21. ročník — číslo 3, 4
.vidce.cz

BŘEZEN, DUBEN 2021
obec

vidce.cz

Obec Vidče

Naše obec a odpad aneb 2 roky od spuštění nového
systému svozu odpadu
Milí Vidčané, právě nyní je to přesně 2 roky ode dne, kdy byl zaveden nový systém svozu tříděných odpadů. Myslím,
že by bylo vhodné informovat vás o tom, jak si ve třídění odpadu vedeme. V roce 2018, než byl nový systém
zaveden, každý jeden z nás vyprodukoval 190 kg směsného odpadu, 8,7 kg papíru, 7,2 kg plastu a 14 kg skla.
Třídění v naší obci bylo výrazně podprůměrné. Při srovnání s průměrnou mírou třídění odpadu v ČR v roce 2018
jsme vytřídili o 20 kg recyklovatelných odpadů méně, než byl průměr v ČR. Díky rozmístění nových nádob se nám
podařilo třídění v naší obci nastartovat a na číslech je to vidět. V roce 2020, kdy už obec fungovala celý rok
na novém systému, jste snížili produkci směsného odpadu pouze na 113 kg/občana a vytřídili jsme každý z nás 20
kg papíru, 18 kg plastu a 20,6 kg skla. Za to Vám patří obrovský dík! Je vidět, že občanům naší obce záleží
na kvalitě životního prostředí.
Poměr jednotlivých druhů odpadů před a po zavedení nového systému můžete vidět na následujícím obrázku:

Díky zvýšení množství recyklovatelných odpadů se zvýšil také příspěvek AOS EKO-KOM naší obci o cca 100 tis.
korun. To nám pomáhá kompenzovat stále se zvyšující náklady na odpadové hospodářství. Kromě zvyšujících se
cen práce či pohonných hmot, rostou také ceny za likvidaci některých odpadů, zvláště náklady na skládkování
směsného či objemného odpadu. I když se nám podařilo snížit množství SKO, není dobré tzv. usnout na vavřínech.
Obec i nyní musí hledat další cesty, jak na odpadovém hospodářství ušetřit, protože i dnes obec doplácí na odpady
téměř 0,5 mil. korun z jiných rozpočtových kapitol.

Nově zavedení sběru drobných kovů dohromady s plastem

Jednou z novinek, jak dále podpořit třídění a zase něco málo ušetřit, je zavedení sběru drobných kovů dohromady s
plastem. Nově můžete do žlutých popelnic třídit také drobné kovy. Kovové obaly jsou často součástí směsného
komunálního odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo.
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Co tedy bude kromě plastu a nápojových kartonů nově patřit do žlutých popelnic?
•
Nápojové plechovky
•
Konzervy
•
Hliníkové obaly
•
Alobal
•
Hliníková víčka od mléčných produktů
•
Hliníkové barevné obaly – potištěné od kávy, sladkostí a ostatních potravin
•
Drobné kousky kovů
Žluté popelnice nejsou určeny pro velké kusy kovů. Ty stále patří do kovošrotů či na sběrný dvůr. Při jejich
vhození do malé nádoby hrozí jak její poškození, tak poškození svozové techniky při výsypu. Rozhodně sem
nepatří také spreje, či jiné kovové tlakové lahve! Ty jsou nebezpečným odpadem. Při svozu je odpad
ve svozových autech lisován, což není vhodné provádět s nádobami natlakovanými výbušným plynem. Hrozí jak
poškození techniky, tak zdraví zaměstnanců svozové společnosti.
Doufám, že tato novinka pomůže i Vám a stejně jako jste začali třídit papír či plasty začne se v naší obci intenzivně
třídit také kov.

A na závěr mi dovolte tradiční heslo: „Děkuji, že třídíte odpad, má to smysl!“

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Vážení občané,
vzhledem ke zvyšování nákladů na likvidaci odpadů, zavádí naše obec od 16. 4. 2021 poplatek za likvidaci
směsných stavebních a demoličních odpadů a biologicky rozložitelných odpadů dle níže uvedeného ceníku.

