Informace obecního úřadu
Činnost Městské policie
Rožnov pod Radhoštěm
v naší obci
Milí spoluobčané,
Rada obce Vidče schválila na svém
dubnovém zasedání veřejnoprávní smlouvu s městem
Rožnov pod Radhoštěm O působení Městské policie
Rožnov pod Radhoštěm na území obce Vidče. Díky
všem administrativním náležitostem vstoupila tato
smlouva v účinnost 5. července tohoto roku
a od tohoto data mohou strážníci městské policie
působit i na katastru naší obce. Činnost městské
policie v naší obci všeobecně upravuje zákon
č. 553/1991 Sb. o obecní policii, a mezi hlavní úkoly
patří:
 přispívat k bezpečnosti osob a majetku,
veřejného pořádku,
 dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití,
 podílet se na prevenci kriminality v obci,
 dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení
 provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných
obce,
prostranstvích v obci,
 podílet se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu
 odhalovat přestupky a jiné správní delikty, jejichž
na pozemních komunikacích,
projednávání je v působnosti obce.
 podílet se na dodržování právních předpisů o ochraně
Strážníci městské policie nebudou v obci vykonávat pravidelnou službu či pochůzky, půjde spíše o jednorázové
nepravidelné akce jako například kontrolní činnost při akcích obce, jako je Videčské rockování, kácení máje či pouťová diskotéka.
Mezi důležité činnosti městské policie bude patřit odchyt zatoulaných zvířat, zejména psů. Na úseku bezpečnosti dopravy
na pozemních komunikacích, a to jak na krajské silnici III. Třídy, tak také na místních komunikacích, mohou strážníci městské
policie kontrolovat dodržování dopravních omezení. Zejména dodržování rychlosti motorových vozidel v obci; tj. 50 km/h. K tomuto
kroku bude přistoupeno v případech, že by docházelo ze strany nezodpovědných jedinců k opakovanému výraznému překračování
nejvyšší povolené rychlosti a tím k ohrožování bezpečnosti chodců.
Dalším důležitým předmětem náplně činnosti městské policie bude kontrola dodržování obecně závazné vyhlášky
O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (tato vyhláška omezuje mimo jiné hlučné činnosti ve dnech pracovního klidu
a o státních svátcích) a nařízení obce zakazující podomní prodej (stále se čas od času najdou prodejci nerespektující zákaz
podomního prodeje. V těchto případech volejte starostu či místostarostku obce, kteří zajistí zásah strážníků městské policie).
Činnost policie bude prováděná na základě žádosti starosty nebo místostarostky obce a bude naší obci účtovaná částkou
600,- Kč za každou započatou hodinu. V případě odchytu zatoulaných psů, bude obecní úřad vymáhat poplatek po majiteli zvířete.
Touto veřejnoprávní smlouvou a z ní vyplývající možnosti působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm se nikterak nemění
popis činností a působnost Policie ČR na území naší obce, tj. závažnou trestnou činnost a bezpečnost na silnicích (měření rychlosti)
bude Policie ČR řešit i nadále.
Věříme, že i díky spolupráci s Městskou policií Rožnov pod Radhoštěm bude život v naší obci bezpečnější.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Silné bouřky v neděli 31. 7. 2016
V neděli 31. 7. 2016 přecházela české území studená fronta a projevilo se to opravdu silnými bouřkami, které se nevyhnuly
ani naší obci. Na některých místech napršelo až 40 mm srážek za jedinou hodinu a celkový úhrn za odpoledne a večer u nás dosáhl
přes 70 mm. Tato hodnota je téměř totožná s tím, kolik tu činí dlouhodobý průměr za celý červenec (kolem 70 mm).
Extrémní bouřky vedly k vylití menších vodních přítoků potoka Maretka. Velká voda s sebou rovněž nesla nečistoty a větve, které
měly za následek ucpání propustků a následné vylití vody do zahrad či na silnice. Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům
a členům Dobrovolného sboru hasičů Vidče, kteří se podíleli na tom, aby voda napáchala co nejmenší škody.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Fotografie po bouřce

