Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že
dne 16. 3. 2016 v době od 8.00 h
do 11.00 h a od 12.00 h do 16.00 h
máte možnost podat své přiznání
k dani z příjmu fyzických nebo
právnických osob za rok 2015
u úřednic Finančního úřadu Rožnov
pod
Radhoštěm
ve vestibulu
kulturního domu ve Vidči.

Výpis z usnesení č. 17 / 2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 20. 1. 2016
145/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
146/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 16 ze schůze Rady obce Vidče ze dne
16. 12. 2015. Všechny úkoly byly splněny.
147/2016 Rada obce Vidče schvaluje finanční příspěvek
na činnost místního dětského folklórního souboru Valašenka.
148/2016 Rada obce Vidče projednala žádosti místních spolků
o finanční příspěvky na rok 2016 a schválila výši příspěvků
na jejich činnost.
149/2016 Rada obce Vidče schválila nabídku firmy
EMPEMONT na provádění servisních prací na zařízení
rozhlasového, výstražného a informačního sytému obce. Zároveň
schvaluje Smlouvu o provádění servisních prací pro obec Vidče
a pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.
150/2016 Rada obce Vidče schválila Darovací smlouvu
s Maticí Radhošťskou na darování dřevní hmoty a pověřuje
starostu obce smlouvu podepsat.
151/2016 Rada obce Vidče neschválila nabídku firmy AKTÉ
spol. s r.o.

152/2016 Rada obce Vidče schválila a pověřuje starostu obce
podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 2785 v k.ú, obce Vidče, v majetku obce Vidče.
153/2016 Rada obce Vidče schválila Dodatek č. 3 k pojistné
smlouvě č. 7720905195 a pověřuje starostku obce Dodatek č. 3
podepsat.
154/2016 Rada obce Vidče schvaluje věcný dar pro MŠ
od firmy Pavela Tomáš – 4M Pavela s.r.o.
155/2016 Rada obce Vidče schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
č. 7/2016/VYST s Městem Rožnov pod Radhoštěm na výkon
přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací pro správní obvod obce Vidče
v předloženém znění na dobu určitou do 31. 12. 2016 a ukládá
starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
156/2016 Rada obce Vidče schválila žádosti TJ Vidče,
Mysliveckého spolku a SDH Vidče o snížení nájmu za pronájem
sálu za účelem konání plesů.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 9 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 2. 2016
120/2016 ZO Vidče schválilo program 9. řádného zasedání
a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Lumír Ondřej, Petr
Jurča a ověřovatelé zápisu Václav Vičan a Mgr. Šárka
Pavlíčková, zapisovatelkou byla určena paní Eva Kramolišová.
121/2016 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s návrhem
na podání žádosti o dotaci na akci Modernizace knihovny

ve Vidči z „Programu na podporu obnovy venkova“ Zlínského
kraje a vyčlenění finančních prostředků v případě jejího získání.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Leden v základní škole
Když se děti vrátily v novém roce 2016 do školy
po vánočních prázdninách, čekalo je zjištění, že musí zabrat,
protože před pololetím se ještě zkoušelo, psaly se písemky …
Přesto žáci absolvovali i jiné akce. Tak třeba třeťáci
a čtvrťáci byli třikrát bruslit v Rožnově p. R. a někteří sedmáci
a osmáci a deváťáci si ověřili své znalosti angličtiny při sledování
divadelní hry v angličtině, jejíž hlavní hrdina Peter Black zažil
na ulici různé životní situace.
Několikrát zavítali mezi naše děti policisté. S druháky
měli besedu na téma Policista je můj kamarád, páťáky
upozorňovali na nebezpečí spojené s užíváním internetu a osmáky
s deváťáky poučili o jejich trestní odpovědnosti.

Dějepisná olympiáda je tento rok zaměřena na období
Lucemburků a Karla IV., od jehož narození letos uplyne 700 let.
Naši zástupci R. Jaskulová a M. Dejmek se zúčastnili jejího
okresního kola. A osmák Michael Dejmek si v něm výborně
počínal. Zvítězil a postoupil do krajského kola.
21. ledna se konal zápis žáků do 1. třídy. Předcházely
mu schůzky v MŠ Střítež, MŠ Vidče a beseda s psycholožkou.
K zápisu přišlo 26 žáků.
V 1. až 5. třídě
proběhla třídní kola
recitační
soutěže
a nejlepší recitátoři
se
předvedli
28. ledna ve školním
kole.
Den předtím si
žáci zakoupili mlsky
ve třetí třídě, která
uspořádala
svůj
pololetní jarmark.
Ve
čtvrtek
28. ledna
byla
završena
výuka
v 1. pololetí a žáci
obdrželi
výpis
z vysvědčení. Prospěli všichni, přičemž ze 187 žáků školy jich 145
prospělo s vyznamenáním. 69 žáků obdrželo pochvalu
a napomenutí třídního učitele dostali 4 žáci. Děti se mohly odebrat
do svých domovů a strávit volné chvíle pololetních a na ně
navazujících jarních prázdnin.
J. Pečalková