Milena Dudová, místostarostka obce
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Výpis z usnesení č. 19/2021

ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2021
199/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
19. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení Mgr. Lumír Ondřej, pan Oldřich Bury
a ověřovatelé zápisu: paní Renáta Fabiánová, Mgr.
Šárka Pavlíčková, zapisovatelkou byla určena Ing.
Veronika Gerlová.
200/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informace o chystané výměně střešní krytiny kostela
sv. Cyrila a Metoděje přednesené ústně farářem
Římskokatolické farnosti Vidče Mgr. Pavlem Hödlem.
201/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 18/2020 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 17. 12. 2020.
202/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 18. – 19. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
203/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2021
do 31. 1. 2021 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 31. 1. 2021 bez připomínek.
204/2021 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.1 rozpočtu obce za rok 2021 dle přílohy číslo
1 tohoto usnesení.
205/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení, na základě které pan P.B., paní D.B., pan
J.H., pan M. K., paní H. K., pan P. M., pan D.Š., pan
R.V., paní J.V., prodávají a obec Vidče kupuje pozemek
p.č. 430/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 661 m2 jehož součástí je veřejně přístupná
účelová
komunikace
dvoupruhová
obousměrná
s obratištěm a pověřuje starostu obce kupní smlouvu
podepsat.

206/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení, na základě které obec Vidče prodává a paní
J. L:, kupuje pozemek p.č. 2807/11 (zahrada) o výměře
550 m2 a pověřuje starostu obce kupní smlouvu
podepsat.
207/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schváluje záměr
prodeje části pozemku v majetku obce p.č. 1490/2
(ostatní plocha, neplodná půda), záměr prodeje části
pozemku v majetku obce p.č. 2825/3 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) a záměr prodeje části pozemku
v majetku obce p.č. 1601/3 (ostatní plocha, neplodná
půda) o celkové výměře 377 m2 a pověřuje starostu
obce záměr prodeje částí pozemků zveřejnit na úřední
desce.
208/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo záměr
koupě prodloužení hlavního kanalizačního řadu
budovaného na pozemcích p.č. 2846/1, p.č. 430/1, p.č.
430/2, p.č. 430/11 a p.č. 430/13 v k.ú. Vidče
od družstva Havránek se sídlem Hutisko 743, Hutisko –
Solanec 756 62 v souladu s Pravidly výkupů staveb
veřejné dopravní a technické infrastruktury. Kupní
smlouva bude předložena ke schválení na příštím
zasedání Zastupitelstva obce Vidče.
209/2021 Zastupitelstvo obce Vidče ruší s platností
od 26. 2. 2021 Pravidla výkupů staveb veřejné dopravní
a technické infrastruktury schválené Zastupitelstvem
obce Vidče usnesením č. 21/2017, bodem usnesení
246/2017, ze dne 29. 8. 2017, a to pro veškeré stavební
záměry, které nejsou ke dni 26. 2. 2021 stavebně
dokončeny a zkolaudovány.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 35/2020

ze zasedání rady obce dne 20. 1. 2021
298/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
299/2021 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 33 ze schůze rady ze dne 16. 12. 2020
a plnění usnesení č. 34 ze schůze rady dne 21. 12.
2021.
300/2021 Rada obce Vidče schvaluje nabídku pana
Josefa Smutka na výkon TDI na zakázce Rekonstrukce
šaten ZŠ Vidče.
301/2021 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku
na umístění výdejního Alzaboxu v obci.
302/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádost
Mysliveckého spolku Vidče, Kynologického svazu ZKO
Vidče – 018 a Římskokatolické farnosti Vidče
o poskytnutí individuální dotace
dle zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění §10a, odst. 3 zákona č. 24/20015
Sb. na rok 2021.
303/2021 Rada obce projednala a schvaluje nabídku
na projekční práce firmy Ateliér LIPROJEKT s.r.o.,
Pivovarská 30, Rožnov pod Radhoštěm na zakázku
Nástavba základní školy – Vidče.
304/2021 Rada obce Vidče schvaluje investiční záměry
v Základní škole a Mateřské škole ve Vidči
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pro investiční intervence z Integrovaného regionálního
operačního programu a pro čerpání prostředků
určených na rozvoj funkčních území.
305/2021 Rada obce Vidče schvaluje nabídku pana
Jiřího Brzokoupila, 756 53 Vidče 486, na činnost
koordinátora BOZP na akci Výletiště Sahara Vidče.
306/2021 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
Komerční banky na pořízení platebního terminálu z KB
smartpay.
307/2020 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr
ředitelce Mateřské školy Vidče s účinností od 1. 1. 2021
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě a nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., v platném znění, kterým se stanoví
katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění
pozdějších předpisů.
308/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o ukládání odpadů na skládce Životice uzavřenou
s firmou ASOMPO, a.s. 742 72 Životice u Nového
Jičína.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Výpis z usnesení č. 36/2020