Výpis z usnesení č. 13 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 9. 6. 2016
156/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
13. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení paní
Kateřina Němcová a Mgr. Pavel Kuběja a ověřovatelé zápisu
pan Oldřich Bury a Bc. Miroslav Chumchal, zapisovatelkou byla
určena paní Eva Kramolišová.
157/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 21. 4. 2016.
158/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 12.–13. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
159/2016 ZO Vidče bere na vědomí písemnou zprávu předsedy
kontrolního výboru o činnosti výboru mezi 10.–13. zasedáním
ZO.
160/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně
samosprávných celků a DSO, sestavený k 31. 5. 2016 bez
připomínek.
161/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce
za rok 2016 dle přílohy č. 1.
162/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě
nabídky Komerční banky, a.s., smlouvu o poskytnutí úvěru
na základě které Komerční banka, a.s. poskytne obci úvěr
ve výši 7 459 800,00 Kč na refinancování zůstatku úvěru
poskytnutého na Odkanalizování obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce

smlouvu o úvěru podepsat. Tato smlouva o poskytnutí úvěru
nahrazuje Smlouvu o poskytnutí úvěru na Odkanalizování obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou ze dne 28. 12. 2010.
163/2064 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje smlouvu
o zástavě nemovitostí č. 10000582886 uzavřenou mezi
Komerční bankou, a.s. a obcí Vidče na krytí refinancování úvěru
poskytnutého na stavbu „Odkanalizování obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou“. ZO pověřuje starostu obce smlouvu o zástavě
nemovitosti č. 10000582886 (budova č.p. Vidče 432 na parcele
st.586) podepsat a podat návrh na vklad zástavního práva
do KN. Tato smlouva o zástavě nemovitostí nahrazuje Smlouvu
o zástavě nemovitostí č. 10000483304 ze dne 8. 10. 2014.
164/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Smlouvu
č. D/0540/2016/STR o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského
kraje v rámci Programu na podporu obnovy venkova uzavřenou
mezi Zlínským krajem, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín a Obcí
Vidče, Vidče 96 na akci Modernizace knihovny ve Vidči
a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
165/2016Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje uzavření
Dohody o zániku práva zpětné koupě k pozemku p.č. 1490/6
(zahrada) mezi obcí Vidče a panem V. J. Právo zpětné koupě
bylo ve prospěch obce Vidče zřízeno na základě Smlouvy trhové
ze dne 18. 12. 1941.
166/2016 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí se záměrem
modernizace veřejného osvětlení a pověřuje starostu obce
připravit výběrové řízení na tuto akci.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 23 / 2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13. 7. 2016
204/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
205/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 21 ze schůze rady dne 16. 4. 2016. Všechny
úkoly byly splněny.
206/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo
č. zhotovitele 1606018 mezi obcí Vidče a firmou Commodum,
spol. s r.o. na „Modernizaci knihovny ve Vidči“ a pověřuje
starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.
207/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o poskytování
služeb při realizaci projektu „Sesuv půdy v obci Vidče“ v rámci
Operačního programu Životní prostřední v oblasti podpory 1.3.
Zajistit povodňovou ochranu intravilánu ve smyslu občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
208/2016 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy SHARP

CENTRUM Ostrava na zakoupení tiskárny.
209/2016 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IP-12-8017242 Vidče, mezi Obcí Vidče
a ČEZ Distribuce a.s. zastoupená na základě plné moci firmou
ARPEX MORAVA s.r.o. a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
210/2016 Rada obce Vidče projednala a schvaluje nabídku
na zpracování územní studie dle územního plánu obce Vidče –
návrhová plocha BI 16 a BI 17.
211/2016 Rada obce Vidče schvaluje žádost pana J. B.
na pronájem bývalé ordinace lékaře v objektu pošty č.p. 252.
Zároveň schvaluje nájemní smlouvu a pověřuje starostu obce
smlouvu podepsat.
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Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci
54 televizí, 32 monitorů a 501 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 54 televizí, 32 monitorů
a 501,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
24,77 MWh elektřiny, 1 113,73 litrů ropy, 112,72 m3
vody a 1,08 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 5,60 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 22,39 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady

na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Milena Dudová, místostarostka obce

