Informace z obecního úřadu
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o některých novinkách v naší obci.
Předně bychom Vám chtěli sdělit, že Rada obce Vidče přijala na svém zasedání dne
19. října 2015 Tržní řád obce, který mimo jiné zakazuje podomní a pochůzkový prodej.
Pokud by se i přes tento zákaz objevili ve Vaší domácnosti prodejci nejrůznějšího zboží
a služeb jako například pracovníci zajišťující nabídku dodávky či dražby elektřiny a plynu,
nabídku mobilních operátorů apod., prosíme o okamžité informování pracovníků obecního
úřadu. S celým zněním tržního řádu se můžete seznámit na webových stránkách obce
v sekci Obecní úřad – Vyhlášky a nařízení.
Vy, kteří rádi chodíte do přírody, jste
možná již zaregistrovali, že podél
turistických
a cykloturistic-kých
tras
procházejících přes naši obec vyrostly tři
nové přístřešky pro odpočinek a relaxaci
turistů. Součástí těchto přístřešků jsou
i infotabule, na kterých se lze dozvědět
něco málo o historii a zajímavostech naší obce. Věříme, že některý z přístřešků Vám
zpříjemní třeba nedělní procházku. Přístřešky se nachází v Jedlovině u kříže
pod Svatoňkem, u kapličky na Spině a u cesty na Krásnou samotu. Autorem
informačních textů je pan Mgr. Lumír Ondřej. Za tuto pomoc mu mnohokrát
děkujeme. Pořizovací cena těchto přístřešků spolu s výtiskem 1200 kusů turistických
letáků o naší obci činila 316 139 Kč. 50 % těchto nákladů se podařilo obci získat z Národního programu podpory cestovního ruchu
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj.
Vážení občané,
sdělujeme Vám, že dle Obecně závazné vyhlášky obce Vidče č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vidče nebude obec likvidovat biologicky rozložitelný odpad
od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016. V tomto období ukládejte tento odpad do speciálních kompostérů bezplatně zapůjčených
do domácností v rámci projektu Likvidace bio odpadu v obci Vidče.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Usnesení č. 7 / 2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 22. 10. 2015
92/2015 ZO Vidče schválilo program 7. řádného zasedání
a určilo návrhovou komisi ve složení Petr Pavelka
a Bc. Miroslav Chumchal a ověřovatelé zápisu Petra Jurču
a Mgr. Romana Petruželu, zapisovatelkou byla určena paní Eva
Kramolišová.
93/2015 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu místostarosty
města Rožnova pod Radhoštěm Ing. Jana Kučery k chystaným
projektům Mikroregionu Rožnovsko týkajících se psího útulku
a společného rozdělování prostředků na sociální oblasti.
94/2015 ZO Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 6/2015
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20. 8. 2015.
95/2015 ZO Vidče bere na vědomí informaci o činnosti rady
obce mezi 6.–7. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou
ústně členy rady obce.
96/2015 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu předsedy
kontrolního výboru Bc. Miroslava Chumchala o činnosti výboru
mezi 4.–7. zasedáním ZO.
97/2015 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. - 9. měsíc roku 2015 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 30. 9. 2015.

98/2015 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. 5 rozpočtu obce za rok 2015
dle přílohy.
99/2015 ZO Vidče zamítlo žádost o odkup pozemku v majetku
obce p. č. 2002/11 (trvalý travní porost).
100/2015 ZO Vidče schvaluje žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p. č. 574/1 (orná půda) a 572 (ost. plocha, ost.
komunikace) a pověřuje starostu obce záměr prodeje zveřejnit
na úřední desce.
101/2015 ZO Vidče schvaluje realizaci projektu „Dětský klub
ve Vidči: Rodiče pracují, děti si hrají“. Zastupitelstvo obce
souhlasí se záměrem obce podat žádost o dotaci na tento projekt
v rámci vyhlášeného Operačního programu Zaměstnanost
vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vlastní
prostředky ve výši 5 % celkových uznatelných nákladů budou
hrazeny z rozpočtu obce pro rok 2016.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 14 / 2015 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 22. 10. 2015
105/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
106/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 12/2015 ze dne 16. 9. 2015 ze schůze rady obce Vidče
a usnesení č. 13/2015 ze dne 21. 9. 2015 ze schůze rady obce
Vidče. Všechny body byly splněny.
107/2015 Rada obce Vidče schvaluje Nařízení obce Vidče
č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního
a pochůzkového prodeje na základě ustanovení § 18 odst. 1 a 3
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
108/2015 Rada obce Vidče schvaluje nájem nebytových prostor
v budově pošty č. p. 252 a pověřuje starostu obce podepsat
Nájemní smlouvu.
109/2015 Rada obce Vidče schvaluje nájem nebytových prostor
v budově kina č. p. 29 od 1. 1. 2016 a pověřuje starostu obce
Nájemní smlouvu podepsat.
110/2015 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy KSKSystém spol. s r.o. na výměnu oken v budově kina č. p. 29
a pověřuje starostu obce podepsat Smlouvu o dílo na tuto
zakázku.
111/2015 Rada obce Vidče schvaluje přidání pouličního světla
v lokalitě Jedlovina (p. č. 2833) a pověřuje starostu obce podepsat
Smlouvu o dílo se zhotovitelem.
112/2015 Rada obce Vidče schvaluje firmu KÁMENBAU s.r.o.,
Vidče na zhotovení zakázky „Odvodnění cesty u Jurčů“
a pověřuje starostu obce podepsat s firmou KÁMENBAU s.r.o.
Smlouvu o dílo.
113/2015 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo s firmou

