Informace obecního úřadu
Slovo úvodem
Milí Vidčané,
jaro nám pomalu, ale jistě klepe na dveře, a tak bychom Vám rádi
popřáli za všechny pracovníky obecního úřadu a členy zastupitelstva
obce krásný příchod jara plný optimismu a příjemné prožití
Velikonočních svátků.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Svoz velkoobjemového odpadu
Letošní první pravidelný svoz
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu bude probíhat v sobotu
23. dubna 2016 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

Výpis z usnesení č. 10 / 2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 25. 2. 2016
122/2016 ZO Vidče schválilo program 10. řádného zasedání
a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Šárka Pavlíčková
a Mgr. Pavel Kuběja a ověřovatelé zápisu pana Petra Pavelku
a paní Kateřinu Němcovou, zapisovatelkou byla určena paní Eva
Kramolišová.
123/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
10. 12. 2015
a plnění
usnesení
č. 9/2016
ze zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 11. 2. 2016.
124/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 8. - 10. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
125/2016 ZO Vidče bere na vědomí písemnou zprávu předsedy
kontrolního výboru o činnosti výboru mezi 8.–10. zasedáním
ZO.
126/2016 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dle výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků
a DSO, sestavený k 31. 12. 2015 bez připomínek.
127/2016 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce za rok 2016 dle
přílohy č.1.
128/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu
s § 84, odst. 2 písm. n) a u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a novelou
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev ze dne 14. 12. 2015, navýšení odměn
neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1. 3. 2016.

129/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou
jednotou Vidče v předloženém znění a pověřuje starostu obce
smlouvu podepsat.
130/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje veřejnoprávní
smlouvu
o poskytnutí
dotace
mezi
obcí
Vidče
a Římskokatolickou farností Vidče v předloženém znění
a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
131/2016 ZO schvaluje revokaci Usnesení ZO č. 8/2015, bod
115/2015 ze dne 10. 12. 2015.
132/2016 ZO Vidče schvaluje darovací smlouvu uzavřenou
mezi obcí Vidče a vlastníky pozemku p.č. 1917/10 (ost. plocha,
neplodná půda), na základě které vlastníci darují obci pozemek
p.č. 1917/10 (ost. plocha, neplodná půda) a obec uvedený
pozemek přijímá do svého vlastnictví. ZO pověřuje starostu
obce darovací smlouvu podepsat.
133/2016 ZO Vidče schvaluje poskytnutí 20 % finančních
prostředků z pořizovací ceny zahradního traktoru Tělovýchovné
jednotě Vidče za podmínky, že Tělovýchovná jednota Vidče
získá dotaci na nákup zahradního traktoru z programu „Podpora
materiálně
technické
základny
sportu“
vyhlášeného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
134/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje návrh na podání
žádosti o dotaci na akci Nákup nového dopravního automobilu
pro JSDH Vidče z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
vyhlášeného Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 19 / 2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17. 2. 2016
161/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
162/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení ze schůze rady č. 17 ze dne 20. 1. 2016 a č. 18 ze dne
3. 2. 2016. Všechny úkoly byly splněny.
164/2016 Rada obce Vidče schvaluje pronájem pozemku
p. č. 2013/1 (orná půda) k. ú. Vidče v majetku obce Vidče
a pověřuje starostu obce zveřejnit záměr o pronájmu.
165/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IP-12-8017047, Vidče p. č. 1483/3 Maléř, NNK se
společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou spol. ARPEX
Morava s.r.o. a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
166/2016 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy HENKAI
architekti na stavební úpravy objektu MŠ ve Vidči – změna funkce
na obecní knihovnu a pověřuje starostu obce připravit Smlouvu

