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Zpráva o činnosti obce Vidče za rok 2008
Obecní úřad (starostka, místostarosta,
matrikářka, účetní):
V oblasti samostatné působnosti (samospráva) plnil úřad
průběžně úkoly, které mu formou usnesení uložilo zastupitelstvo a rada
obce, plnění těchto úkolů se zpětně na jednáních obou orgánů obce
kontroluje. Pracovnice OÚ (matrika, účetní) na požádání pomáhaly
komisím i výborům v jejich činnosti.
V oblasti přenesené působnosti (státní správa)
Matrika - matriční události v roce 2008 (údaje k 31.12.2008 )
Počet obyvatel 1658.
- V roce 2008 se narodilo 14 dětí (2x bylo provedeno vítání občánků
-jaro, podzim), do obce se přistěhovalo 38 občanů, 28 se
odstěhovalo.
Zemřelo 16 občanů.
- Během roku bylo uzavřeno 11 sňatků, z tohoto počtu 2 v obřadní síni
našeho obecního úřadu. Dva sňatky byly uzavřeny v místním
kostele, ostatní mimo naši obec.
- Zlatou svatbu oslavily dva manželské páry - Marie a Karel Drdovi a
Růžena a Pavel Hutyrovi. Přejeme všem hodně spokojených
společných let.
- Od 1. 1. 2008 funguje na obecním úřadu CZECH POINT (Český
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Prostřednictvím
této služby bylo provedeno hned prvním rokem 37 výpisů z rejstříku
trestu.
- Za rok 2008 bylo na OÚ ověřeno 583 podpisů a listin. Bylo podáno
142 žádostí o občanský průkaz. V 7 případech se vyřizovalo
osvědčení o státním občanství ČR .
Stavební řízení
- V roce 2008 byla provedena kolaudace 8 nových RD, v současnosti
má naše obec 576 čísel popisných. Během roku proběhlo ve spolupráci
s odborem výstavby a ÚP Měst.úřadu Rožnov pod Radhoštěm celkem
50 stavebních řízení, náš OÚ vydal celkem 31 vyjádření k plánovaných
stavbám, podepsáno bylo 8 smluv týkajících se stavebního řízení
ohledně umístění inženýrských sítí.
- Další rozhodnutí byla vydána v rámci přenesené působnosti
starostkou obce.
Hospodaření obce
bylo kontrolními pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu
Zlínského kraje kontrolováno během roku dvakrát (únor, říjen). Při
těchto, ze zákona povinných kontrolách, nebyly v hospodaření naší
obce zjištěny nedostatky. Protokoly o kontrole jsou uloženy k
nahlédnutí na OÚ (u účetní obce). Kontrola hospodaření obce a vedení
pokladny je finančním výborem prováděno průběžně.
- Obec hospodařila podle schváleného rozpočtu na rok 2008 ve výši
18 821tis. Kč (plánované rozpočtové příjmy: 14 545 tis.Kč. , plánované
výdaje 18 821 tis. Kč. Schodek mezi příjmy a výdaji byl kryt zůstatkem
z roku 2007 ve výši 4 276 tis. Kč). Během roku bylo provedeno 5 změn
rozpočtu, ve většině v závislosti na příjmu finančních dotací na podané
projekty. O žádostech o finanční podporu na projekty obce v roce 2008
jsme vás průběžně informovali prostřednictvím našeho Zpravodaje.
Rok 2008 můžeme považovat za úspěšný, na všechny projekty, které
jsme podali, jsme získali finanční dotaci. (Projekt na opravu KD = nová
podlaha, dveře do sálu, okna, výměna světel, malování – dotace
Zlínský kraj ve výši 208 tis. Kč, vlastní prostředky asi 450 tis., projekt
Úprava zahrady - dotace MMR ve výši 157 tis. Kč, vlastní asi 120 tis.,
projekt opravy MŠ – dotace SFŽP ve výši 182 tis .Kč a dotace FS(fondy
EU) ve výši 3 094 tis. Kč, vlastní asi 3 000 tis.Kč.) Realizace
vyjmenovaných projektů výrazně zhodnotila majetek obce.
Z Regionálního operačního programu (ROP) jsme získali příslib
11 140 tis. Kč (stavba víceúčelového hřiště, začne v dubnu 2009) a

konečně na stavbu kanalizace pro Dobrovolný svazek obcí Vidče a
Střítež jsme v seznamu přijatých žádostí s částkou finanční podpory
ve výši 77% z požadované částky což odpovídá asi 163 540 tis. Kč ( dotace 85 % FS = Evropské fondy a 5% SFŽP).

