Informace obecního úřadu
Rekonstrukce veřejného osvětlení
v naší obci
Vážení spoluobčané, jak si určitě mnozí z Vás
všimli, na přelomu měsíců září a října došlo v naší obci
k výměně všech světelných bodů veřejného osvětlení. Všichni
zastupitelé si uvědomujeme, že veřejné osvětlení patří mezi
důležité služby obyvatelstvu. Osvětlení chodníků, ulic, silnic
a veřejných prostranství má samozřejmě primárně za cíl
poskytovat noční bezpečnost obyvatelům, řidičům a chodcům, kteří se v obci pohybují. Nicméně náklady na elektrickou energii
a údržbu svítidel byly příliš vysoké a kvalita osvětlení vynakládaným prostředkům zdaleka neodpovídala.
V obci se většinou vyskytovala rtuťová svítidla VS 125 s příkonem 150 W
a dále vysokotlaké sodíkové výbojky s různými příkony. Kromě vysoké spotřeby el.
energie a tím nemalých nákladů za elektřinu byl dalším problémem nedostatečná možnost
směrování světelného toku tak, aby došlo ke správnému osvětlení komunikací místo oken
a zahrad okolních domů. Z těchto důvodů jsme přistoupili k výměně všech 196 původních,
v některých případech téměř 30 let starých, svítidel, která již dosluhovala za nové moderní
LED osvětlení. Ve výběrovém řízení zvítězila s částkou 1 881 664 Kč vč. DPH firma
Empesort s.r.o. a dodala do naší vesnice 50 kusů svítidel EKO-LED Zeus s příkonem 55 W osvětlujících komunikaci III. třídy
a 146 kusů svítidel EKO-LED Zeus s příkonem 25 W osvětlujících místní a účelové komunikace. Tato svítidla umožňují regulaci
příkonu. V naší obci je regulován příkon na 1/2 v době 22.00 až 04.00 h při snížení intenzity osvětlení. Tuto změnu intenzity
osvětlení není lidské oko schopno zaznamenat. Svítidla mají funkci tzv. konstantního světelného toku a řadu dalších funkcí. Záruční
doba na tyto svítidla je 8 let.
Snížením energetické náročnosti světelné soustavy a úspor za údržbu osvětlení bychom měli ročně snížit náklady na provoz
veřejného osvětlení téměř o 310 000 Kč a vynaložené finanční prostředky by se tedy měly obci vrátit za 6 let.
Věříme, že rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení přinese kromě zvýšení kvality osvětlení a snížení nároků na provoz
a údržbu také v budoucnu významnou finanční úsporu pro obecní rozpočet a takto získané prostředky budou moci být využity
pro jiné investiční záměry vedoucí ke zlepšení života v obci, či k investici do rozšíření soustavy veřejného osvětlení, aniž by bylo
potřeba čerpat více peněz z obecního rozpočtu.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Nové odpočívadlo na „Zuberském“ kopci
Na konci měsíce září přibylo na hřebenu Zuberského
kopce nové odpočívadlo pro turisty. Dřevěná plocha
pro infotabuli zatím neobsahuje textovou a grafickou část,
nicméně brzy se ji dočkáme. I přesto již nyní mohou
odpočívadlo využít turisté pro odpočinek či jako cíl své
procházky.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Zjištění zájmu o kompostéry
Obec Vidče má stejně jako v roce 2014 možnost žádat o dotaci na nákup kompostérů
do domácností. Tento projekt bychom se pokusili realizovat jen v případě dostatečného zájmu
o kompostéry. Proto prosíme občany, kteří by měli o kompostér zájem, aby jej nahlásili
nejpozději do 28. 10. 2016 na obecní úřad na telefonu 571 655 010, e-mailu starosta@vidce.cz, nebo
osobně na OÚ. O kompostér mohou žádat i občané či domácnosti, kteří již kompostér obdrželi v roce
2014.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Soutěž „O nejlepší guláš dědiny“
V pátek 23. 9. 2016 se v prostorách Kino klubu Miláno
uskutečnil premiérový ročník soutěže „O nejlepší guláš dědiny“.
Návštěvníci mohli hodnotit a vybrat ten nejlepší guláš z šesti
nabízených vzorků. Putovní pohár o nejlepší guláš dědiny si
po sečtení hlasů od návštěvníků a porotců v jedné osobě odnesl
Sahara tým s „šéfkuchařem“ Petrem Jurčou. Gratulujeme vítězi
a rovněž děkujeme všem zúčastněným týmům a již nyní se těšíme
na jejich guláše v ročníku následujícím.
Zájem veřejnosti o tuto akci předčil naše očekávání,
a tak si zájemci o guláše museli vystát několika minutovou řadu.
Čekání jim zpříjemňovalo a následně k poslechu a tanci hrálo

