Informace obecního úřadu
Vážení občané,
skončilo období letních prázdnin a dovolených, které jste
si snad užili podle Vašich představ a načerpali tak dostatek
elánu do závěrečné čtvrtiny kalendářního roku. S koncem
prázdnin se také otevřely dveře naší mateřské a základní
školy. Všem žákům a pedagogickým sborům těchto institucí
přejeme příjemný a úspěšný školní rok 2015/2016. Žákům
mateřské školy bude od září sloužit nová zahrada
v přírodním stylu, která v areálu MŠ vyrostla během měsíce
srpna. Náklady na nové herní prvky a terénní úpravy činily
738 197 Kč. 90 % těchto finančních prostředků se podařilo
obci získat z Operačního programu Životního prostředí
Pro vodu, vzduch a přírodu vyhlášeného Státním fondem
životního prostředí. Za myšlenku uskutečnit tento projekt
a za následnou pomoc s realizací touto cestou děkujeme ředitelce mateřské školy paní Haně Crhové.
Poslední srpnový pátek se nesl ve znamení
ženského fotbalu a prvního Videčského
rockování. Myslíme, že tato organizačně
náročná akce se nadmíru povedla
a doufáme, že na premiérovy ročník
v příštích letech navážeme. Celou akci měli
na starost a na výbornou zvládli pánové
Roman Petružela a Petr Pavelka. Pomocnou
rukou jim pak byli pánové Lumír Ondřej
a Lukáš Fabián. Všem výše jmenovaným
patří veliké díky. Děkujeme rovněž Vám
všem, kteří jste 28. srpna dorazili
do sportovního areálu Na Sahaře a podíleli
se tak na velmi příjemné atmosféře.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Usnesení č. 11 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 18. 8. 2015
83/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
84/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 10/2015 ze dne 15. 7. 2015.
85/2015 Rada obce Vidče zamítla žádost o pronájem
nebytových prostor v budově ZŠ.
86/2015 Rada obce Vidče projednala a schvaluje stavební
práce v obci: oprava části komunikace v majetku obce, oprava
toalet v budově pošty a oprava venkovních schodů v areálu MŠ.
87/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila potvrzení
o přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí a pověřuje
starostu obce potvrzení podepsat.
88/2015 Rada obce Vidče schválila nabídku firmy
WEBHOUSE s.r.o. na úpravu webových stránek pro obec
Vidče.
89/2015 Rada obce Vidče schvaluje vypracování
energetického auditu a projektu na zateplení budovy tělocvičny
ZŠ.

90/2015 Rada obce Vidče v souladu s § 81 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů a dle § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů rozhodla na základě doporučení
výběřové komise zadat realizaci projektu „Oprava části
komunikací v obci Vidče“ společnosti MOBIKO plus a.s.,
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, jejíž nabídka byla
cenově nejvýhodnější. Rada obce Vidče pověřuje starostu obce
podepsat s vítězným uchazečem smlouvu o dílo.
91/2015 Rada obce Vidče pověřuje starostu obce zveřejnit
záměr na pronájem nebytových prostor v budově kina z důvodu
ukončení platnosti smlouvy o pronájmu.
92/2015 Rada obce Vidče povoluje závod zařazeného
do projektu série Rožnovská brázda dne 12. 9. 2015.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Svoz velkoobjemového odpadu – sběrná sobota
Letošní druhý a tedy poslední pravidelný svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu bude probíhat
v sobotu 17. října 2015 v době od 8.00 h do 14.00 h.
Sběrná místa zůstávají nezměněna. Železo je možné dovést do kontejneru u budovy obecního úřadu.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Usnesení č. 6/2015 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 20. 8. 2015
81/2015 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 6. řádného
zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Ing. Dalibor Kubiš,
Petr Jurča a ověřovatelé zápisu Bc. Miroslav Chumchal a Václav
Vičan, zapisovatelkou byla určena paní Eva Kramolišová.
82/2015 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
25. 6. 2015.
83/2015 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 5.–6. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
84/2015 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. - 7. měsíc roku 2015 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 7. 2015.
85/2015 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.4 rozpočtu obce za rok 2015 dle přílohy.
86/2015 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo a bere
na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregion
Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov
p.R., IČO 70238642 za rok 2014 a zprávu č. 115/2014/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2014, která