Samospráva - orgány obce
Zastupitelstvo obce – během roku bylo uskutečněno 6 řádných
jednání ZO a 3 mimořádná jednání. Usnesení ZO jsou zveřejňována ve
Zpravodaji.
Rada obce – během roku celkem 20 schůzí rady, usnesení rady
obce jsou taktéž zveřejňována ve Zpravodaji..
Rozpočtové výdaje
akce:

- nejdůležitější provedené

Silnice, veřejná doprava: celkový výdaj asi 2 000 tis. Kč. Opraveny
komunikace v délce 1400m (povrch ABS, Videčské Paseky – druhá
etapa, dolní konec obce), opravena propadlá komunikace pod
obchodem „Fabián“, nově vybudovaná autobusová zastávka Křižan
Další žádané opravy budou realizovány pouze v případě havarijního
stavu, popř. tam, kde nepovede trasa kanalizace. Opravy cest jsou
plánovány po vybudování kanalizace.
Budovy v majetku obce: celkový výdaj asi 1 280 tis. Kč
Obecní úřad – vyměněna okna od východu, rekonstrukce KD – viz
výše, Budova Sahara – oprava vstupního schodiště a terasy
Předškolní zařízení : celkový výdaj asi 6 905 tis. Kč (z toho 6 mil.Kč
oprava budovy a 900 tis. náklady na provoz)
V částce oprav (projektu) je zahrnuto zateplení budovy MŠ , včetně
výměny všech oken a venkovních dveří, oprava teras, dešťových
svodů, dokumentace k uvedenému projektu).
Základní škola : celkový výdaj asi 1 828 tis. Kč (dotace na provoz
1420 tis. a změnou rozpočtu č. 5 přijatá dotace ve výši 409 tis. =
1. splátka úspěšného grantu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Částky na realizaci uvedeného grantu ZŠ budou poukazovány přes
rozpočet obce (zřizovatel školy) . Obec je povinna ihned je odeslat
na účet školy.
Infrastruktura obce: celkový výdaj asi 750 tis. Kč (zahrnuje opravy
veřejného osvětlení a výměnu veřejného rozhlasu za bezdrátový
systém – dolní konec obce po střed, tj. základní školu)
ZO rozhodlo na svém řádném zasedání v listopadu 2008 o prodeji
plynárenského zařízení (ročně jsme za pronájem dostávali 1 Kč),
částka za prodej byla stanovena na základě daných kritérií ( a to : výše
odběru plynu v obci, délce zařízení a jeho staří), dohodou na 7 100 tis.
Kč
Životní prostředí: celkový výdaj asi 1 700 tis. Kč (zahrnuje odvoz
domovního odpadu, likvidaci nebezpečného a velkoobjemového
odpadu, úpravu veřejného prostranství, výstavbu hřiště za hasičskou
zbrojnicí)
Dotace na kulturu a sport, JSDHO : celkový výdaj asi 972 tis. Kč
(kultura asi 260 tis., sport 600 tis. v této částce je započítána částka
za zpracování žádosti do ROPu na stavbu víceúčelového hřiště, hasiči
asi 112 tis. Kč)
Zastupitelstvo obce - celkový výdaj asi 1 490 tis. Kč,
Činnost místní správy - celkový výdaj asi 1 550 tis. Kč
Podrobné čerpání rozpočtu včetně závěrečného účtu obce za rok 2008
bude zveřejněno na úřední desce OÚ i v tomto Zpravodaji
po zpracování konečné účetní závěrky za rok 2008.
Klidný a úspěšný rok 2009
Štěpánka Mikulenková, starostka
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Další důležité informace pro občany

