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Programové prohlášení zastupitelstva obce Vidče pro volební období 2002 – 2006
hodnocení
Průhledná správa obce :
Obec bude podávat přesné a korektní informace, které budou zveřejňovány na úředních deskách, vývěskách, místním rozhlasem a ve Videčském
zpravodaji (ten bude zadarmo)
Pracovníci obecního úřadu podávali a zveřejňovali v průběhu volebního období veškeré potřebné informace na úřední desce, během
tohoto volebního období byly zřízeny webové stránky obce, pravidelně byly ze strany obecního úřadu předávány potřebné informace občanům
osobně, prostřednictvím „Videčského zpravodaje“a rozhlasu, pravidelně byly rovněž ve zpravodaji zveřejňovány články o bohaté aktivitě a
akcích komise pro školství, mládež, volný čas a sport. U obecního úřadu byly umístěny informační tabule, vydán byl stručný propagační bulletin o
obci. Informace ze strany obecního úřadu a komisí byly vždy pravdivé , přesné a korektní.
Videčský zpravodaj mohl využívat k vyjádření svých soukromých názorů k dění v obci každý občan .
Zastupitelé obce budou podporovat dobré vztahy a spolupráci s okolními obcemi a s městem Rožnov p/R
Starostka se pravidelně zúčastňuje jednání Mikroregionu Rožnovsko, zástupci obce se zúčastňují většiny akcí pořádaných okolními
obcemi, již pravidelně se obec Vidče s úspěchem prezentuje na akcích Rožnovského skanzenu – „Putování po Valašsku“, pravidelně jsou zástupci
obce zváni na slavnosti Města Rožnova.
Obec bude usilovat o začlenění do regionálních sdružení, která jsou funkční
Naše obec je členem Mikroregionu Rožnovsko (MR) , aktivně jsme se podíleli na zpracování dokumentu Strategický rozvoj MR, jehož
jsme součástí, jsme členem Svazku obcí Mikroregionu Vsetínsko (projekt Čistá řeka Bečva II. etapa), založili jsme Dobrovolný svaz obcí Vidče a
Střítež n. B. pro možnost získání dotací z fondů EU na stavbu kanalizace v obou obcích mimo projekt Čistá řeka Bečva, jsme aktivním členem
MASR (místní akční skupiny Rožnovsko) , která sdružuje 10 obcí sousedících spolu katastrálním územím. V rámci MASR je možnost čerpat
dotace prostřednictvím programu „Leadr“ finance z EU.
Vlastnické a majetkoprávní vztahy v obci :
Shoda skutečného stavu majetkoprávních vztahů v katastru obce podle katastrálního úřadu
Toto je dlouhodobý úkol, jeho plnění je prováděno průběžně. Uváděli jsme skutečný stav do souladu s katastrem obce místní
komunikace (v „Hájích“), další majetkoprávní vypořádání se připravuje, v průběhu volebního období jsme prováděli prodej, směnu popř. odkup
částí parcel, které nebyly dosud majetkoprávně vypořádány (viz usnesení ZO 2002-2006). Problém se řeší postupně s ohledem na finanční
náročnost a vlastnická práva k dotčeným pozemkům.
Průhlednost správy obecních zdrojů (např. lesy, pozemky)
Výpisy z katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vidče jsou k dispozici na OÚ. Obec vlastní
78 8704 m2 půdy, z toho 6.6521 m2
zemědělské půdy, 72 2183 m2 nezemědělské půdy (lesní pozemky, vodní plocha, zastavěná a ostatní plocha ). Nově máme v územním plánu
zařazeno celkem 7 550 m2 obecních pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů. K 31.12.2005 byla hodnota hmotného a nehmotného
majetku obce ve výši 101.736.231Kč .
Zvýšené zabezpečení obecních zdrojů a ochrana proti vzniku škod (Obec je pojištěna u Hasičské vzájemné pojišťovny)
Pojistná smlouva u Hasičské vzájemné pojišťovny byla doplněna a upravena, máme pojištěny všechny budovy v majetku obce, nově
pojištěny vodojemy, upraveny byly pojistné částky (movitý majetek o 914,-Kč, pojištění elektroniky o 5.250,-skla o 2.573,- (nebylo pojištěné),
odpovědnost za škody způsobené obcí o 1.807,- ) s ohledem na nové hodnoty majetku. Pojištění jsme uplatnili při opravě budovy tělocvičny
(dlouhodobě neřešený problém zatékající vody, která podmáčela zadní stěnu tělocvičny a způsobila její částečný rozpad). Snažili jsme se uplatnit
požadavek i na opravu pošty , t.j. části budovy od potoka , která byla dlouhodobě z důvodu rozpadajícího se zdiva a nejisté stability podepřena kůly.
Tento nárok nám pojišťovna neuznala.
Zhodnocení obecního majetku
Obecní majetek byl v průběhu volebního období díky opravám a rekonstrukcím zhodnocen, viz dále.
Infrastruktura obce :
Kanalizace – projektová příprava pro zahájení stavby
Plánované úkoly z programového prohlášení se nám podařilo splnit beze zbytku. Máme právoplatní územní rozhodnutí o umístění
stavby, máme zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, zbývá nám zadat zpracování projektu pro realizaci stavby a tendrovou
dokumentaci. Pak nás čeká úkol nejdůležitější, a to zpracování žádostí a jednání o získání dotací z fondů EU, z Operačních fondů MŽP které budou
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vypsány v rámci plánovacího období 2007 - 2013. Hodnota stavby bude asi více než 150 mil. Kč. Do přípravy této stavby jsme investovali asi 1.400
tis. Kč.
Dopravní komunikace – prioritou rekonstrukce místní komunikace Paseky, stálá oprava a údržba ostatních
Oprava MK na Videčských Pasekách, která byla prioritou, proběhla v červnu 2003, další část uvedené komunikace v říjnu 2005. Stálá
oprava a údržba MK ve vlastnictví obce je prováděna každoročně. Během volebního období byly na opravu a údržbu komunikací vynaloženy
prostředky ve výši asi 5 mil. Kč (r. 2003 - 1 051 tis. , r. 2004 – 1 642 tis., r. 2005 – 1 384 tis., r. 2006 (plánováno) 1. 600 tis.)
Oprava budov v majetku obce – rekonstrukce pošty, oprava tělocvičny, budovy TJ, oprava podlahové krytiny v tělocvičně
Záměr rekonstrukce pošty pokračuje, opravena byla její část (viz výše). V současnosti je zadána ke zpracování studie opravy celé
budovy. Rekonstrukce bude finančně náročná, je nutno hledat vhodné dotační tituly a následně žádat o dotace z příslušných ministerstev.
Tělocvična byla opravena (její rozpadlá část směrem od potoka- viz výše), v roce 2004 byla vyměněna podlahová krytina, letos vyměněna světla,
opravena střecha a provedeny úpravy interiéru (oddělení Bora baru od vstupní haly, nové obklady v tělocvičně, malování). Celkově jsme do
tělocvičny investovali asi 1 mil. Kč. Budova TJ byla opravena ve dvou etapách, na opravách se finančně podílel také Zlínský kraj, který poskytl
dotaci ve výši 900 tis. Kč. V budově OÚ a KD byly rekonstruovány soc. zařízení, v budově KD i OÚ byly vyměněny vstupní dveře, vyměněna okna
v sále KD a část oken v budově OU. V základní škole byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, opraveny soc. zařízení v obou budovách .
Během volebního období byly provedeny opravy a rekonstrukce budov v majetku obce v hodnotě více než 6 mil. Kč. ( r. 2003 – 300 tis., r. 2004- 2
500 tis., r. 2005 -3 250 tis., r. 2006 (plánováno) – 1 900 tis.). Do oprav budov v majetku obce nebylo dlouhodobě investováno, jejich stav vyžadoval,
vyžaduje a bude vyžadovat ještě hodně financí.
Do doplnění územního plánu obce zapracovat obecně prospěšné stavby (víceúčelové hřiště, chodníky)
Nově jsou do ÚP Vidče, jako veřejně prospěšné stavby, zařazovány plánované místní komunikace, které budou budovány ke stavebním
obvodům. Víceúčelové hřiště v územním plánu již máme (od r. 1996), stavba chodníků v naší obci je problémem. Jejich vybudování v některých
velmi nebezpečných místech bylo plánováno, ale je potřeba případnou stavbu chodníků zkoordinovat se stavbou kanalizace, neboť v uvedených
problémových místech jsou uloženy další sítě (telecom, plyn a voda).
Občanská obslužnost - služby
Podporovat udržení současné veřejné obslužnosti
Během volebního období se počet autobusových spojů nezmenšil , některé spoje byly časově upraveny, popř. vyměněny . S vedoucími
pracovníky ČSAD Rožnov je spolupráce dobrá.
Podporovat soukromé podnikatelské aktivity občanů – především řemeslné práce
Podporujeme drobné podnikatele, např. tím že jim nezvyšujeme nájemné. Řemeslné práce jsou prováděny na živnostenský list.
Na základě demografické studie zvážit zpracování projektu domu s pečovatelskou službou
Zvažovali jsme toto téma a všechny strany se shodly na tom , že takovéto zařízení by bylo s ohledem na stárnutí obyvatel dobré. Tento
problém se však znovu řešil jen na úrovni diskuzí. Je potřeba se dohodnout, o jaké zařízení se bude jednat, následně provést zmapování skutečného
zájmu našich občanů o umístění do tohoto zařízení. Půjde o novou stavbu , stačí si vybrat typ, který bude pro nás vyhovovat.
Životní prostředí :
Dohled nad likvidací odpadu – vyhláška o likvidaci odpadu, sankce za černé skládky
V této oblasti jsme řadu věcí zlepšili. Byla vydána nová vyhláška o místních poplatcích, domovní odpad likvidujeme svozem popelnic 1x
týdně. Nově jsme začali třídit odpad, uzavřeli jsme smlouvu se Sběrným dvorem v Rožnově p. R., kde mohou občané průběžně likvidovat
nebezpečný a velkoobjemový odpad. Již pravidelně 2x ročně provádíme v souladu se zákonem sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Za likvidaci odpadu platíme ročně asi 1 mil. Kč.
Chránit ohroženou faunu a floru v katastru obce (spolupráce s CHKO, udržovat v pořádku obecní i soukromé lesy a vodní toky)
Provádí se průběžně, větší problém máme s údržbou našeho potoka, který mají ve správě Lesy ČR.
Podporovat spolky a sdružení, které by aktivně přispěly ke zlepšení stavu životního prostředí (myslivci, včelaři, event. Mladí ochránci přírody –
kroužek při ZŠ)
Podporujeme, pokud si spolek podá žádost, podpora může být také finanční.
Celoročně udržovat a ošetřovat plochy v centru obce a místního hřbitova
Úklid obce provádíme druhým rokem pomocí pracovníků VVP (práce dotované Úřadem práce). Snažíme se udržovat i další
veřejné plochy, nejen v centru obce. V roce 2004 byla provedena nová úprava a výsadba hřbitova, zajištěno jeho osvětlení. Ustanovili jsme správce
hřbitova, ten velmi zodpovědně vykonává svou funkci a provádí ještě mnoho prací nad rámec svých povinností.
Na základě návrhu občanů zpracovat architektonickou studii centra obce (zahrnout vhodně kulturní památky)
Architektonická studie centra obce ke zpracování zadána nebyla. Centrum obce nějakou zásadní změnu nepotřebuje, kostel, jehož
travnaté okolí je pečlivě udržováno, se stal výraznou dominantou obce.
V rámci možnosti nadále patřičně pečovat o kulturní památky obce
Každoročně přispíváme z rozpočtu obce na péči o kulturní památku (kostel C+M).
Zdravotní zabezpečení :
Na základě požadavků rodičů podpořit možnost znovu zprovoznit dětské zdravotní středisko
Požadavky nebyly.
Zachovat a podporovat zdravotní péči pro seniory alespoň 1x týdně
Ordinace pro seniory byla zachována . Pečovatelskou službu a dovoz obědů poskytuje na požádání nejen Charita Rožnov, ale také
Pečovatelská služba Zubří. Občany, kterým by tyto, ale i další služby mohly pomoci, pomáhá vyhledávat sociální komise.
Školství, mládež, volný čas a sport :
Zajistit vzdělávání dětí a mládeže v obci zachováním existence základní a mateřské školy
Vnitřními úpravami jsme zlepšili prostředí pro výuku našich dětí, tak aby bylo srovnatelné s okolními školami. Provoz budov ZŠ a MŠ je
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každoročně dotován z rozpočtu obce částkou kolem 1,5 mil. Kč (teplo, elektřina, voda, revize, ap.)