tvoří přílohu závěrečného účtu.
87/2015 ZO Vidče zamítlo žádost o odkup pozemku v majetku
obce p. č. 2868 (trvalý travní porost).
88/2015 ZO Vidče zamítlo žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p. č. 2787 (ostatní plocha, ostatní komunikace).
89/2015 ZO Vidče schvaluje záměr bezúplatného převodu
pozemku p. č. 1917/10 (ost. plocha, neplodná půda) o výměře 255
m2 v k.ú. Vidče z vlastnictví soukromých vlastníků do vlastnictví
obce Vidče a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy
o převodu majetku.
90/2015 ZO Vidče schvaluje žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p. č. 183/1 (zahrada) a pověřuje starostu obce
záměr prodeje zveřejnit na úřední desce.
91/2015 ZO Vidče schvaluje přijetí nabídky firmy PKV BUILD
s.r.o. Senožaty 284, 396 01, Humpolec IČ: 28149785 dle přílohy
na vyhotovení energetických štítků budov ve vlastnictví obce:
budova základní školy č.p. 181, budova mateřské školy č.p. 460,
budova sportovního areálu Na Sahaře č.p. 432, budova bývalého
kina č.p. 29.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Prázdniny v místní knihovně
Prázdniny jsou sice dávno za námi, ale dovolte mi malé
ohlédnutí za tím, co se dělo v knihovně v době, kdy byly ještě
v plném proudu. Knihovna měla sice o prázdninách omezený
provoz (půjčovalo se jen ve středu), ale přesto nijak nezahálela.
Pro děti a rodiče během prázdnin knihovna připravila novinku
na podporu čtenářství. Dětské kufříky naplnila knížkami,
hračkami a jinými didaktickými pomůckami k určitému tématu.
Zatím máme připraveny čtyři Tématické kufříky - pohádkový,
dopravní, dinosauří a o zvířátkách. Podle zájmu budeme časem
připravovat i další témata. Kufříky se půjčují na dobu jednoho
měsíce, registrovaným čtenářům starším 18-ti let. Vyzkoušejte
kufříky pro společné poznávání, čtení i zábavu!

Další prázdninovou novinkou bylo vytvoření nových
webových stránek knihovny, které zájemci najdou na následujícím
odkaze: http://mistni-knihovna-vidce.webnode.cz. Najdete tam
nejen to, co se v knihovně dělo, děje nebo bude dít, ale můžete
i vstupovat do on-line katalogu knihovny. Můžete tak zjistit, které
knihy knihovna vlastní, nahlédnout do svého čtenářského konta

i případně si sami prodloužit výpůjční dobu u zapůjčených knih
(ale jen pokud je doma máte méně než tři měsíce).
Nesmím zapomenout také na naši prázdninovou soutěž:
Pošli pozdrav své knihovně. Přišly pozdravy, přišly. Nebylo jich
moc, ale každý z nich stál za to. Tak třeba ten největší z nich měří
skoro metr a dorazil z Velkých Karlovic, další poslala paní Dana
Karasová z nejkrásnější vesnice na světě (Vidče) a Martinka
Hajná nám napsala pozdrav z tábora ve Stříteži n/B. Všechny mi
udělaly radost a vy si ji je můžete prohlédnout na výstavce
v knihovně.