Do 27. února 2009 budou shromažďovány návrhy občanů
na řešení jimi navrhovaných ploch ke změně (na bydlení,
drobné podnikání, sportovní plochy aj.).
Poté budou návrhy na změnu projednány v zastupitelstvu a
postoupeny zpracovateli ÚP.
Případné dotazy můžete konzultovat na tel.č. 571655010,
571619643,571655011.
Tiskopis pro návrh změny je k dispozici na OÚ ve Vidči.

NOVÝ Územní plán Vidče:
V současné době má obec Vidče ukončenu první etapu
nového územního plánu (ÚP) – průzkumy a rozbory
zpracovanou ing.Arch. Stupkovou, Zlín.
Na základě této skutečnosti zastupitelstvo obce
schválilo pořízení nového ÚP a rozhodlo požádat Městský úřad
Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a ÚP, aby zajistil
pořízení nového ÚP Vidče.

USNESENÍ č. 42/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 16. prosince 2008
422/08 Rada obce Vidče schvaluje program schůze bez připomínek
423/08 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č.41/ 2008 ze dne 2. 12. 2008 přednesenou starostkou obce. Úkoly jsou
splněny
424/08 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro parcelu p. č. 1100/1“
uzavřenou mezi obcí Vidče a manžely Jaroslavem a Marií Dobešovými
Vidče 97, pro akci „Rozšíření sportovního areálu o víceúčelové hřiště Vidče“. V rámci výše uvedené akce má obec v úmyslu provést stavbu
propustku pod chodníkem a stavbu chodníku, zaústěného na místní
komunikaci a na části pozemku p. č. 1100/1 v obci a k. ú. Vidče.
Rada obce pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
425/08 Rada obce Vidče rozhodla zachovat pro 1. pololetí roku 2009
částku za pronájem nebytových prostor v majetku obce ve stejné výši
jako v roce 2008.
426/08 Rada obce Vidče schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené mezi obcí Vidče a panem Miloslavem Pavelkou Vidče 259,
pro pronájem budovy „Kina“ do 31. 12. 2009. Provoz kina (promítací
dny) bude upraven samostatnou přílohou k nájemní smlouvě.

427/08 Rada obce Vidče bere na vědomí přípravu realizace veřejné
zakázky „ Rozšíření sportovního areálu o víceúčelové hřiště - Vidče“
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Pro realizací úkolů vyplývajících z výše
uvedeného zákona byl zplnomocněn JUDr. Ladislav Renč-ELER,
Sulova 1248, Praha 5, k provedení zadavatelských činností v rozsahu
vymezeném mandátní smlouvou č. R-48/2008 schválenou radou obce
dne 14. 10. 2008 usnesením č. 38/2008, bod usnesení 391/08.
428/08 Rada obce Vidče projednala a schválila návrh plánu práce
rady obce pro rok 2009.
429/08 Rada obce Vidče projednala a schválila úpravu pracovní
doby v knihovně a na Obecním úřadě Vidče v době vánočních svátků.
430/08 Rada obce Vidče schválila žádost společnosti Lavasta s. r. o.
Ublo, o dílčí úpravu kanceláře v pronajatých prostorách v majetku obce
- pod tělocvičnou. Náklady na úpravu ponese žadatel.
431/08 Rada obce Vidče schválila žádost pana Davida Vičana Vidče
407, o pronájem předsálí KD Vidče (chodba a prostor bývalé prodejny
part. zboží) pro pořádání uzavřené soukromé akce dne 31. 12. 2008.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