CHCI-DŮM s.r.o., Ostrava Maryánské Hory na zhotovení
projektové dokumentace zateplení tělocvičny základní školy
v obci Vidče a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.
114/2015 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb při zpracování bioodpadu v obci
Vidče s firmou regiozona s.r.o., Sokolská 3938, Zlín a pověřuje
starostu obce Dodatek č. 1 podepsat.
115/2015 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o poskytování služeb při realizaci projektu Dětský klub ve Vidči:
rodiče pracují, děti si hrají s firmou regiozona s.r.o., Sokolská
3938, Zlín a pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat
116/2015 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo uzavřené dne 1. 10. 2015 mezi Obec Vidče a MOBIKO
plus, a.s. na „Opravu částí komunikací v obci Vidče“ a pověřuje
starostu obce Dodatek č. 1 podepsat.
117/2015 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo s firmou
MOBIKO plus, a.s.. Hranická 293/5, Valašské Meziříčí
na „Dešťovou kanalizaci v obci Vidče“ a pověřuje starostu obce
Smlouvu o dílo podepsat.
118/2015 Rada obce Vidče souhlasí s nabídkou firmy I-TEC
na nákup sněhové radlice a upínáku sněhové radlice na automobil
Bonetti.
119/2015 Rada obce Vidče schvaluje nákup bezpečnostních
kamer do MŠ Vidče od firmy HVfree.net.
120/2015 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo s firmou
REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou
na zakázku „Oprava místní komunikace Videčské paseky“
a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
V pátek 4.12.2015 od 16.00 hodin bude u kostela probíhat
tradiční rozsvícení vánočního stromu.
Vánoční atmosféru Vám zpříjemní vánoční písně a koledy v podání
pěveckého sboru Zdeňka Šimůnka, místního folklórního souboru
Valašenka a pěveckého sboru Skřivani z Horní Bečvy
Těšit se můžete na speciality pana Dobeše, vánoční punč
a na drobné výrobky s vánoční tématikou.

Děti přijde během programu navštívit Mikuláš s čerty a anděly.

Srdečně zve Obec Vidče

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Místní knihovna ve Vidči se připojuje k celostátní akci knihoven
a zve všechny děti, rodiče a ostatní zájemce

na Den pro Dětskou knihu.
Akce se koná v sobotu 28. listopadu 2015 od 13.30 hodin
v prostorách místní knihovny. A co na vás čeká?
Listování s Danem Stiborem – scénické čtení z knihy Mikulášovy patálie.
Perlorodky – ukončení literární soutěže „Lovci perel, vyhlášení výsledků a ocenění
všech „sběračů“.
Perličková tvůrčí dílna – tvoření náramků a přívěsků nejen z „ulovených perel“
pod záštitou krámku „Vlněnka a Perlička“ z Rožnova pod Radhoštěm.
Stavba a zdobení vánočního stromečku z knížek.
Knížky pod stromeček – možnost nákupu dětských knih se slevou z knihkupectví Nohavica.
Burza vyřazených knih – prodej vyřazených knih pro děti i dospělé za jednotnou cenu 2,- Kč.
Těšíme se na všechny, kdo přijdou společně s námi oslavit dětskou knihu.

Božena Zajícová
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Poděkování za pomoc

Blahopřání
k 80. tým narozeninám
p. Marty Letošové
Nepotřebujeme
slunce,
které září,
stačí nám
úsměv
na Tvé tváři.
Jsi jako růže,
která kvete,
jsi nejlepší
maminka
a babička na světě!
Hodně zdraví
a štěstí přejí
dcery Dagmar
a Marta
s rodinami.