hudební seskupení Navalentym.
Doufáme, že i přestože nevyšel
guláš pro všechny návštěvníky, užili
jsme si všichni příjemný večer a příští
rok si takto pohodově strávený páteční
závěr dne opět užijeme.
Uspořádání této akce měl
v režii pan Petr Pavelka. Tímto bychom mu chtěli poděkovat
a popřát mnoho chuti do pořádání příštího ročníku.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Na četné dotazy našich občanů bychom Vás rádi seznámili
s nejčastějšími dotazy ohledně povinností kontroly kotlů na tuhá paliva
Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel
spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až
300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu
technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15
musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.

dotýkat sálavých spalovacích zdrojů s teplovodním výměníkem
jen od zmíněných 10 kW. To ovšem neznamená, že nebude třeba
starat se například o revize komínů, těch se týká jiný zákon.

Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce
roku 2016 na obecní úřad?
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete
vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností (v naší obci je to
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor Životní prostředí). Vyčkejte
tedy na výzvu obecního úřadu.

 Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších
kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace
o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze.
Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte
výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW:
80% x 100 = 30 kW příkon).

●

●

 Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300
kW včetně jste povinen do 31. 12. 2016 zajistit provedení první
kontroly Vašeho kotle.
 Co majitelé malých kamen do 10 kW (krbová kamna, i ta
s výměníkem pro ohřev vody do radiátorů), kuchyňských
kamen - sporák, kamínka typu Petry atd. Jaké budou mít
povinnosti?
Zákon se samozřejmě obecně vztahuje na všechny zdroje
znečišťování ovzduší. V tomto případě se ale bude

Kdo provede kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena
výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
Kontrolu kotlů mohou tedy provést jen oprávnění kontroloři.
●

 Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se
na něj záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení
kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy
i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.
Seznam kontrolorů oprávněných provádět kontrolu kotlů
hledejte na internetových stránkách výrobce Vašeho kotle.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Blahopřání ke zlaté svatbě
Dne 8. 10. 2016 oslavili 50. výročí svého sňatku

Růženka a Jirka Fabiánovi.
Touto cestou bychom jim chtěli poblahopřát.