o dílo.
167/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o poskytování
služeb při realizaci projektu „Modernizace knihovny ve Vidči“
v rámci Programu obnovy venkova v roce 2016 s poskytovatelem
Regiozona s.r.o., Sokolská 3938, 760 01 Zlín a pověřuje starostu
obce smlouvu podepsat.
168/2016 Rada obce Vidče schválila veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče
pro rok 2016 pro místní spolky Český svaz včelařů, o.s.,
Myslivecký spolek Vidče a Kynologický svaz základní
kynologická organizace Vidče a pověřuje starostu obce
veřejnoprávní smlouvy podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Denisa Dobešová zvítězila...
Již druhým rokem se žáci
naší školy účastní celorepublikového
Sazka Olympijského víceboje. V rámci
tohoto víceboje plní žáci řadu
sportovních disciplín a podle svých
výkonů pak obdrží každý své
„sportovní“
vysvědčení
i s doporučením, jaký sport je pro ně
nejvhodnější. Letos byla tato sportovní
aktivita rozšířena o doplňkovou
výtvarnou disciplínu na téma: „Běh
nás baví“. V této disciplíně zvítězila
Denisa
Dobešová
ze 7. třídy
a pro školu tak vyhrála výtvarné
potřeby od firmy KOH-I-NOOR.
Denise děkuji za reprezentaci školy
a Mgr. Vladimíře Mertové (učitelce
výtvarné výchovy) za zapojení žáků
do této aktivity.
Mgr. Eva Mandulová
zást. ředitele Základní školy Vidče

Únor v naší škole
Díky jarním prázdninám byl měsíc únor kratší, ale akcí
provázejících výuku méně nebylo.
Děti ze 2. a 3. třídy absolvovaly další čtenářské besedy
v knihovně. Čtvrťáci zase na besedě s panem Hronkem doplnili
své znalosti dopravní výchovy.
Ve dnech 12. – 13. 2. absolvovali tradiční soustředění
na Soláni členové Valašenky. Se svými vedoucími se tu chystali
na svá budoucí vystoupení. Pobytový lyžařský kurs v penzionu
Amadeus ve Velkých Karlovicích s učiteli tělesné výchovy prožili
v týdnu od 22. do 26. února sedmáci, které doplnili zájemci
ze 6. a 8. třídy. Příznivci a hráči florbalu
zamířili 16. 2. k přátelskému zápasu se žáky
ZŠ Trojanovice.
Nebývale úspěšní byli naši žáci
v různých soutěžích. v okrskovém kole
recitační soutěže v Rožnově obsadila ve své
kategorii 1. místo Lilee Parks a postoupila
do okresního kola. V okresním kole
Olympiády z českého jazyka skončila
deváťačka Radka Jaskulová na pěkném
pátém místě. Katka Fryšarová ze 7. třídy
dokonce
okresní
kolo
Olympiády
z anglického jazyka vyhrála. Konalo se také
okresní kolo Zeměpisné olympiády, kterého
se za naši školu zúčastnili Jakub Němec
a Libor Balejík. J. Němec se v kategorii A
umístil na výborném 8. místě. ZŠ Vidče

dosáhla také vítězství ve výtvarné soutěži v projektu Sazka
Olympijský víceboj, do níž žáci připravovali své práce pod vedení
učitelky výtvarné výchovy Vlaďky Mertové. Těší, že tuto
celostátní akci na téma Běh nás baví práce Denisy Dobešové
vyhrála. Škola získala výtvarné potřeby za 20 000 Kč. Všem patří
gratulace a poděkování za reprezentaci videčské školy.
V současné době vyplňují své přihlášky na střední školy
deváťáci se svými rodiči. Při pilné přípravě mohou být také
úspěšní.
J. Pečalková
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100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (12) – Co ještě patří ke kostelu
Zvony
Zvony byly na věži tři. O nejstarším s názvem sv. Barbora
toho moc nevíme. V roce 1930 přibyl nový zvon „sv. Václav“
– 507 kg těžký a „umíráček“ o váze 30 kg. Oba vyrobila firma
Manoušek z České u Brna. Cena velkého byla 17 188 Kč,
malého pak 2 240 Kč. Nové
zvony byly svěceny 5. července
1930
P. Janem
Jandáskem,
děkanem
z Rožnova
pod Radhoštěm. Dva zvony byly
za druhé světové války Němci
sundány z věže a odvezeny.
Stalo se tak před velikonocemi
v roce 1942. Na obrázku je
původní zvon, který zůstal –
umíráček.
Někdy je zvonařství Matoušek uváděno v Husovicích u Brna.
Firma byla založena v roce 1900 a prakticky působila až
do roku 1948.
Po válce se konaly na zvony nové sbírky. Současný zvon Cyril
a Metoděj váží 380 kg a zvon Maria 660 kg. Oba byly
zhotoveny zvonařským mistrem Dytrychem v Brodku
u Přerova. Posvěceny byly dne 27. září 1964 páterem Josefem
Glossarem, kapitulním vikářem olomouckým. Na prvním
zvonu je nápis „Dědictví otců zachovej nám Pane“..
Na druhém pak nápis „Maria, zůstaň matkou lidu svému“.