ze zasedání rady obce dne 16. 2. 2021
309/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
310/2021 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 35 ze schůze rady obce Vidče ze dne 20. 1.
2021.
311/2021 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku IV.NAKLADATELSTVÍ s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00
Praha 3 na zakoupení brožury POZOR DROGY!
312/2021 Rada obce Vidče schvaluje Provozní řád
workoutového hřiště.
313/2021 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy
REVO hřiště s.r.o., Kulturní 1784, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm na revizi prvků na dětském hřišti
u hasičské zbrojnice a dětském hřišti v areálu Mateřské
školy ve Vidči.
314/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8020008, Vidče p.č. 1550/2,
Kubáňová, NNK s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená
dle plné moci ARPEX MORAVA s.r.o. se sídlem Teslova
873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz na „Zařízení distribuční
soustavy“ zemní vedení NN, která se nachází
na pozemku parcelní číslo 1548 a 2823/11

ve vlastnictví obce Vidče.
315/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8007309, zastoupená dle
plné moci ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská
137/45, 757 01 Valašské Meziříčí na „Zařízení
distribuční soustavy“ výměna nadzemního vedení
vysokého napětí VN 22 kV, vč. výměny podpěrných
bodů, s doplněním Zařízení pro zajištění přenosu
systému měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky - samonosný
optický kabel instalovaný na příslušném vedení
distribuční soustavy, která se nachází na pozemcích
parcelní číslo 2839, 2009/2 a 453/1 ve vlastnictví obce
Vidče. Rada obce schvaluje jednorázovou náhradu
ve výši 10 tis. Kč.
316/2021 Rada obce Vidče schvaluje záměr pronájmu
kanceláře (malá zasedací místnost) v budově OÚ
ve Vidči pro pana S. N.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 37/2021

ze zasedání rady obce dne 15. 3. 2021
317/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
318/2021 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 36 ze schůze rady obce
ze dne 16. 2. 2021.
319/2021 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
k
nájemní
smlouvě
na
kynologické
cvičiště
pro Kynologický svaz ZKO Vidče – 018.
320/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o vzájemné spolupráci projekt „Cyklostezka VidčeStřítež nad Bečvou“.
321/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene –služebnosti č.
IE-12-80062006/VB7 Vidče, Paseky, rekonstrukce
NNV, VNV, DTS na pozemky parc. č. 2866/1 a 2916
v majetku a v k.ú. obce Vidče na zařízení distribuční
soustavy.
322/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene –služebnosti č.IV-128018295/002 se
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupení dle
plné moci E-KRATOM s.r.o., Zašová 794 na pozemky
parc. č. 2845 a p.č. 2002/11 v majetku a v k.ú. obce
Vidče na kabelové vedení NN včetně pojistkové skříně.
323/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o schválení řádné účetní závěrky MŠ Vidče za rok 2020
a převedení HV za rok 2020 do rezervního fondu.
324/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o schválení řádné účetní závěrky ZŠ Vidče za rok 2020
a převedení HV za rok 2020 do rezervního fondu.
325/2021 Rada obce Vidče neschvaluje žádost