Na závěr malá ochutnávka toho, co knihovna připravuje
v nejbližší době. V září se rozběhnou literární besedy pro děti
základní a mateřské školy (seznam besed najdete na našich
webových stránkách). Na říjen připravujeme Týden knihoven,
kdy se kromě jiných akcí chceme také zapojit
do celorepublikového maratonu čtení.
Božena Zajícová
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V mateřské škole se o prázdninách nezahálelo!
Mateřská škola se o prazdninách vyprázdnila a zase
působila osaměle. Ale co, aspoň si panenky a hračky trošku
odpočinuly říkají si děti, a pak se na nás budou zase těšit! Paní
ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem OÚ Vidče získala dotace
na obohacení školní zahrady k vybudování herních prvků. Dotace
byla získána z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ na zakladě žádosti
zřizovatele OÚ Vidče
a zpracována Místní akční skupinou Rožnovska, z.s.
,,NA ZAHRADĚ JE NÁM HEJ – PROTO DO NÍ UTÍKEJ!”.
Prázdninové volno se tak skvěle využilo k uskutečnění
tohoto projektu. Během prázdnin se naše školní zahrada změnila
v úplně jinou ještě úžasnější zahradu plnou nových dětských
hracích prvků! Tolik nových zákoutí, překážek ke zdolání, prostě
ráj pro dětske oči i dušičku. Prvňáci smutně koukají přes plot
a litují, že už jsou “velcí”. Mezi nové prvky patří lanová dráha,
zákoutí u ohniště, opičí dráha pro překračování jiných výšek,
pirátská loď s lanovými překážkami, houpacímí koníky a mezi
nejnovější herní prvky patří písková laboratoř. Písek, písek, písek.

Ráj pro kluky i holky. Písek se sype různými cestičkami
a přesypává přes mnoho sítí.
Určitě stihneme uskutečnit kolaudaci zahrady – BABÍ
LÉTO ZAČÍNÁ! Začátek školního roku bývá těžký pro maminky,
děti, ale i paní učitelky. Letošní bude aspoň trošku zpříjemněn
radostí z nové zahrady. Děti milují školní zahradu, a to je důležité,
protože to je jeden z mnoha důvodů proč se do školičky rády
vracejí a cítí se tam dobře. Ah, jak skvěle se cítí maminka, která
jde ráno do práce se štastným pocitem, že její dítě je v dobrých
rukou a v prostředí, které má rádo!
Zapsala Pavlína Parks

Pozvánka k novému životu
Se začínajícím školním rokem začíná opět výuka
náboženství. Těší mne, že některé děti rády navštěvují hodiny
náboženství a že se s nimi mohu setkávat v kostele i na dalších
farních akcích. Bohužel u některých dětí zůstává jen při tom, že je
rodiče nechají pokřtít.
Je pravdou, že křest je počátkem nového života
a zárukou toho, že začínáme nový život žít. Podíváme-li se
do 3. kapitoly Janova evangelia, nalezneme tam Ježíšova slova:
„Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království
Božího.“ Při křtu se rodíme „z vody a z Ducha“ a Bůh nás v té
chvíli přijímá za vlastní. Ale v našem biologickém životě nestačí
se narodit. Je třeba přijímat potravu, růst a stát se dospělým,
zodpovědným člověkem, který může přispět k dobrému rozvoji
svého okolí a společnosti. V duchovní rovině je to podobné.
V 6. kapitole Janova evangelia Ježíš pomyslnou laťku zvedá, když
říká: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka
a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť
mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ Svaté přijímání je

tímto pokrmem a příprava na něj a přijímání tohoto pokrmu je
součástí našeho růstu.
Dospělost křesťana pak nastává při přijetí biřmování,
kdy dostává v plnosti dary Ducha svatého, aby rozuměl Božímu
slovu a dokázal ho v životě uvádět ve skutek. Ani apoštolové
nebyli schopni jít do světa a vydávat svědectví o Ježíši, dokud
nebyli vybaveni mocí Ducha svatého.
Pro růst ve víře neboli pro upevňování přátelství
s Bohem je tedy třeba Boha poznávat a zároveň se učit žít s ním
v jeho přítomnosti. Tomu napomáhá naše účast na bohoslužbách,
přijímání svátostí, naše rozhovory s ním (tedy naše denní
modlitby) a také četba nebo poslech Božího slova, které máme
v Bibli. Také tomu napomáhá výuka náboženství, která z Božího
slova vychází.
Výuka náboženství ve Vidči:
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