Červenec v honitbě
Úvodem bych chtěl poděkovat všem, kteří si udělali čas
a navštívili náš stánek s občerstvením na pouti. Myslím si, soudě
podle ohlasů jiných, že srnčí guláš se opět povedl. Ale i naše
vzduchovková střelnice byla hojně navštěvována. Současná doba
sice dovoluje dopřát našim dětem jakoukoli pouťovou atrakci,
myslivci však drží cenu stále na desetikoruně a úspěšný střelec
dostal ještě malý dárek.
Doba prázdnin je spojená s dobou dovolených,
společných setkání spojených s grilováním, takže na procházky
do přírody nezbývá tolik času. Zde stojí za připomenutí, že
koncem července začíná srnčí říje, což je pro myslivost významné
období. Počátek říje je velmi závislý na počasí a místních
podmínkách, takže nelze stanovit její pevné datum. V tomto
období můžeme téměř během celého dne potkat srní zvěř, která je
mnohem méně ostražitá.
Jak srnčí říje probíhá a jak ji poznáme? Rozhodně
neuvidíme nic z kuchyně, terasy, ale ani v přírodě s volně
pobíhajícím psem, byť pod dohledem. Srna, byť starostlivá matka,
v době říje přechodně opouští svá mláďata a pískáním láká srnce.
Ten je schopen zaslechnout vábení (pískání) srny až na vzdálenost
1 km. Vábení srny se dá napodobit pískáním na trávu, březovou

kůru, vábničku. Dnes existují i elektronické programovatelné
vábničky, ale zde se již od přírody opět hodně vzdalujeme.
Naopak jsou dokumentovány případy, kdy mladý srnec přiběhl
na zvuk pískajícího kolečka od trakaře.
Každý srnec má své území. Své teritorium si hlídá
a označuje hrabáním na okraji luk, porostů nebo lesa. V daném
teritoriu vládne přísná hierarchie a území ovládá ten nejsilnější
a nejzdatnější srnec. Často z toho důvodů dochází k soubojům,
které jsou však rytířskou záležitosti. Jde o předvedení síly
a odvahy, dočasné vyhnání protivníka, nikoliv o život. Pískáním si
srna tedy přivolá toho nejzdatnějšího. Poté můžeme pozorovat, jak
srnec srnu honí v kruzích nebo osmičkách a postupně se k sobě
přibližují. Toto namlouvání může trvat až dva dny. Srna je březí
asi 40 týdnů a poté klade jedno výjimečně až tři mláďata.
Závěrem přeji všem hodně exotických zážitků
z dovolené, krásné a klidné prázdniny a hlavně mnoho
vzrušujících dojmů z našich luk a hájů.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče
Jednatel
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BLAHOPŘÁNÍ
…ČAS JE BĚŽEC DLOUHÝM KROKEM, PŘIDÁVÁ NÁM
ROK ZAROKEM…
V tomto létě je přidal několika turistům seniorům, kteří
oslavili významné narozeniny. Vedoucí turistů, paní Ludmila
Smutková, která vede turisty od roku 2013 a připravuje pro ně
úterní vycházky, oslavila v červenci 75. narozeniny.

Všem oslavencům přeji především
pevné zdraví, veselou mysl, radost z pohybu,
neúnavný optimismus, životní pohodu
a stálou chuť poznávat stále nové kouty
naší krásné vlasti.

Paní Jana Neradová, která se věnuje nejen turistice, ale
připravuje snad už čtyřicet let každý týden cvičební hodinu žen,
oslavila rovněž v červenci neuvěřitelných 70 let.
Dalším letním oslavencem je pan Ladislav Kristek,
jako jeden z mála mužů mezi turisty, který slavil rovněž
70. narozeniny.

Za všechny turisty a cvičenky
Marcela Švajdová

Zájezd na Karvinsko
Všem zájemcům a videčským
cestovatelům po vlasti!
V minulém čísle Zpravodaje
jste
se
dočetli
o
zájezdu
na Karvínsko, ke kterému byl
připojen stručný program. Snažila jsem se do něj vměstnat
na jeden den jen ty nejpodstatnější lokality oblasti, a ještě se mi to
úplně nezdařilo, neboť víc už se nedá stihnout. Karvínsko je
zajímavý region, v němž je moc pěkně vidět, jak se změnila čistě
industriální krajina s tím, co v ní zůstalo, do dnešní podoby. Proto
dnes uvádím podrobnější znění, abyste věděli, co vás čeká.

