Informace obecního úřadu
Upozorňujeme občany, kteří nahlásili v minulém
roce zájem o kompostér, že kompostéry jsou přichystány
k vyzvednutí na obecním úřadě a jsou
vydávány
každou
středu
do 25. 4. 2018
v době
od 8.00 h
do 11.00 h a od 12.00 h do 16.30 h.
Kompostéry nevyzvednuté po tomto
termínu budou rozdány náhradníkům.
Děkujeme za pochopení.

Usnesení č. 51/2018 ze schůze Rady
obce Vidče konané dne 14. 3. 2018
412/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
413/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 50 ze schůze rady dne 21. 2. 2018. Všechny
úkoly byly splněny.
414/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila účetní
závěrku a rozdělení hospodářského výsledku Základní školy
ve Vidči za rok 2017.
415/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila účetní
závěrku a rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy
ve Vidči za rok 2017
416/2018 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o výpůjčce a darovací uzavřenou mezi Obcí Vidče a Sdružení
Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, Rožnov

pod Radhoštěm. Předmětem výpůjčky a budoucího daru podle
této smlouvy je 200 kusů zahradních kompostérů, které slouží
ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
a zároveň pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
417/2018 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy
bio- enzym Petr Mrázek na bionzymatické přípravky
do odpadního systému ZŠ a MŠ.
418/2018 Rada obce Vidče schvaluje přihlášení projektu stavby
Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny Vidče
do soutěže Stavba roku Zlínského kraje.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Vítání občánků
V pátek
6. 4. 2018
proběhlo
ve vestibulu kulturního domu ve Vidči
slavnostní přivítání sedmi nových občánků
mezi občany naší obce.
Přítomným rodičům pogratulovala
místostarostka obce paní Milena Dudová
a jménem vedení obce popřála jim a jejich
dětem pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho
radosti. Ve slavnostním programu vystoupily
s pásmem
básniček
a písniček
děti
z folklorního kroužku Valašenka pod vedením
paní Mgr. Pavly Smilkové a paní Michaely
Bařinové. Po přečtení slibu a podpisu
do pamětní knihy si maminky odnesly kytičku
a pro děti byl již tradičně připraven dárek
od Obce Vidče, jako upomínka na tento
slavnostní den.
Rádi bychom poděkovali rodičům,
že přijali naše pozvání a přejeme jim
i dětem hodně zdraví, pohody a radosti.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Blahopřání
Dne 3. dubna oslavila
osmdesáté narozeniny

paní RŮŽENA HUTYROVÁ
Do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, lásky a rodinné pohody
přejí manžel a děti s rodinami

Sociální pracovník Charity Vsetín Miroslav Kadlubiec, získal ocenění GRATIAS 2018
udělované MPSV ČR
Dne 20. března pořádalo ministerstvo mezinárodní
konferenci u příležitosti Světového dne sociální práce na téma
Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce. Na této
konferenci bylo poprvé v historii předáno ocenění sociálním
pracovníkům „Gratias“, mezi kterými byl i Miroslav Kadlubiec
z Charity Vsetín.

pro sociální práci vyhlašován Světový den sociální práce.
Ministerstvo se k tomuto dni již několikátý rok hlásí
pořádáním konference určené sociálním pracovníkům. V letošním
roce bylo její součástí v historii ministerstva první předání ocenění
„Gratias“ určené sociálním pracovníkům působícím v praxi.
Náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky
Mgr. Jana Hanzlíková informaci doplnila: „Sociální práce je
pro jednotlivce, rodiny i komunity velmi přínosná, a přesto tak
společností nedoceněná profese. Je důležité, abychom veřejnosti
dali informaci o její přínosnosti a možnostech podpory a pomoci,
kterou může sociální práce nabídnout, a současně naše aktivity
směřují k samotným sociálním pracovníkům, abychom jim dali
najevo, že si jejich práce vážíme, čímž doufám také oslovíme
potencionální studenty sociální práce“:
Ocenění ministerstva s názvem „Gratias“ v překladu symbolizuje
poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní nelehkou
práci a snahu mírnit dopady a řešit nepříznivou sociální situaci
svých klientů. Ocenění je udělováno ve čtyřech kategoriích,
jelikož výkon sociální práce je realizován v různých resortech
a oblastech. Ocenění je tak možné získat v kategorii veřejná
správa, sociální služby, zdravotnických zařízení a vězeňství, školy
a školská zařízení. V letošním roce odborná komise rozhodla, že
ocenění bude uděleno pouze v kategoriích veřejná správa
a sociální služby. Ze získaných nominací byli k ocenění odbornou
komisí vybráni a ocenění převzali Mgr. Dagmar Kubičíková
a Bc. Marcela Kutláková v kategorii veřejná správa a Pavlína
Vildová, DiS. a Mgr. Miroslav Kadlubiec v kategorii sociální
služby.
„Jsem velmi potěšena, že jsem mohla toto historicky
první ocenění ministerstva předat a setkat se s oceněnými osobně
a poděkovat jim za jejich trpělivost, píli a oddanost profesi
sociální práce.“ doplnila náměstkyně pro řízení sekce sociální
a rodinné politiky Mgr. Jana Hanzlíková.