Padesát let už jste spolu,
půl století jídáte u jednoho
stolu.
Dneska máte velký den,
přejeme vám k němu jen.
Hodně zdraví, lásky, štěstí,
k tomu držíme vám pěsti.
Mnoho dalších společných let přejí
synové Radek, Jirka a Zdeněk Fabiánovi s rodinami.
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Podzimní poznávací zájezdy
I letos na podzim vycestovali Vidčané do světa, tj. mimo
svou rodnou obec. Nejprve to byl velký čtyřdenní zájezd
na Vysočinu v polovině září a začátkem října jednodenní,
na Karvínsko. Oba zájezdy byly programově doslova nabité
a účastníci poznali zase další neznámé kouty naší vlasti.
Zářijový zájezd začal netradičně časným odjezdem v půl
čtvrté ráno, ale všichni chtěli vidět atomovou elektrárnu
v Dukovanech, a tak se muselo dospat v autobusu. Exkurze
v Dukovanech osvětlila mnohým, jak to vlastně s výrobou
elektřiny z jádra je a co to všechno obnáší. Bylo to velmi zajímavé
i poučné. Po návštěvě elektrárny byla na programu rozhledna
Babylon nad vodní nádrží Mohelno, z které bylo vidět akorát
do lesa, ale stavba to byla vskutku krásná, historická, kamenná
a bytelná.
Pak přišla na řadu Třebíč, a to především bazilika
sv. Prokopa a židovské město, což jsou historické památky
chráněné UNESCO. Po prohlídce města, baziliky a krátkém
odpočinku následovaly Hamry nad Sázavou, kde čekal na všechny
průvodce, aby osvětlil, jak fungoval tzv.„ Šlakhamr,“ což bylo
v jeho podání a ukázkách v kovářském hamru přímo suprové.
To byl závěr programu prvního dne, ke kterému patřil ještě výstup
na skály nad hamrem a zajímavá plastika mamuta od Michala
Olšiaka, kde se snad každý chtěl vyfotit.
Letos byli účastníci zájezdu ubytovaní v hotelu Pavla
ve Vlachovicích v samém srdci Vysočiny a odtud vyjížděli
za poznáním regionu. Druhý den byl věnován turistice a prošli se
úplně všichni. Nikdo se neulil, a proto bylo večer k diskusi hodně
zážitků. Trasy byly voleny pro zdatné i méně zdatné a všechny
byly krásné a zajímavé. Proto už také všichni vědí, kde je
Drátenická skála, Devět skal, Dráteničky, Čtyři palice, Zkamenělý

zámek, městečko Svratka, Milovský rybník a další zajímavá místa.
Třetí den se začalo kazit počasí, ale nepršelo, a proto se
všichni vydali na turisticky středně náročnou naučnou stezku
podél řeky Doubravy. Začátek byl v Bílku, kde všichni vyfasovali
energetický nápoj, aby se jim lépe šlo a poté už začalo
sedmikilometrové putování kolem Doubravy. Cesta to byla
chvílemi velmi náročná pro kameny a kamenná moře, ale hlavně
pro skalní věže, které dříve sloužily jako strážní pevnosti.
Chvílemi připomínala cesta Jánošíkovy diery v Malé Fatře. I přes
různé peripetie se nakonec téměř všichni sešli na jednom místě
před Chotěboří, cílem NS. To už začalo poprchávat, a tak velitel
rozhodl o zkrácení trasy o kilometr a přivolání autobusu. Několik
rychlejších jedinců došlo až do cíle na náměstí v Chotěboři, ale
všichni se sešli v autobusu.
To už měli skoro všichni chuť na teplé jídlo nebo aspoň
na jedno točené. To se nakonec povedlo, ale s tím rozdílem, že
většina to zvládla kulturně v teple hospody v Radostíně a jiní
v chladu na největším rybníku Vysočiny Velké Dářko, kde bylo
umění najít slušné občerstvení. Skupina z Radostína si udělala už
v dešti procházku po NS kolem Velkého Dářka, ale zesilující déšť
velel směr Vlachovice. Po příjezdu na hotel však pršet přestalo
a už bylo jenom krásně. Proto také většina účastníků vyrazila
před večeří na procházky kolem místních rybníků Sykovec
a Medlov, či do osady Tři studně s nejmenším náměstím.
Po vydatné večeři se všichni těšili na kulturní program,
který tentokrát obstaralo hudební duo a všichni si s chutí
zanotovali známé písně. Škoda, že už čekala všechny jen jediná
noc v pohodlném hotelu, protože v neděli byl den návratu domů.
V neděli ráno jsme se rozloučili s ochotným personálem
hotelu Pavla a odjeli jsme na prohlídku Zelené hory, přesněji
prohlídku poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, který je rovněž
chráněnou památkou UNESCO. Místo je vzorně upravené, je
odtud nádherný rozhled do kraje a především na celý Žďár
nad Sázavou. Poté odvezl autobus všechny do Nového Města
na Moravě, kde si prohlédli celý lyžařský areál, pozorovali
trénující lyžaře a viděli ohromný sněhový sklad. V prosinci by zde
měly být závody Světového poháru v biatlonu.
Z tohoto opuštěného místa se pokračovalo do Bystřice
nad Pernštejnem, kde se všichni s chutí naobědvali, aby zvládli
poslední bod zájezdového programu, a to prohlídku kamenného
hradu Pernštejna. Byl to skutečně hrad pořádný, chytře vymyšlený
i postavený. A těch schodů – celých 480! Ale to už byla poslední
námaha toho dne, neboť pohodlný autobus od firmy Martinec
z Valašského Meziříčí nás dovezl i podle programu domů.