Program jednodenního poznávacího zájezdu
na Karvínsko dne 8.října 2016
Odjezd od ZŠ ve Vidči v 6.30 hod. Jakým způsobem se
pojede, čili přes Zubří nebo jen přes Střítež, bude záležet
na přihlášených a všichni se to včas dozví. Z Vidče pojedeme
směrem Ostrava, Petřvald, Orlová.
Příjezd do Orlové v cca 8.00 hod. Navštívíme nejstarší
část Orlové, kde zůstaly zachovány některé historické stavby.
Před plánovaným zbořením je zachránila změna poměrů po roce
1989. Prohlédneme si Staré náměstí se zachovalou radnicí.
Přímo z něho vystoupáme po zajímavém schodišti se
souborem soch k neogotickému farnímu kostelu Narození
Panny Marie. Tento katolický kostel je velmi hodnotná trojlodní
stavba z počátku 20.st. s presbytářem z roku 1466. Tvrdí se, že
novogotická úprava kostela je nejčistší v ČR.
Dalším cílem bude zámecký park z 1. pol. 19.st.
Zámecký proto, že se v něm nacházel zámek z roku 1765, později
nemocnice (1902), který byl v roce 1974 zbořen kvůli
poddolování.
Po zhruba hodinové prohlídce centra Starého města
odjedeme směrem k části Doubrava. Cestou se zastavíme u další
zajímavé stavby. Naším cílem bude Dinopark Ostrava. Vznikl
na místě rekultivace uhelného revíru a nabídne nám mnoho
zajímavých poznatků nejen o historii naší matičky Země. Kdo
nebude chtít chodit, může se vozit vláčkem a nic mu neuteče.
V parku setrváme do 11.30 hod., kdy odjedeme směrem