Vážení občané,
chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli a dosud
pomáhají při odstraňování škody po požáru střechy domu.
Byli jsme po požáru v šoku a nebyli schopni jednat. Díky účinné
pomoci představitelů obce, zejména pana starosty, se daly věci do pohybu, takže
k dnešnímu dni, až na některé nedodělky, máme střechu hotovou.
Pan starosta zajistil kontejnery a pracovníky obce na odstranění
ohořelých zbytků, elektrikáře p. Dohnálka na zprovoznění hašením zkratované
elektřiny a jiné.
Děkujeme obci za poskytnutou materiální pomoc.
Velmi účinnou pomoc nám poskytli místní myslivci, zejména
při likvidaci prohořelé střechy, stavbě krovů, betonování věnců, pomocné práce
a finanční podporu. Děkujeme.
Člen naší myslivecké společnosti pan Ing. Stanislav Chovanec
zpracoval projekt nové střechy. Ještě se z požářiště kouřilo a on již měřil
a zjišťoval potřebné údaje. Zajistil taky firmu pana Jiřího Kramoliše, která se
opravy ujala a dále opravu zastřešovala. Zajistila řezivo na pile v D. Bečvě, dále
živnostníky na zednické, betonářské a jiné práce, firmu Naryner na pokrytí
střechy, potřebný materiál při opravě.
Poděkování také patří místním hasičům, zejména panu Václavu
Vičanovi, který s mladými požárníky hlídal požářiště.
Děkujeme taky všem občanům, bratrům a rodině, kteří nám poskytli
finanční a jinou pomoc.
Ve Vidči 10. 11. 2015

František a Zdeňka Drozdovi

Proč třídit odpad?
Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká
především v domácnostech. Lze jej rozdělit na směsný a tříděný
odpad. Směsný odpad obsahuje i řadu využitelných složek jako je
sklo, papír, plast, bioodpad, elektro odpad, atd. A proto je právě
na nás, občanech, tyto „oddělitelné“ složky správně vytřídit
do příslušných pytlů pro tříděný odpad. Odpady, které vhodíte
do pytlů, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku a pak
putují do zpracovatelských firem.
Dá se říci, že důvody proč takto třídit odpad jsou dva –
ekologický a ekonomický.
Ekologické důvody jsou nám všem notoricky známy
díky kampaním v médiích, ale pojďme si je ve zkratce zopakovat.
Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní
zdroje surovin a energie – každý průměrný Čech
vyhodí za rok asi 150 – 200 kg odpadů. Většinu
by šlo znovu použít, přesto však miliony tun
kvalitních
materiálů
každoročně
končí
na skládkách nebo se pálí: papír, plasty, hliník,
dřevo… Každou takto zbytečně vyhozenou tunu musí nahradit
přírodní suroviny, které je nutné pokácet nebo vytěžit
a průmyslově zpracovat. Důsledkem je zbytečné mýcení lesů,
zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, zbytečná
spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie
Víte, že např. recyklace 1tuny skla ušetří přes 400 kg
exhalací CO2 (oxidu uhličitého) nebo, že z 10 recyklovaných
časopisů se dá vyrobit krabice na televizi anebo, že 30
recyklovaných PET lahví stačí k výrobě 1fleeceové bundy

(na tričko jich stačí 5). Budeme-li třídit, umožníme tak recyklaci,
ze které získáme nové zdroje surovin a energie a také ušetříme
místo na skládkách.
Teď k těm důvodům ekonomickým. Ceny za svoz
a ukládání komunálních odpadů na skládky jsou vysoké
a i nadále se budou zvyšovat, což se promítá do výše poplatku
vybíraného od občanů. Čím více separovaného odpadu tedy
skončí v barevných pytlích, tím méně se jej uloží na skládky
a navíc má obec Vidče v současné době uzavřenou smlouvu se
společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním
odpadů finančně přispívá. Příspěvek je vypočítáván zpětně
podle množství vytříděného odpadu. Čím více odpadů tedy
vytřídíme, tím více peněz dostaneme zpět. Tímto způsobem je
možné snížit náklady obce na likvidaci odpadu, ze kterých je
každoročně vypočítáván místní poplatek. Jen pro zajímavost –
v současné době je v naší obci stanoven místní poplatek
za odpad 400 Kč/osoba/rok. Ovšem průměrný náklad
na likvidaci odpadu, který vyprodukuje občan naší vesnice
za jeden kalendářní rok, je bezmála 700 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
v rozpočtu obce tak činí cca 500 000
Kč. Pojďme se společnými silami
v podobě poctivého třídění odpadu
pokusit ušetřit alespoň část peněz,
které by se daly využít jiným
způsobem!!!!

Pranostiky na měsíc listopad
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
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Mgr. Pavel Drda, starosta obce