Každé třetí úterý v měsíci březnu, již od roku 1983, je
Mezinárodní federací sociálních pracovníků společně s OSN,
Mezinárodní asociací škol sociální práce a Mezinárodní radou
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Vladimír Řepka,
tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věci

Březen ve Videčské škole
Březen je tradičně první jarní měsíc. V přírodě se
probouzí vše k životu a živo bylo i na videčské škole.
2. března vyjeli do rožnovského kina osmáci s paní
učitelkou Vladimírou Mertovou, aby se zúčastnili přednášky
o Kubě.
2. března se vypravili 3 žáci naší školy v doprovodu
pana učitele Marka Janovského do Velkých Karlovic na závody
v běhu na lyžích s názvem Mini karlovská skitour. Na start se
postavilo bezmála 200 závodníků. V nabité konkurenci se
neztratily Nela Gerlová a Veronika Zetochová (obě z 6. třídy)
a obsadily 9. a 11. místo. V kategorii starších žáků podal skvělý
výkon Jiří Fabián (9. třída) a doběhl si pro krásné 3. místo.
Našim reprezentantům děkujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů.

Ve dnech 5. – 8. března absolvovali žáci 7. ročníku
na konci února přerušený lyžařský výcvikový kurz na Bílé.
Vedoucími instruktory jim byli pan učitel Marek Janovský a paní
učitelka Šárka Pavlíčková. Sněhové podmínky přály, nálada
na svahu byla po celou dobu výcviku také výborná, cíl kurzu
splněn – pokročilí lyžaři celkově zlepšili svoji techniku,