Karviná.
Po cestě do Karviné navštívíme tzv. „českou Pisu,“ tj.
kostel sv. Petra z Alkantary, který je znám pod pojmem
„šikmý“ kostel v Karviné. Tato barokní stavba z roku 1736
nahradila původní dřevěný kostel vsi Karviná. Kostel stojí
v místě původního centra Karviné, dnes Karviná Doly. Vlivem
poddolování zde došlo k poklesu půdy o 36 m, což způsobilo
naklonění kostela o 6,8°na jih od jeho svislé osy. Po prohlídce
s průvodcem odjedeme do Karviné Fryštátu.
V této části města si prohlédneme Masarykovo
náměstí s významnými stavbami a uděláme polední pauzu
na občerstvení, případně oběd. Ve 14.00 začne společná
prohlídka zámku ve Fryštátu, která potrvá zhruba do 15.30
hod. Empírový zámek je jedinou a jedinečnou dochovanou
památkou v této oblasti, neboť ve 20.st. se na území města
nacházely ještě dva honosné zámky. Stojí na místě původního
hradu z přelomu 13. a 14.st. a je spojen chodbou s kostelem
Povýšení sv. Kříže. O historii místa nás poinformuje průvodce
v zámku.
Po prohlídce zámku se vydáme přes park Boženy
Němcové do Lázní Darkov. Projdeme parkem, dostaneme se
na hlavní ulici Lázeňskou a po ní až k Sanatoriu. Léčí se zde
nemoci pohybového ústrojí pomocí jodobromové vody s vysokým
obsahem jódu už od roku 1867.
Všechny významné stavby a secesní domy, lázně, kaple
sv. Anny, lázeňský park i historický železný most přes Olši,
včetně parkoviště, kde bude čekat autobus, se nacházejí v tomto
místě. Na prohlídku lázní bude čas do 18 hodin, kdy zájezd
ukončíme a odjedeme do Vidče.
Účastníci zájezdu obdrží jako obvykle podrobný
program včetně vstupů a dalších pokynů nejméně týden
před odjezdem.
Pokud máte chuť a zájem se zájezdu zúčastnit, stačí se
přihlásit u paní V. Hajné nebo u mne a zájezd rovnou uhradit, a to
nejpozději do 5.září 2016. Tel. paní V. Hajné: 737 537 297,
Šv: 736 716 150. Podle informací paní Hajné jsou ještě volná
místa.
Marcela Švajdová
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Životopisné poznámky nového faráře v Zubří
Jmenuji se Pavel Hödl. Narodil jsem se 20. května 1980
(v minulém tisíciletí) v Uherském Hradišti. Dětství jsem prožil
v Záhorovicích, na úpatí Bílých Karpat. O mou výchovu se
soustavně a obětavě starala
hlavně
maminka.
Její
přísnost
vyvažoval
příznačný klid tatínkův.
Otec mi umřel roku 2011.
Podle mé o šest let starší
sestry jsem býval více
rozmazlován než ona.
Přestože se doma o víře
nikdy nemluvilo, byl jsem
jako dítě pokřtěn, byla mi vštěpována úcta k věřícím osobám,
čestnost i otevřenost k duchovním hodnotám. O mé lidské zrání se
rozhodujícím způsobem zasloužila babička Emilie Miličková,
původem z valašského Pitína; ona ve mně citlivě pěstovala vztah
k evropské
vzdělanosti,
umění i světovým dějinám.
Po čtyřech třídách na Základní škole v rodné vesnici a jednom
roce v Bojkovicích jsem nastoupil na obnovené osmileté
gymnázium v Uherském Brodě. Na starší ročníky jsme my
primáni vzhlíželi jako k nedostižným vzorům, byli tvořiví
a v době po sametovém převratu silně zapálení do veřejného dění.
Na Gymnáziu Jana Ámosa Komenského jsem se díky skvělým
kantorům učil samostatně uvažovat; oblíbil jsem si především
český jazyk s literaturou, s chutí jsem se zúčastňoval filozofických
kroužků. Mezi mysliteli na mě zapůsobil zejména Vladimír
Sergejevič
Solovjev,
později
Gabriel
Marcel.
Není divu, že v tomto prostředí se otázky po Bohu staly
neodbytnými. Na radu spolužáka jsem začal navštěvovat hodiny
náboženství pod vedením dominikána P. Angelika Mičky. Zde
jsem podrýval katechetovu důstojnost pochybovačnými otázkami.
Když jsem jednou zaútočil na papežskou neomylnost, vzteky tento
pravověrný dominikán vzkypěl: „Mlč, modli se a pochopíš to.“
Citelně zraněn ve své pubertální ješitnosti jsem se rozhodl
k pravidelné modlitbě a brzy se mi - světe, div se - věci víry
skutečně začaly ujasňovat.
Den ode dne mě Bůh pobízel k dalším krůčkům:
zčistajasna jsem zatoužil po Ježíši ve svatém přijímání.
V nezdenickém farním kostele, kam jsem s malou dušičkou
vstoupil o jedné z adventních nedělí, stál za oltářem kněz se
sivými vlasy, který mě dojal svou dobrotou a pokorou, P. Česlav
Plachý. Ten vyslechl o Velkém pátku mou první svatou zpověď.
Řekl mi tehdy: „Jako křesťan budeš muset jít proti proudu.“ Tuto
větu si vybavuji dodnes. O neděli Zmrtvýchvstání jsem poprvé
přijal, jako jeden v zástupu věřících, svátost oltářní; nevěděli
o tom ani moji rodičové, jen otec Česlav. Později jsem byl
biřmován pod jménem Štěpán.
V patnácti letech jsem přijal s nadšením nabídku
k ministrování. Mohu prohlásit, že jsem se při této službě nikdy
nenudil. Každá mše byla jedinečným a krásným setkáním s Pánem
Ježíšem.
Čím dál více mi bylo jasné, že se od Božího oltáře už
nechci vzdálit, přitahoval mě jako magnet, jako magnetická hora,
proto jsem bez váhání vzal za kliku Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci. Psal se rok 1999. Tehdy do mého života
vstoupil P. Karel Janečka. Sálala z něho čistá láska ke Kristu.
Farníci byli zvyklí, že si páni faráři všechno dělali sami;
nastupující duchovní otec tomu od samých začátků učinil přítrž.
Život farnosti je věcí veřejnou. P. Karel dokázal do každého,
i nepatrného snažení, vtáhnout další a další lidi. Do žádné činnosti
se nehrnul překotně. Řídil se zásadou: Nejprve začni, pak se
přidám i já a podpořím tě.
Ve školním roce 1999/2000 jsem absolvoval Teologický
konvikt v Litoměřicích. V opravdovém kněžském semináři,
v Olomouci, nás bylo 123 kluků! Dnes je to jen do 50 osob. Jako
bohoslovec jsem se podílel na přípravě kurzů pro ministrantské
vedoucí – tzv. Minifor a pravidelně pořádal letní tábory pro děti