Zprávičky z mateřské školičky
Krásné masky pojďte dál, budeme mít karneval...
bálu, který se pojí s masopustem nerozlučně patří i tradice
pohřbívání basy, takže ta nechyběla ani nám. Dětské procesí
zazpívalo Base na její smuteční cestě po herně „Stála basa
u primasa”, a pak se basa ozdobená mašličkami uložila ke spánku.
Na otázku paní učitelky: „Co se Vám dnes děti líbilo nejvíce?”
Odpověď zněla: „Rozdávání odměn.” Ve staršáku jsme si udělali
soutěže ještě i další dny, protože paní učitelka Hanka měla
naplánovanou širokou škálu her a zábavy, která nejde ani za jeden
den stihnout. Odměny byly vtipné a barevné, jako sám karneval.
I počasí nám přálo a udělalo se velmi škaredé, to aby
nám nebylo líto, že nestihneme jít na procházku. Škoda jen, že je
karneval jen jednou do roka, děti by jistě karnevalovaly celý rok.
Zapsala Pavlína Parks

Měsíc únor jsme zpestřili
v mateřské škole krásným karnevalem.
V mateřské škole se to hemžilo
malýma
beruškama,
včeličkama,
princezničkama, bojovníky, mušketýry,
spidermany, kostlivci, námořníky,
batmany a jinými maskami, které hrály
všemi barvami. Nechyběl ani kovboj,
policie, vodníci, víly, sněhurky
a námořníci. Rozparádit atmosféru
přišel i Pepíno Prcek, který nás pobavil
svýma prckovinama. Středeční ráno
10. 2. bylo plné zábavy, dětských
aktivit, soutěží a her. K maškarnímu
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Program Ekoškola v Mateřské škole Vidče
Již několik posledních let jsme zapojeni do programu
ekoškola.
Co je vlastně ,,TA EKOŠKOLA”? Je to mezinárodní
vzdělávací program, který se řídí metodikou 7 kroků a naplňuje
témata: VODA, ODPADY A ENERGIE. Cílem je ekologický
dopad školy na životní prostředí a zlepšit prostředí ve škole
a jejím okolí.
A jak si v tomto programu vlastně vedeme? Vedeme si
úspěšně, což ostatně dokazuje to, že se k nám jezdí dívat delegace
z jiných škol, aby se inspirovali, a také, že nám byl podán návrh,
abychom se ucházeli o titul EKOŠKOLA. Co by pro nás
znamenalo získání titulu? Pýchu za zásluhu o zlepšení naší školky,
okolí a vedení nové generace dětí k šetřivému postoji k naší
planetě. A tak se stalo, že nás v prosinci přišli ohodnotit ze sekce
ekoškola, /audit/ jestli si opravdu tento titul zasloužíme. Shledali
pár malých detailů a nedostatků, jako například formulování
správných cílů k úkolům, které jsme měli dopilovat. Před několika
lety jsme se totiž zapojili do programu jako do pilotního. Program
s sebou nepřinášel žádný návod ani instrukce, jak se do díla pustit.
Probojovali jsme se až k cíli svým způsobem a jsme na to pyšní.
Nyní už víme, jak na to a těšíme se z našeho pokroku, změn
a úspěchu.
Každým dnem bychom měli být shodnoceni,
a v nejbližších dnech by mělo být rozhodnuto o udělení titulu,
podle našich zásluh. Titul se uděluje na 2 roky a po uplynuté době
si musí opět škola titul obhájit. Zdá se, že díky paní ředitelce
Hance Crhové opět naše mateřská škola stoupne ve své prestiži
na žebříčku mateřských škol v našem okrese. O dalších novinkách
budeme informovat v dalším čísle.
Dovolte mi i tímto poděkovat p. učitelce Pavlíně Parks,
která se bravurně při nástupu do zaměstnání po delší odmlce, kdy
žila v zámoří zapojila do tohoto úkolu a přebrala veškorou
papírovou práci na sebe, čímž jsem se mohla věnovat zase jiné
práci. Ač to nevypadá, ale bohužel jen aktivitami, brigádami

a Vaší další pomocí se titul nedá získat. Musí se to i někde
zaznamenávat, posílat a to nejde vidět!! Je to velmi mravenčí
práce.
Děkuji i všem zaměstnancům, p. učitelkám, které
s námi tuto myšlenku sdílí a snaží se připravovat děti k dalším
aktivitám. Děkujeme i našemu EKOTÝMU /rodiče, děti/ - kteří
přispěli svými názory, aktivitami k titulu EKOŠKOLA.
Velké díky patří i zřizovateli – Obci Vidče, který vždy
s ochotou pomoci ve všech směrech nám vyšel vstříc!
Myslím si, že myšlenka je jedna věc, ale pak to vše
učinit, udělat, připravit – tak to je úkol na dělší trať a bohužel
za vším stojí dnes finance, které se nám podařilo získat. Společně.
Zapsala: Pavlína Parks, Hana Crhová, ředitelka MŠ