Byl to velmi vydařený zájezd a za to se patří poděkovat
třem mušketýrům: Jířímu Macečkovi, Vladimíru Urbanovi
a Jiřímu Petruželovi, kteří se postarali o všechno, co k zájezdu
patří a ještě i o obsluhu improvizovaného občerstvovacího stánku
na Babylonu či v autobusu. A nezapomněli na správnou
společenskou visáž!
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Podzimní zájezd na Karvínsko se uskutečnil za velmi
nejistého počasí, ale nakonec všechno dobře dopadlo a za krk
pršelo účastníkům jen velmi sporadicky. Program nabízel místa,
kde kdysi bývala rušná města a dnes tam po tepajícím životě
zůstaly jen kostely s několika budovami, případně samy, či
upravená prostranství s různými parky.

Jako první byla v programu Orlová, tedy
její nejstarší část s krásným novogotickým poutním
kostelem, starou radnicí, náměstím a několika
původními domy. Ostatní domy byly kvůli
poddolování zbořeny, včetně zámku, po kterém zbyl
jen park. Účastníci zájezdu se podívali také na místo,
kde bývala velká zástavba včetně škol i středních,
kde jezdily tramvaje a dnes je zde pouze jeden jediný
evangelický kostel – kostel pro všechny, jak pravil
zdejší pastor.
Program dále pokračoval na další místo
Orlové, a to na zkultivované důlní jámy a kalové
rybníky – do Dinoparku. Tam se všichni nejen
pobavili přehlídkou
prehistorických
živočichů,
z nichž někteří se i pohybovali a vydávali přímo
strašidelné zvuky, ale i poučili a zhlédli Příběh
mláděte v 3D kině.
Odtud už vedla cesta do Karviné – Doly, což je původní
osada tohoto města, kde zbyl opět jen kostel, hřbitov, hrobka
předních rodin a několik tabulí, které ukazují, jak to na místě
vypadalo dříve. Unikátem je propad půdy o 37 m a tím způsobený
úklon kostela sv. Petra z Alkantary od původní osy o 6,8°. Říká se

mu „česká Pisa.“ Dříve stál na kopečku a od něj se v zimě
sáňkovalo. Dnes je v prohlubni. Všichni účastníci se v něm dosti
obtížně pohybovali, protože pořád bylo něco nakřivo a některým
se doslova točila hlava. Po výkladu a prohlídce si někteří
i zazvonili na zvony až ve věži.
Cesta pak vedla do Fryštátu, kde byla na programu
prohlídka jediného zámku, který zde zbyl a byl nákladně
opraven. Zbylé čtyři byly zbořeny kvůli těžbě uhlí.
Před prohlídkou si však ještě zašli všichni na oběd
a posilněni si prohlédli náměstí s radnicí a pěkně opravené
domy. Zámek byl vskutku krásný, komentář průvodkyně
příjemný a za prohlídku stála i sousední galerie.
Posledním bodem programu byly lázně v Darkově, což
je další část Karviné. Tam byl cílem most přes Olši, protože
je to technická památka a lázeňské domy. Jelikož se bralo
k dešti a lázně byly doslova vylidněné, rozhodlo se
o návratu domů.
Bylo to dobré rozhodnutí, protože sotva se vyjelo
z Karviné, začalo lít a déšť trval po celou cestu domů. Jen
ve Vidči ani nekáplo, ale sotva se zastavilo na první
zastávce, začalo pršet. To však už nevadilo, protože
náročný jednodenní program byl splněn, účastníci byli
spokojeni a už se ptali, kam se pojede na jaře.