z mé rodné farnosti.
Po dvou letech v Olomouci jsem byl vyslán na studia
do Říma. Zkušenost k nezaplacení! Poznal jsem světovou církev,
navázal mezinárodní přátelství a měl přístup k nejnovější
teologické literatuře. Jako vášnivý milovník umění jsem vykonal
nejednu cestu za krásami Apeninské holínky i okolních ostrovů.
O Velkém pátku 2004 jsem ministroval spolu s ostatními alumny
z Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého již hodně nemocnému
papeži Janu Pavlu II. Ohromný vliv na mé kněžské zrání měl
Svatý otec Benedikt XVI., k jeho úžasným, prorockým
myšlenkám se vracím stále.
1. července 2005 jsem byl poslán, nejprve jako
pastorační asistent, do Zábřehu; odcházel jsem do naprosto
neznámého prostředí, do města Eskyma Welzla a romanopisce
Vladimíra Körnera. Učarovala mě nelíčená otevřenost a přátelské
přijetí tamějších obyvatel. Mé jáhenské svěcení se konalo
v bazilice velehradské 13. srpna 2005.
Jako jáhen jsem měl na starosti navštěvovat místa, kam
kněží kvůli své vytíženosti běžně nezavítají. Není krásné
připravovat duše na příchod kolegů? Před kněžským svěcením se
konala duchovní cvičení na Velehradě. P. Vojtěch Kodet nám
tehdy kladl na srdce: „Až z vás jednou budou faráři, nezapomeňte
zůstat na prvním místě Ježíšovými učedníky.“
Na slavnost svatých Petra a Pavla roku 2006 jsem byl
v katedrále sv. Václava vzkládáním rukou olomouckého
arcibiskupa ordinován na kněze. Letos jsem tedy Pánu Bohu
poděkoval za 10 let kněžské služby. Začínal jsem v nedalekých
Hranicích. V tomto městečku, pro zajímavost, prožila několik
měsíců mučednice židovského původu sv. Edita Steinová. Hranice
byly a dodnes jsou jakýmsi nepsaným zpovědním střediskem, což
mně jako mladému kaplanovi velice pomohlo. Kromě
bohoslužebných povinností jsem sbíral cenné zkušenosti
pedagogické. V roce 2017 jsem také absolvoval na Gruni
v beskydských Starých Hamrech tzv. Cursillo – malý kurz víry
a v tomto katolickém hnutí působím dodnes.
Hned po roce jsem byl přeložen do Vsetína. Zajímavým
zjištěním bylo konfesně značně rozdělené prostředí. Protože jsem
si přál pokračovat ve studiích, zapsal jsem se od akademického
roku 2008/2009 do dvouletého licenčního kurzu Posvátné liturgie
při Papežském liturgickém institutu. Z Aventinského kopce jsem
mohl každý den obdivovat věčné město Řím. 14. prosince 2010
jsem obhájil svou licenční práci o Krvi Kristově v Gotickém
misálu, což je jeden z bohoslužebných pramenů také našeho
římského obřadu. Liturgického vzdělání využívám nejen
ve svátostné pastoraci, ale i při občasných přednáškách
pro veřejnost. V létě roku 2009 jsem byl přeložen ze Vsetína zpět
do Hranic, kde jsem, kvůli studiím, fungoval jen o prázdninách.
K prvnímu prosinci roku 2010 mě pan arcibiskup
jmenoval farářem v starobylé Dlouhé Loučce, v bývalých
Sudetech, na úpatí Jeseníků. Tato farnost proslula působením řádu
německých rytířů a dožil v ní jeden z olomouckých arcibiskupů
kardinál Lev Skrbenský z Hříště. Současně jsem spravoval,
dojížděním, Paseku a pozorohudnou hanáckou farnost Šumvald.
V Pasece kroužila pastorace především okolo nemocných, protože
zde stojí veliké sanatorium, které kdysi proslulo hlavně péči
o tuberkulózní pacienty. Mimořádným darem bylo i to, že jsem
v těchto obcích mohl poznat své farníky jmenovitě a osobně.
Do kostela chodilo jen malé procento obyvatelstva, mohl jsem
tudíž ke každému přistupovat individuálně. Vždycky pro mě bylo
opravdovou radostí, ba potěšením pracovat s ministranty.
Všechny farnosti, v nichž jsem sloužil, jsem si
zamiloval, a z každého působiště jsem si odnesl mnoho
zkušeností. Nyní přicházím, z vůle otce arcibiskupa, do Zubří;
dojíždět budu do Vidče. Chtěl bych všechny své farníky požádat
o shovívavost. Hledím-li do plných kostelních lavic, jsem poněkud
nejistý. Hodně lidí si myslí při pohledu na moje vysoké, čelo, že
jsem přísný a nesmlouvavý. Není to pravda. Rád se nechám poučit
laskavou a moudrou radou.
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Přicházím do Vidče s úctou k této farnosti a s vděčností
ke svým předchůdcům. Těší mě, že nastupuji právě po P. Karlovi.
Poděkoval jsem mu osobně, i před panem děkanem P. Kamilem
Obrem, za jeho svědomitou službu v této farní obci.
Dokud důkladně nepoznám tuto naši farnost,
nezamýšlím nic zásadního měnit. Také jsem si předsevzal, už
v bývalých působištích, že nebudu farnosti porovnávat; každá je
jedinečná a zaslouží si osobitý přístup. Zároveň prosím své nové