Účinně podporovat sdružování zájmových skupin dětí a mládeže (sportovní oddíly, kroužky aj.)
Účinně jsme z rozpočtu obce podporovali zájmovou mimoškolní činnost dětí a mládeže. Díky nově ustanovené komisi pro školství,
mládež, volný čas a sport byl založen odbor SPV, který sdružuje na 250 členů ve věku od 5 do 77 let. A zejména díky vedoucím sportovních oddílů,
kterých je dnes 15, a kteří se ve svém volném čase věnují našim dětem , mládeži i dospělým . Do volnočasových aktivit se zapojila většina žáků
školy. Nově vznikly akce, které se již staly tradicí (pochod kolem Vidče, zimní olympiáda, dětský den, podzimní pochod broučků, drakiáda,
poznávací zájezdy, ap.)
Podporovat sdružení sociálních a zájmových skupin občanů (seniory, podnikatelé, sportovci aj.)
Druhým rokem se s úspěchem pořádá akce „beseda se seniory“, vznik každého zájmového sdružení je vítáno.
Využití tělocvičny k lepšímu sportovnímu využítí občanů, dětí a mládeže, zachovat a vylepšit provoz sauny a místních hřišť
Tělocvična je plně využívána. Sauna po opravách a novém vybavení a po proškolení správce sauny může již bez problémů sloužit
veřejnosti.
Podporovat práci stávajících společenských organizací a eventuelně vznik nových složek
Činnost společenských organizací je podporována.
Kulturní život:
Podporovat a dovybavit místní knihovnu potřebnými prostředky na provoz
Knihovna byla v tomto volebním období dovybavena dalšími dvěma počítači, průběžně je doplňován knižní fond, je zde veřejně
přístupný internet (2x týdně ). Ve srovnání s obcemi naší velikosti patří naše knihovna mezi nejlepší v regionu
Celoročně nabízet občanům možnost návštěv kulturních akcí
Kulturní akce jsou pořádány (kulturní komise, společenské organizace), postupně se zvyšuje návštěvnost. Nejoblíbenější jsou divadelní
představení souboru Chaos Valašská Bystřice, tradiční plesy, pouť.
Spolupracovat s místními organizacemi, školami a občany na zachování kulturních tradic obce
Obec podporujeme jejich zachování.
Umožnit a podporovat využití kina nejen pro promítání filmů, ale i pro kulturní akce (přednášky, besedy, koncerty aj.)
K tomuto účelu byla budova kina pronajata k podnikání, provedeny byly dílčí úpravy interiéru. Promítací doba se zkrátila, ale kino nadále
funguje.
Podporovat identitu obce (využít místní kroniky, fotografií),uvést ve známost názvy místních částí obce, event. zřízení znaku obce
Kronika je vedena, nově byla jmenována a schválena letopisecká komise. Naši obec jsme propagovali v knižní publikaci „Města a obce
Zlínského kraje“, materiály o obci jsme poskytli pro kompletní sběr turistických informací na území ZK, pravidelně jsou uváděny o naší obci
články ve čtrnáctideníku Spektrum, vydali jsme jednoduchý informační materiál o obci, umístili pro turisty informační tabule. Předsedou
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nám byl slavnostně předán dekret o udělení symbolů obce – máme svůj znak i prapor.
Veřejný pořádek a bezpečnost občanů :
Praktické napojení na integrovaný systém ochrany obyvatelstva v rámci regionu.
Postupně se realizuje, opravili jsme místní rozhlas, ozvučili nové lokality. Chystáme postupné zavedení bezdrátového rozhlasu v rámci
integrovaného systému ochrany
Udržet veřejný pořádek pro klidný život v obci, dbát na respektování zákonů a Obecně závazných vyhlášek ve spolupráci s Policií ČR
Pravidelně dostáváme zprávu o vývoji trestné činnosti na území obce, občanské spory a přestupky našich občanů nám řeší na základě
veřejnoprávní smlouvy MěÚ Rožnov pod Radhoštěm.
Úkoly, stanovené zastupitelstvem obce v programovém prohlášení pro volebním období 2002- 2006, byly splněny.
Mgr. Štěpánka Mikulenková, starostka obce
Zprávu o hodnocení „Programové prohlášení“ pro volební období 2002- 2006 schválilo zastupitelstvo obce Vidče na svém 32. řádném jednání dne
5.10. 2006.