100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (8) – Farnost videčská, role obce
C.K. výnos ministerstva kultu a vyučování
Se zpožděním se zmíním o zajímavém dokumentu, snad o tom nejdůležitějším v souvislosti s farností videčskou a stavbou kostela, který
nás zavede zpět o více jak 100 let zpět do doby mocnářství – jedná se o udělení předběžného souhlasu se zřízením duchovní správy
v obci Vidče.
Žádost musela být podána ještě před zahájením stavby kostela a stalo se tak pravděpodobně 2. prosince 1908. Za žádostí je s největší
pravděpodobností obec Vidče. Detailně jsem nezjišťoval.
Reakcí na žádost byl pak výnos „C.K. ministerstva kultu a vyučování“ číslo 1224 ze dne 17. února 1909, který předběžně povoluje
zřízení farnosti a vlastně zahájil stavbu kostela.
Viz obrázek titulní stránky výnosu:
Poznámka:
Zkratka c.k. a je ztv. dvojvládí monarchie Rakouska-Uherska
v letech 1867 – 1918, kdy rakouský císař vládl současně
i jako uherský král. Takže c.k. znamená
„císařský
a královský“.
Dokument je psaný písmem zvaným „kurent“. Pečlivý,
nikoliv autorizovaný, překlad určitě stoji za přečtení již
z důvodu úřední formulace z tehdejší monarchie.
17.února 1909, Ministerstvo pro kulturu a vzdělávání
č. 12224
Vidče, zřízení farnosti, K dopisu č. 1.045 ze dne
8. ledna 1909
Nejsem proti tomu zvážit státní souhlas ke zřízení
samostatného místa nábožensko-cirkevní duchovní péče
zahrnujíce politickou obec Vidče, a dotování faráře
z církevního fondu za tohoto předpokladu, že obec Vidče dá
do úschovy k odměňování nového faráře jednorázový kapitál
ve výši dva tisíce [2000] korun.
Definitivní rozhodnutí týkající se zřízení farnosti musí však
být vyhrazeno na onen okamžik, kdy budou z místních zdrojů
plně zajištěny prostředky pro stavbu kostela a fary podle
úředně povolených plánů, dále také prostředky pro trvalé
udržování těchto objektů v dobrém stavu, jakož
i pro financování průběžných potřeb kostela pro celou
budoucnost, jakož i výše uvedený kapitálový příspěvek
k odměňování faráře.
Jakmile bude vyhověno těmto požadavkům, bude se muset
při spoluúčasti finanční prokuratury vyhotovit zakládací
listina farnosti, totéž pak ze strany místních zakladatelů,
jakož i spolupráce při povolování ze strany knížecího
arcibiskupského konzistoria….
Při příležitosti vyhotovení této listiny se bude muset
v dohodě s knížecím arcibiskupským ordinariátem zvážit, zda
stran patronátních vztahů u budoucího kostela a farnosti
ve Vidči by se neměla stanovit dispozice.
Již nyní však musí býti poznamenáno, že převzetí patronátu
se nemůže vztahovat na církevní fond.
Za ministra pro kulturu a vzdělávání:
podpis
V období od 15. 11. 1908 – 10. 2. 1909 ministra zastupoval správce Josef Kaněra. Podpis však určitě není jeho, ale někoho, kdo jej dále
ještě zastupoval.
Pak udivuje i rychlá reakce na žádost. O tom si v dnešní době rychlých elektronických komunikací můžeme jen nechat zdát.
Poznámka:
Ministerstvo kultu a vyučování (Ministerium für Cultus und Unterricht) bylo založeno monarchií roku 1848. Následně v roce 1860 bylo
zrušeno. Jeho kompetence převzalo Státní ministerstvo. Avšak opět po sedmi letech 1867 byla tato instituce znovu zřízena pod stejným
názvem avšak pouze pro „předlitavské země“, tu část Rakousko-Uherska, jejíž součásti byly i země české. Do jeho kompetence patřila
i správa církví.
Vlastní listina o zřízení farnosti videčské bude asi nejdříve z roku 2016. Předcházelo mu určitě zasedání zastupitelstva ze dne
30. května 1916. Nicméně možná stojí za přečtení aspoň pár výňatků z usnesení již s ohledem na použitý jazyk a dokumentování
angažovanosti obce Vidče:
Na denním pořádku dnešního zasedání jest jednání o zřízení samostatné římsko katolické duchovní správy ve Vidči pro politickou obec
Vidče…….
…..Podmínkám, jež vysoké C.K. ministerstvo kultu a vyučování v příčině této samostatné duchovní správy stanovilo, bylo vyhověno tím,
že byly postaveny kostelní a farní budovy a už složen Kapitál 2000 K jakožto příspěvek na nového faráře.
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Aby pak samostatná duchovní správa ve Vidči mohla se uskutečniti, usnáší se dnes znovu a to dodatečně k usnesení ze dne
11. června 1913 obecní zastupitelstvo ve Vidči, zastupujíc dle ministerského nařízení ze dne 31. prosince 1977 (přesněji asi nařízení
5/1878) příští farní obec jménem farní obce Videčské zahrnující území politické obce Vidče, které dle základní a listiny o zřízení fary
ve Vidči bude náležeti k farnímu obvodu Videčskému, tedy s vyloučením území tak zvaných „Videčských pasek“, jež naležejíce
do politické a katastrální obce Vidče, avšak přivtěleny jsou k farnímu obvodu Velké Bystřice, splniti všechny povinnosti a závazky, které
ukládají farním obcím moravský zákon ze dne 2. dubna 1864 a zákon ze dne 7. května 1874 jako udržovati v dobrém stavu kostelní
a farní budovy s příslušenstvím, hřbitov s ohradou, zajišťovati řečené budovy proti ohni, pořizovati kostelní potřeby, dávati platy
kostelním zřízencům dle poměrů časových a místních udržovati vnitřní zařízení kostela, pokud na tyto náklady nebude zvláštních fondů
nebo nadací.
Podepsán Jaroň Josef – starosta a další zastupitelé
Domnívám se, že na základě tohoto usnesení pak mohla být vystavena listina o zřízení samostatné farnosti. K vlastní zřizovací listině
jsem se nedostal.
Ing. Lubomír Drda