Cíle projektu Ekoškola na rok 2016

Program Ekoškola v Mateřské škole Vidče
ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIDČI VYHLAŠUJE
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SE USKUTEČNÍ
24. 3. 2016 V MATEŘSKÉ ŠKOLE VIDČE od 9.00 – 15.00 hodin
PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDLOŽÍ
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE TAKÉ RODNÝ LIST DÍTĚTE A POTVRZENÍ LÉKAŘE O TOM,
ŽE SE DÍTĚ PODROBILO STANOVENÉMU PRAVIDELNÉMU OČKOVÁNÍ.
ŽÁDOSTI A FORMULÁŘ K LÉKAŘI JE NUTNO SI VYZVEDNOUT
ZAČÁTKEM MĚSÍCE BŘEZNA v mateřské škole!
ŘEDITELKA MŠ, Crhová Hana

Vyhodnocení plastů 1. pololetí 2015/2016
1. třída
1. KULIŠŤÁK Tobiáš
3.730 ks
2. NERÁD Adrian
2.860 ks
3. HAJNÁ Barbora
2.256 ks
4. DUDA Matouš
1.915 ks
5. BORTLOVÁ Amálie
1.295 ks
6. PASTORKOVÁ Kamila 920 ks
7. VANDUCH Pavel
880 ks
8. PASTORKOVÁ Veronika 800 ks
9. MIČKAL Kryštof
717 ks
10. DRDOVÁ Sára
657 ks
11. FRYDRYCHOVÁ Nikol 553 ks
12. PETRUŽELOVÁ Anna
500 ks
13. MALÉŘ Dominik
455 ks
14. RANDÝSKOVÁ Šárka
340 ks
15. ŠTEFAN Damián
310 ks

16. MINARČÍKOVÁ Veronika 280 ks
17. KRAMOLIŠOVÁ Ema
70 ks

2. třída
1. RANDÝSEK Václav
5.600 ks
2. VANÍČEK David
2.750 ks
3. PETRUŽELA Adam
2.490 ks
4. OBROUČKOVÁ Nikol 1.755 ks
5. VACULÍN Teodor
1.700 ks
6. FŮSEK Nikolas
1.630 ks
7. KRAMOLIŠOVÁ Andrea1.135 ks
8. RANDÝSEK Matěj
1.030 ks
9. GOLÁŇ Jakub
1.005 ks
10. CÁBOVÁ Klára
800 ks
11. MANDULA Ondřej
710 ks
MANDULOVÁ Nikola
710 ks
13. KŘENEK Robert
620 ks
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14. MALÉŘ Patrik
15. JURČA Matyáš
JURČOVÁ Nella
17. JURČOVÁ Veronika
18. HURTÍKOVÁ Denisa
19. PAVELOVÁ Kristýna
20. ONDŘEJOVÁ Aneta
21. GALČANOVÁ Nikola
22. MINARČÍKOVÁ Tereza
23. KUBĚJOVÁ Kateřina
ZAMĚSTNANCI

605 ks
600 ks
600 ks
582 ks
500 ks
420 ks
300 ks
182 ks
150 ks
100 ks
600 ks

Děkujeme všem rodičům, prarodičům i celým
rodinám, kteří nám pomáhají sbírat plast a tím
i chránit přírodu. Už se moc těšíme na velký výlet!!
Kde? To ještě nevíme, ale určitě to bude do přírody.
Za zvířátky? Ještě jednou – velké díky!

100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (11) – Další vybavení kostela
Okna
Patří ke skvostům kostela a nádherně dotváří
pseudogotický styl. Návrh pochází údajně od sochaře
a štukatéra Josefa Klosse z Prostějova. Zhotovila je firma
Benidikta Škardy – Umělecký ústav pro malbu, leptání
a broušení skla v Brně.

Presbyterář
Východní strana za oltářem ze severu k jihu:
- St. Maria. Věn. Teresie Mičolová, Vidče. LP 1912
- Bez označení a věnování
- Věnovala rodina Jana Vičana, Vidče LP 1912
Severní strana od západu k východu:
- K uctění památky rodičů Rosiny a Martina Smutkových.
Věnovali Josef a Marie Smutkovi, Vidče 187.
- Sv. Kateřina. K uctění památky bývalého starosty
FrantiškaVaculína věnovala vděčná dcera Kateřina
Mičolová(Vaculínová) s manželem Františkem. Č.40
- Sv. Bartoloměj. K uctění památky zdejšího nadučitele
Bartoloměje Thoře věnuje vděčný syn Pius Thoř,
nadučitel na Prostř. Bečvě s manželkou Marií.
- Sv. Růžena. K uctění památky zemřelé choti Růženy
věnuje profesor Augustin Pirchan a vděčné děti
- Sv. Prokop. Ke cti a slávě Boží věnovali František
a Leopoldina z Krásna
Jižní strana od západu
- Věnuje rodina Michala Vičana
- Sv. Vojtěch. K uctění památky svých rodičů věnoval
P. Alfons Tkadlec, převor Starobrněnského kláštera,
rodák rožnovský.
- Sv. Jan Nepomucký. Ke cti a chvále Boží věnovala
učitelka Františka Wielandová z Valašského Meziříčí.
- Sv. Ludmila. Za duše v očistci a aby Božské srdce
P. Ježíše a nejčistší srdce Marie Panny bylo poznáno
a milováno. Věn. A.Lelíková
- Sv. Václav. Za živé a zemřelé členy rodiny Lelíkovy
věnuje učitelka Marie Lelíková ze Vsetína.