o finanční příspěvek pro Zdravotní klaun o. p. s.,
Paříkova 355/7, Praha 9.
326/2022 Rada obce projednala a schvaluje cenovou
nabídku č. 267/2021na výkon technického dozoru
na akci „Revitalizace hřbitova v obci Vidče“.
327/2021 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku
na povodňovou prohlídku obce včetně digitálního
zpracování od firmy ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55,
639 00 Brno-Štýřice.
328/2021 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky „Traktor
s příslušenstvím“ bude firma ZÁLESÍ a. s.,
Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice. Rada obce
schvaluje Kupní smlouvu s firmou ZÁLESÍ a. s.
329/2021 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky „Zpevněné
plochy, dešťová kanalizace a oplocení ve sportovním
areálu Na Sahaře“ bude firma Naryner Construction
s.r.o., 756 53 Vidče 168. Rada obce schvaluje Smlouvu
o dílo s firmou Naryner Construction s.r.o.
330/2021 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem výše uvedené veřejné
zakázky bude firma Viola – zahradnické studio s.r.o.,
Václavovická 213, 739 34 Václavovice. Rada obce
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Viola – zahradnické
studio s.r.o.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Práce na hřbitově
Ve dnech 19. 4. 2021 až 30. 6. 2021 budou probíhat na místním hřbitově stavební práce v rámci projektu
„Revitalizace hřbitova v obci Vidče“. Prosíme občany o pochopení a vstřícný přístup.
Milena Dudová, místostarostka obce
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Stále „na houpačce“ …
Už více než rok bohužel čekáme na „urovnání“ výuky
v základních školách. Běžná houpačka má krásný ladný
průběh – nahoru a dolů se střídá v pravidelných
intervalech, ale ta naše školní to tak bohužel nemá.
Stále vítězí online distanční výuka nad tou prezenční
(a to už více než rok). A tak první březnový den přišli
o prioritu prezenční výuky i naši prvňáčci a druháčci,
kteří se se svými učitelkami přidali k online výuce všech
ostatních, samozřejmě podle předem známého rozvrhu
a pravidel. V pondělí 12. dubna 2021 se začali rotačně
vracet do školy žáci prvního stupně školy – nejdříve
v týdnu od 12. dubna 2021 žáci 1., 2. a 3. třídy
a v následujícím týdnu od 19. dubna 2021 žáci 4. a 5.
třídy (nebudu zakrývat, že návrat do školy je podmíněn
testováním žáků, ale všichni to v pondělí 12. dubna
zvládli „na jedničku“). Rovněž jsme nabídli vzhledem
k blížícím se přijímacím zkouškám skupinové
konzultace žákům 9. třídy.
I tato ne příliš příznivá doba nás nezastavila
v soutěžení. Hodně těžkou pozici měla Adéla Sedláčková
z 9. třídy, která se pod vedením Mgr. Vladimíry Mertové
zapojila do krajského kola olympiády v ruském jazyce.
Vyzkoušela si online konverzaci s porotou a za její
odvahu si jí opravdu vážím. Do okresního kola
zeměpisné olympiády z kola školního postoupili Jakub
Pavlíček a Jaroslav Mandula ze 7. třídy, Jakub získal
v okresním kole 4. místo a Jarek okresní kolo vyhrál.
Postoupil tak do kola krajského, kde vybojoval 4. místo.
Mgr. Šárce Pavlíčkové, která je do soutěže připravovala,
tak udělali určitě velkou radost. Jaroslav Mandula
rovněž postoupil do okresního kola matematické
olympiády, výsledky zatím nejsou známy, protože se toto
kolo konalo 31. března 2021 (za postup jsem se mohla
radovat i já). Sedmáci naší školy jsou stále věrni
Speedmathu (já jim za to jako jejich učitelka
matematiky děkuji) a snaží se dosáhnout co nejlepších
výsledků. Nejaktivnější jsou Jaroslav Mandula, Viktorie
Onderková, Aneta Randusová, Matouš Gerla, Jakub
Pavlíček a Patricie Nerádová. Do soutěže se rovněž
zapojil Petr Divín ze 4. třídy, jeho vyučující matematiky
je Mgr. Pavla Smílková. Všem vyučujícím i žákům
za reprezentaci školy děkuji.