Něco o firmě:
Josef a Laetitia Dytrychovi založili zvonařskou dílnu v Brodku
u Přerova v roce 1950. Řemeslně i umělecky neobvykle náročné
zvonařské řemeslo dokázali zvládnout a dovést na zcela mimořádnou
úroveň pouze vlastním úsilím a studiem. Brodecká dílna poskytla
kostelům v naší zemi stovky umělecky ztvárněných zvonů, které v nich
chyběly po válečných rekvizicích. Roční produkce činila v této době
zhruba 1500 zvonů všech velikostí. Zvony z dílny rodiny Dytrychových
zvoní po celém světě. V japonské Hirošimě, americkém Texasu,
ruském Jakutsku, jihoafrickém Kapském městě, kanadském
Vancouveru, ale také v Austrálii, Itálii, Polsku, Rakousku, Německu
a jiných evropských státech. Většina produkce ovšem stále nachází
odbytiště v České republice a na Slovensku.

Věžní hodiny
“Pro hodiny byla ve věži ponechána díra – otvor ve věži už při její
stavbě, aby se pak nemusela dělat znovu.“ Tak praví farní kronika.
Věžní hodiny kostela ve Vidči byly vyrobeny firmou Alois Dvořák,
Vyškov. Pocházejí z roku 1921, kdy se firmě moc nedařilo,
a přesto vyráběla po technické a konstrukční stránce precizní
hodiny. Vzestup nastává až po roce 1927. Firma vyráběla i v době
války.
Věžní stroj kostelních hodin je po technické stránce krásné dílo,
konstruované a vyrobené s ohledem na spolehlivost, přesnost
a funkčnost po desítiletí. To ostatně prokázal i ten videčský. Nic
na něm není ošizeno, vše je provedeno tak, jak má být.
O ty naše kostelní hodiny měl nemalou zásluhu pan Lacina, který
se o něj náležitě a svědomitě po desítiletí staral téměř až do své

Další historie kostela
Snad jen heslovitě bez dalších detailů uvedu některé další
informace z minulosti kostela asi do let 60. tých.
● 1932 - paní Františka Mikulenková, členka Mariánské družiny,
objednala prostřednictvím P. Smutka, rodáka videčského,
v Brně u sochaře Dania dvě sochy. Sv. Josefa a sv. Terezičky.
Cena byla 880 Kč. Sochy byly posvěceny na svátek Všech
svatých P. Františkem Smutkem, který přijel z Vranova.
● 1934 – od sochaře Dania koupena další socha sv. Františky,
římské vdovy. Vysvěcena byla 8.prosince.
O brněnském sochaři jménem Dania se mi nepodařilo získat
nějaké další detaily.
● 1936 - do kostela byla zavedena elektřina. Instalace stála přes
6000 Kč.
● 1941 – Paní Františka Mikulenková věnuje na boční oltář sochu
„Srdce P. Marie“.
● 1942 - Oplocena jižní strana kostela. Na betonové podezdívce
byl vybudován nový drátěný plot. Práci provedla firma
Kramoliš z Rožnova. Plod je dnes již minulostí – škoda.
Ke kostelu jen patří.
● 1943 - bylo provedeno svedení dešťové vody z okapů kostela,
aby tato nevsakovala do základů.
● 1945 - cesta před kostelem byla vydlážděná kamennou kostkou.
Práci provedla firma Žalmánek ze Vsetína.
● 1947 – byl opraven vnějšek kostela. Na návrh tesařského mistra
Inocence Drdy byl požádán stavitel Josef Cubal z Valašského