Informace Obecního úřadu
Sběrová akce
Upozorňujeme občany na termín druhého
pravidelného svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v
letošním roce, který bude probíhat v sobotu 11. listopadu 2006
v době od 8:00 hod. do 14:00 hodin. Sběrná místa zůstávají
nezměněna , t.j. parkoviště před obchodem „Fabián“,
u Obecního úřadu a u prodejny „Hajný“.

Volby do zastupitelstva obce
a
do Senátu Parlamentu ČR
Připomínáme, že ve dnech 20. a 21. října 2006 (pátek,
sobota)se konají volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu. Sídlo
volebního okrsku je sál KD Vidče, v pátek můžete volit v době od

14:00 hod. do 22:00 hod., v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. Nezapomeňte si
s sebou vzít platný průkaz totožnosti.
Pokud nebude v prvním kole zvolen nový senátor, druhé kolo senátních
voleb proběhne o týden později, t. j. ve dnech 27. - 28. října 2006,
ve stejném čase, jak je uvedeno výše.
Vážení občané, končí volební období 2002 – 2006. Zprávu
o činnosti volených orgánů v tomto období najdete na jiném místě našeho
Zpravodaje. Chtěla bych touto cestou poděkovat za spolupráci všem mým
spolupracovníkům na obecním úřadu, poděkovat radním i zastupitelům
obce za jejich práci pro naši obec. Všechny naše záměry a dobré nápady se
nestačily uskutečnit, ale řada věcí se podařila, některé záměry dalšího
rozvoje obce jsou připraveny k realizaci pro další období. Zvláště děkuji
členům jednotlivých komisí a výborů, kteří práci pro nás všechny
prováděli ve svém volném čase dobrovolně a zcela zdarma. Děkuji tímto
za práci také pracovníkům redakce našeho Zpravodaje a Vám všem
za spolupráci.
Štěpánka Mikulenková, starostka
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Usnesení č. 32/2006
z jednání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 5. října 2006
360/2006 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 32.
řádného jednání a určilo návrhovou komisi ve složení p. Marcela
Švajdová, p. Alena Peruželová a ověřovatelé zápisu: p. Josef Šoukal
a p. Ing. Vladimír Nerád
361/2006 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 31/2006 ze dne 17. srpna 2006
362/2006 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informace
o činnosti rady obce mezi 31. – 32. zasedáním
363/2006 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s §84 odst. 2 písm.
c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje plnění
rozpočtu za 1. – 9 . měsíc roku 2006 dle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 30. 9. 2006
364/2006 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s §84 odst. 2 písm.
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje
změnu č. 4 rozpočtu obce na rok 2006 dle předloženého návrhu
365/2006 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu s § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnnou
smlouvu mezi Obcí Vidče a Václavem Snozou, bytem Vidče 119
následovně:
Dle geometrického plánu č. 848 - 2/2006, Snoza Václav předává a
Obec Vidče do svého vlastnictví přejímá pozemek p.č. 150/2 trv.
travní porost o výměře 79 m2 a část pozemku označenou jako díl „b“
o výměře 19 m2, který se odděluje od p.č. 146 zahrada a slučuje se do
p.č. 2772/1 ost. plocha v k.ú. Vidče a to se všemi součástmi a
příslušenstvím.
Obec Vidče předává a Václav Snoza do svého vlastnictví přejímá

pozemek p.č. 2772/5 ost. plocha o výměře 388 m2 a část pozemku
označenou jako díl „c“ o výměře 6 m2, který se odděluje od p.č. 2772/1 ost.
plocha a slučuje se do p.č. 146 zahrada v k.ú. Vidče a to se všemi součástmi
a příslušenstvím. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce smlouvu
podepsat.
366/2006 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2006 o užívání znaku a praporu obce.
367/2006 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje mandátní smlouvu
uzavřenou mezi mandantem Dobrovolným svazkem obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou, se sídlem Střítež nad Bečvou č. p. 193 a mandatářem Star,
a. s. se sídlem Hořovice, Zámecká 1466/5 a adresou doručování Praha 10,
Třebohostická14, pro přípravu a organizační zajištění podání žádosti
o podporu na SFŽP ČR na akci „Kanalizace obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou“ v rámci Operačního programu Životního prostředí,
obdobného implementovaného prostřednictvím MŽP, nebo MZE
v programovém období 2007-2013 a pověřuje starostku obce jako jednající
místopředsedkyni svazku smlouvu podepsat.
638/2006 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje zprávu o plnění
programového prohlášení ZO pro volební období 2002-2006.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš

místostarosta

Tip na výlet
I když nám už vládne podzim, počasí stále přeje.
Blankytné nebe bez mráčků, teploty přes den vysoké - no prostě
co víc si přát. Určitě už máte zrytou zahrádku, očesané ovoce,
nařezané dříví. Proč? Chci Vás pozvat na turistický výlet do
skalních měst ve východních Čechách.
V pátek odpoledne si sbalíte potřebné věci na tři dny.
Můžete se ubytovat v Radvanicích. Je to bývalá hornická obec a
tam stojí penzion “Radvanice”. Nachází se 16 km od Trutnova a
12 km od Adršpašských skal, na okraji Krkonoš v Jestřábích
horách.
Ubytování v apartmánech - 2-6 lůžkové s vlastní
sprchou a WC a v pokojích - 2-6 lůžkové, sprchy a WC společné
na patře, společenská místnost s televizí.
Hladem a žízní nebudete, vše nabízí restaurace a
pivnice, zahradní restaurace a gril a Disco-bar. Pro sportovce tenisové kurty, půjčovna horských kol, posilovna a tělocvična.
Ráno po snídani se můžete vydat na výlet do
Adršpašských a Teplických skal. Jeden a půl kilometru dlouhý
okruh do lomu v bývalé pískovně, vedoucí kolem jezera nabízí
velkolepou podívanou v pohádkové krajině. Z jezírka lehce