Oslavy 100. výročí kostela ve Vidči
Celý rok se nesl ve znamení rozličných příprav
na oslavy 100. výročí kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Pilně se pracovalo na opravách okenních vitráží, děti
ze školy a školky tvořily svoje dílka do výtvarné a literární
soutěže, některé cvičily svoje vystoupení na koncert, několik
biřmovanců se připravovalo na přijetí svátosti biřmování.
Podzimní dny byly pro naši farnost přímo nabité
významnými událostmi. Poprvé jsme se v našem kostele setkali
10. října, kdy jsme mohli přivítat olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera, který zde uděloval svátost biřmování.
V neděli 25. října byl v našem kostele uspořádán
koncert, na němž účinkovaly jak děti a mládež z naší farnosti, tak
hosté ze Zubří a rožnovské ZUŠ. Koncert měl velmi pěknou
atmosféru, která pokračovala na agapé v kulturním domě. Ráda
bych poděkovala rodičům a učitelům, kteří děti na koncert
připravili. Děkuji i všem rodičům, kteří své děti vedou k hudbě
nebo jiné formě umění, protože umění tříbí smysl pro krásu
a kultivuje ducha, což je dnes velmi potřeba.
Hlavní oslavy probíhaly 7.a 8. listopadu. V sobotu
odpoledne jsme se sešli v opravdu hojné účasti v kulturním domě,
kde se konala vernisáž výstavy, která byla rozdělena na dvě části.
Jedna část zachycovala historický vývoj farnosti. Mohli jsme
shlédnout spoustu zajímavých písemností a dokumentů, které
mapovaly nelehkou cestu od myšlenky k realizaci projektu stavby
kostela. K vidění byly fotografie kněží, kteří zde ve Vidči
působili a také různé fragmenty ze života farnosti, zachycené
na fotografiích v čase. Další část výstavy tvořily současné práce
dětí, které přenesly siluety kostela a křesťanských symbolů
na papír a do keramické hlíny. Po uvítání panem starostou
a panem farářem, proběhlo vyhlášení vítězů soutěže, kteří byli
odměněni pěknými cenami. Zajímavostí programu bylo promítání
krátkého filmu z roku 1939, kde byly zachyceny mimo jiné záběry
svěcení základního kamene školy. Všechny účastníky potěšila

svým vystoupením Valašenka a kdo chtěl ještě zůstat, mohl si
při vínku posedět i zatančit při cimbálovce Troják z Valašské
Bystřice. Ve vestibulu kulturního domu se prodávaly videčské
oplatky, o které byl tradičně velký zájem. Sobotní odpoledne se
vydařilo, mohli jsme si nejen povykládat, ale také zavzpomínat
a dozvědět se něco z naší minulosti.
V neděli celá slavnost vrcholila sváteční bohoslužbou,
která začala slavnostním průvodem za účasti hasičů, myslivců
a krojovaných farníků. Mši svatou celebroval generální vikář Josef
Nuzík, který nám zdůraznil význam chrámu nejen jako krásné
dominanty obce, ale především jako příležitosti k setkávání
s Bohem, příležitosti uvědomit si znovu naše křesťanské kořeny.
Upozornil na odkaz našich předků, kteří pro víru dokázali mnoho
obětovat, když dokázali na tu dobu vybudovat takové dílo.
Po skončení bohoslužby, mohli všichni před kostelem ochutnávat
výborné cukroví a slivovici. Slavnost pokračovala obědem
a posezením v hospodě u Hanáčků, který měl být poděkováním
pro všechny dobrovolníky, kteří nějakým způsobem o kostel
pečují nebo se podílejí na životě farnosti.
Ráda bych poděkovala otci Karlovi Janečkovi, který měl
nemalé starosti jak s vyřizováním oprav vitráží, tak s organizací
všech akcí spojených s oslavami.
Oceňuji také všechny, kdo se ochotně podíleli
na přípravách oslav a věnovali tomu spoustu volného času. Říká
se, že co nic nestojí, za nic nestojí. Děkuji proto za úsilí hlavně
našim předkům, díky nimž nám tu stojí tak krásná stavba. Kostel
je pro mnoho lidí místem, kde jejich život začíná a také končí.
Mnozí jej navštěvují pravidelně, pro jiné je místem, kde se vracejí
v určitých třeba těžkých chvílích života. Díky Vám všem, kteří
jste přišli, jsme mohli společně oslavit kostel jako místo
radostného setkání.
Kateřina Němcová