smrti.
Kolem
roku
1994
(při rekonstrukci fasády kostela), kdy se
měnily zkorodované číselníky, byl
hodinářem z Vyškova (asi to byla
nástupnická firma Valla) posuzován
mechanický stav stroje s ohledem
na možnost automatického natahování.
Stroj
byl
shledán
v původním
a perfektním stavu. Za celou dobu
života byla měněna snad jen jediná
západka.
Dnes je stroj vybaven automatickým
natahováním.
Meziříčí o tzv. „zapůjčení firmy“. Tu zapůjčil zdarma. Tím se
opravy značně zlevnily. Dřevo na lešení bylo zakoupeno
z velkostatku v Rožnově pod Radhoštěm, se zakoupením řeziva
u firmy Křižan Valašské Meziříčí pomohl p. Josef Hutyra, člen
kostelního výboru. Obec darovala 15 m3 dřeva. Opravu řídil
nejprve Inocenc Drda, pak byl vystřídán starostou obce panem
Holišem. Věž a fasáda kostela byla nejprve zbavena omítky
a pak byla nanesena nová omítka. Na věž a portál byly
zhotoveny nové kamenné věžičky a kamenný kříž. Dílo dodala
firma Kerle ze Zašové za 35000 Kč. Střechu na severní straně
od mechu očistil a vyspravil p. Josef Fabián z Vidče. Při této
opravě došlo bohužel k některým negativním zásahům
do fasády.
● 1949 – pan Josef Cáb z Vidče zhotovil z dubového dřeva misijní
kříž, který dodnes stojí před kostelem. Instalován byl však o rok
později varhaníkem p. Valou. Dále pak je tu kamenný kříž,
který daroval kostelník p. Josef Pavelka z Vidče.
● 1959 - byl proveden první nátěr věže.
● 1965 - byla provedena úprava kostelního nádvoří a generální
oprava střechy lodi. Znovu byla natřena věž a opraveny
varhany panemEgonem Seidlem.
● 1967 - byl opraven vnějšek kostela. Při opravě došlo
ke vloupání do kostela přes rozbité okno. Neznámým
pachatelem byl odcizen pozlacený kalich v ceně asi 5000 Kč.
Další dění okolo kostela nemám detailně zpracované.
Ing. Lubomír Drda
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Velikonoce – svátky obnovy
Celou postní dobu od Popeleční středy si připomínáme
utrpení a smrt Ježíše Krista jako skutek neuvěřitelné lásky k nám.
Čtyřicet dní (s nedělemi, které nejsou postními dny je to 46 dní) si
chceme uvědomovat, že Ježíš vzal kříž na sebe místo nás,
abychom my snadněji spolu s ním dosáhli vítězství ve vzkříšení.
Doba 40 dnů je určena časem, který Ježíš prožil v postu na poušti
před zahájením svého veřejného působení. Je to doba proměny.
Vícekrát v Bibli najdeme tento význam. Např. Noe strávil čtyřicet
dní a nocí v arše se svou rodinou a zvířaty, aby se zachránili při
potopě světa, kdy měla být ze světa odstraněna špatnost. Mojžíš
trávil čtyřicet dní a nocí na hoře Sinaj před Hospodinem, aby přijal
Zákon. Nespokojení Izraelité putovali z Egypta do zaslíbené země
40 let, i když tam mohli být mnohem dříve. Obsadit zaslíbenou
zemi měla nová generace lidí, poslušná Boha. Mohli bychom najít
ještě další příklady. I pro nás má tato doba být dobou očisty
a proměny srdce. V dnešní době se řeší vážné problémy, jak
obnovovat to, co na Zemi ničíme, jak se vypořádat s odpadem,
kterého je stále víc, a další podobné problémy. Bohužel tím
nejvážnějším je narušené srdce člověka. Narušené vztahy
ke Stvořiteli se projevují ve vztahu ke všemu stvořenému, jak
k lidem, tak k přírodě. Velký pátek jako vyvrcholení postní doby
ukazuje důsledky našeho vzdálení se Bohu i jeden druhému. Ale
právě v té chvíli nastává proměna. Když je v člověku něco
poškozeného, je v mnohých případech potřeba přistoupit
k operaci. Ta je bolestivá, ale vede k uzdravení. Ježíšovo utrpení,