farníky, aby nastupujícího duchovního správce, bude-li to možné,
s jeho předchůdci nepoměřovali.
Dovolte mi, milí čtenáři videčského obecního
zpravodaje, abych parafrázoval jeden výrok sv. Augustina:
Pro Vás jsem kněz, s vámi jsem křesťan. Modlete se tedy za mě,
abych věrně vytrval na naší společné pouti do Božího království.
P. Pavel Hödl, SL.L.,
administrátor Římskokatolické farnosti Vidče

Závěr školního roku ve videčské škole
Poslední měsíc školního roku 2015/2016 naplnila nejen
intenzívní školní práce, ale i významná ocenění, která zástupci
školy přebírali v Praze. 24. června převzala paní učitelka Hladká
Cenu Ď (Ď = děkuji) na Nové scéně Národního divadla
za dlouholetou spolupráci v oblasti charity, kdy děti ze 3. nebo
4. třídy uspořádají jarmark a výtěžek z něj věnují meziříčskému
kojeneckému ústavu. Pro další cenu si do Prahy 28. 6 jel pan učitel
Basel se žáky Tomášem Krausem ze 3. třídy a Denisou
Dobešovou ze 7. třídy. Naše škola totiž obsadila 2. místo
v celostátní soutěži Olympijský víceboj, která je spojena i s dotací
30 000 Kč na nákup sportovních potřeb.
Samozřejmě, že se jezdilo i na výlety. Páťáci a šesťáci
navštívili Hornické muzeum a Archív města Ostravy, sedmáci
poznávali na dvoudenním výletě Prahu a osmáci s deváťáky
strávili tři dni v Jeseníkách. Nezapomenutelný indiánský týden
zažili čtvrťáci ve škole v přírodě.
Svět se těší na olympiádu v Riu a naši sportovci zase
soutěžili 21. června při Videčské olympiádě a 23. a 24. června
na Rožnovské letní olympiádě.
Prvňáci s druháky si zajeli 1. 6. na představení tanečního
oboru ZUŠ v Rožnově. Prvňáci byli 13. června v knihovně
pasováni na čtenáře.
Opět nás 28. června navštívili členové skupiny Seiferos
se svými svěřenci: dravci a sovami. Společného setkání všech
žáků využila i paní učitelka Hladká k ocenění nejlepších sběračů
víček a starého papíru. 18. 6. ho u obecního úřadu bylo nasbíráno

neuvěřitelných 13 278 kilogramů.
Konec roku si užívali i deváťáci, kteří jako tradičně hráli
volejbal s pracovníky školy, zorganizovali si „polední zvonění“
i závěr školního roku spojený s předáváním vysvědčení
na obecním úřadě.
Žáci ostatních tříd dostali svá vysvědčení už předtím
od svých třídních učitelů a většinou se radovali, protože prospělo
všech 187 žáků školy a dokonce 137 z nich s vyznamenáním.
Navíc 151 z nich obdrželo pochvalu, např. za práci ve Valašence,
reprezentaci školy s soutěžích, pomoc spolužákům …
Hezké léto, prázdniny a radostné dovolené všem!
J. Pečalková