stoupá mlhavý opar, slunce se pomalu prodírá mezi skalami a
lesním porostem. Stačí si přimyslet žabí skřeky a tančící lesní
víly, a jste jako v pohádce.
Několik desítek miliónů let vznikaly skalní útvary v
Adršpašských a Teplických skalních městech. Sami, jak Vám
fantazie dovolí, můžete pojmenovat jednotlivé útvary. Necháteli se zlákat k návštěvě Teplických skal, čeká Vás procházka
divokým skalním labyrintem. Skály jsou velkým lákadlem pro
horolezce.
A v neděli se můžete vydat za babičkou Boženy
Němcové do Ratibořic. V září televize nabízela film Babička s
Terezií Brzkovou v hlavní roli. Na vlastní oči se přesvědčíte, že
vše co jste viděli ve filmu stojí na svém místě - zámek
Ratibořice, zámecký park, mlýn, Staré bělidlo i Viktorčin splav.
Přeji Vám krásné zážitky.
Nechci se chlubit cizím peřím, to nebyla moje
pozvánka, tohle jsme zažili ve dnech 22. - 24. září s paní
Marcelou Švajdovou. Paní Marcele patří poděkování, že se nám
snažila najít to nejlepší a všechno za nás zařídila. My si jen
sbalili potřebné věci a nasedli do autobusu.A pak už jen
poslouchali a řídili se radami.
“Tak paní Marcelo ještě jednou
děkujeme za přátelskou atmosféru,
výborné ubytování, pohodlný autobus a
milého pana řidiče Skalíka. Díky Vám
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
jsme navštívili místa, na kterých jsem já
byla před třiceti lety.”
70 let Evžena Křenková
Ještě jednou děkujeme a přejeme
80 let Zdeněk Knápek
hodně úspěchů a dobrých nápadů.
Dovolila jsem si mluvit v množném čísle,
85 let Marie Šimíčková
protože si myslím, že se rádi k mým
slovům přidají všichni účastníci letošního
Všem oslavencům přejeme z celého srdce spokojenost, pohodu,
podzimního zájezdu.
pevné zdraví a mnoho dalších let prozářených sluncem.
Zdeňka Holišová

JUBILEA

OÚ Vidče
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Prapor jako znamení
Dne 16. září jsme v naší obci prožili slavnost, která se
těžko může hned tak opakovat. Farář z Rožnova pod Radhoštěm P.
Jiří Polášek požehnal obecní symboly. Já jsem se o týden později
zúčastnil slavnosti, při které byl požehnán prapor Arcidiecéze
olomoucké. Nejsem historik a je otázkou, zda vůbec někdo ví, kdy
lidé poprvé použili nějaký prapor nebo erb. Z historie se mi
nejsnadněji vybavují rytíři v brnění, kteří tyto znaky potřebovali
především na bojišti, aby byli aspoň trochu poznatelní. To
je bohužel méně vhodný způsob užívání těchto znamení.
Hlásit se ke stejnému znamení je vyjádřením
sounáležitosti. Ukazuje se tím, že já patřím k tobě a ty ke
mně. A je dobře, když má člověk oprávněný pocit hrdosti,
když vidí takové znamení. Je dobře, když se občan rád
hlásí ke své obci. Ale obec je součástí většího celku. Bylo

to dáno najevo i při naší slavnosti vztyčením státní vlajky. Dnes už můžeme
používat také vlajku unijní. Když to vezmeme do důsledku, jsme celé
lidstvo jednou rodinou, jedním organismem. Když je v těle jeden orgán
nemocný, trpí tím celé tělo. A nějak podobně se mi jeví i náš svět. Když je
část lidstva nemocná, trpí tím v podstatě celé lidstvo. A těch „nemocí“ je v
našem světě mnoho.
I malý orgán v těle je důležitý. Stejně tak je i malá obec důležitá
jako součást světa. Jak bude zdravý svět, záleží tedy i na tom, jak
bude zdravá naše malá obec. Ať se k ní rádi hlásíme, ať máme
důvod k hrdosti, že do ní patříme. Ať nás nespojuje jen vnější
znamení, ale také touha po pravdě a opravdovém dobru.
Karel Janečka, administrátor

Září ve Videčské škole
4. září zahájili žáci videčské základní školy spolu se
svými učiteli nový školní rok. Mezi letošních 15 prvňáčků
zavítala i paní starostka Š. Mikulenková. Děti se budou učit
podle programu Základní škola, avšak pedagogové už
připravují Školní vzdělávací program ZŠ Vidče, podle něhož
se v příštím roce budou učit prvňáci a šesťáci.
I nadále klesá počet žáků zdejší školy a letos jich
bude školu navštěvovat 135. Bude proto spojena 2. a 4. třída,
kterou povede K. Réderová. Změny nastaly i v učitelském
sboru, tělesnou výchovu bude po V. Zemanové vyučovat L.
Ludvigh, angličtinu L. Křenková a hudební výchovu M.
Hauserová. Třídními učiteli jsou: v 1. třídě Vladislava
Slámová, ve 2. a 4. třídě Kateřina Réderová, ve 3. třídě
Dobromila Halamíková, v 5. třídě Helena Vojkůvková, v 6.
třídě Ladislav Ludvigh, v 7. třídě Dagmar Kovářová, v 8. třídě
Eva Mandulová a v 9. třídě Vladimíra Mertová. Výchovnou
poradkyní školy zůstává nadále Jaromíra Pečalková,
ředitelkou školy Dagmar Satková, její zástupkyní Eva
Mandulová. Pro děti prvního stupně funguje i v tomto školním
roce školní družina.
V době prázdnin se scházeli členové keramického
kroužku, pracovali pod vedením keramičky paní Vaškové.
V tomto roce bude pro zájemce z 8. a 9. třídy kroužek
keramiky vést V. Mertová. Výrobky můžete vidět v dílně a
budou vystaveny ve školní galerii před Vánocemi.
Děti si začaly postupně zvykat na školní práci a
znovu vytvářet vztahy ve svém třídním kolektivu. K tomu
jistě napomohl i společný pobyt v přírodě ve středu 13. září.
Děti se pohybovaly nejen ve Vidči, ale páťáci po exkurzi ve
výrobně svíček zamířili na horu Javorník, osmáci poznávali
minulost a budoucnost Luhačovic a deváťáci si ověřili svou
fyzickou zdatnost v lanovém centru Proud v Olomouci.
Program na tento den připravily pro své třídy třídní učitelky.