Motivační aktivitu zahájila Mgr. Šárka Pekařová – soutěž
„Peče celé Česko“ dostává opravdu „na frak“, když „Peče
škola Vidče“ nejen se Šárkou ale i známými osobnostmi.
Během nepřítomnosti žáků ve škole realizujeme
za podpory zřizovatele školy náš dlouhodobý sen –
rekonstrukci školní cvičné kuchyně. Věřím, že v příštím
zpravodaji Vám budu moci nabídnou fotky, jak to celé
dopadlo – a je na co se těšit. V tomto případě je na stole
jedna důležitá pochvala – pro pana školníka Vladimíra
Fabiána, který je při realizaci mou opravdu „pravou
rukou“.
Nezapomněli jsme ani na Velikonoce – fotosoutěž
týkající se velikonoční výzdoby čeká na své vítěze
a velikonoční úklid v okolí školy tentokrát nedělaly děti
ale pan školník Vladimír Fabián a pracovnice školní
kuchyně Jitka Mikulenková a Renáta Spáčilová. A že se
to kolem školy opravdu blýskalo!
Závěrem bych chtěla vyjádřit úctu a poděkování všem,
kteří se zapojili do školou organizované sbírky pro ZOO
Lešná u Zlína, v pondělí 12. dubna 2021 byla na účet
ZOO poukázána částka 49 820,- Kč.
Přeji Vám klidné, pohodové a především zdravé dny a
věřím, že se děti opět vrátí do klasických školních lavic.
Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy

Okénko do mateřské školy
I když je už jaro v plném proudu, vzpomenu na měsíc
únor. Ten je již tradičně ve znamení masopustu.
Jestlipak uhodnete, kde se může setkat spousta
zvířátek, pohádkových bytostí, ale i policisté, akční
hrdinové a kosmonaut? No přece na karnevale! Tak
tomu bylo i v naší školce, kde 19. února proběhlo
karnevalové veselí. Děti se pečlivě připravovaly a moc
se těšily. Podílely se na výzdobě, vyráběly masky
z papíru. Jako mávnutím kouzelného proutku se třídy
proměnily v pohádkovou říši. Samotný den si děti užily
a nenechaly nikoho na pochybách, že se umí skvěle
bavit. Soutěžily, tancovaly, zpívaly a plnily mnoho
rozmanitých úkolů. Nedílnou součástí každého plesu je
malé občerstvení a bylo vidět, že zdravě unaveným
tanečníkům moc chutná. Při promenádě masek nám
přecházel zrak. Vybrat tu nejlepší nebylo možné, a tak
dostaly sladkou odměnu všechny děti. Velký dík patří
všem p. učitelkám, které ještě dokážou vnímat svět
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očima dítěte a také rodičům, za jejich skvělou
spolupráci a fantazii. Jsme rády, že navzdory složité
době se karneval uskutečnil. Všichni si odnesli diplom,
malou odměnu a samozřejmě sladkosti. Ale především
ničím nenahraditelné zážitky!
Ve starším oddělení proběhl měsíc březen a půlka
měsíce dubna v duchu distančního vzdělávání. Cože?
Distanční vzdělávání už i v mateřské škole? Ano, je to
přece samozřejmé. Aspoň tato podivná pandemická
doba otevřela oči lidem a rodičům, kteří měli představu,
že děti si chodí do mateřské školy jen hrát a školka plní
funkci hlídání.
Předškolák by měl znát a umět spoustu věcí
před nástupem do ZŠ a úkolem učitelek předškolního
institutu je tyto věci je naučit. Pokud děti nejsou v MŠ
přítomny, nastává nouzový stav - výuka musí začít
probíhat distančně, neboť předškolní vzdělávání
3, 4/2021 Zpravodaj obce Vidče