Jen pro zajímavost. Kostel v Zubří má již třetí varhany. Ty v pořadí druhé
také pocházely od firmy Orgelbauanstag & C. Já jen si mohu přát, aby
tyto unikátní varhany v kostele ve Vidči zůstaly již pro svůj původ
a historii.
Poznámka: V Zubří byli v polovině 19 století také varhanáři, dva bratři
Jan a Josef Šídlo, kteří například postavili původní varhany pro kostel
v Loukově. Později s přestěhovali do Šumic.

Osvětlení kostela
Původně byl v kostele dosti jednoduchý lustr někde mezi lavicemi
a stupněm před oltářem. Později byl odstraněn – údajně došlo k jeho
poškození, snad při sundávání.
Dnes je osvětlení vnitřku kostela jeho největší slabinou a doslova kazí
dojem nádherného interiéru.Kostel je osvětlen úplně nevhodnými
osvětlovacími tělesy, které nezapadají do rázu gotického interiéru
a ke všemu každé osvětlovací těleso má i jinou barevnou teplotu. Jedno
svítí více do žluta, jiné má nádech do sněhové bílé, další snad až
do modra. Nasvícením by měly právě vyniknout detaily kostela.
Tady bych se přimlouval za celkovou rekonstrukci osvětlení. Sám jsem
kolem roku 2000 byl iniciátorem osvětlení a lustrů do kostela – viz jeden
z návrhů, za kterým stála firma zavedená Preciosa, Kamenický Šenov,
firma, která dodává do celého světa lustry na zakázku. Ač cena byla
přijatelná, tato má iniciativa se však nesetkala s pochopení tehdejšího
duchovního správce.

Varhany
Varhany daroval
do
videčského
kostela zuberský
farář P. Řezníček.
Jejich cena byla
5000 K. Stavbu
varhan
zadal
dvorní
kapelník
cisařského dvora
Böhm
svému
žákovi,
mistru
pneumatických
varhan,
panu
Františku Čapkovi
v městě Kremže
(Krems) na Dunaji v Rakousku. Má 12 rejstříků a dva
manuály.
Varhany byly instalovány pravděpodobně v druhé
polovině roku 1915.
Něco o stavitelích varhan: František Ćapek (1860 –
1938) se narodil v moravských Letovicích. Oženil se
s dcerou Maxmiliana Zachistala (1836 – 1892). Tak se
dostal ke spoluvlastnictví firmy Orgelbauanstag & C.,
založená v roce 1862 v rakouském městě Kremže. Po smrti
zakladatele převzal vedení firmy. Firma vyrobila asi 250
varhan. Jedny se například nacházejí v poutním kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Štípě u Zlína (jedná se
špičkové dílo, které bylo nedávno restaurováno). Jiné by
měly být v italských Benátkách, nebo i v Cortině
d’Ampezzo. V roce 1933 firma ohlásila bankrot.

Ing. Lubomír Drda

Zavedená a stabilní společnost s tradicí 24 let
COBBLER s.r.o. hledá pracovníky na pozici:
Pracovník dřevovýroby – obsluha strojů, pořez kulatiny
Požadujeme: Vyučení technického směru
Manuální zručnost, pracovní náplní je obsluha strojů
(hoblovka, fréza) a pořez kulatiny (na úhlové pile)
Dobrou pracovní morálku, spolehlivost a pečlivost
Dobrý zdravotní stav
Praxe v dřevařském průmyslu výhodou
Práce je vhodnější pro muže
Třísměnný provoz
Místo výkonu práce: Práce v zastřešených a temperovaných dílnách
Dřevovýroba Vidče 447, 756 53
Nabízíme: Pracovníky zaučíme a zaškolíme. Práci u zavedené firmy
s tradicí 24 let. Závodní stravování. 5 týdnů dovolené. Ostatní
firemní benefity. Nástup možný ihned.
Kontakt: Ing. Tomáš Melichařík, vedoucí Dřevovýroby
mobil: 777 790 061, tel./fax: 571 657 020
e-mail: melicharik@cobbler.cz
Žádáme zaslat e-mailem či poštou životopis do 31. 3. 2015 nebo osobní
návštěvu přímo v dřevovýrobě Vidče, areál Valašského ZOD.
Přijďte se podívat.
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Jednodenní zájezdy v roce 2016
Milí příznivci jednodenních
poznávacích zájezdů, podle slibu Vás
opět s nadcházejícím jarem oslovuji,
a to s letošní nabídkou poznávání míst,
kde jste ještě nebyli.
První zájezd se uskuteční v sobotu 4. června.
Na jaře zavítáme letos na Slovensko. Protože se pojede směrem
na Slovensko hraničním přechodem pod Velkou Javorinou,
využijeme to k její návštěvě. Je to jakési příhraniční vyhlídkové
a kultovní místo, kde se každoročně setkávají Češi a Slováci, a to
nejen po rozdělení Československa, ale i z dřívější historie obou
národů. Z Květné, Vápenek i jiných míst vede na vrchol, kde
a odkud je opravdu co vidět, několik turistických tras. Dobytí
nejvyššího vrcholu Bílých Karpat s výškou 970 m n. m. bude
jednoduché, neboť až k Holubyho chatě na slovenské straně se
dá dojet autobusem po nové asfaltce ze Staré Turé.
Po zdolání Velké Javoriny se přesuneme na velmi
zajímavou lokalitu Beckov. Je to obec v Pováží mezi Bílými
Karpatami a Povážským Inovcem. Vévodí jí z dálky viditelný
bývalý královský hrad, na padesát metrů vysokém kopci. Ten
společně navštívíme. Počítejte s eury nejen na vstup, ale
i na občerstvení. Po společné návštěvě hradu s průvodcem si

