňka Holišová
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100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (4) – Stavební plány kostela
Pro Jednotu nastala klíčová otázka, jak by měl nový
kostel vypadat. Pan nadučitel se přikláněl k románskému slohu.
P. Pozbyl, maje již tehdy na mysli působivé zařízení pro budoucí
kostel, se zabýval myšlenkou pro sloh gotický. K tomuto
majestátnímu slohu se následně přiklonil i pan nadučitel. Aby
stavitelé nemuseli připravovat a kreslit různé návrhy, zdála se jako

Kostel Cyrila a metoděje v Bratřejově

nejlepší myšlenka postavit kostel již podle existujícího vzoru.
P. Pozbyl navrhl jako vzor pseudogotický kostel v Bratřejově
u Vizovic. Byl však jen 19 m dlouhý. Jeho stavba byla ukončena
1890a stála 240000 K. Kostel projektoval stavitel Michal
Urbánek (1849 – 1923) ze Vsetína. Jednota přitom disponovala
pouze 100 000 K.

Evagelický kostel v Pržně

P. Pozbyl a pan nadučitel se vypravili do Bratřejova.
Na pěší cestě přes Vsetín se nejprve zastavili v evangelickém
kostele v Pržně, na Vsetíně a v Liptále.
Pak si teprve v Bratřejově prohlédli kostel, který byl
shodou okolností, zasvěcen také sv.Cyrilu a Metodějovi. Docela
se jim líbil a rozhodli se pro tento vzor. Jen věž se jim
nezamlouvala. Zdála se jim příliš tenká.
A právě kvůli věži konali další cesty po Hané a Záhoří.
Navštívili Vlkoš (východně od Chropyně), kde stavěl chrám
proslulý stavitel Mereta z Olomouce. Ani zde je věž nenadchla.
Shlédli z dálky věž nedalekého kostela ve Staré Vsi, navštívili
nový kostel v Říkovicích (u Přerova), zastavili se také v novém
kostele ve Vítovicích (u Rousínova) a Všechovicích (nedaleko

Evangelický kostel v Liptále
(1907)
Kelče). Žádná z věží se jim jako vzor nelíbila.
O prázdninách vyprávěl pan dvorní kapelník Böhm
o novém gotickém kostele „Nejsvětějšího srdce Ježíšova“
ve Stockernu v Dolním Rakousku (děkanát Eggensburg), který byl
dokončen v roce 1908. Dokonce naznačil, že v případě, že se bude
stavit podle tohoto plánu, mohla by Jednota získat i nějaký
příspěvek.
Ač se P. Pozbylovi pohlednice kostela moc
nezamlouvala, rozhodli se společně s panem nadučitelem, páterem
Řezníčkem a kapelníkem Böhmen do Stockernu vypravit, aby
později to nelitovali. Tamní kostel
v moderní gotice
od Vídeňského stavitele Karla Steinhofera se jim však
pro mohutné opěrné zdi a vnitřní řešení nezamlouval.

Kostel ve Stoeckernu
Kostel v Pöltenu, kostel v Ostrožské Lhotě a starší kostel v Pavlovicích u Kojetína
Na cestě navštívili i poutní místo Mariazell
a na zpáteční cestě zpět přes St. Hippolit našli úhledný kostelík
obkládaný žlutou glazurovanou cihlou s věží, která se jim zalíbila
a následně pak posloužila za vzor pro videčský kostel.
V případě označení St. Hippolit se asi jedná o kostel
v dnešním rakouském městě St. Pöltenu (sv. Hippolys je totiž
německy St. Pölten). Možná je to ta věž na obrázku, která byla
inspirací.
Později se ještě vypravili na prohlídku kostela
do Ostrožské Lhoty a Pavlovic u Kojetína.
Po všech těchto cestách se rozhodli výše jmenovaní
pánové definitivně použít jako vzor kostela v Bratřejově s věží,
kterou viděli v Dolním Rakousku.
Ing. Lubomír Drda
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