Pozvánka na oslavy
Podzim bude v naší farnosti ve znamení oslav. Po dokončení
3. etapy restaurování vitráží a uklizení kostela přijme v našem kostele 17 osob
svátost biřmování. Mše svatá s udílením svátosti bude v sobotu

10. října v 10 hodin.
V souvislosti s oslavami 100. výročí kostela ve Vidči se v kostele
uskuteční v neděli 25. října koncert. Začátek bude v 15 hodin a kromě
několika dětí a mladých z Vidče na něm vystoupí hosté ze Zubří. Na koncertě
uslyšíme hudební i pěvecká vystoupení. Vstupné bude dobrovolné.

Samotné oslavy jubilea vyvrcholí
v sobotu 7. listopadu a v neděli 8. listopadu.
K tomuto výročí jsme vyhlásili soutěž „Křesťanské tradice a slavnosti v naší
obci a na Valašsku“. Děti a mladí mají stále možnost zapojit se do soutěže.
Uzávěrka bude 16. října. Z výtvarných prací dětí a z historických fotografií
z farnosti vznikne výstava v kulturním domě. Vernisáž výstavy bude
v sobotu 7. listopadu v 16 hodin. V rámci vernisáže vystoupí dětský
soubor Valašenka a k přátelskému posezení bude hrát cimbálová muzika.
Vstup volný. Bude možnost zakoupit si občerstvení a také „Oplatky z Vidče“,
které byly poprvé prodávány při pouti.
Vyvrcholením oslav bude nedělní slavnostní bohoslužba
v kostele v 10 hodin.
Za Římskokatolickou farnost Vidče ze srdce všechny zve
P. Karel Janečka
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100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (6) – Stavba kostela
Stavební materiál
Už po položení základního kamene se začalo s předstihem
s přípravou stavebního materiálu. Cihly se rozhodla Jednota
vyrobit a vypálit sama a ušetřit tak peníze za nákup z cihelny
v Hrachovci. Bylo dohodnuto s místním občanem Josefem
Hajným, že na jeho louce budou cihly vyráběny. Za tím účelem
byla postavena rozsáhlá „šopa“ pro skladování cihel. Cihly byly
vyráběny po dvě léta pod vedením mistra Františka Neřáda
a za pomoci dělníků Josefa Jurči a Josefa Sladovníka, kteří
za nepatrný poplatek cihlu pilně hotovili a pálili, jak praví farní
kronika.
Kámen se lámal po celou zimu ve skále na pozemku Jana Vičana
a zároveň byl převážen na místo stavby. Písek byl zakoupen levně
od občanů střítežských u řeky Bečvy. Na dřevo byla zakoupena
část lesa od pana Jana Vičana. Vápno bylo objednáno v Černotíně
u pana Schimllera.
Dovoz materiálu
Všechen materiál na stavbu byl dovezen zdarma obětavostí
videčských občanů, ale i některých občanů ze Stříteže a Zubří. Jak
uvádí farní kronika „Jen svačina jim za námahu nějakou
odplatou“. Bylo odvezeno sta a sta fůr písku, kamení a štěrku,
dřeva, vápna, desek a cementu. Všechna tato starost s dopravou
připadla na pana nadučitele Kašlíka.

Stavba kostela
Vlastní stavba kostela začala na jaře v roce 1910. Povolení
ke stavbě však vydalo Okresní hejtmanství ve Valašském Meziříčí
teprve 31. srpna 1910. Na stavbě se podíleli nejen místní zedníci,
ale také z Rožnova a ze Zubří. Pomocníci byli vesměs domácí.
Dokonce i děti ze školy pomáhaly při skládání cihel. K dozoru
stavby byl určen stavební výbor, kde Jednotu zastupoval pan
nadučitel, dále farář zuberský P. Řezníček, kterého někdy
zastupoval i P. Pozbyl. Vrchní dozor později vykonával projektant
Urbánek, kterého zastupoval mistr Inocenc Drda.
Základy kostela byly vykopány do hloubky 2 m, pod věží dokonce
do hloubky 4 m. Do výšky 1 m je stavba kostela provedena
z kamene. Dále je zdivo cihlové. Během roku 1910 se podařilo
kostel postavit do výše 5 m. Na zimu byla stavba důkladně
zakryta.
V roce 1911 stavba pokračovala, avšak nastalo zdržení. Věž
budovaná z kamene a cihel a vysoká v té době již 18 m, musela
být rozebrána a postavena znovu, neboť se v ní objevily trhliny
a začala se naklánět. Toho si jako první všiml občan Metoděj Buš,
jenž vedle pana starosty Jaroně měl největší starost a zájem
na stavbě. Bylo zřejmé, že věž se bude muset rozebrat a postavit
znova.