je ze zákona povinné. Učitelka připraví a promyslí
metodiku výuky, dá materiály k dispozici, ale zbytek už
je na rodičích, kteří bohužel přebírají funkci učitelky.
Tato část je extrémně obtížně zvládnutelná pro obě
strany - jak rodiče, tak dítě, neboť jejich tradiční role,
které ve své sociální skupině měli, se najednou
dramaticky mění. Já, matka najednou nejsem matka
ale učitelka, dítě není můj kluk ušatý, ale žák, který
samozřejmě maminku nerespektuje tak jako učitelku a
na mých bedrech teď stojí zodpovědnost ho něco naučit
a já vlastně ani nevím jak na to. Mimo to rodiče stále
musí zvládat svou roli matky/otce, dále home office tak zvaná práce z domu, která se stala za poslední rok
standardem. Není divu, že se to na rodiče všechno sype.
Kritéria školní zralosti kladou důraz především
na sociální zralost, což zahrnuje samostatnost nejen
v sebeobslužných činnostech, ale také v komunikaci
a vyjadřování, dále schopnost zvládnout nová pravidla
a režim, či přijmout novou autoritu nebo projevit
adaptabilitu. Předškolák musí být osobnostně zralý, což
znamená, že má schopnost seberegulace, zvládá emoce
a chápe, že ne vždy se dělá to, co chce on, ale to, “co se
teď má.”
Dále se posuzuje práceschopnost. To znamená umět
pracovat, vymezit priority, eliminovat nežádoucí vlivy a
soustředit se jen na danou práci, umět činnost
dokončit. Na neposledním místě se také hodnotí
kognitivní funkce, úroveň schopností a dovedností. Zde
se posuzuje vizuomotorika, grafomotorika, sluchové a
zrakové vnímání, prostorové vnímání a matematické
představy. Všechny čtyři složky by měly být na přibližně
stejné úrovni.
V naší mateřské škole se snažíme, aby měly o plnění
domácích ukolů děti zájem. Zpříjemňujeme dětem
a také rodičům výuku natáčením videí, aby děti zůstaly
s paní učitelkou aspoň naoko v kontaktu. Materiály,
úkoly a pracovní listy mají děti a rodiče k dispozici
na sociální síti, webových stránkách, či v tištěné podobě
na výdejním okénku ředitelny MŠ. Rodiče nám posílají
zpětnou vazbu tím, že fotí práci dětí a obrázky opět
sdílejí s námi na sociálních sítích, a tak je možné vést
evidenci spolupráce s rodinami. Výhodou je, že
předškolní výchova nemusí probíhat synchronizovaně,
takže každý rodič může
pracovat
se
svým
dítětem v čase, který je
pro ně vhodný a mohou
shlédnout videa ve svém
volném
čase.
Letos
proběhla
distančně
i oslava Velikonoc. Děti
sadily semínka, malovaly
vajíčka
i
pletly
pomlázku, a to vše
s učitelkou online!
Závěrem bych použila
staré
pořekadlo,
že
všechno zlé je na něco
dobré.
Děti s rodiči v této době
prožívají cvičně nástup
do ZŠ.
Mají totiž
možnost si zkusit, jaké
to vlastně bude, když
budou mít každý den
povinnosti
a
úkoly.
Už teď si zvykli spolu
pracovat a vytvořili si
denní rutinu v plnění
zodpovědností. Rodiče,
teď
už
Vás
nic
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nepřekvapí. My učitelky z celého srdce oceňujeme Vaši
práci, snahu a úsilí a přejeme Všem, ať se život brzy
vrátí zpět do starých kolejí. Všichni si budeme více
běžného života bez břímě korony vážit.
Jana Martínková a Bc. Pavlína Parks
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vidče, okres Vsetín, po dohodě se zřizovatelem
Obcí Vidče a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání od školního roku 2021/2022.
Místo pro vyzvednutí žádosti:

Mateřská škola VIDČE, okres Vsetín, 756 53, Vidče 460

Termín:

14. dubna – 15. dubna 2021

Místo pro podávání žádostí:
Termín:
Doba pro podání žádosti:

Mateřská škola Vidče, okres Vsetín – ředitelna MŠ
čtvrtek 6. května 2021
od 8:00 do 14:00 hod.