prohlédneme další památky v obci a odjedeme do Skalky
nad Váhom, kde navštívíme zajímavé poutní místo Velkou
a Malou Skalku.
Malá a Velká Skalka je součástí obce Skalka
nad Váhom a jedná se o původní Benediktinské opatství, které
od svého založení ve 13. století prošlo velkými změnami, včetně
základních staveb kostela a kaple. Areálem vede pohodlná stezka.
Po ukončení celodenního programu odjedeme zpět
do ČR a domů.
Druhý letošní zájezd se uskuteční na podzim 8.října
2016 a bude to na Karvinsko. Program není zatím plně
zpracován, ale určitě navštívíme historické památky v Orlové
a Karviné i vyhlášené lázně. Vše se včas dozvíte ve Videčském
zpravodaji nejpozději do konce srpna.
Zájemci na jarní zájezd se mohou hlásit ihned u paní
Viktorie Hajné, tel. 737 537 297 nebo Marcely Švajdové, tel.
736 716 150, nejpozději do 10. března 2016, včetně zaplacení
ceny zájezdu. Cena pro turisty seniory je 280,-; pro členy
bývalého SPV 300,-; pro děti 200,- a pro cizí 350,- Kč. Součástí
ceny je i podrobný program, který obdrží všichni účastníci.
Marcela Švajdová

Turisté senioři hodnotili rok 2015
V úterý 16. února se předsálí
kulturního domu zaplnilo seniory
z turistického oddílu. Sešli se, aby
vyhodnotili a připomněli si události
uplynulého roku 2015.
Zprávou o činnosti zahájila setkání
vedoucí
oddílu
paní
Ludmila
Smutková. V současné době má
turistický oddíl 42 členů. Ti v roce
2015 ušli 422 km a to nejen po Beskydech, ale zavítali také
na Jižní Moravu a do Jeseníků.
Zdatnější turisti absolvují výšlapy vždy v úterý a Ti, co
si už netroufají na náročnou a rychlou chůzi se scházejí ve čtvrtek.
V úterý se senioři sešli v roce 2015 celkem 46 krát. Největší účast
má p. O. Jasná – 43x, p. K. Švajdová – 40x, p. L. Kristek – 39x,

p. M. Mičkal – 37x a p. L. Kritková – 35x. Nejdelší túra byla
na Lysou Horu a měla 17 km.
Na závěr zprávy nás předsedkyně oddílu informovala
o dalších akcích, které jsme v hojném počtu navštívili a všem
členům poděkovala.
Dále nás p. Marcela Švajdová, organizátorka zájezdů,
informovala kam se pojede za poznáním v letošním roce, což jste
si mohli i Vy již přečíst výše:).
Poté následovala volná zábava. Hlavně se zpívalo,
vyprávěly vtipy a besedovalo. Moc děkujeme vedení obce
za vstřícnost. Děkujeme také předsedkyni oddílu p. L. Smutkové
za obětavost s jakou organizuje výšlapy i jiné akce.
Ten, kdo chce krásy turistiky znát, by se měl k nám
do spolku dát:).
Turisté senioři

Únorové zastavení v knihovně
V pondělí 25. ledna 2016 proběhlo v Městské knihovně
v Rožnově pod Radhoštěm vyhlášení výherců oblastního kola
15. ročníku dětské literární soutěže „O poklad strýca Juráša“.
Soutěž vyhlašuje Městská knihovna Rožnov společně
s Masarykovou knihovnou Vsetín tradičně na začátku každého
školního roku. Letošní ročník byl věnován 700. výročí narození
Karla IV. Žáci psali práce na téma „Já a Karel IV.“, „Moje
království“, „Což takhle být králem/královnou…“ nebo „Jak
(ne)lehce se žije králům“.
Soutěže se zúčastnilo 115 dětí ze čtyř rožnovských
základních škol, Gymnázia a ZŠ Vidče. Většina dětí zaslala svůj
příspěvek ve formě prózy, 31 napsalo báseň a čtyři nakreslily
komiks. O nejlepších pak rozhodla nezávislá porota. „Slibuji, že
budu chránit čistotu jazyka českého a že mé slovo ponese v sobě
dobro, pravdu a úctu k druhým“ - to je krédo rytíře čistého slova,
na které byli úspěšní žáci pasováni při slavnostním vyhodnocení
v podkroví knihovny. Vítězové pak z rukou ředitele knihovny
Pavla Zajíce obdrželi diplom a knižní cenu. Literární práce dětí
z Vidče se v rožnovské konkurenci neztratily, naopak - bodovaly.
Klárka Sušňová a Katka Fryšarová si odnesly ocenění za své
povídky. V poezii zvítězili se svými básničkami Filip Dobeš,
Renáta Jaskulová, Barbora Kovářová a Antonín Basel. Adélka
Ondřejová vyhrála s komiksem „Královské poklady“ a Zvláštní
cenu získaly Nela Gerlová s Terezou Cábovou za svůj netradiční
popis přípravy taneční soutěže.
Knihovna vydala z oceněných prací Almanach, který
jsme pak společně slavnostně pokřtili ve středu 10. února 2016.