Oba podzimní zájezdy se organizátorům povedly, docela
přálo i počasí a účastníci byli spokojeni, což je nejdůležitější.
Proto doufám, že i v příštím roce nepoleví zájem o takové
poznávání a mnohými se opět a nejen já, uvidím na některém
z pořádaných zájezdů.
Marcela Švajdová

Říjen v honitbě
Dalo by se říci, že říjen je v přírodě měsícem
shromažďování. Tak jako v domácnostech pořizujeme zásoby
brambor, zeleniny, zelí atp. na celou zimu, i zvěř se snaží
doplňovat zásoby tuku, aby co nejlépe přežila období nouze. My,
myslivci se budeme snažit zvěři žijící v honitbě zimní období
nouze ulehčit přikrmováním. Máme nakoupené pro zvěř
dostatek ovsa a žita. Každý člen mysliveckého spolku si
přes léto nasušil kvalitní seno a letninu. V následujících
dnech budeme sklízet klasy kukuřice z mysliveckých
políček. V neposlední řadě má každý myslivec své
„dodavatele“ kaštanů a žaludů z řad dětí.
Mezi obyvatele naších lesů, kteří poctivě
doplňují své tukové zásoby na zimu patří i jezevec.
Jezevec sice neupadá do skutečného zimního spánku, ale
svou aktivitu přes zimu hodně omezuje. Patří mezi
zástupce lasicovitých šelem a jeho hmotnost může
dosáhnout až 20 kg. Je to mistr tajných chodeb, kterých si
vyhrabává několik, ale pravidelně obývá pouze dvě.
Ostatní slouží jako nouzové východy nebo důmyslný

ventilační systém. Nory jsou dlouhé 8 až 10 metrů a udržuje si
v nich až úzkostlivou čistotu, kde nesnese žádné zbytky jídla.
Jezevec je všežravec a co se týče stravy není vůbec vybíravý.
Mezi jeho oblíbenou potravu patří hlavně žížaly. Své teritorium si
značkuje pomocí podocasní pachové žlázy. Je zajímavé, že se
navzájem značkují i členové
rodiny. Jezevec žije v trvalém
monogamním svazku, mívá
1 až 5 mláďat, dospělosti
dosahují ve věku 1,5 až 2 let
a dožívají se věku až 15 let.
Spatřit
jezevce
ve volné
přírodě můžeme nejčastěji
v noci, protože vede noční
život. Ve dne odpočívá a rád se
sluní na skrytých místech.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče
Jednatel
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Pozvánka na setkání seniorů

Kulturní komise RO Vidče zve všechny seniory
na společné setkání v sále Kulturního domu ve Vidči

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 16:00 hodin
Nebude chybět bohatý program, občerstvení, hudba
a zpěv. V programu se představí děti z Valašenky
a nebude chybět podmanivá harmonika p. Balejíkové
Všichni jste srdečně zváni
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé

Září ve videčské škole
Letní prázdniny utekly tradičně jako voda a ať už se nám
to líbí, nebo ne, o vládu se přihlásilo září, které je spojováno nejen
s podzimem, ale hlavně se začátkem nového školního roku. 1. září
zasedli do lavic po dvouměsíční přestávce všichni školou povinní,
pracovní povinnosti nastaly také učitelům a dalším provozním
zaměstnancům školy. Poté, co třídní učitelé předali žákům
potřebné informace, se celá škola přesunula do místního
kulturního domu, kde měli deváťáci připravený program spojený
s pasováním prvňáčků do žákovského stavu. Úvodní slovo celého
slavnostního zahájení nového školního roku 2016/2017 patřilo
panu řediteli Chrásteckému a panu starostovi Drdovi, kteří popřáli
žákům, jejich rodičům a pedagogům úspěšné a bezproblémové
zvládání školních povinností.
2. září pokračovaly ve škole ještě informační třídnické
hodiny, pravidelná výuka podle stálého rozvrhu začala 5. září.
6. září zavítali do Vidče Pernštejni – členové klubu
historického šermu, aby všechny žáky seznámili humorným
podáním s panovníky z rodu Přemyslovců. Kromě dějepisných
informací si žáci mohli odnést také zážitek z ukázky šermířského
umění.
Měsíc září se v životě videčské školy nesl také
ve znamení naučných exkurzí. 15. září žáci 3. a 4. ročníku
navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích u Nového Jičína,
kde poznávali v doprovodu průvodců přírodu a přírodní zákony.
26. září pak 5. a 6. ročník podnikl zeměpisnou exkurzi
do Moravského krasu spojenou s prohlídkou Punkevní jeskyně
a propasti Macocha, poté se přepravili k prohlídce ZOO
na Svatém Kopečku u Olomouce. O den později, 27. září, vyjeli
na výtvarnou exkurzi do Kroměříže sedmáci. Prohlédli si tamější
Arcibiskupský zámek, zámeckou obrazárnu s průvodcem, zhlédli
výstavu Turínského plátna. Tentýž den se vydali „do světa“ i naši
nejmladší a nejstarší školáci. Pro upřesnění, v rámci patronátu