které vyvrcholilo ukřižováním, bylo prostředkem k odstranění
hříchu. Ovšem našeho hříchu. Ježíš bolestnou stránku naší obnovy
vzal na sebe, abychom my mohli přijít s důvěrou k němu a nechali
si uzdravit své srdce. Jeho láska a milosrdenství nás osvobozuje
a obnovuje. Přijďme společně poděkovat za Boží lásku k nám
i na Velký pátek a s větší radostí pak můžeme oslavit jeho
vzkříšení. Díky Ježíšově oběti můžeme vítězit i my spolu s ním
a dočkat se úplného vítězství nad zlem. Když poznáváme, že jsme
milováni, rádi se o tuto lásku podělíme s jinými lidmi. Zvláště
2. neděli velikonoční, kterou prožíváme jako neděli Božího
milosrdenství, můžeme vyprošovat i dalším lidem uzdravení
a obnovení srdce. Proto bude v tu neděli 3. dubna mimořádně ještě
v 15 hodin společná modlitba v kostele. V tu hodinu, kdy Ježíš
umíral na kříži a která je proto hodinou zvláštní milosti.
Opravdovou obnovu srdce a radostné prožívání
společenství s Bohem i s lidmi přeje
P. Karel Janečka
Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Neděle Zmrtvýchvstání
Velikonoční pondělí

20.3. – 9:30 hodin,
24.3. – 16:00 hodin,
25.3. – 17:00 hodin,
26.3. – vzkříšení 21:00 hodin,
27.3. – 9:30 hodin,
28.3. – 9:30 hodin

Březen v knihovně
Pro mnohé z nás je měsíc březen tradičně spojován s knihami
a čtením. A protože ke knihám patří čtenáři, je březen již několik let
knihovnami označován jako Měsícem čtenářů, tedy těch, na které je činnost
knihoven hlavně zaměřena.
Knihovny připravují různé akce, které jsou určeny nejen
pro registrované čtenáře, ale i pro ty, kteří buď nečtou, nebo pro ty, kteří čtou,
ale do knihovny nechodí. Knihovna ve Vidči si na březen pro své čtenáře
i ostatní příznivce připravila řadu akcí. Některé akce jsou už v běhu od začátku
měsíce, jako například: bezplatná registrace na rok 2016 pro nově přihlášené
nebo obnovené čtenáře; amnestie pro nepořádné čtenáře - tedy ty, kteří už
dlouho nenavštívili knihovnu a nevrátili zapůjčené knihy. Mohou tak učinit bez
zaplacení pokuty. První
březnovou středu také
odstartoval II. ročník
čtenářské soutěže „Lovci
perel“. Děti - lovci
budou
lovit
perly
(přečtené
knihy)
až
do listopadu, kdy pak
u příležitosti oslav Dne
pro dětskou
knihu
předvedou své úlovky
a budou odměněni. A že
se
„lovci“
s vervou
pustili do lovu může

posoudit každý, kdo knihovnu navštívil nebo
navštíví.
Pro příznivce dobré četby knihovna
připravila ve spolupráci s kulturní komisí RO Vidče
besedu s regionální spisovatelkou Vladimírou
Klimeckou (pátek, 18. března 2016), která
posluchačům představí hrdiny a prostředí své knihy
„Druhý život Marýny G.“ Pro zpestření besedy
vystoupí i dětský soubor „Valašenka“ pod vedením
Michaely Bařinové.
Každoročním vyvrcholením Března –
měsíce čtenářů bývá v některých knihovnách Noc
s Andersenem, kdy si knihovny připomínají výročí
narození
nejznámějšího
dánského pohádkáře. My
ve Vidči
s panem
Andersenem
ale
spát
nebudeme, my prožijeme Den
s Andersenem. Pozveme si
jeho malou mořskou vílu, aby
dětem vyprávěla pohádky,
pomohla vyzdobit kouzelný
„Pohádkovník„ před knihovnou a zasoutěžila si
s nimi. Děti se s ní sejdou v pátek 1. dubna 2016.
Božena Zajícová