začátečníci udělali obrovský pokrok, někteří překonali i sami sebe.
9. března zhlédl celý první stupeň divadelní představení
„Hastrman Tatrman“ ve Valašském Meziříčí.
13. března měli možnost absolvovat v Praze naši
osmáci a část děvčat z 6. třídy výtvarnou exkurzi zaměřenou
na dílo oblíbeného malíře Josefa Lady. Zásluhou paní učitelky
Vladimíry Mertové je výstavou provedl sám Ladův vnuk, taktéž
Josef Lada. Téhož dne žáci 4. třídy probrali s panem Václavem
Hronkem, kterého do školy pozvala paní učitelka Pavla Smílková,
teorii dopravní výchovy, v níž se dověděli spoustu informací
z oblasti dopravy a v závěru si napsali i test. Na tuto teoretickou
část naváže i část praktická, která se uskuteční v květnu přímo
na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí.
14. března proběhla na Vsetíně přírodovědná soutěž
„Jaloveček“, jejíž téma letos znělo „Voda a život kolem ní“.
Videčskou školu reprezentovalo družstvo ve složení: Jaroslav
Mandula, Jakub Pavlíček (oba ze 4. třídy), Noel Červenka,
Ondřej Špak a Klára Sušňová (všichni tři z 5. třídy) a se svými
znalostmi se z 21 soutěžních týmů umístili na krásném 7. místě.
Poděkování patří i paní učitelce Pavle Smílkové, která si zapojení
do této soutěže vzala na starost.
Taktéž 14. března děti z 2. třídy pod vedením paní
učitelky Vladislavy Slámové pokračovaly v práci na celoročním
projektu a vyměnily zimní obsahy sklenic za jarní. Ty naplnily
zajíčky, kuřátky, motýlky, kraslicemi. Děti se na jaro moc těší
a chtějí, aby konečně přišlo.
17. března zaznamenalo výborný úspěch v okrskovém
kole v košíkové, které se konalo v Rožnově pod Radhoštěm,
družstvo vybraných 8 chlapců ze 7., 8. a 9. ročníku: Vojtěch
Kuběja, Filip Mičkal, Lukáš Novák, Tomáš Cáb, Michal
Kočíb, Jiří Fabián, Filip Dobeš, Daniel Němec. Vybojovali
pro naši školu pěkné 2. místo. 27. března jsme se dočkali dalšího
sportovního úspěchu díky volejbalistkám vybraným do týmu
z 8. a 9. ročníku: Anežka Burová, Anna Urbanová, Michaela
Urbanová, Kim Červenková, Denisa Dobešová, Veronika
Kozlová, Vendula Škařupová. Ty v okrskovém kole na Horní
Bečvě dokonce získaly nádherné 1. místo a postup do okresního
kola. Oběma týmům děkujeme za reprezentaci a volejbalistkám
budeme držet palce do dalšího kola.
19. března zhlédla celá škola v KD Vidče vystoupení
historické skupiny Pernštejni, kteří k nám zavítali tentokrát
s programem „Staré pověsti české“. Téhož dne byla oceněna
Martina Hajná (6. třída) ve výtvarné soutěži „Valašská rallye“
čestným uznáním.
20. března reprezentovala naši školu v okresním kole
recitační soutěže
Aneta Randusová
(4. třída).
26. března navštívili 1. třídu a paní
učitelku Dagmar Hladkou předškoláci z MŠ
Střítež nad Bečvou, kteří do naší školy
nastoupí v září povinnou školní docházku.
27. března se v místní knihovně
věnovala paní knihovnice žáčkům z 1. třídy
v besedě „Cestování po světě“, v níž
prvňáčci
vyhledávali
v encyklopediích
informace týkající se Austrálie. Ve stejný
den pak byli v knihovně i žáci 7. ročníku,
kteří byli upozorněni na nástrahy internetu
a sociálních sítí v programu s názvem
„Kriminálka FB“.
28. března zavítal pan starosta Pavel
Drda mezi učitele videčské školy, aby jim
popřál ke Dni učitelů.
Závěr března byl pro žáky
ve znamení příjemných dnů velikonočního
volna.
Cábová A.
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Zprávičky z mateřské školičky
Vítání jara
I když máme zimu celkem rádi, přece se těšíme až
skončí a my přivítáme jaro. Už máme dost svetrů, rukavic, šálů
a také kombinéz, které se tak těžko oblékají. Sluníčko nám zahřeje
tváře a projasní okolní přírodu. Loučení se zimou se v naší školce
stalo již tradicí. Učíme se spoustu říkanek a písniček s rytmickým
doprovodem, hrajeme soutěživé hry, přetahujeme se s lanem
a bedlivě sledujeme, kdo vyhrává - zda zima či jaro.
Nejdůležitějším mezníkem mezi těmito obdobími je - ,,vynášení
Mařeny“.
Letos děti pomáhaly při výrobě této papírové krasavice.
Vymýšleli čím ji ozdobit, aby nebyla tak vyškeřená. 21. března
jsme se sešli před školkou, abychom vynesli Mařenu k rybníku
Havránku a tam ji spálili. Jaký byl náš údiv, že je hladina ještě
zamrzlá. Byl nejvyšší čas jaru trochu pomoci.
To, jak krásně shořela, by mohlo být dobrým znamením.

Měli jsme tě zimo rádi, ale už jsi za horami, jaro příjde se
sluníčkem, zem odemkne zlatým klíčkem. Od toho dne děti
netrpělivě vyhlížely pozvolný příchod jednoho z nejkrásnějších
období v roce.
Všichni se zapojili do jarní a velikonoční výzdoby
školky, která je oproti té zimní, pestřejší a barevnější. Těšíme se
až všechno kolem rozkvete, ožijí zvířátka a ptáčci vesele
zazpívají. Budeme tuto křehkou přírodu chránit, neboť právě ona
je zdrojem obrovského množství pozitivní energie. A tu
po studené
zimě
jistě
všichni
potřebujeme.
Jana Martinková