Osmáci si byli zahrát ve svém volném čase bowling v Zašové.
I videčská škola měla své zastoupení na sportovištích
Rožnovské olympiády. Starší chlapci hráli malou kopanou a
děvčata volejbal, v němž vybojovala 3. místo. Sportovci z 1. stupně
se zúčastnili soutěží v lehké atletice. Nejúspěšnější byli Lukáš
Fuksa (1. místo v hodu míčkem) a Tereza Mičkalová (3. místo ve
skoku dalekém).
V práci pokračuje i Valašenka, jejíž členové vystoupili
také při oslavách, které doprovázely svěcení praporu a znaku ve
Vidči.
Kulturní obohacení pro děti znamenala i návštěva divadla v
Novém Jičíně 20. září, kde žáci 7. – 9. třídy viděli úspěšné
představení Slováckého divadla „Rychlé šípy“ a také návštěva
páťáků v ateliéru malíře Luďka Majera v Hutisku-Solanci.
25. září se v tomto školním roce poprvé sešla Školská rada
při ZŠ Vidče, která mimo jiné projednala a schválila Výroční zprávu
ZŠ Vidče. Její členové i paní ředitelka Satková se vyjadřovali ke
stávající práci školy i k jejím výhledům do budoucna.
Ředitelka školy se ve dnech 20. - 24. září zúčastnila
mezinárodní konference ve slovinské Portoroži. Společným
tématem pracovních dílen byly změny podporující zlepšování škol.
Konference se zúčastnilo více než 150 školských pracovníků z osmi
evropských zemí, takže kromě výměny zkušeností byla možnost
navázat kontakty s evropskými školami. V rámci programu 23
zástupců z České republiky byla i návštěva slovinské školy, kde
během dopoledne diskutovali s ředitelkou školy a prohlédli si celé
zařízení.
Na mezinárodní konferenci se setkala paní ředitelka také
s kolegou z belgické školy, kam odjíždí v říjnu na schůzku
koordinátorů ze šesti evropských zemí (ČR, Polsko, Estonsko,
Finsko, Rakousko a Belgie). Na této schůzce bude dohodnuta další
spolupráce škol v nadcházejících třech letech projektu Comenius.
Jaromíra Pečalková

VÝLET
Celá naše pátá třída
na výlet se dneska vydá.
Všichni cestou hádají,
jak se asi svíčky v Uniparu
dělají.
Už to tedy všichni víme
a svíčky si zakoupíme.
Hned pak na to třída pátá

na Javorník celá chvátá.
Všichni došli unavení,
Javorník ten blízko není.
Už teď ale hádáme,
kam se příště vydáme.
Kamila Antošová, Nikol
Frňková, Anežka Karpjáková
5. třída

Máte internet?
zapojte se do výzkumu trhu a
veřejného mínění, vždy za finanční
odměnu.
Informace na telefonu 605 912 755
nebo na e- mailu:
vicanova.l@seznam.cz
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K čemu se schyluje a jak z toho?
Vážení spoluobčané, stal jsem se bohužel za poslední 4 roky
zasvěceným v problematice správy obce a to mně umožňuje vnímat řadu
věcí, a přemýšlet o nich. Jelikož se jedná o věci veřejné, domnívám se že je
užitečné pro obec o nich přemýšlet nahlas. Jsem přesvědčený, že občan má
právo a může účinně ovlivňovat vedení obce a nemusí přitom na radnici
sedět. V polovině září byly zveřejněné kandidátky uchazečů o místa v
obecním zastupitelstvu, ze kterých vzejde nové vedení obce. Co z nich
můžeme vyčíst? Vzhledem k vývoji stávajícího volebního období se dá
předpokládat zjevná obměna ve složení nového zastupitelstva. Z části určitě
zůstanou staří harcovníci. Z části přijdou noví, kteří se budou rozhlížet a
budou, jak už to bývá, pouze vědět, co se jim dosud nelíbilo a co by si přáli
změnit. Jenže od přání ke skutkům a výsledkům je hodně daleko, bude
potřebné si řadu věcí "osahat". Pro podporu všech těch nových mohu
odpovědně říct, že nemusí mít vůči těm rádoby "ostříleným" žádný
komplex. Většina z nich v zastupitelstvu, jak jsem zjistil, zasedá téměř od
nepaměti, ale výsledek je stále stejný. Takže nemají žádný náskok, byť by
dělali a budou dělat ramena. Otázky odborné způsobilosti pro řízení obce
nejsou věcí, kterou zastupitelé dostanou se svým zastupitelským dekretem
nebo kterou na obci najdou. Jsou to věci, které souvisí se řadou odborných
znalostí v oblasti především právních předpisů a jiných odborností, včetně
schopností jednat s lidmi. Jak se s tím srovnat? Tento problém samozřejmě
není jen problémem naší obce a nevyskytuje se jen u nás. Potýkají se s ním
všude kolem. Rozdíl je pouze v tom, jak k tomu přistoupí a jak to zvládnou.
Je několik variant řešení. Nejhorší variantou je to, co máme u nás: "Nic
neumíme, ale máme nebetyčné ambice a vystupování mistrů světa. Občan
je pro nás ten, který je stále nespokojený, vymýšlí si a otravuje. Vždyť my
řešíme podstatně důležitější úkoly, než jsou ty jeho problémy. Zásada,
nepřiznat se k ničemu, dle potřeby věci překroutit a zatlouct." Brrrr!!! Jinou
variantou, která u nás bohužel chybí, je zásada slušných lidí: "Občan je náš
zákazník a my se snažíme stále zlepšovat své služby. Musíme se toho naučit
hodně, ale podstatná je vstřícnost k lidem." Škoda!!! Další variantou je
řešení, které už tu jednou bylo a podle mě by bylo vhodné se k němu vrátit, a
to, obsadit funkci tajemníka. Pokusím se vysvětlit proč.
Pozn. Jelikož jsem se o funkci tajemníka již jednou zmínil mezi lidmi a za
krátko se mně z druhé strany doneslo, že si připravuji židli a budu dělat
tajemníka ve Vidči, tak chci říct to, co opakuji celou dobu, že ne. Neusiluji a
nikdy jsem neusiloval dělat ani tajemníka, ani starostu (to jsem se také
opakovaně slyšel). Nemám na vedení této obce žádné ambice, požadavky a
nároky - nic. Neusiluji o žádnou práci pod hlavičkou obce, nemám žádné
pozemky, které bych potřeboval prodat na stavební místa, neusiluji o
žádnou obecní zakázku (nedělám vodovody, plynovody, ani nespravuji
cesty, …). Pouze, když už jsem byl do té hry vtažen, tak se snažím, aby to k
něčemu bylo. Není mně to na obtíž. Mé práce je na úřadě plná složka (jak
říká paní starostka), kdyby se někdo z kolegů nemohl rozpomenout. Vraťme
se ale k tajemníkovi. Funkce tajemníka obecního úřadu v obci existuje, i
když nyní není samostatně přímo fyzicky obsazená. Vykonává ji ze zákona
starostka, což zřejmě sama netuší. Náš stávající model, kdy tajemník
jmenovaný není, ale jako by ho nahrazoval dobře placený místostarosta, tím
vhodným řešením zřejmě není. Byť si dotyčného pána platíme z našich daní
dvakrát - jednou u obce a podruhé u státní organizace. Jaký může být
výsledek?! U firmy, kde je požadovaná za výplatu odvedená práce a
výsledky, by to bylo obtížně realizovatelné. Obsazení a výkon funkce
tajemníka OÚ v našich podmínkách má pro obec několik zjevných přínosů.
Je to nejvyšší výkonná řídící funkce na obecním úřadě, která pokud funguje,
zajišťuje chod a funkčnost celého úřadu, poskytování služeb a realizaci
většiny usnesení vedení obce. Je to takový ředitel úřadu. Důležité je říct, že
obecní úřad je výkonným a servisním orgánem obce a je úplně něco jiného
než obecní zastupitelstvo a obecní rada (což často v očích občanů splývá).
Funkce tajemníka by měla představovat především odbornost v oblasti
veřejné správy a řídící schopnosti pro potřeby správy obce. Tato odbornost a
kvalifikace se získává mimo jiné na dlouhodobějších školeních a úspěšným
složením zkoušek odborné způsobilosti (to je dáno zákonem a platí to na
všechny úředníky obecního úřadu, což u nás moc neznáme). Tajemník je
pracovní funkce, která existuje ze zákona, a když je obsazovaná, tak se tak
činí jmenováním, nikoliv volbou. Z toho plyne, že obsazení toho místa je
předmětem hledání a výběru schopného pracovníka. V případě, že se
takový výběr nepovede, není problém udělat změnu, vyhledat nového,
vhodnějšího a stávajícího odvolat, vyměnit. Tajemník je i chráněný proti
zvůli svého vedení - starosty, spolurozhodováním o jeho jmenování nebo
odvolání ředitelem krajského úřadu. Tajemník není na rozdíl od volených
představitelů politická funkce, ale je to manažerská funkce. Tento
pracovník by měl být, pokud je to aspoň trochu reálné, nestranný. V žádném
případě by to nemělo být teplé místo pro dobrého známého nebo pro
někoho, kdo zrovna hledá práci. Vůbec není nutné, aby tajemník byl z
Vidče. Možná naopak, člověk z blízkého okolí by byl podstatně vhodnější nezatížený vnitřními vztahy, vazbami a zájmy, i jeho případná výměna
potom nemusí působit emoce a problémy. Schopných vhodných a volných
vysokoškoláků je dnes řada. No a nyní to podstatné. Tajemník, byť je bez
problémů odvolatelný a je možné, že si každý nový starosta bude chtít
"instalovat svého" tajemníka, jeho změna nutně nepodléhá čtyřletým