Zájemci si Almanach
mohou v knihovně vypůjčit, přečíst
a posoudit, jak se dětem jejich práce povedly.

;

Na závěr vás chci upozornit na některé akce, které
knihovna pro vás připravuje na Březen – měsíc knihy a čtenářů.
Vedle už tradiční amnestie pro nepořádné čtenáře a registrace
na rok 2016 zdarma, se můžete těšit na besedu s paní
spisovatelkou Vladimírou Klimeckou, rodačkou z Horní Bečvy
(18. března 2016 v Kinobaru Miláno). Pro mládež znovu otevřeme
Perlový krámek, aby v něm mohla nakupovat za ulovené perly
ve staronové soutěži „Lovci perel“ (co perla – to přečtená kniha).
Božena Zajícová
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Beseda se spisovatelkou
VLADIMÍRA KLIMECKÁ
Beseda s regionální autorkou, rodačkou z Horní Bečvy.
Vladimíra Klimecká je autorkou knihy Druhý život Marýny G.,
která si našla i v naší knihovně mnoho nadšených čtenářů.
Je vítězkou 18. ročníku Literární ceny Knižního klubu 2013.

Kdy? V pátek 18. března 2016 od 17.00 hod.
Kde? Kinobar Miláno ve Vidči
Vstupné 30.- Kč






Chcete nakupovat za nákupní ceny ?
Máte doma čističku odpadních vod ?
Máte malé dítě, které je asmatik, alergik, atopik,
ekzematik ?
Chcete používat prostředky bez chemie, chlóru,
formaldehydů, perborátů ?

Jak na to …
Zavolejte nebo napište
Tel: 725 918 903
Email: sylvie.smetakova@seznam.cz
Sylvie Smětáková
Reg. Číslo – heslo pro levnější nákup
420 - 9492765079

Velikonoční svátky
Jsou to nejvýznamnější svátky křesťanů. Připomínají
památku umučení a vzkříšení Ježíše Krista – vítězství života
nad smrtí, lásky nad nenávistí.
Noc ze soboty na neděli, kdy Kristus vstal z hrobu, se
nazývá Velkou nocí – proto Velikonoce. Dosud slaví křesťané
i židé své největší svátky vždy v neděli po prvním jarním úplňku,
proto je datum pohyblivé (letos 27. 3.). Židovský svátek Pesach
připomíná jejich vysvobození z egyptského zajetí přechodem
Rudého moře.
Na Velikonoce se křesťané připravují po 40 dnů postní
dobou, která začíná Popeleční středou, dnem velkého půstu.
V kostele kněz připomíná křížkem popela na čele přítomných
pomijícnost života „Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš“.
Postní doba končí začátkem Svatého týdne na Květnou neděli.
Žehnají se zelené ratosti na paměť jak lidé vítali Krista při vjezdu
do Jeruzaléma a průvod s „kočičkami“ je symbolem následování
Ježíše Krista.
Zelený čtvrtek se nazývá proto, že podle židovské
tradice se o svátku Pesach jedl beránek se zelenými bylinami.
Při mši sv. se naposledy zpívá Gloria. Na znamení smutku zvony
„uletí“ do Říma, nezvoní se, nehraje na varhany. Až do Vzkříšení.
V této době se používají řehtačky a trakaře. Hlavní památka
tohoto dne je na poslední večeři Páně před pátečním ukřižováním.
Při ní Kristus ustanovil tajemství eucharistie – proměnění chleba
a vína v Kristovo tělo a krev. Kněží myjí věřícím nohy
na připomínku, že Kristus umyl nohy apoštolům jako znamení
pokory.
Na Velký pátek se neslouží mše, čtou se pašije
o umučení a smrti Páně podle evangelia sv. Jana. Kristus zemřel
na kříži ve 3 hod. Konají se pobožnosti, modlí se křížová cesta.
Kostely jsou bez výzdoby, zpěvy bez zvuku varhan. Kristus leží
v hrobě až do slavnosti Vzkříšení.
Na Bílou sobotu od večera do nedělního rozednění
probíhají obřady – svěcení ohně, křestní vody, kadidla,
velikonoční svíce zvané paškál. Při bohoslužbě slavnosti
Vzkříšení opět zazní zvony, varhany, zvonky a celý průběh
vyjadřuje přechod ze zajetí utrpení a smrti do života svobody