Broučci a berušky z naší školičky
Barevný podzim a jeho
štědré plody nabízí možnosti
a obohacuje hry a výtvarné činnosti
MŠ. Letošní teplý podzim umožnil
více pobytu venku, zajímavých
vycházek do přírody s možností
nasbírat
spoustu
krásných
barevných přírodnin.
Ve školce potom děti
zapojily fantazii a vytvářel obrázky, domalovávaly barvami,
dolepovaly. Listoví panáčci, ježci a jeřabinové korálky pak zdobí
prostory MŠ.
Již několik let se rodiče zapojují do výstavy
podomníčků. Tak i letos začaly okna i prostor před vchodem
školky zdobit společné výtvory rodičů s dětmi. Materiály byly
různé – dýně, cuketka, bizardně zkroucené větvičky a kořen,
dozdobené všelijakými ozdobami podzimního dozrávání.
Podzimníčci sehrávají svoji úlohu při pochodu broučků, klterý se

letos u skutečnil v úterý 27.10. Na oknech i před školkou se mezi
nimi rozsvítily v barevných sklenicích svíčky a barevné lampiony.
Plápolavá světýlka a stíny tmy dotvářejí podzimním skřítkům
tajemné tvary a odlesky.
Průvod broučků a berušek kolem školky doprovodily
písničky z večerníčků včelích medvitků. Několik malých broučků
se vylouplo ze tmy a přišli se p. uč. uklázat a pozdravit se.
Celou kouzelnou atmosféru světýlek dotvářel ten
největší úplňkový lampión na obloze.
Děkujeme všem dospělým i dětem, kteří nesvou
šikovností a ochotou překrásně vyzdobili svými podomníčky
vchod do MŠ.
Zapsala Kadlubiecová Jitka
Jěště za MŠ prosíme
všechny pejskaře, kteří chodí na procházky kolem hřbitova, aby
po svých čtyřnohých kamarádech sbírali, co z nich vypadne. Děti
v tom pak šlapou, sbírají na zemi různé kamínky, listy.
Děkujeme
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Zlínští pedagogové navštívili naši MŠ Vidče
Dne 29. 10. 2015 mateřskou školu Vidče poctila návštěvou delegace 20ti učitelů ze Zlínského kraje, zástupců z mateřských
i základních škol, za cílem, exkurze do naší úžasné mateřské školy, která se pyšní nevšední ekozahradou a je zapojena do programu
ekoškola. Mezi delegáty byli 3 muži, což zpestřovalo tradiční skupinku pedagogů v ženském zastoupení. Mnozí z nich již o programu
Ekoškola slyšeli a přemýšlejí o zapojení, ale tak nějak se ješte zdráhají, protože tak trošku nevědí, jak na to. Přiblížili jsme jim tedy
podrobně, co zapojeni do Ekoškola programu znamená.
Nejprve se musí MŠ rozhodnout, že chce uskutečnit nějaké změny k lepšímu a považovat je za nutné. Poté následuje 7 kroků:
1. Ekotým
5. EV ve výuce
Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu žáků, učitelů,
Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny
provozních zaměstnanců a také třeba rodičů nebo odborníků.
žáky a učitele v rozšiřování znalostí, dovedností a postojů
Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků na škole.
v environmentální výchově. Širší znalost ve všech tématech
2. Analýza
programu Ekoškola pomáhá nacházet jak souvislosti, tak často
Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní i řešení environmentálních problémů.
v konkrétních tématech. Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co
6. Informování a spolupráce
je třeba naopak zlepšit.
Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola
3. Plán činnosti
uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo
S pomocí výsledků, které nám dává Analýza, navrhujeme Ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naši činnosti
a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.
a zlepšit to, co nefunguje.
7. Ekokodex
4. Monitorovani a vyhodnocovani
Společně ve škole vymyslíme pravidla a hodnoty programu
Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn
naplánovali. Vyhodnocujeme dopad našich aktivit. Bez toho u nás, na naší škole i v jejím okolí.
bychom totiž nezjistili, jestli naše snažení mělo nějaký smysl.
Plán činností se liší každý rok podle toho, jak se nám daří věci měnit či ne. V loňském roce se nám podařilo realizovat projekt nových
herních prvků a obohatit tak starou původní zahradu.Dostali jsme příspěvky na realizaci a to hlavně díky zřizovateli MŠ, panu starostovi
Mgr. Pavlu Drdovi, pani mistostarostce Mileně Dudové a ostatním členůmnm rady a zastupitelstva .Právě jim patří velký dík. Vážíme si
jejich podpory a spolupráce.
Na první třetinu školního roku jsme si naplánovali spoustu
činností a téměř všechny už jsme je realizovali.Mezi již splněné
plány tento školní rok patří:
 Dokončení kompostéru
 Využití plodů naší zahrady, vaření marmelády, čaje
a konzumace plodů syrových
 Sběr šípků a jiných přírodnin
 Tvorba mandal
 Vytvoření vrbového týpí díky spolupráci s rodiči
 Sušení ovoce
 Dekorace pytlíků na sušené ovoce pomocí přírodnin
Delegace učitelů zaujatě naslouchala presentaci pani ředitelky
Hany Crhové a všichni čerpali u nás náměty pro jejich vlastní
činnost. Unešeni byli samozřejmě naší přírodní zahradou, čemuž
nasvědčovalo neustálé cvakání foťáků. Jak by ne, v naší škole je V těchto dnech máme možnost si požádat o titul Ekoškola, Titul
toho opravdu moc k vidění. Snad jsme je ukázkou naší práce máme možnost získat, pokud budeme ohodnoceni plným počtem
motivovali k jejich začlenění do program Ekoškola a tim bodů a splníme všechny podmínky.Škola, která titul získá, zvedá
rozšiřujeme obzor a naději že vice lidí na svetě se bude chovat svou prestiž a stává se vzorem ostatním školám. Pevně věříme, že
k naší planetě šetrněji. Jak řekl kdysi pan Masaryk: “Děti v nás se nám podaří titul získat..
Zapsala Pavlína Parks
vidí vzory.”
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Říjen v základní škole
Velmi aktivně se do života
v obci zapojuje folklórní soubor
Valašenka. Kromě pravidelných
nácviků tentokrát 8. října přivítali
nové občánky obce a 16. října
potěšili seniory z Vidče na jejich
setkání.
Do rožnovského kina se vydali šesťáci s osmáky dne
6. října, aby spatřili a zároveň vyslechli pořad cestovatelů –
dobrodruhů přibližujících východní Afriku.
Tentýž den odpoledne se ve škole uskutečnilo setkání
žáků 9. tříd, jejich rodičů a zástupců středních škol, kde získali
bližší informace o středních školách. Dne 9. října na Technickém
jarmarku přiblížili rožnovské gymnázium a SŠIE a Ř jejich učitelé
a studenti osmákům. Ti navíc mohli spatřit i výrobu v továrnách
Brose a ON Semiconductor.
Do knihovny 9. října zavítali na čtenářský maraton
v rámci Týdne knihoven také třeťáci a čtvrťáci. Zkoušeli, kolik
v daném čase přečtou, a četli jim i pan starosta Drda a paní
místostarostka Dudová. Prvňáčci ještě tolik čtení neumí, ale přesto