volebním cyklům. To umožňuje zachování provázanosti a stability funkčnosti
úřadu při výměně zastupitelstva po volbách. Tajemník může být mimo jiné tím
překlenovacím článkem mezi starým vedením obce a novým vedením, než se to
nové vedení usadí a něco naučí. To, že dochází a bude docházet opakovaně k
výměně obsazení zastupitelstev a starostů je nasnadě a je to v pořádku. Ale jen
šílený starosta by odstranil stávajícího tajemníka ihned po svém nástupu, pokud by
neměl úřad pod kontrolou nebo by neměl připraveného schopného nástupce.
Vždyť i po převratu si na hradě ponechávali na určitou dobu zaběhané soudruhy,
aby se na tam sami neztratili. Jsem přesvědčený, že toto řešení by bylo pro naši
obec, při její velikosti, velice vhodné a efektivní. Představa, že se bude za měsíc po
volbách opakovat situace z listopadu 2002 a následujícího období není nic
potěšujícího. Při pohledu na volební kandidátky se skýtá docela zajímavý úkaz.
Nyní jsem pochopil, proč téměř všichni lídři politických stran sedících nyní v
zastupitelstvu usilovali o snížení počtu členů zastupitelstva z 15 na 11. Důvodem je
problém, jak sestavit pro ně "tak rozsáhlou" kandidátku. KSČM dokonce
požadovanou patnáctku skutečně dohromady nedala. Že by se pomalu vytrácela do
ústraní? Odpovídala by tomu i skoupá nominace jejich vlastních členů - ze 14-ti
pouze 4ks. Z toho pohledu je ještě zajímavější kandidátka ODS, kde nominace
vlastních členů je pouze 20-ti% - z 15-ti členů pouhé 3 ks. Obsadit vlastními členy
u takové strany pouze 1, 4 a 5-té místo kandidátky a zbytek "oportunisty", je
pozoruhodné. Zde je asi obtížné mluvit o vytrácení se strany, problém asi bude
uvnitř místní buňky a vnitřních vztazích. Co se tam asi děje? Že by se schylovalo k
vnitřnímu obrození? Představa, že by se do zastupitelstva dostali pouze bezpartijní
a nikdo z uvedených tří ODS-áků, je kuriózní, ale ne nereálná. Je pravdou, že
pokud beru myšlenky ODS a nevnímám za nimi zkušenosti s jednotlivými lidi, tak
musím přiznat, že jsou mně blízké a jsem od počátku 90-tých let jejich voličem.
Problém ale vzniká v okamžiku kdy člověk má pocit, že "přátelé z ODS kážou pít
vodu a sami pijí víno", a že se realita nějak rozchází s prezentovanými ideály. Co
potom? Obecně platí, že sebelepší systém přestává dobře plnit svou funkci, a
potom je odsouzený k zániku, když nefunguje nebo je potlačená jeho zpětná vazba.
Tou je opozice. Platí to v celé lidské historii a naposled si to odzkoušeli naši
soudruzi. Pragmaticky se mně jeví užitečné, aby potřebná opozice u nás v obci
vznikla, ať už bude jaká bude, a aby měla potřebnou sílu a schopnost tlumit
výstřelky a úlety našich přátel z ODS. Kdo ale tu opozici může dát dohromady?
KDU-ČSL to asi nebude. Mé osobní zkušenosti říkají, že jejich lídr se nebaví s
vlastními lidmi a sám na rozumy chodí k ODS. Že by tato strana nebyla schopna
vlastního názoru? Na druhé straně ale má stabilní voličskou základu, její
kandidátka je slušně zastoupená vlastními členy - 9 z 15. Je nutné s nimi na radnici
počítat. Upřímně bych této straně přál, aby se v ní prosadili ti noví, kteří se na
kandidátce objevili. Tato strana má historicky hodně velký potenciál, který
bohužel postupně rok od roku ztrácí, díky přístupu jejich funkcionářů, což je
škoda! Zůstává nám poslední hráč na obecní politické scéně - místní ČSSD. Co od
nich můžeme čekat? Mají největší zastoupení vlastních členů na kandidátce - 11 z
15 a působí v celku kompaktně. Mají své ambice a budou se chtít prosadit. Jejich
lídr sice nepatří k nejuznávanějším osobnostem v obci, ale podařilo se mu pro
začátek několik docela slušných kousků. Před nedávnem založil stranickou buňku
ČSSD v obci, soustředil kolem sebe tým lidí, kteří drží pohromadě a je o nich
slyšet. Jdou do voleb a na kandidátku si nemusí naptávat v takovém rozsahu jako
jiní. Zviditelnil obec u lidí, kteří mají v tomto státě vliv. O Vidči se mluví!
Vyprovokoval situaci, kdy se ve Vidči začali sjíždět ministři, hejtmani, poslanci a
přátelé z ODS zůstali v roli kulisáků a hráli druhé housle. Posadil na zadek místní
ODS, jejíž představitelka svou ješitností směruje obec do izolace. Zatím jim ale
chybí proměnit slova ve skutky. Jistota, že to dokážou, tu není. Ale na druhé straně
zatím k tomu neměli příležitost. Ve srovnání s ostatními stranami nic neztrácejí, ty
nejsou na tom o nic lépe. Místní ČSSD je asi v obci jedinou stranou, která může
účinně plnit funkci potřebné opozice a kontrolovat sešlost, která zřejmě vznikne po
volbách z ODS, KDU-ČSL a KSČM. Proč i KSČM? Podívejme se co dělají jejich
poslanci dnes - vypadá to na absenci vlastní myšlenky, na noty stojí v řadě u ODS,
pouze osobní zájmy, ztráta vlastní identity… . To vše je vodou na mlýn konkurenci
a ti to umí využít, proč by také ne, když se to nabízí. Poslední komentář mám k
volebnímu systému a k volební taktice. Ve volbách řada z nás dává své preferenční
hlasy jednotlivým kandidátům napříč všemi stranami Chceme podpořit ty nejlepší,
a tak je zakřížkujeme. Preferenčními hlasy podporujeme skutečně námi vybrané
kandidáty, ale současně podporujeme i jejich strany, za které oni kandidují. Tím
podporujeme jistou měrou kandidáty, o které nestojíme a nemáme v úmyslu je
volit. Pokud dáváme preferenční hlasy lidem, kteří jsou na nevolitelných místech,
a to jen proto, že je známe a chceme jim vyjádřit svou podporu, i když nás strana za
kterou kandidují vůbec neoslovuje, ve skutečnosti podporujeme pouze samotnou
stranu a její kandidáty na předních místech. Tím vyjde náš hlas zcela naprázdno a
plní úplně opačný účel. Je i teoretická varianta, že můžeme preferenčními hlasy z
předních míst vytlačit kandidáty (pokud o ně nestojíme), když podpoříme v
dostatečném počtu ty za nimi. Některé strany si své straníky a blízké proškolují v
taktice, jak mají volit, a proto mají nakonec větší úspěšnost, než jaká by se dala
předpokládat. Stojí za zvážení, jak hospodařit s preferenčními křížky, koho
chceme volit a koho ve skutečnosti volíme. Přeji naší obci dobrou volbu. A hlavně,
byť se tyto věci jeví vážné, ve skutečnosti nejde o život. Proto přidejme potřebnou
míru nadhledu a s úsměvem.
Vlastimil Dorotík, stále ještě člen zastupitelstva, Na Kutiskách 507, Vidče,
vlastimil.dorotik@ictbenefit.cz
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Vážení občané
Blíží se obecní volby do obecního zastupitelstva a někteří
z nás budou hodnotit svoji práci. Samozřejmě, že každý rychle
zapomene, co se mu nepovedlo nebo co zanedbal a bude
vyzdvihovat jen svoje úspěchy. Já nejsem vyjímkou, ale budu velmi
rád, pokud jsem někomu nemohl vyhovět, aby se nevzdal a pokusil
se svou pravdu opět prosadit.
Sociální komise pracovala jako vždy dobře, což je zásluha
především obětavých členek paní Smutkové, Vaculínové, Drdové a
Pernické, za což jim na tomto místě velmi děkuji. Na začátku
volebního období jsme poskytovali každé první pondělí v měsíci
rady ohledně sociálních záležitostí občanů, což asi jeden rok velká
část z Vás využívala. dále jsme průběžně přracovali na různých
problémech, které se v obci vyskytovaly a pomáhali je řešit.
Jelikož Vidče čeká ještě spousta práce v oblasti výstavby