To samozřejmě nemohlo uniknout tisku. Určitě bude zajímavé citovat zase „Noviny z pod Radhoště“. Nejprve zde dne 20. května 1911,
kde se pustil redaktor pustil do ostré kritiky:
Novostavba kostela ve Vidči u Rožnova.
Krásná myšlenka, postaviti důstojný
stánek Boží ve Vidči; provádění stavby
samé děje se ale způsobem vskutku
nešťastným. Již stavba sama zadána
s úžasnou lehkomyslností nejlacinějšímu
uchazeči. Stavitel H z Hranic převzal
stavbu za tak podezřele nízkou sumu, že
žádný svědomitý stavitel by toho neučinil.
Kostelní jednota upozorňována byla
na konstruktivní
závady
věže,
upozorňována taktéž, aby použito bylo
na důležité části cihel strojových,
cementu, malty hydraulické, do základu
beton a t. d. Nebylo uposlechnuto; stavba
prováděla se z cihel ručních špatné jakosti a malty skorem vesměs z obyčejného vápna. Nyní však ukázaly se zlé následky. Minulý týden
počalo se asi v polovině vystavené veže po hřeben střechy lodi chrámové drtiti a vybočovati zdivo cihelné, takže nutno celou věž až po
základy rozebrati, což značí ohromnou peněžní škodu. Kdo je zde vinen? Z části ovšem kostelní jednota, na prvém místě pak ale
podnikatel stavby p. H. povinností jeho, jako odborníka bylo, upozorniti jednotu, aby na důležité a zatížené konstrukce části kostela
dodala cihly strojové, maltu cementovou hydraulickou. Další vinou stavitele jest, že nechal stavbu prováděti v pozdní podzim a dokonce
i v prosinci za krutých mrazů a že stavbu nechal beze střechy nepokrytou celou zimu. Střídavou zimu letošní, kdy na deště následovaly
kruté mrazy, způsobilo se znehodnocení zdiva cihelného. – Stavba sama je prováděna dle úsudku odborníků nesolidně. Do zdiva
cihelného zazdívány jsou jsou ojediněle nepravidelné kameny, které působí jako různorodý materiál, co do tvrdosti nestejné sázení
zdiva a porušují solidní převazbu. – Staří stavitelé používali sice taktéž zdiva smíšeného, ale prováděli tak, že na souvislé vrstvy
kamenné kladli několik vrstevcihelných, čímž docíleno solidní vazby zdiva. – Škoda, že dosud v naších krajínách neujal se praktický
způsob provádění kostelů tím způsobem, že zvenčí použijese kamene hrubého, pouze na tesaného, kteréžto zdivo zůstane neomítnuto,
pouze cementem vyspárované.Způsobem tímto stavěli naší předkové i gotické svatyně, které přečkaly bez oprav celá staletí. Stavba
taková je i z pohledu krasocitu – ovšem pravého – skutečně cenná. V novější době navrátili s eopět stavitelé v Anglii, Německu i někde
v rakousku k tomuto způsobu. Taktéž používá se ku obložení zdiva zvenčí cihel lisovaných buďto bílých beb žlutých, opět bez omítky,
pouze spárovaných. Kostely staví zvenčí naprosto jednoduché. Za to umělecky vypraví se chrám uvnitř bohatší výzdobou
architektonickou, uměleckými oltáři, obrazy, malbou atd. Stavba kostela ve Vidči vyzdobená bude sice dle projektu bohatě zvenčí,
bohužel že ozdobami z pouhé malty bez umělecké ceny. Kostel bude v budoucnosti vyžadovat častých a velikých oprav. Bylo by žádoucí
upraviti, aspoň poněkud způsobem povětrnosti vzdorujícím. Případ kostela ve Vidči ať jest poučením pro jiné obce.
Následuje reakce (asi pana stavitele Hudce), otištěna ve stejných novinách dne 27. května 1911. Zase citace:
Novostavba kostela ve Vidči u Rožnova. V předešlém čísle t.l. uveřejněná byla zpráva, týkající se poznačené stavby kostela, kterážto
zpráva však líčí stav a průběh věci samé tak – jaký nebyl a není. Stavba nebyla předně zadána lehkomyslně – neboť stavitel H. z Hranic
provádí již čtvrtou stavbu kostela, kterýmžto počtem provedených staveb kostelů nemůže se prokázati ani jediný z jeho konkurentů, kteří
o stavbu tuto se též ucházeli. – Které to dobré odborníky z okolí opomenuté zmíněná zpráva myslí, opravdu těžko uhodnuti. Pan pisatel
oné zprávy vědomě snad neuved, že i podnikatel stavby v denniků poukazoval na nesčíslné konstrukční vady celé stavby, ovšem – byly to
konkurenční vlivy ve stavebním odboru, které navrhovaná zlepšení stavby za žádnou cenu připustiti nechtěly. Přední zeď věže a ne jak je
nesprávně referováno – počala se ve 2 místech drtiti následkem přetížení a použití části vadných cihel, na místě ve Vidči vyrobených
a kostelním výborem dodaných.
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Nestranný člověk nebude zajisté pochybovati o tom, že stavitel H.
na špatný materiál poukazoval – jak ústně tak i písemně, ovšem
byla v tomto případě jeho snaha marná proti některých lidí, kteří
sami cihly dováželi a říci si nedali. – není také nutno celou věž až
po základy rozebrati, jak ona zpráva referuje – nýbrž jest třeba
nahraditi pouze přední zeď věže nad soklem a to jen následkem
špatných cihel, které stavitel nedodává a proti jejich používání on
i jeho lidé nesčetněkrát protestovali. – Podnikatel naupozorňoval
se víc než dost na potřebná zlepšení stavby, vždy však zvítězil
odpor jistých zaujatých lidí, kteří jsouce známou a nespokojenou
konkurencí naváděni, zlepšení taková nikdy připustiti nechtěli,
takže - stavitel byl již několikráte nucen prohlásiti, aby dle
podmínek byl vzat stavebnímu odboru k ruce znalec, který by
zajisté byl odůvodněné a stavitelem H. žádané opravy projektu
a rozpočtu připustil a špatné cihly odstranil, což však opozice
řízená projektantem v žádném případě připustiti nechtěla. Projekt
a rozpočet vypracovaný „také odborníkem“ ze Vsetína jsou plny
kardinálních vad, na což stavitel H. již dosti neupozorňoval, tudíž
vina nemůže se mu za toto nedopatření přičítati, tak jak to pan
pisatel-laik – snad ve své dobré snaze učiniti. Práce sama je
při stavbě solidně provedena a důkaz toho jest ten, že dosud ani