USNESENÍ č. 43/2008 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 6. ledna 2009
432/09 Rada obce Vidče schvaluje program schůze bez připomínek
433/09 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č.42/ 2008 ze dne 16. 12. 2008 přednesenou starostkou obce. Úkoly
jsou splněny
434/09 Rada obce Vidče po předchozím projednání (42. schůze
rady) schvaluje realizaci veřejné zakázky s názvem „Rozšíření
sportovního areálu o víceúčelové hřiště – Vidče“(rozhodnutí zadavatele
o realizaci veřejné zakázky, seznam dodavatelů vyzvaných k podání
nabídky, zadávací dokumentaci k výše uvedené zakázce – viz příloha)
435/09 Rada obce Vidče schvaluje na základě usnesení zastupitelstva
obce č. 17/2008 – bod usnesení 216/2008 změnu č. 5 rozpočtu obce pro

rok 2008. Důvodem změny je a) příjem dotace z KÚ Zlínského kraje
(grant) – „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ ve výši 409 000,- Kč a
následný převod (výdaj) této částky 409 000,- Kč základní škole.
b) kap. 6171 „správa“ je snížena o 2 000,- Kč a následně převedena
na kap. 6115 „volby“ – volby do zastupitelstev kraje, kde byla částka
přečerpána.
436/09 Rada obce Vidče bere na vědomí žádost p. Tomáše Žáka
o kácení dřevin mimo les. Po projednání s příslušným orgánem ochrany
přírody, bude žadateli zasláno písemné rozhodnutí
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009
V sobotu 3. ledna 2009 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.
V obci koledovalo osm skupinek koledníků, kteří vybrali částku celkem

48.905,00 Kč
Tříkrálové sbírky:
r.2002
r.2003

33.959,50
34.069,-

r.2004
r.2005

32.253,41.599,50

DĚKUJEME

r.2006
r.2007
r.2008

40.062,50
46.691,50
48.282,-

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta
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Prosinec ve videčské škole
Předvánoční atmosféru ve škole už tradičně doplňují
práce dětí vystavené ve Vánoční galerii. Tentokrát proběhla
slavnostní vernisáž ve čtvrtek 4. prosince. Dvakrát ji tento den svým
vystoupením zahajovali naši deváťáci, a to dopoledne pro školáky a
odpoledne pro rodiče a veřejnost.
2. prosince přijela do školy H. Crhová, cvičitelka aerobiku
z Rožnova pod Radhoštěm, a společně s dětmi první až páté třídy
vedla netradiční hodiny tělocviku. O nerostech si tento den s panem
J. Novotným ze Zubří povídali žáci 3. – 6. třídy.
Těžkou situaci v době uzavřené „železné opony“ přiblížil
žákům film Swingtime, promítaný osmákům a deváťákům v rámci
projektu České televize.
9. prosince přijela do místní knihovny paní B. Zajícová
z rožnovské knihovny. Připravila a vedla zajímavé besedy o knihách
pro žáky ze 6., 1. a spojené 3. a 4. třídy.
Sportu se více věnovali i starší žáci. 10. prosince se chlapci
z 8. a 9. třídy zúčastnili okrskového kola ve florbalu v Dolní Bečvě.
17. prosince pak v rámci výuky tělesné výchovy sehrálo 24 žáků
ze 7. – 9. třídy Mikulášský turnaj ve volejbalu.
Nejvíce akcí však ovlivnily blížící se vánoční svátky. 10.
prosince navštívili rožnovské Valašské muzeum v přírodě šesťáci a
viděli program Vánoce na dědině. 16. prosince se všichni žáci školy
pobavili na koncertu skupiny Navalentym. 18. prosince děti
ze spojené 3. a 4. třídy předvedly své vánoční pásmo předškolákům
z mateřské školy a dětem z 1. třídy. Zajímavý byl i 19. prosinec,
poslední den školy před svátky. Jeho první část byla v režii
deváťáků. Připravili program v tělocvičně pro všechny děti.
Umožnili všem nejen poslech hudby, tanec, ale připravili zajímavou
soutěž o Miss a Missáka naší školy. Přihlásit se mohl každý a tady
jsou výsledky.
I. stupeň – MISS:
1. Eva Petruželová (5. třída)
2. Radka Jaskulová (2. třída)
3. Lucie Polášková (3. třída)
I. stupeň – MISSÁK:
1. D. Mazan (1. třída)
2. Petr Mičkal (5. třída)
3. Filip Pobořil (4. třída)
II. stupeň – MISS:
1. Klára Dobešová (8. třída)
2. Barbora Škařupová (6. třída)
3. Natálie Slámová (8. třída)
II. stupeň-MISSÁK:
1. Štěpán Bařina (7. třída)
2. Dušan Kramoliš (9. třída)
3. Daniel Martinát (8. třída)