Mimořádná nabídka vlastníkům půdy

Prodej pšenice

Valašské ZOD, družstvo, č.p. 622, 756 51 Zašová
Valašskému ZOD, družstvu Zašová se podařilo získat prostředky
na nákup zemědělské půdy. Proto může nabídnout zvýhodněnou cenu.
Družstvo má zájem o nákup pozemků v těchto katastrech: Zašová,
Veselá, Hrachovec, Velká Lhota, Střítež nad Bečvou, Vidče, Zubří, Rožnov
pod Radhoštěm.
V těchto katastrech družstvo již dvacet pět let úspěšně hospodaří
a pozemky užívá k ryze zemědělským účelům.
Zájemci o prodej pozemků se mohou informovat na tel. 603 461 225
u paní Mileny Šrámkové.
Veškeré záležitosti spojené s prodejem půdy zajistí družstvo.
Za představenstvo Valašského ZOD, družstva
Ing. Jan Jadrníček
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Valašské ZOD, družstvo
č.p. 622, 756 51 Zašová
Valašské ZOD, družstvo Zašová nabízí
prodej kvalitní krmné pšenice (pytlované)
za zvýhodněnou cenu 480,- Kč/1 q vč. DPH.
Nabídka platí pro období březen – duben 2016.
Prodej bude probíhat na farmě Luhy
Zašová
v uvedených
termínech:
31. března,
14. dubna, 21. dubna a 28. dubna - vždy od 14.00
do 16.00 hod.
Zájemci
se
mohou
informovat
u Ing. Šustka na tel. 731 314 723.

Zprávičky z mateřské školičky – Mateřinka 2016
Mateřinka je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních,
tanečně-sportovních
a
dramaticko-výtvarných
pódiových
vystoupení. Veřejná prezentace práce mateřských škol
a předškolních zařízení v České republice. V našem okrsku
přehlídka proběhla ve Valašském Meziříčí a letos se zapojilo
8 mateřských škol. Všechna vystoupení byla povedená. Roztomilí
tučňáčci, víly, mořské panny, ale i Valaši. Ti všichni pobavili letos
obecenstvo nadšených rodičů, kteří s úžasem hleděli na své
ratolesti.
I my jsme se již tradičně zůčastnili. Naši šikovní staršáci
ze třídy sluníček, z Mateřské školy Vidče, nacvičili vtipné pásmo
na téma prázdniny u rybníka. Parta kempařů si vyjela pod stany,
večer dělají táborák, opékají špekáčky, hrají na kytary a večer si
chtějí u rybníka chytit rybu k večeři. Však přechytralí kapříci
a mořské panny žijící v rybníce si dělají z rybářů legraci a věší jim
na udice staré hrnce, diravé boty a jiné harampádí. O choreografii
se postaraly a pásmo s dětmi nacvičily paní ředitelka Hana Crhová
a paní učitelka Pavlína Parks. Úspěch byl zaručen též díky
atraktivním kostýmům šitým na míru švadlenkou paní Alenkou
Sušňovou.
Děti nás samy překvapily svou snahou, trpělivostí
a nadšením. Překvapivě, ti nejmenší podali nejlepší výkon, neboť

jsou bez zábran a chovají se přirozeně a bezprostředně.Malí herci
byli na sebe patričně pyšní a zodpovědně si opatrovali své
rekvizity. Své vystoupení budeme nyní předvádět na přehlídce
vystoupení Mateřských škol v dubnu v Rožnově v Janíkově
stodole. Pro maminky a širokou veřejnost ho jistě budeme hrát
v obdobné verzi ještě i na den matek a na závěr školního roku.

Zapsala Pavlina Parks

Mateřská škola Vidče se nyní pyšní titulem Ekoškola
Kolik je takových školek v ČR? Prozatím jen 5. Paní ředitelka
Hana Crhová dramaticky pozvedla úroveň mateřské školy ve Vidči. Nejen
že škola vzkvétá zevnitř i zvenčí a má svoji přírodní zahradu, ale dokonce
i o různorodost aktivit není nouze. Děti se mohou zapojit
do nejrozmanitějších aktivit jako jsou například plavecký kurz, lyžařský
kurz, sauna, tenis, vytvarný kroužek, angličtina, návštěvy v solné jeskyni,
divadla a jiné.
Nyní naše škola díky paní ředitelce a koordinátorce programu
Ekoškola získala MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA. Titul jsme získali
na základě zapojení se do programu ekoškola a splňování podmínek. 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. 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. Těší nás a jsme pyšní na to,
že si neseme zásluhu za zlepšení naší školky, okolí a vedení nové generace
dětí k šetřivému postoji k naší planetě.
Udělěním tohoto titulu získáváme oprávnění po dobu dvou let
používat logo, vlajku a název Ekoškola. Slavnostní předávání titulů
Ekoškola proběhne 15. 6. v Praze v budově Senátu ČR.
Zapsala: Pavlína Parks a Hana Crhová, ředitelka Mš