jediná trhlinka na celé stavbě se neobjevila.
Následně vypukl spor, kdo bude rekonstrukci hradit. Pan stavitel
nechtěl na stavbu doplácet. Jednota proto požádala „politickou
komisi,“ aby věc vyšetřila a určila míru zavinění. V komisi byl
stavitel Staněk z Valašského Meziříčí a Ing. Havlíček z Nového
Jičína. Jak kronika uvádí „úředník úředníky bude vždy hájit,“a tak
byla vina svalena na Jednotu, neboť ta nutila stavitele použít
nekvalitní cihly a kámen na stavbu. Nakonec bylo dohodnuto, že
stavitel provede bezplatně rozebrání věže a Jednota uhradí novou
stavbu. Původně plán počítal s výškou věže 53 m. Nakonec byla
vystavěna jen do výše 34 m a i s křížem má 40 m. Po této
nepříjemnosti byla zakoupena částečně i kvalitní strojová cihla
v Hrachovci.
Střecha měla být kryta přírodní břidlicí. Nakonec však byla
pokrytá eternitem. Stavba pokračovala velmi rychle. Již v září
1912 byl kostel stavebně dokončen. Stavitel Hudec odevzdal klíče
řídícímu nadučiteli Hynku Kašlíkovi. Stavba celého kostela stála
97 000 Korun. Na zbytku se podíleli občané obce svou prací
a dary.
Ing. Lubomír Drda