V případě nouzového stavu nařízeného vládou ČR či z jiného důvodu, kdy bude MŠ uzavřena, se upřednostní
vyzvedávání žádosti o přijetí do mateřské školy elektronicky, stažením z webových stánek mateřské školy.
Od podání vyplněné žádosti o předškolní vzdělávání se upustí, pokud má zmocněnec Krajskou hygienickou
stanicí nařízenou karanténu nebo se u něj projevují akutní příznaky virového onemocnění. V těchto
výjimečných případech bude možnost poslat vyplněnou žádost elektronicky na mail mateřské školy, včetně
požadovaných kopií dokladů totožnosti, rodného listu dítěte, eventuálně čestného prohlášeni o očkování,
očkovací průkaz, atd. Samotný zápis bude probíhat za přísných hygienických opatření (desinfekce,
respirátory, rozestupy, atd.).
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také originál rodného
listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo
stanovenému pravidelnému očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (toto neplatí pro děti nastupující povinný poslední rok předškolní docházky).
Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou
umístěny na:
•
na dveřích při vstupu do Mateřské školy Vidče , okres Vsetín
•
ve vstupním vestibulu budovy Obecního úřadu
•
v dubnovém čísle Videčského zpravodaje
•
na webových stránkách MŠ: http://www.msvidce.cz.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
oznámí Mateřská škola Vidče, okres Vsetín nejpozději 20. května 2021, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí
uvedených pod registračními čísly.
•
na dveřích při vstupu do Mateřské školy Vidče
•
na webových stránkách MŠ http://www.msvidce.cz/.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zaslané zákonnému zástupci elektronickou cestou nebo poštovním doručením,
dle dohody.
Rozhodnutí o přijetí dítěte vydává mateřská škola
pouze na žádost rodičů, jinak ne (novela školského zákona č. 561/2004 vydaná k 1. lednu 2012).
Hana Crhová, ředitelka Mateřské školy Vidče, okres Vsetín