Lyžařský kurz na Bílé
Naše třída SLUNÍČEK se zúčastnila
od 29. 2. 2016 – 4. 3. 2016 týdenního
lyžařského kurzu na Bílé! V letošním kurzu
bylo 17 dětí, z toho i 2 děti ze třídy
BERUŠEK! Den ode dne jsme s dětmi
pozorovali počasí a ,,modlili“ jsme se, aby
nám to vyšlo! Ač sněhové pokrývky nebylo
mnoho - přece jen nám to vyšlo! Déšť, sníh
i pár slziček nám nepřekazily náladu
z lyžování. Celý týden začátečníci se učili
,,pizzu“, ,,hranolky“ a bravurně se s tím
po celý týden vypořádávali! Zkušení ,,draci“ ti už brázdili výjezd na lanovce - na kotvě
a sjezd dolů.
V pátek v 10hodin děti své
zkušenosti
předvedli
svým
rodičům
při závodech! Jaké bylo ocenění? Samozřejmě

medaile, diplom, šampáňo a úsměv na rtech!

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM MOC GRATULUJEME!!
Zapsala: Hana Crhová
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Březen v honitbě
V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda se
probouzí ze zimního spánku a při procházce honitbou je v ní hned
veseleji. Začínají kvést jarní byliny, keře a stromy. V revíru
můžeme spatřit první mláďata zajíců, selata, začíná tok bažantů,
hnízdí kachny březňačky a kdo má štěstí a trpělivost, může být
svědkem tahu sluk. Také se v přírodě setkáváme s novými
návštěvníky – posly jara. Přilétají skřivani, špačci, holubi, husy
nebo sluky.
Pro myslivce, dnes myslivecké hospodáře a mysliveckou
stráž, to znamená opět o jednu starost navíc. Jde zejména
o ochranu před toulavými psy a kočkami, kteří dovedou tento
první přírůstek zaječí zvěře spolehlivě zlikvidovat. Tady bych
chtěl poprosit všechny majitelé psích miláčku, aby je při
procházce přírodou drželi důsledně na vodítku. Ať už jsou naší psi
jakkoliv domestikování, pud šelmy mají někde hluboko stále
uložen.
Březen je dobou hnízdění krkavce. Není to tak dlouho,
kdy jsme tohoto velkého černého ptáka znali jen z učebnic. Je
chráněn zákonem a je největším pěvcem České republiky, ať už
zní našemu uchu jeho hlas sebeošklivěji.
Krkavec je velký a majestátný pták s vynikajícím
zrakem a vysokým stupněm inteligence. Dlouhý je kolem 63 cm,
rozpětí křídel má až 120 cm. Samec i samice jsou zbarveni stejně.
Jsou celí černí. Mají tlustý nahoře vyklenutý zobák - klovec se
zarostlým ozobím. Za letu je patrný kýlovitý ocas a tvar těla
připomínající právě onen "černý kříž." Velikostí a kýlovitým
ocasem jej snadno odlišíme od dalších krkavcovitých u nás se
vyskytujících: havrana polního, vrány obecné, straky obecné,
sojky obecné a kavky obecné.
Krkavec velký není co do potravy nijak specializovaný.
Je to všežravec, ale dává přednost potravě masité. Hlavním

zdrojem stravy jsou zdechliny různých zvířat a menší živočichové,
které snadno svým mohutným zobanem - klovcem zabije. Žádný
savec do velikosti zajíce a žádný pták do velikosti tetřeva si
před ním nemůže být jistý. V posledních letech je hojně rozšířen
i v naší honitbě a působí značné škody. Velmi na pozoru před
krkavci se musí mít i chovatele ovcí. Krkavci napadají čerstvě
narozená mláďata, kterým vyklovají oči. Poté jsou pro ně již
snadnou kořistí.