deváťáků nad prvňáčky uskutečnily tyto třídy společný výlet
do ostravského Dinoparku zpestřený navíc filmovou projekcí v 3D
kině, projížďkou vláčkem a dováděním na dětském hřišti.

Poslední zářijový den probíhal ryze ve sportovním
duchu. Žáci celé školy absolvovali sportovní den s cílem
dosáhnout co nejlepších výsledků v Sazka Olympijském víceboji.
Jde o projekt, který vznikl jako společná aktivita Českého
olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého
životního stylu. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí,
ukázat jim sport jako zábavu. Všichni tak mohli předvést svoji
fyzickou kondici v disciplínách jako skok z místa, trojskok, hod
basketbalovým míčem, běh, sprint atd. Děti se velice snažily,
takže budeme doufat v opakovaný úspěch videčské školy.
Alena Cábová
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Zprávičky z mateřské školičky
Podzimníčci
Na podzim, když zlátne listí na stromech, se v naší
školce "scházejí" moc pěkná a originální díla dětí a jejich rodičů PODZIMNÍČCI. Děti s rodiči vyrábějí nejrůznější skřítky,
zvířátka, městečka... z podzimních přírodnin. Letos už nám také
naší školku zdobí první velmi krásné výrobky. A na další se moc
těšíme.
Tak přejeme ať vám všem jde tvoření pěkně od ruky.
H. Crhová, ředitelka

Září je měsíc začátků
Adaptace dítěte na docházku do MŠ proběhne často bez
větších potíží, ale nemálo dětí se s novou situací potýká obtížně,
a to je pak zátěží jak pro rodiče, tak pro učitelky a samozřejmě
pro dítě.
Poprvé odloučeni od rodiny, strávit celý den
v přítomnosti „cizích osob“ a obklopeni velkým počtem hlučících
vrstevníků, je pro mnohé děti stresující.
Děti zvláště na začátku docházky do MŠ těžko chápou,
že jejich momentální potřeby nemohou být uspokojovány
okamžitě a někdy dokonce vůbec, v každodenním životě MŠ se
dítě i učitelka musejí neustále rozhodovat, mezi osobními
potřebami a zájmem skupiny. Pro zvládnutí adaptace na fungování
v MŠ děti potřebují pravidla a jejich důsledné dodržování. Stále
stejné úkony, které v některých věcech nabývají dokonce rituální
formy, poskytují dítěti žádoucí strukturu dne a usnadňují
seberegulaci – např. ukončit hru a začít uklízet, přestat si povídat
a začít se oblékat, odpočinout si po obědě. Rodiče, kteří
od začátku dávají dítě do školky na celý den, musí počítat s tím, že
se dítě bude hůře přizpůsobovat a bude mít více problémů.
Celodenní návštěva školky je pro nováčka namáhavější než
půldenní pobyt.
Rodiče, kteří znají všechny zvyky a zvláštnosti svého
dítěte, mohou poskytnout učitelce cenné rady, jak zacházet