Novinky v knihovně
Milí přátelé a uživatelé knihovny, po dlouhých měsících,
kdy knihovny fungovaly pouze přes „Výdejní okénka“,
přišla konečně dobrá zpráva. Na základě usnesení vlády
ČR ze dne 6. dubna 2021 mohou knihovny, i když jen
v omezeném režimu a se zvýšenými hygienickými
opatřeními, od pondělí 12. dubna 2021 obnovit svůj
provoz.
Místní knihovna ve Vidči se tedy od středy 14. dubna
2021 vrací ke standardní otevírací době:
Středa: 10:00 - 17:00
Pátek: 12:00 - 17:00
Dostupné služby: půjčování a vracení dokumentů
přímo v knihovně bez nutnosti předchozího objednání,
reprografické služby, bibliografické a informační služby.
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Nedostupné služby: veřejný internet, vzdělávací
a kulturní akce pro veřejnost.
V souladu s aktuálně platnými nařízeními je vstup
do prostor knihovny umožněn pouze osobám
s respirátorem FFP2 (KN95), návštěvníci jsou
povinni používat dezinfekci a rozestupy. Pobyt
v
prostorách
knihovny
prosím
omezujte
na nezbytně nutnou dobu.
Čtenářům mohou tedy opět vstupovat přímo
do prostoru knihovny a vybírat si volně knihy,
ale i nadále si můžete vybírat a rezervovat knihy
z pohodlí domova. Pro ty, kteří to ještě nezkusili, mám
tady opět malou nápovědu jak na to.
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Požadovaný dokument si můžete sami vyhledat
v on-line katalogu na webových stránkách naší
knihovny
(http//knihovnavidce.cz)
přes
své
čtenářské konto. Poradit jak na to vám může názorné
video, které jsme jako novinku v katalogu
nainstalovali. Ale pokud si nebudete s katalogem
rozumět, můžete si knihy objednávat i telefonicky
na číslech 572 151 102 (platí jen v otevírací den) nebo
608 430 561. Objednávky knih můžete zasílat také
e-mailem na adrese knihovna@vidce.cz.
Pranostika nám říká, že …“Březen – za kamna vlezem,
Duben – Ještě tam budem!“
Já místo toho lezení za kamna ale doporučuji spíše
sednout si k nim s pěknou knížkou. Třeba s některou
z těch, které jsme pro vás v březnu nakoupili. Jejich
seznam opět najdete v našem on-line katalogu.
A tady je malá ochutnávky.
Nejmenším čtenářům a jejich rodičům doporučuji
kouzelnou knížku Petra Horáčka Nejkrásnější místo
na světě. Je to kniha o domově, o dobrodružství,
ale hlavně o přátelství
Pohádky o nezbedných mašinkách a Hasičské
pohádky se dětem budou určitě také líbit.
Ty dětské čtenáře, které zaujala kniha Prašina
od Vojtěcha Matochy, určitě potěší, že v knihovně už
na ně čeká třetí pokračování.
Dospělým čtenářům a zájemcům o naši historii
doporučuji knihu Jany Poncarové Alžběta a Nina.
Kniha vás zavede do pochmurných i krásných Sudet,
kde se skrývají stíny minulosti, které Alžbětinu rodinu
rozdělily na desítky let. Stejně tak stojí za přečtení
kniha Šikmý kostel od Karin Lednické. Příběh
o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj
rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla
na úbytě, také kvůli těžbě uhlí. Dnes z vesnice nezbylo
nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční
do pusté krajiny. V knihovně máme první dva díly
z budoucí trilogie. Na třetím díle autorka zatím pracuje.
Milovníkům detektivek bych chtěla představit Marii
Rejfovou, která v hlavní hrdince svých knih podle
čtenářů i kritiků stvořila českou paní Marplovou.
V knize
Kdo jinému jámu kopá poklidný život
městečka ležícího na brdském pomezí rozvíří smrt
výstřední učitelky. Josefína Divíšková, mladá malířka
původem z Prahy a rovněž učitelka, jež v Brodu nalezla
dočasné útočiště, začne rozplétat nitky případu stylem
(a s humorem) jí vlastním.
Marlena De Blasi nás v knize Antonia a její dcery
zavede do krajiny protkaná vůní olivovníku a seznámí
nás s temperamentní Antonií, pozoruhodnou ženou
dohlížející na pořádek a chod domácnosti, ve které bydlí
čtyři
generace
nebojácných
a
houževnatých
toskánských žen.
A teď ještě jedno upozornění pro ty, kteří zrovna
nechtějí číst, ale jenom koukat a poslouchat.
Na
webových
stránkách
videčské
knihovny
nebona YouTube: Městská knihovna Rožnov pod
Radhoštěm jsou k vidění videozáznamy, které by vás
mohly zajímat. ROZHOVOR Z KNIHOVNY O OVCÍCH
A
SALAŠÍCH (NEJEN)
NA
RADHOŠTI
O radhošťských salaších bylo napsáno a řečeno mnoho.
Daniel Drápala se ptá Vojtěcha Bajera na to, v čem jsou
naše dosavadní představy o Radhošti a salaších mylné.
A také třeba na to, o čem se zatím nepsalo téměř vůbec
– jak to bylo se salašemi přímo v Rožnově.
LEŽ JAKO VĚŽ aneb O POKLAD STRÝCA JURÁŠA

Vyhlášení výsledků OKRESNÍHO kola soutěže O poklad
strýca Juráša na Jurkovičově rozhledně v Rožnově
pod Radhoštěm. Lež ve všech jejích podobách –
od neúprosné, bolestivé přes fámu, fake news či
milosrdnou lež až po hravé vymýšlení ve stylu barona
Prášila – ztvárnili mladí autoři od 6 do 15 let z celého
vsetínského okresu v letošním ročníku literární soutěže.
Třeba vám tyto záznamy nebo i další virtuální setkání
se zajímavými lidmi alespoň trošku nahradí normální
čtenářské besedy v knihovnách.
Na závěr mi dovolte jednu prosbu. Obracím se na vás,
vážení čtenáři a čtenářky, kteří máte už dlouho
vypůjčené knihy. Vaše knihy nám chybí pro další
půjčování a
vyřizování objednávek od jiných
čtenářů, a proto vás prosím o jejich vrácení. Děkuji
za pochopení.
V dnešní době virové je určitě dobré dbát i na duševní
hygienu a četba knih by mohla být jedním ze způsobů,
jak jí dosáhnou. Zkuste to.
Pěkné jaro a zůstávejte ve zdraví.
Božena Zajícová
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