Krkavec velký (Corvus corax)
Březnem končí jeden myslivecký rok a začíná
myslivecký rok nový. V březnu, v termínech stanovených orgány
státní správy myslivosti, provádíme sčítání zvěře, které je
pro mysliveckého
hospodáře
výchozím
materiálem
pro vypracování plánu chovu a lovu na následující rok.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče, jednatel

Fotbal
Zpráva fanouškům...
Vážení příznivci videčského fotbalu,
velice si vážíme Vašeho zájmu o fotbal
v naší obci i o vše ostatní, co fotbalový oddíl
pořádá. Děkujeme, že pravidelně navštěvujete
fotbalová utkání v tak hojném počtu.
Přesto si myslíme, že fotbalové hřiště není vhodné místo
na používání různých, řekněme vulgárních výrazů. Pokřiky
jedinců nejen na adresu rozhodčího, ale mnohdy i na adresy
soupeřů, určitě neumocní zážitek ze sportovního klání.
Osoby, které se takto nevhodně vyjadřují, by si měly
uvědomit, že kolem nich je spousta dětí a náctiletých, pro které

jistě nejsou tím správným vzorem. Prozatím nechceme nikoho
jmenovat, ale pouze všeobecně upozornit na tento nešvar, který se
bohužel v řadách našich diváků objevuje. Pokud se chování
nezlepší, budeme nuceni osoby zveřejnit!
Vedení fotbalového oddílu bylo upozorněno FAČR, že
budou zpřísněny postihy za nevhodné chování diváků
při fotbalovém utkání. Chceme upozornit, že v případě finančního
postihu ze strany FAČR, bude finanční částka vymáhána
od konkrétní osoby!
A co dodat víc? Začněme se chovat jako lidi!!!
Vedení oddílu

Fotbalové jaro odstartuje ve Vidči na Sahaře v sobotu 2. dubna 2016
Vážení příznivci videčského
fotbalu a milí čtenáři Videčského
zpravodaje,
zimní
fotbalová
přestávka se chýlí ke svému konci
a před našimi fotbalisty se otevírá
jarní část sezony 2015/2016.
Vidče
na
domácích
i venkovních
hřištích
bude
reprezentovat (stejně jako na podzim) pět fotbalových
družstev – muži, dorost, mladší žáci, starší přípravka,
mladší přípravka. Jarní část sezony 2015/2016 odstartuje
ve Vidči v sobotu 2. dubna 2016 zápas mužů. Právě
všechna jarní mistrovská utkání mužů Vám nabízím níže
s tím, že tradiční rozpis zápasů všech našich videčských
družstev vyjde v příštím vydání zpravodaje za měsíc
a rovněž se objeví na webu www.vidce.cz.

Mistrovská utkání mužů – Středomoravská 1.A třída, sk. A:
1. Vidče – Nedašov
So, 2. 4. v 15:30 hod
2. Zubří – Vidče
Ne, 10. 4. v 15:30 hod
3. Vidče – Vlachovice
So, 16. 4. v 16.00 hod
4. Valašské Klobouky – Vidče
Ne, 24. 4. v 16:00 hod
5. Vidče – Dolní Bečva
So, 30. 4. v 16:30 hod
6. Kelč – Vidče
So, 7. 5. v 16:30 hod
7. Vidče – Podkopná Lhota
So, 14. 5. v 16:30 hod
8. Horní Lideč – Vidče
So, 21. 5. v 16:30 hod
9. Vidče – Valašské Meziříčí „B“
So, 28. 5. v 16:30 hod
10. Juřinka – Vidče
So, 4. 6. v 17:00 hod
11. Vidče – Valašské Příkazy
So, 11. 6. v 16:30 hod
12. Podlesí – Vidče
Ne, 17. 6. v 17:30 bod
Výše uvedené termíny jednotlivých zápasů se mohou v případě
nepříznivého počasí nebo po vzájemné dohodě soupeřů změnit.
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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