a Evropského sociálního fondu. Úspěšně jsme prošli procesem
zpracování, předložení a schválení projektové žádosti. Projekt bude
realizován v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2011.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek zavádění
části školního vzdělávacího programu Škola pro život týkající se
přírodovědné oblasti a matematiky do praxe, tvorba metodických
materiálů a jejich ověření v praxi. Projekt podporuje zefektivnění,
zkvalitnění a zatraktivnění výuky a zavádění informačních a
komunikačních technologií do výuky. Odborná pracovna pro výuku
přírodovědných předmětů je zastaralá, a proto chceme nově umožnit
učitelům prezentovat výuku moderními metodami. Projekt je
především určen žákům druhého stupně, chceme motivovat žáky
k zájmu o přírodní vědy a matematiku a díky lepším znalostem je
vést k ochraně přírody. V první fázi vybudujeme odbornou učebnu
s technickým zázemím (interaktivní tabulí, dataprojektorem,
počítačem), ve druhé fázi budeme tvořit výukové materiály pro naše
žáky. Tyto materiály budou v souladu s cíli školního vzdělávacího
programu naší školy Škola základ života a budou
realizovány užitím zavedených multimediálních interaktivních
pomůcek a nových metod práce. Součástí projektu je i podpora
učitelů při jejich vzdělávání.
Na realizaci programu se bude podílet devět pracovníků
školy. Celková částka, kterou máme na realizaci projektu
k
dispozici je 2 041 441,- Kč.

Kluci a holky z devítky všechny pobavili, Eliška Fuksová
s pomocí Dušana Kramoliše vše výborně konferovala, zkrátka se jim
program vydařil a líbil se, stejně jako jejich mikulášské obcházení.
Jaromíra Pečalková

Projekt „Zavádění nových vyučovacích metod
a využití ICT“ na Základní škole Vidče, okres
Vsetín

Eva Mandulová, koordinátor projektu

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó...
V lednu oslavili svá
životní jubilea
tito naši spoluobčané:
90 let
75 let
70 let
70 let
60 let

Jaroslav Mikulenka
Kateřina Stodůlková
Božena Jurčová
Ladislav Krištof
Josef Mičkal

Všem jubilantům do dalších let
ze srdce přejeme pevné zdraví,
mnoho lásky a životní pohody.
OÚ Vidče

Od 1. ledna 2009 bude na naší škole realizován grantový
projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality
ve vzdělávání ve Zlínském kraji Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR

Vážení spoluobčané,

Kulturní komise Rady obce pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL
Který se koná v sobotu 28. února ve 14.00 hodin
v kulturním domě ve Vidči.