obce a tím i vyřizování financí, rozhodl jsem se s některými spoluobčany
založit v obci MO ČSSD, přinést jiné pohledy a postupy při řešení
problémů, než má současné vedení obce. Samozřejmě i navázat kontakty
jak s našimi představiteli v krajském zastupitelstvu ve Zlíně (náměstek
hejtmana MVDr. S.Mišák, zastupitel Ing. J. Drozd ) tak i s našimi
nejvyššími stranickými představiteli, jak už dokázala návštěva Ing.
Zdeňka Škromacha i Ing. Miloše Zemana, za kterým jezdí na Vysočinu
představitelé skoro všech parlamentních stran (p. Kalousek, p. Tlustý)
Dovolte mi, vážení občané, abych popřál i já obci Vidče její
rozkvět, příjemné jednání s úředníky a lásku všem.
Chumchal Miroslav, předseda sociální komise, předseda MO ČSSD ve
Vidči

D D D D D D D D D DD D D D D D
STRUČNÉ HODNOCENÍ PRÁCE KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS A SPORT ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002 – 2006
Vážení a milí spoluobčané,
jelikož končí volební období 2002 – 2006, je třeba
bilancovat a též připomenout, že jsem byla Vámi zvolena do
zastupitelstva obce ne proto, abych tam jen seděla na schůzích či
kritizovala, ale abych pro obec něco konkrétního udělala. Při radě ZO
byla ustavena komise pro školství, mládež, volný čas a sport a bylo na
mně, abych si našla lidi, kteří by byli ochotni v ní pracovat.
Měla jsem zřejmě šťastnou ruku nebo nápad, když jsem
oslovila lidi s předpokladem, že se pustí do práce na „poli dosud
neoraném,“ a to na poli volného času. Mám na mysli smysluplné
využití volného času širokým spektrem občanů naší obce. Nejdříve
šlo o využití naší krásné tělocvičny všemi věkovými skupinami
občanů založením SPV, pak o akce, které se podařilo už ztradičnit a
také o podněty pro ZO, které se rovněž uskutečnily.
Nabízím proto jako předsedkyně zmiňované komise
stručnou rekapitulaci:
2003: Největším počinem bylo založení SPV s původním počtem 9
oddílů. Další akce komise: Dětský den, poznávací zájezd Jeseníky –
celkem 2.
Jiné činnosti: hra na hudební nástroj, divadelní kroužek,
dořešení opravy a kolaudace sauny.
2004: Propagací sportu mezi mládeží zvýšení počtu oddílů SPV
na 12. Další akce komise spolu s SPV: ZOH, Dětský den,
Výšlap okolo Vidče, 2 poznávací zájezdy – Králický Sněžník,
Tatralandia; Drakiáda, pochod broučků + kino, velký podíl
na organizaci 60. výročí založení TJ – výstava o historii sportu
ve Vidči + dvoudenní služba a Sborníku o historii sportu
ve Vidči, beseda o cestování pro ZŠ – celkem 10.
Jiné činnosti: oprava podlahy a osvětlení v tělocvičně, oddělení
prostoru baru a tělocvičny, sauna – namontování pákových
baterií a budování odpočívárny.
2005: Počet oddílů SPV se zvýšil na 13. Akce komise a SPV: ZOH,
DD, Výšlap, 3 poznávací zájezdy – Súlovské skaly, Orlické
hory, Tatralandia; 2 besedy pro veřejnost o cestování, Drakiáda,
pochod broučků + kino, celkem 10.
Další čin.: instalace informačních tabulí před OÚ, oprava budovy na
Sahaře včetně vylepšení haly pro stolní tenis a zavedení
cvičení, vylepšení sauny novými kamny a zvětšení prostoru.
2006: Současný počet oddílů SPV 17( cca 250 členů). Akce komise a
SPV, které zatím proběhly: ZOH, DD, Výšlap, neuskutečnil se
zájezd na jaře pro nezájem, 2 poznávací zájezdy východní
Čechy, Jeseníky; Drakiáda, proběhne pochod broučků + kino,
možná beseda v listopadu.
Jiné: nové osvětlení tělocvičny, odpočívárna v sauně; podíl na
akci svěcení symbolů obce – výstava Vidče ve fotografii +
celodenní služba.
Všichni, kdo mají zájem o práci komise a SPV, mají
možnost se pravidelně informovat na stránkách Videčského

zpravodaje, často též Rožnovského spektra či jiného regionálního tisku a
obrazově i ve skříňce u OÚ, která je pravidelně aktualizovaná. Všechny
následně jmenované těší zájem veřejnosti o pořádané akce, neboť nejsou
pořádány pro akce samé, ale pro občany. Velká účast je nejen vizitkou
zájmu, ale především dobře a důkladně promyšlené přípravy.
Komise pracovala ve složení: Viktorie Hajná, Alena
Petruželová, Alena Mičkalová, Jitka Macečková, Naděžda Jaskulová,
Simona Jurčová, Lenka Machulová, Petr Jurča a Zdeněk Křenek. Většina
akcí se uskutečňuje v součinnosti s SPV, neboť členové komise jsou z
velké míry zainteresovaní jako cvičitelé.
Všem vyjadřuji ohromné díky za nápady, pracovitost,
obětavost, spolehlivost a především nadšení s jakým se vrhli do práce.
Totéž platí i pro vedoucí jednotlivých oddílů SPV, kteří věnují svůj volný
čas sportovní činnosti se všemi věkovými kategoriemi občanů naší obce a
pro svou práci získali také odbornost cvičitele.
Jsou to: L.Machulová, S.Jurčová, J.Macečková, Z.Kozlová,
R.Fabiánová, J.Neradová, V.Hajná, A.Petruželová, H.Křenková,
L.Kristková, V.Smutek, A.Mikulenka, S.Kubiš, R.Volek, V.Dobeš,
P.Randýsek, R.Žitník.
Veliké poděkování patří i životním partnerům a rodinným
příslušníkům jmenovaných za jejich pochopení a toleranci práce pro
veřejnost zdarma, což je v dnešní době velmi vzácné.
Marcela Švajdová, předsedkyně komise