Světový den vody
Veděli jste že se slaví i den vody? Většina lidí je
zaskočena, že i takovýto den existuje, a tak se nedivme, že kolem
nás žije mnoho lidí, kteří si vody neváží a berou ji jako
samozřejmost.
Voda není nedoberná. Svět se pomalu začíná potýkat
s mnoha světovými problémy a mimo to také s tím, že nám ubývá
zdroj pitné vody. Pokud lidé nezmění přistup k přírodě a vyčerpají
veškeré přirodní zdroje, naše děti ani příští generace už nebudou
znát svět takový, jaký ho známe my. A kde jinde začít s učením
jiného přístupu, než u našich nejmenších…
Takže my jsme v naší MŠ začali tím, že jsme všichni
přišli v modrém oblečení. Celá školka se modrala jako nebeská
obloha. Děti si povídaly o koloběhu vody v přírodě a vyrobily si
dešťové kapičky za doprovodu zpěvu “Když padají deště kapičky,
kapy kapy kap, tak vezmeme si deštníčky, tak no právě tak…“
Hráli hry o vodě a prováděli různé badatelské
činnosti. Zabarvili si vodu do různých odstínů modré
jedlé barvy, pozorovaly jak barva splývá s vodou

a učily se o jejím skupenství. Děti zařazovaly obrázky o vodě
a o živočiších, kteří ve vodě žijí, a pak jsme všichni pili zázračnou
modoru vodu. Batikovali jsme modrou gázu jako řeku a vytvářeli
řeku z kamínků. Chceme, aby si děti vody vážily, měly vodu rády
a vodu pily. Dětem se modrý den moc líbil.
Voda je vzácný dar, kterou nám dává zdarma naše
planeta Země, a proto naší Zemi za ni poděkujeme oslavou dne
Země, dne 19. 4. 2018.
V rámci mikroregionu Rožnovsko a ve spolupráci
ze střediskem volného času Rožnov pod Radhoštěm v pátek
20. 4. 2018 podpoříme kolektivní akci škol a školek Zlínského
kraje svou účastí ve sběru odpadků. Vyjedeme s dětmi na horní
konec obce a vysbíráme odpadky okolo cesty do středu obce.
Zveme dobrovolníky, aby se k nám přidali.
Zapsala Pavlina Parks
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Zápis
Ředitelství mateřské školy ve Vidči vyhlašuje na školní rok 2018/2019
ZÁPIS dětí do mateřské školy
Podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se uskuteční 16. 5. 2018
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 ke konci měsíce dubna v mateřské škole Vidče!

Hana Crhová, ředitelka MŠ Vidče

Březen v knihovně
V měsíci březnu, který už tradičně bývá spojován
s knihou a čtenářstvím, knihovny připravují pro své čtenáře
i ostatní příznivce řadu zajímavých akcí – setkání se zajímavými
lidmi, literární besedy, soutěže, burzy knih, výstavy, atd.. A co
připravila pro své čtenáře videčská knihovna?
Hned začátkem března jsme spolu s dětskými čtenáři
vypluli do dalšího ročníku plavby za literárními perlami
v celorepublikové soutěži Lovci perel. Děti budou opět číst knihy,
odpovídat na soutěžní otázky a sbírat knižní perly. To vše až
do listopadu 2018, kdy doplujeme a nejlepší lovce odměníme.
Společně pak také oslavíme Den pro dětskou knihu. Stalo se už
tradicí, že v březnu se v mnohých knihovnách a školách spí mezi
knížkami. Děti tak prožívají svou Noc s Andersenem, kdy si
připomenou nejen slavného dánského pohádkáře, ale i jiné
oblíbené spisovatele knih pro děti a mládež. My ve videčské
knihovně s Andersenem nespíme, my prožíváme s ním ne noc, ale
den. Letošní videčský Den s Andersenem, v pořadí už čtvrtý,
prožily děti mateřské školky a školní družiny v duchu kouzelné
knihy pana Josefa Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce".
Ve středu 21. března si děti sebou do knihovny přinesly i své
plyšové zvířecí kamarády, hlavně pejsky a kočičky. Děti se
předvedly svou znalostí čapkových pohádek. Ty nejoblíbenější
dokázaly převyprávět a dokonce i zahrát. Společně jsme pak jako
pekli dort a myli podlahu, hledali zasněžený domeček. Děti si také
trochu zasoutěžily. Děti ze školní družiny se zkusily naučit
a zazpívat andersenovskou píseň, letos věnovanou právě Pejskovi
a kočičce. Jako památku na tento Den si odnášely děti pamětní
průkazky a pohlednice s čapkovskou tématikou.

prvňáčci při své poslední návštěvě naší knihovny v úterý
27. března 2018. Kam až docestovali s Kamilem, knihou a paní
Vinklerovou z rožnovské knihovny, to vědí jen oni sami. Zeptejte
se jich, třeba vám to poví.