Aktuální informace najdete na www.vidce.cz - Základní škola

Poděkování – Olympijský VÍCEBOJ 2016
Koncem druhého roku naší registrace v Sazka
Olympijském víceboji jsme oslavili úspěch. V kategorii škol
s počtem žáků 101 – 200 jsme se umístili v rámci České
republiky na druhém místě a získali tak 30 000 Kč na nákup
sportovních potřeb v prodejnách Intersport. Cenu převzal
Mgr. Martin Basel v doprovodu žáků naší školy – Denisy
Dobešové a Tomáše Krause v Praze 28. 6. 2016. Děkuji
všem žákům školy (zapojeni byli všichni žáci
od 1. do 9. třídy) a jejich učitelům tělesné výchovy
(Mgr. Dagmar Plesníkové, Mgr. Vladislavě Slámové,
Mgr. Pavle
Smílkové,
Mgr.
Martinu
Baslovi
a Mgr. Ladislavu
Ludvighovi)
za opravdu
„super“
reprezentaci školy. Současně děkuji Mgr. Vladimíře Mertové
za vedení Denisy Dobešové k vítězství v prvním (výtvarném)
doplňkovém úkolu – Běh nás baví a Mgr. Šárce Pavlíčkové
za organizaci druhého doplňkového úkolu s žáky 5. třídy
týkající se zdravé stravy žáků. K našemu umístění rovněž
přispěla účast v soutěži „To je basketbal“, na jejíž organizaci se
podíleli pod vedením Mgr. Ladislava Ludvigha žáci 6. a 7. třídy,

vítězné video, za které jsme získali set basketbalového vybavení,
natočil Mgr. Martin Basel.

Všem jestě jednou velký dík a krásné prázdniny...
Mgr. Eva Mandulová, zást. ředitele ZŠ

Mateřská škola – vyhodnocení plasty 2. třída za školní rok 2015-2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Petružela Adam
Kočíb Jakub
Obroučková Nicol
Hurtíková Denisa
Vaculín Teodor
Cábová Klára
Vaníček David
Jurčová Veronika
Kramolišová Andrea

4 890
2 650
1 680
1 360 + papír
1 280
1 260
1 235
1 030
885

10.
11.
12.
13.

Randýsek Matěj
Fůsek Nikolas
Křenek Robert
Jurčová Nella
Jurča Matyáš
14. Minarčíková Tereza
15. Maléř Patrik
16. Mandula Ondřej
Mandulová Nikola
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605
520
440 + papír
400
400
350
260
235
235

17. Kubějová Kateřina
200
18. Ondřejová Aneta
180
19. Galčanová Nikola
133
20. Goláň Jakub
125
21. Štaffen Damián
120
22. Mikulenková Elen 44 + papír
23. Randýsek Václav
0 + papír

Knihovna o prázdninách

Inzerce

Letošní prázdniny jsou pro naši knihovnu trošku zvláštní.
Ptáte se proč? Snad proto, že plánovaná rekonstrukce stávajících
prostor zařídila, že jsme knížky poslali na výlet. Necestovaly
daleko, jen kousek přes zahradu do obecní garáže. Tady budou
odpočívat a čekat na svůj návrat do nové upravené knihovny. Kdy
to bude, kdy se knihy vrátí? Hned po tom, co řemeslníci dokončí
svoji práci na přestavbě interiéru a pracovníci Obecního úřadu
společně s architekty zkontrolují, zda vše bylo dobře provedeno,
a že se na nic nezapomnělo. Pak se knihy vrátí a knihovna bude
opět k dispozici všem svým čtenářům a přátelům.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem těm, bez jejichž
pomoci bych balení a přestěhování knihovny sama asi těžko
zvládla. Paní Ondřejová, Škařupová a Stodůlová přišly a pomáhaly
s balením knih, Lukáš Pastorek se postaral o uložení elektroniky.
Nesmím zapomenout i na nejmladší pomocnice – Katku
Fryšarovou, Natálii Kovářovou a Vendulu Škařupovou. Poděkovat
se sluší i Potravinám Mája, Hajný a Coop za to, že díky nim jsme
měli v čem knihovnu přestěhovat - schraňovaly pro nás banánové
krabice a nebylo jich málo.
Božena Zajícová
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Fotbalové utkání žen a Videčské rockování
Kulturní komise při Radě obce Vidče Vás zve
na sportovně společenské odpoledne a večer

v pátek 26. 8. 2016 ve sportovním areálu na Sahaře.
Program zahájí v 16.30 h
již IX. ročník fotbalového utkání žen
o putovní pohár starosty obce Horní konec – Dolní konec
a v 18.00 h na něj naváže

II. ročník Videčského rockování.

Pozvánka na podzimní fotbalové zápasy TJ Vidče

Mgr. Petr Liška

Výrobní procesy
Flat Glass

glass made of ideas

Kontakt
jiri.urbanek@schott.com, tel.: 571 686 490
lenka.poborilova@schott.com, tel.: 571 686 153
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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