… AGAPE ...
Milí farníci, srdečně Vás zveme na společné posezení v prostorách
kulturního domu ve Vidči po mši svaté, každou čtvrtou neděli v měsíci.
Můžeme společně posedět, popovídat – setkat se.
Na faře bude připraveno občerstvení – káva, čaj, buchty, pro děti bonbonky.
Další setkání proběhnou v těchto dnech:
27. září - 25. říjen - 22. listopad – v období vánočních svátků se setkání konat nebude

Malé ohlédnutí
Letos jsme v naší farnosti zavedli společné setkávání se
1x měsíčně v KD Vidče.

Akce se nejenže setkala s pozitivním ohlasem, ale také
s přesvědčením, že něco takového tady vlastně chybělo. Věčné
postávání lidí v kroužku po mši svaté před kostelem, podusávání
a přešlapování a protahování si zmrzlých údů, protože obzvlášť
v zimních obdobích je kostel velice studený, přímo vybízelo
k společnému zahřátí se. A to nejen horkým čajem či kávou, ale
také milým a přátelským slovem a úsměvem a spokojeným
poklábosením si s ostatními. Agapé hlavně oslovilo střední
a mladší generaci. Ale není určeno pouze jim. Je otevřeno všem,
tedy i těm dříve narozeným.
Poděkování patří všem, kteří se již zapojili do přípravy,
a zcela dobrovolně a nezištně si ukrojili svého volného času
a věnovali jej ostatním. Děkujeme za takovou péči, protože
společně tak vytvořili pro všechny ostatní báječné domácí
dobroty, za kterými jsme mohli všichni pocítit milá a laskavá
srdce.
Petra Dejmková

Vtípky :D

Pranostiky na měsíc září
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Září, na léto jde stáří.
Babí léto - léto na odchodě.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
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Manželé se koupají v moři a hladina vody
jim sahá skoro až po krk. Najednou si
manželka s hrůzou uvědomí, že neví,
kde je jejich Vojtíšek.?
Manžel odpoví: „Buď v klidu,
vedu ho za ruku.“
Na hokejovém zápase představuje
reportér družstvo:
„Malý, Zajíc, Vyskočil,
Suchý, Bobek, Vytlačil...“
Jirkovi se v žákovské knížce objeví
poznámka: „Váš syn nemá žádné znalosti“.
Otec připíše: „Proto chodí do školy“.

Pozvánka na podzimní část nového fotbalového ročníku 2015/2016
Vážení fotbaloví příznivci, mistrovské fotbalové zápasy nového soutěžního ročníku 2015/2016 začaly i ve Vidči. Zveme Vás
tímto na utkání našich družstev, která jsou rozepsaná níže ve fotbalovém rozlosování.

Jaké soutěže hrají naši fotbalisté v sezóně 2015/2016 ? Muži - Středomoravská 1. A třída, skupina A. Dorost - Okresní přebor
dorostu, základní skupina B. Mladší žáci - Okresní přebor mladších žáků, skupina B. Starší přípravka - Okresní přebor starší přípravky,
skupina C. Mladší přípravka - Okresní soutěž mladších přípravek.
Mgr. Petr Liška

VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Mgr. Jany 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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