a naplnění.
Neděle – Boží hod velikonoční – je oslavou Kristova
vzkříšení, který vstal z mrtvých za ranního svítání prvního dne
v týdnu či po sobotě. Ta byla podle židovského kalendáře
posledním dnem v týdnu. Proto se i křesťané začali scházet
ke slavení eucharistie v neděli a nazvali ji dnem Páně. Každá
neděle v roce je vlastně oslavou Velikonoc a Kristova vzkříšení.
Velikonoční pondělí je svátek lidový – šmigrúst,
pomlázka... Šlehají se ženy a děvčata jarními proutky, aby byly
po celý rok zdravé, pilné a veselé.
Po Velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50
dnů do svátku seslání Ducha svatého (15. 5.). V tuto dobu se
apoštolové dále po 40 dnů stýkali se vzkříšeným Kristem.
Při posledním setkání jim řekl, že ho již neuvidí, ale dostanou
zvláštní posilu – Ducha svatého (3. božská osoba, letos 15. 5.).
Odchod Krista se připomíná vždy ve čtvrtek na den
Nanebevstoupení Páně (letos 5. 5.).
Velikonoční svátky se slaví po celém světě různě. Patří
k nim také několik symbolů. Nejdůležitější je kříž, protože Kristus
byl odsouzen k smrti ukřižováním. Dále je to beránek – symbol
obětování Krista za spásu světa. Vajíčko – symbol nového života,
plodnosti. Velikonoční zajíček – v některých mytologiích
představuje štěstí a plynoucí čas. Svíce symbolizují
zmrtvýchvstání Krista, který zvítězil nad smrtí. K Velikonocům
též patří tradiční pokrmy – pečení beránků, jidášů, malování
kraslic.
Nezapomenutelné Velikonoce zažilo v roce 2008
několik spoluobčanů na zájezdu s T. Mikulenkou v rumunském
Banátu, v obci Sv. Helena v horách vysoko nad Dunajem. Mezi
Čechy, žijícími v Banátu od let 1825. Žijí a chovají se tak, jak
tomu bylo u nás za 1. republiky. Na Bílou sobotu procházel obcí
průvod na oslavu Vzkříšení s hudbou, církevními symboly,
s hořícími svíčkami v průvodu i v oknech chalup.
Tato zkušenost dokazuje, že duchovní rozměr prožití
největších křesťanských svátků není ve všech zemích stejný.
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V. Hajná

Únor v honitbě
Letošní zima patří k těm mírnějším, takže zvěř má
příznivější podmínky k přečkání doby nouze. Únor je
pro myslivce přesto měsícem intenzivního přikrmování. Je nutné
dbát na to, aby předkládané krmivo bylo kvalitní, vyvážené
a nechyběla sůl, která je pro zvěř stále důležitějším zdrojem
minerálů.
Probouzející přírodu potvrzuje pokračující kaňkování
lišek. Lišky jsou v pohybu v kteroukoli denní i noční dobu, ale
jejich ostražitost a opatrnost je i v tomto období stále obrovská.

Dalším znakem přicházejícího jara je honcování zajíců,
které běžný návštěvník přírody může pozorovat mnohem snadněji.
Zaječici může pronásledovat i několik zajíců v zástupu najednou.
Nevšedně probíhá i začátek samotného aktu páření. Když se
samec přiblíží, samice se k němu obrátí, postaví se na zadní

a dotěrného milence začne pohlavkovat předníma nohama.
Zaječka po 42 až 44 dnech rodí dvě až čtyři plně osrstěná
a vidoucí mláďata na holou zem. Po prvním nakojení zaječka
odchází, aby u mláďat nezanechávala svůj pach a chránila je tak
proti potenciálním predátorům, ale celý měsíc se k nim každou
noc vrací, aby je znovu nakojila.
Zajíc využívá k záchraně života hned několik způsobů.
Aby zmátl predátora, neulehá do svého pelechu přímo, ale
nejdříve různě kličkuje, vrací se po vlastní stopě, dělá obraty
a nakonec z přímého směru odskočí do strany, aby stopu slepě
ukončil. Pokud se dá na útěk, jeho anatomická stavba těla mu
dovoluje vyvinout rychlost 60 až 70 kilometrů v hodině a v plném
běhu prudce měnit směr. Můžeme tedy právem říci, že je to mistr
sprintu, skoků a taktických manévrů.
Bylo by toho možno říci ještě mnoho o naší zatím běžně
se vyskytující drobné zvěři. Její početní stavy jsou však stále
minimální. Bohužel ani změna hospodaření od intenzivního
zemědělství k celoplošnému pastevectví zaječí zvěři nesvědčí,
spíše naopak.
Jako člen Mysliveckého spolku Vidče dnes již mohu
konstatovat, že jsme se úspěšně zhostili organizace mysliveckého
plesu. S radosti sledujeme, že se plesu zúčastňuje velký počet
mladých lidí. Jsme rádi, že se návštěvnost zlepšuje, což je pro nás
tou největší odměnou.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče
jednatel

Jsme česko-švýcarská výrobní společnost Störi Mantel, s. r. o., úspěšně
působíme na českém i zahraničním trhu již 20 let v oboru výroby a prodeje
dřevoobráběcích strojů. Náš výrobní závod sídlí v Rožnově pod Radhoštěm.
Vyhlašujeme tímto konkurz na pozice:

ELEKTROPROJEKTANT
Popis práce:
● zpracování kompletní projektové elektro-dokumentace
pro dřevoobráběcí stroje a zařízení
● vytváření analytické dokumentace SW a HW aplikací
● vývoj, vytipování, návrhy nových řešení, ladění a koordinace HW
i SW
● zajišťování úprav programů na strojích a zařízení
● tvorba kompletní dokumentace k výrobě strojů
● správa IT (reinstalace PC, řešení HW a SW)
● technická podpora při realizaci zakázek i při servisu
Požadujeme:
● VŠ – elektrotechnika, SW elektroinženýrství, případně SŠ s praxí
v oboru min. 3 roky
● znalosti tvorby elektrotechnické komunikace
● znalost MS Office
● znalost problematiky PLC automatů a elektrických pohonů
výhodou
● schopnost samostatného rozhodování i týmové spolupráce
● technické myšlení, zodpovědnost, spolehlivost, cílevědomost,
pečlivost, preciznost
● zapálení pro práci, chuť podílet se na významných projektech
a učit se novým věcem
● znalost NJ nebo AJ výhodou
● vyhláška 50/1978 Sb. §10

MECHANIK specialista pro montáž strojů a zařízení
Popis práce:
• mechanická montáž dřevoobráběcích strojů a zařízení
• montáž pneumatických prvků na strojích a zařízeních
Požadujeme:
• SŠ strojní zaměření nebo vyučen + 3 roky praxe v oboru
montáže strojů

• znalost čtení technické dokumentace
• znalost práce s pneumatickými prvky
• technické myšlení
• pečlivost, preciznost, manuální zručnost

ELEKTROMECHANIK specialista pro montáž strojů
a zařízení
Popis práce:
• montážní práce na dřevoobráběcích strojích a zařízeních
• testování, oživování a přebírka strojů
• montáž rozvaděčů
• po zaučení možnost servisní činnosti
Požadujeme:
• SŠ elektrotechnické zaměření nebo vyučen + 2 roky praxe
v oboru
• výborná orientace ve výkresové dokumentaci a elektrických
schématech
• technické myšlení
• platné osvědčení dle vyhl. 50/78 Sb.
• preciznost přesnost, pečlivost, zodpovědnost
Nabízíme:
• zajímavou práci u stabilní a perspektivní česko-švýcarské firmy
s 20-ti letou tradicí
• nabídka dlouhodobé perspektivní práce
• motivační platové podmínky (prémie/13.
plat/spoření/pojištění), příspěvky na stravování
• přátelský pracovní kolektiv, kvalitní sociální zázemí

V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis
na e-mail: m.frnkova@stoerimantel.cz
Info o nás najdete na adrese: www.stoerimantel.cz
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Vánoční turnaj amatérů ve stolním tenise 2015
V pondělí 28. 12. 2015 se blížil konec roku a jako
již tradičně přišel čas turnaje amatérských hráčů stolního
tenisu. Opět se začínalo turnajem dětí, kterých tentokrát
přišlo o něco méně než v předchozích letech, ale těm co
přišly to určitě nevadilo. Po skončení zápasů dětí, přišli
na řadu dospělí. Celkem se zúčastnilo 12 mužů a 5 žen
.Škoda jen, že někteří pravidelní účastníci tento rok
nedorazili. Nicméně opět překvapilo pár nových tváří a to
nejen kvalitní hrou, ale i celkovým umístěním.
Hrálo se na třech stolech systémem “každý
s každým“ ve dvou skupinách. Ženy hrály svou skupinu.
Čtyři nejlepší muži z každé skupiny postoupili do finálové
skupiny, kde opět hráli stejným systémem jako v základní.

Po tuhých bojích vypadalo celkové pořadí takto :
Děti :
Ženy:
1. Dominik Mazan
1. Věra Zemanová
2. Tadeáš Mazan
2. Dana Kolibalová
3. Filip Mičkal
3. Zuzana Kozlová
4. Zuzana Kozlová
4. Romana Mičkalová
5. Tobiáš Mroček
5. Lucie Vičanová-Nováková
6. Veronika Kozlová

Muži:
1. Milan Pavelka
2. Martin Vaníček
3. Víťa Sekerka
4. Radek Mičkal
5. Ladislav Mičkal
6. Lumír Kozel
7. Jaromír Mičkal
8. Pavel Křenek
Doufáme, že příští rok se sejdeme v ještě hojnějším počtu
a děkuji firmě Cobbler s.r.o. za sponzorský dar do soutěže.
Petr Kubját

Firma Cobbler s.r.o.,
provozovna Dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky.
Vhodné k okamžitému roztápění či topení.
Úplně odpadá pracné řezání
a celoroční sušení před topnou sezónou.

Cena platná na dodávky do 31. března 2016:
- vlečka objem 5,5 prms 1. 800,- Kč vč. DPH + doprava
- kontejner objem 13,5 prms 4. 500,- Kč vč. DPH + doprava
Dopravu zajistíme, platba hotově při dovozu.
Objednávky nejlépe e-mailem na drevovyroba@cobbler.cz
mobil: 733 739 940, tel. / fax: 571 657 020 ,
www.cobbler.cz
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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