s dítětem. Už před vstupem do školky, by se mělo dítě umět obejít
kratší dobu bez matky. Příležitostná odloučení umožní dítěti získat
jistotu,že mu matka neuteče a že se vrátí. Tyto první zkušenosti, se
projeví pozitvně jen v otm případě, že se rodiče vrátí vždy
ve smluvenou dobu.
Dlouhé loučení matky s dítětem je pro oba bolestné
a nikomu nepomáhá, právě naopak. Dlouhé loučení dítě
znejišťuje, protože zvláštní chování matky podněcuje a potvrzuje
jeho strachy. Domluvte se tedy se svým dítětem přesně v kolik
hodin ho vyzvednete a ukažte mu, že se těšíte na shledání s ním.
Rozlučte se krátce a „bezbolestně“.
Text byl použit s odborného pedagogického časopisu
Informatorium a knížky Každý začátek v MŠ je těžký.
V malé třídě Berušky naší MŠ je letos zapsaných
28 dětí, v září nastoupilo 25 dětí z toho pět dovrší tří let v průběhu
roku. Tři děti nastoupí později.
Září je za námi a nové děti mají nejtěžší začátečnické
dny za sebou. Pláč postupně utichá a děti se přidávají
do společných her, kde mohou prožívat s kamarády radostné
chvíle. Na nástěnce se také objevila první výtvarná dílka.
Popřejme si vzájemně hodně trpělivosti a tolerance.
Jitka Kadlubiecová, Jana Martínková, učitelky.

Fotbalový podzim se chýlí ke konci
Fotbalisté Vidče dohrávají poslední z mistrovských
podzimních utkání v rámci sezony 2016/2017. Poté se družstva
přestěhují do tělocvičny, kde budou trénovat a vylaďovat své herní
umění před jarními zápasy. V příštích číslech Videčských
zpravodajů provedeme u jednotlivých kategorií videčských týmů
celkové zhodnocení odehraných podzimních utkání.

Pojďte hrát fotbal! - Fotbalový balíček
Fotbalová asociace České republiky (FAČR) stejně jako
v loňském roce poskytuje začínajícím fotbalistům – fotbalistkám
níže uvedený balíček pro trénink a hru.
Jsi narozen v roce 2009? Jsi registrovaný mladý
fotbalista či fotbalistka ve fotbalovém klubu? Přihlas se
o fotbalový balíček a nastartuj svou cestu ke hvězdám. Nejsi
registrovaný fotbalista? Tak se přihlas v nejbližším fotbalovém
klubu a poté se i ty o balíček přihlas.

I náš oddíl kopané TJ Vidče nadále přijímá do svých
řad další fotbalisty i fotbalistky a to nejen ročníku 2009
pro které je tento balíček určen. Pokud máte zájem přijďte se
za námi podívat na tréninky přes zimní období do tělocvičny a tam
se domluvíme na podrobnostech. Pro ty nejmenší kluky a holky
ročník 2008/2010 budou pravidelné tréninky v úterý od 15:00
do 16:00 a v pátek od 15:00 do 16:30. Starší děti se časy tréninků
určitě dozví od spolužáků, kteří aktivně fotbal hrají. Ve věku
od 6.-18.let máme členskou základnu kolem 60.dětí, což není
na vesnický fotbal ve 4.kategoriích vůbec špatné.
Fotbal je kolektivní sport, kde mohou děti předvést svoji
chytrost, šikovnost, obratnost, rychlost i míčovou techniku.
Vznikají první přátelství, děti se učí dodržovat pravidla skupiny
a učí se respektovat jinou autoritu, než jsou jeho rodiče a učitelé –
trenéra. Během působení ve sportovním kolektivu se děti setkávají
se spoustou situací, jako je dodržování pravidel,
zažívají pocity radosti a zklamání, pocity křivdy
a spousty dalších okolností, které pomáhají k učení se
mezilidským vztahům. Současný svět se výrazně
mění, lidé využívají mnohem více moderních
technologií, spoustu činností nám ulehčují výmysly
moderní doby a na sportování si lidé nedokážou najít
potřebný čas. Děti, někdy i za „podpory“ rodičů, dají
přednost sezení u počítače před sportovní aktivitou
což je chyba. Dítě tak nezíská emoční vazbu
ke sportu, která může mít v dospělosti nedozírné
následky na jeho zdraví.
Připravili Vl. Basel a P. Liška
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