Na další pomyslnou cestu jsme se vydali ve středu
28. března 2018 do Kinobaru Miláno. Společně s Kulturní komisi
RO Vidče knihovna zprostředkovala pro širokou veřejnost setkání
s manžely Márovými a jejich zážitky z cesty po Austrálii
a Tasmánii, kam se vydali s dcerou a svým handicapovaným
synem Jirkou. Povídání bylo doplněno spoustou úchvatných
fotografií a několika krátkými videi. Myslím si, že mnozí
z posluchačů stejně jako já chvílemi jen litovali, že tam nebyli
s nimi. Závěrem mi dovolte jedno připomenutí pro ty, kdo to
do Milána nestihli. Manželé Márovi o svých cestách po světě
nejen povídají na besedách, ale také píšou a vydávají knihy.
Některé z nich máme i ve fondu naší knihovny. Stačí jen přijít
do knihovny, která je pro vás každou středu a pátek otevřená,
a některou z nich vypůjčit a přečíst. Přijděte, těšíme se na vás.

Od
středy
21. března
2018
zdobí
zahradu
před knihovnou opět Pohádkovník videčských dětí. Ozdobením
našeho pohádkového stromu barevnými ptáčky jsme společně
s dětmi a učitelkami mateřské školky také chtěli přivítat jaro, které
se pořád někde toulalo.
Závěr měsíce března jsme věnovali cestování. Cestovat
po světě se dá nejen autem, letadlem či pěšky. Cestovat se dá
i s knihou nebo jen tak s prstem po mapě. Tak alespoň cestovali
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Božena Zajícová

Inzerce
Asistentka vedoucího výroby lepených
profilů
- zástup za mateřskou dovolenou

Kvalifikační požadavky:
Stupeň vzdělání: úplné střední odborné s maturitou
Délka praxe: 3 roky
Obor vzdělání: ekonomika
Další kvalifikační požadavky:
- uživatelská znalost účetnictví s využitím PC
- práce na PC s Microsoft Office,
- e-maily Mozilla Thunderbird

Popis fce:
1) zajišťuje chod kanceláře vedoucího výroby
lepených profilů
2) příjem + evidence objednávek dřevo výrobků
3) vystavování DL v informačním systému IS Klient
+ Excel
4) komunikace se skladovou účetní

Požadujeme:
Řidičský průkaz skupiny B výhodou
Dobrá pracovní morálka, spolehlivost
Dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
Práci u zavedené stavební a dřevařské firmy s tradicí
26 let; Plánovaný nástup od 15. 5. 2018
5 týdnů dovolené
Závodní stravování za 34,- Kč
13tý plat při splnění plánu roku
Výhodný mobilní tarif

Pracovní doba + místo výkonu práce:
Pouze ranní směny, zahájení pracovní doby dle
dohody .
Místo výkonu práce Dřevovýroba Vidče, Vidče 447
Pracovní doba dle dohody 7 – 8 hod / den
Žádáme zaslat životopis a reference z předchozího
zaměstnání do 20. 4. 2018.
Kontakt: Ing. Pavel Gerla, mobil: 606 668 198
E-mail: gerla@cobbler.cz

Z činnosti oddílu volejbalu
V neděli 25. 2. 2018 se náš oddíl
volejbalu zúčastnil výborně zorganizovaného
turnaje v barevném volejbalu ve Frýdku-Místku.
Našich 15 dětí bojovalo ve čtyřech barvách –
v oranžové, oranžovo-červené, červené barvě
a zelené, přičemž v červené barvě jsme skončili
na druhém, medailovém místě. Tento úspěch si
připsalo na své konto družstvo děvčat ve složení
Klára Žlebčíková a Adéla Hajdová. Turnaje se
účastnilo celkem 120 dětí. V této velké
konkurenci i ostatní naše družstva hrála velmi
dobře, žádné neskončilo na posledním místě.
Co nás čeká v dubnu? V sobotu
14. 4. 2018 pořádáme v místní sokolovně turnaj
přípravky rodičů a dětí. Další neděli 22. 4. jedeme
do Vlčnova
na turnaj s kombinovaným
družstvem starších žaček a přípravky, kde si
někteří poprvé zahrají na turnaji starších žaček.
Na tomto turnaji je povoleno hrát i chlapcům,
tzn. že v setu mohou být na hřišti u jednoho
družstva maximálně 2 kluci.

Zatímco krajská soutěž kadetek už skončila, naše děvčata se umístila
na 5. místě, mladší žačky končí svou soutěž Krajským pohárem, pořádaným
ve Vsetíně v neděli 29. 4. 2018, který je také poslední dubnovou akcí našeho
oddílu.
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