Květinářství ASTRA
Marta Plandorová, Zašová

oznamuje, že přijímá objednávky
na dušičkovou vazbu
Kytice - 6 květů
Kytice - 8 květů
Kytice - 12 květů

Kytice lesní malá - velká
Věnec lesní malý - velký
Věnec z květů malý - velký

Dále objednáváme věnečky thůjové, šiškové,
slaměnkové

Objednávky přijímá p. Volková v prodejně
Textil. Zde budou objednávky i vydávány.
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Videčskému „A“ družstvu se v podzimní části nedaří
Vážení čtenáři zpravodaje a fotbaloví příznivci,
protože zpravodaj není nafukovací, vybral jsem jako minule
jen některé komentáře k zápasům, ale dosavadní podzimní výsledky zde
u našich tří fotbalových družstev naleznete všechny:
1. Muži „A“ : So, 12.8.´06 / 16:30 hod Vidče - Vigantice
1 : 2 (0:2). Do nového ročníku 2006/2007 vstoupili muži na domácí
půdě prohrou. A to i přes to, že Vigantice dohrávaly zápas se 2
vyloučenými hráči. První branku vidělo velké množství přihlížejících
diváků ve 23.min, kdy byl faulován hostující Porubský domácím
P.Urbanem ve velkém vápně a nařízenou penaltu proměnil hostující
kapitán D.Bolcek. 0:1. Ve 30.min byl za tvrdý faul vyloučen hostující
hráč, který ovšem Viganticím nezpůsobil oslabení, jak by se dalo
očekávat. Minutu před koncem hosté ještě zvýšili své vedení. Přímý kop
D.Bolcka si do naší branky nešťastně srazil P.Pavelka. 0:2. Ve II.půli se
naši více zkoncentrovali a snažili se nepříznivý stav snížit, ale byly vidět
až příliš často nepřesné přihrávky a málo důrazné zakončení. Nutno
dodat, že ve své skvělé formě byl též hostující gólman. 75.minuta byla
osudná pro dalšího hráče hostů, který byl vyloučen za nesportovní
chování. V 82.min se pěkně trefil domácí V.Urban, nicméně mu ke gólu
tečí pomohl hostující Gálik. 1:2. Naši fotbalisté se silně snažili aspoň
vyrovnat a získat bod za remízu v posledních minutách utkání, nicméně
hosté - byť v devíti - vše udrželi a zaslouženě si s výhrou odvezli tři
body. Újezd – Vidče 0:0. Vidče – Lhota u Vsetína 1:1. Vlachovice –
Vidče 4:1. Vidče – Juřinka 2:2. Vidče – Nedašov 1:3 ( 0:2). Jakoby
muži áčka spali a spali dál. V podzimní sezóně nejenže zatím nevyhráli,
ale v sobotu podali proti Nedašovu nejhorší výkon podzimu. Možná
tomu bylo naopak, mladý a efektivně hrající celek hostů nám dal co
proto a zaslouženě. Hned od počátku nenastalo obvyklé oťukávání se
soupeřem, ale hosté vyrazili hned do útoku a bylo zřetelné, že se s
našimi viditelně kamarádit a jaksi se před nimi skrývat nebudou.
V 10.min nadvakrát vykryl střelu hostů R.Petružela, ale v 18.min uklidil
míč po centru hostující Novák přesně k zadní tyči. 0:1.
Výraznější šance měli snad L.Ondřej, který si míč ukopl
nechtě do autu a M.Kramoliš, jehož střelu musel brankář
hostů vyrážet těsně nad břevno. Ve 40.min utekl naší
obraně a lehce v ní prošel další z útočníků Nedašova a
našemu brankáři nedal šanci. 0:2. Ve II.půli zkusili štěstí
dobře hrající P.Drda, ale ani on, ani další nedokázali míč
protlačit za záda hostujícího gólmana. Očekávaná domácí
branka padla z hlavičky Vl.Urbana v 60.min, kdy se
zajiskřilo aspoň na remízu. 1:2. Vidče vystupňovalo tlak,
otevřelo střed a také obranu. Vytoužený vyrovnávací gól
v urputném závěrečném boji nepadl, M.Dobeš zahodil
trestuhodně minimálně 1 tutovku a po celý zápas byl
patrně nejslabším hráčem Vidče. Když běžela poslední
minuta prodloužení, obešel hostující hráč obranu a také
blafákem omámil R.Petruželu a pojistil na 1:3 pro hosty.

Domácí publikum oddechlo, když HLR odpískal konec. Zajímavostí je,
že ve družstvu Nedašova hrálo 7 hráčů s příjmením Novák. Valašská
Bystřice – Vidče 3:1. Vidče Hrachovec 0:3. V utkání byli vyloučeni 2
hráči, M.Kramoliš a D.Nerad, oba dostali podmíněné tresty na 2
soutěžní utkání s platností až do 4.dubna 2007. Poličná – Vidče 1 : 1.
V době uzávěrky byli hráči áčka v tabulce na posledním, 14.místě.
Chybí zejména výhry, protože se ztratilo mnoho bodů při remízách.
2. Muži „B“: Vidče – Lačnov 7:1, Branky – Vidče 3:1,
Vidče – Velká Lhota 1:6, Študlov – Vidče 2:7, Vidče – Juřinka „B“
2:2, Vidče – Janová „B“ 5:0, Jasenice – Vidče 0:1, Vidče – Růžďka
2:1 a Jablůnka „B“ – Vidče 1:1. Videčskému „béčku“ se dá těžko co
vytýkat, v tabulce bylo v době uzávěrky na 4.místě. Výsledky jsou
příjemné jak na pohled, tak i výkony rezervy áčka mnohdy předčívají
herní úroveň 1.A třídy, přestože muži „B“ působí „jen“ ve IV.třídě OP
mužů.
3. Žáci: Vidče – Juřinka 3:2, Valašský „B“ – Vidče 9:0,
Vidče – Choryně 1:1, Vidče – Ratiboř 7:2, Střítež – Vidče 0:1, Vidče
– Loučka 1:5. Ke dni uzávěrky byli naši nemenší fotbalisté v Okresní
soutěži starších žáků, skupině „B“ na 5.místě. Mimo to se žáci účastní
poháru starších žáků okresu Vsetín. Vidče v prvním kole remizovalo
doma s Choryní 1:1, na penalty však vyhrálo. Proto se naši zúčastnili
dalšího kola a uspěli jednoznačně: Zubří - Vidče 3:8. Díky výhře tak
postupují naši žáci do dalšího kola, které se bude hrát na jaře.
Vážení diváci, sezona zdaleka nekončí a i nadále Vás srdečně
zveme na všechny fotbalová utkání, přijďte podpořit naše fotbalisty a
dodat jim ještě více energie. S přibývajícím podzimem a zkracujícími se
dny se začátky utkání postupně posouvají o půl hodiny dříve, viz rozpis
v minulém čísle zpravodaje, ve fotbalové skřínce v centru naší obce a
též na internetových stránkách obce www.vidce.org – odkaz fotbal .
Mgr. Petr Liška
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