se mohli už tím, co se naučili, pochlubit svým rodičům 14. října.
V průběhu vyučování tu s nimi byli i rodiče. Prvňáčci byli v říjnu
z našich žáků nejdál – do ZOO Lešná je doprovázeli jejich patroni
deváťáci. Ti zase školní výuku obohatili tím, že poznávají základy
golfového sportu. Žáci 5. ročníku 20. října vyrazili a exkurzi
do Kroměříže. V rámci této exkurze navštívili zámek s Květnou
zahradou.
Také se soutěžilo. Mladší žáci vyhráli 14. 10. v Rožnově
okrskové kolo v kopané mladších žáků. Byli nejlepší ze 7
zúčastněných družstev. Školní kolo soutěže Přírodovědný klokan
se zúčastnilo 29 žáků z 8. a 9. třídy a vyhrál J. Neřád z 9. třídy.
Chlapci a děvčata z 3. a 4. třídy navštívili interaktivní
výstavu Hry a hlavolamy v KZ ve Valašském Meziříčí.
Výuku doplňují i besedy a práce na projektech, a tak
na obecním úřadě besedovali s panem starostou třeťáci, do sklenic
aranžovali podzimní dekorace druháci a na téma Čtu, čteš, čteme
měli svůj projektový den v češtině čtvrťáci a páťáci.
25. listopadu od 15:00 jsou na konzultace s učiteli zváni
rodiče.
J. Pečalková

Deváťáci to zvládli...
V pondělí 26. října 2015 se uskutečnila tradiční akce žáků deváté a první třídy naší školy – návštěva ZOO v Lešné. Počáteční obavy,
jestli deváťáci starost o naše benjamínky zvládnou, brzy opadly. Vše zvládli „na jedničku“ a mile překvapili… Naši deváťáci, pokud
chtějí, tak opravdu „umí“…
Mgr. Eva Mandulová, třídní učitelka 9. třídy
Mgr. Dagmar Plesníková, třídní učitelka 1. třídy

Na mezinárodní turnaj to zatím není, ale kdo ví??? Hráli jsme golf...
Poprvé se žáci deváté třídy naší školy seznámili
s golfovým odpalem v červnu 2015. Když jim pan Jaroslav
Krčmář nabídl pokračování, nebyli proti. A tak v průběhu září
a října absolvovali několik teoretických hodin týkajících se
pravidel golfu a hlavně si pak zahráli na golfovém hřišti
v Rožnově pod Radhoštěm. Ne všichni vytrvali až do konce, golf
chce totiž snahu, píli a hlavně poctivost. Přesto se to „zdravé
jádro“ probojovalo až k závěrečnému odpoledni, kdy si ti, kteří
vytrvali, prošli část golfového hřiště. Oficiálním vítězem se stal
Ondřej Dobeš, který „zahrál na nejméně úderů“. Pro mě jsou
vítězi všichni, kteří vytrvali až do konce. Přesvědčili jsme se, že
golf není „snobský“ sport. Na rožnovském golfovém hřišti se mu
může věnovat opravdu každý. K dětem jsou tady velmi vstřícní.
Chtěla bych poděkovat panu Jaroslavu Krčmářovi, který se mým
žákům věnoval bez nároku na finanční odměnu.
A kdo to vydržel až do konce??? Pavla Hajná, Lucka Hajná,
Radka Jaskulová, Lucka Fojtášková, Věrka Valová, Ondra Dobeš,
Matěj Kapoun, Kuba Neřád a Peťa Kuběja. Ty všechny pan

Jaroslav Krčmář na závěr pochválil za jejich přístup a chování
na golfovém hřišti.
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Eva Mandulová, třídní učitelka 9. třídy

Setkání videčských seniorů 16. října 2015
Po roce zorganizovala kulturní komise opět setkání
seniorů. Konalo se v kulturním domě v pátek 16. října v 15 hodin.
Všechny přítomné přivítala jménem kulturní komise paní Blanka
Drdová a zároveň je seznámila s programem celého odpoledne.
Úvod patřil Valašence, a to nejmenším dětem souboru.
Ty předvedly pro videčské seniory připravený program
za houslového doprovodu paní Michaely Bařinové. Vystoupení
bylo bezprostřední a velmi milé, takže diváky pohladilo po duši.
Senioři ho odměnili spontánním potleskem.
Po programu Valašenky se ujala slova opět paní Drdová,
která představila nového předsedu kulturní komise Rady obce,
Romana Petruželu a poté se ujal slova starosta Pavel Drda.
Tím oficiality skončily a ke slovu se dostala skupina
malých děvčat pod vedením Renaty Spáčilové, která si říká
GIRLS FROM NY. Svěží a rytmické taneční vystoupení jakoby
rozhýbalo i seniory a mnozí si poklepávali nohou do taktu.
Děvčata nejen zatancovala, ale i poreferovala o svém tanečním
úspěchu až v Praze.
Pro seniory však nebyla toho odpoledne připravená jen
kultura, nýbrž i dobroty, kterými nikdy nikdo nepohrdne. Byl to
nejen výborný guláš, který uvařily kuchařky ve školní jídelně, ale
i káva s valašským vdolkem a sklenka vína. Vdolky upekla paní
Ludmila Smutková a ostatní občerstvení připravily v přilehlé
kuchyňce členky kulturní komise.
Celé odpoledne měli přítomní možnost mluvit i se
zastupiteli obce, a to se starostou, místostarostkou Milenou
Dudovou a dalším radním, Petrem Pavelkou. Ti, včetně Romana
Petružely, dokonce roznášeli občerstvení, což byla novinka,
protože ač muži, šlo jim to velmi dobře. Poté, co se zhostili tohoto
úkolu, poctivě obcházeli všechny obsazené stoly a besedovali se
všemi přítomnými.
Na seniory čekalo ještě další překvapení, a to „Sranda
tombola.“ Členky kulturní komise vyzvaly přítomné, co mají
smysl pro humor, aby se nebáli a vybrali si z osudí los. Nejdříve
se lidé zdráhali, neboť měli obavy, že budou muset něco
předvádět. Nakonec se ale rozhýbali a losy byly rychle rozdány.
Pak už nastalo jen překvapení veliké, neboť nikdo nemusel nic
dělat, ale naopak za svou „odvahu“ vzít si los, dostal
pod příslušným číslem losu číslo výhry z tomboly. Byly to vlastně
drobné dárky s vtipně popsaným obalem, které udělaly všem

„výhercům“ radost.
Po občerstvení a tombole už bylo v sále jako v úle
a do toho přišla paní Alena Balejíková se svým akordeonem
a začala hrát písničky na přání i pro obveselení, takže se nálada
ještě více rozproudila a zábava pokračovala až do večerních hodin.

Bylo to pěkné a srdečné setkání, které se zdařilo hlavně
zásluhou organizátorů, tj. obecního úřadu a kulturní komise Rady
obce. Všem, kteří se podíleli na jeho uskutečnění, tj. tvůrcům
programu i těm, co se postarali o výborné občerstvení patří velké
poděkování všech spokojených videčských seniorů.
Marcela Švajdová (podle reportu Blanky Drdové)

Fotky z podzimních zájezdů od p. Marcely Švajdové
V minulém Videčském zpravodaji jste si mohli přečíst článek od p. Marcely Švajdové o podzimních zájezdech, které se
uskutečnily. Nyní doplňujeme ještě fotografie z těchto zájezdů:

Znojmo, vidím tě dvojmo
Jižní Morava

Janohrad v Lednici

Rosa Coeli
Dolní Kounice - Brněnsko
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