vstupné dobrovolné

bohatá tombola

Těšíme se na Vaši účast

občerstvení zajištěno

obracíme se na Vás s prosbou
o vyrobení, případně zakoupení malého
dárečku. Potřebujeme je pro masky,
do tomboly, pro vítěze soutěží a her. Bez
pomoci dobrých a ochotných lidí
karneval neuděláme.
Příspěvky (dárečky) můžete donést
do knihovny, nebo Janě Petruželové, Pavle
Mlnaříkové, Zdeňce Holišové, Majce
Přibylové či Janě Paulové.
Za Vaši pomoc děkují pořadatelé.
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Usnesení č.17/2008 ze zasedání ZO Vidče
dne 9.12.2008
211/2008 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 17. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení
Dagmar Karasová, Ing. Vladimír Nerád , ověřovatele zápisu Petra
Jurču, Ing. Karla Malíka. Zapisovatelkou byla určena Ludmila
Ondřejová
212/2008 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č.16/2008 z řádného zasedání ZO dne 11.11.1008 přednesenou
starostkou obce.
213/2008 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 16. – 17. řádným zasedáním přednesenou ústně členy rady
obce.
214/2008 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu předsedy
kontrolního výboru a ústní i písemnou zprávu předsedy finančního
výboru.
215/2008 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce
za 1.- 11.měsíc roku 2008 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
územně samosprávných celků a DSO, sestavený k 30.11.2008 bez
připomínek.
216/2008 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v jeho platném znění, pověřuje radu obce provést
rozpočtové opatření (případnou rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu
pro rok 2008) vyvolanou zapojením účelově přijatých dotací,
příspěvků a odvodů za rok 2008 a informovat o provedených
změnách ZO na jeho nejbližším jednání.
217/2008 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
rozpočet na rok 2009. Rozpočet je schválen jako nevyrovnaný,
schodek mezi příjmy a výdaji bude kryt kladným zůstatkem z roku
2008.

4.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje „Plán financování obnovy
vodovodů“ – dle důvodové zprávy „Plán financování obnovy
vodohospodářského majetku- Vidče, září 2008“.
220/2008ZO Vidče dle § 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje kupní smlouvu
uzavřenou mezi obcí Vidče (prodávající) a p. Vladimírem Křenkem,
Vidče č. 13 (kupující), na základě které obec Vidče prodává a p. Vl.
Křenek kupuje z majetku obce do svého vlastnictví pozemek p. č. 64
(ost. plocha) o výměře 53 m2 a část pozemku p. č. 2775/4 (ost.
komunikace) dle geom. plánu č. 938-233/2008 ze dne 3. 10. 2008
o výměře 30 m2 za dohodnutou cenu 2 260,- Kč a pověřuje starostku
obce smlouvu podepsat .
221/2008 ZO Vidče dle § 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje kupní smlouvu
uzavřenou mezi obcí Vidče (prodávající) a manžely Annou a
Rostislavem Kovářovými Vidče č. 436 (kupující), na základě které
obec Vidče prodává a manželé Anna a Rostislav Kovářovi kupují
do svého SJM parcely p. č. 1099/13 (orná půda) o výměře 93 m2
- oddělená z původní parcely p. č. 1099/2 geometrickým plánem
č. 964-216/2008 ze dne 25. 9. 2008 a parcelu p. č. 1083/14 (ost.
komunikace) o výměře 248 m2, za dohodnutou cenu 13 640,- Kč a
pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
222/208 ZO Vidče neschvaluje žádost Pavla Randýska Vidče,
týkající se prodeje parcely p. č. 1063/1 v majetku obce (bývalý
školní pozemek).
223/2008 ZO Vidče v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona a dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění jmenuje do Školské rady při Základní škole
Vidče, okres Vsetín jako zástupce zřizovatele za odstupující
ředitelku MŠ A. Petruželovou místostarostu obce Ing. Dalibora
Kubiše.
224/2008 Vidče žádá Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor
výstavby a ÚP, aby zajistil pořízení nového územního plánu Vidče
zároveň ukládá pověřenému zastupiteli obce, aby objednal jeho
pořízení.

218/2008 ZO Vidče v souladu s § 85 písm a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, schvaluje záměr koupě pozemků p. č.
st. 3567 (pozemek pod vodojemem na „Křižnicích“) a pozemku p.č.
741/2 (ost. plocha – okolní parcela u vodojemu) v k. ú. Rožnov pod
Radhoštěm, oba v majetku Lesů ČR, s. p. se sídlem Hradec Králové
do majetku obce Vidče. ZO pověřuje starostku obce jednáním se
zástupci Lesů ČR, s.p.v této záležitosti a přípravou návrhu kupní
smlouvy .

225/2008 ZO Vidče schvaluje Smlouvu o partnerství k projektu
„Rozšíření sportovního areálu o víceúčelové hřiště – Vidče“ mezi
realizátorem projektu, kterým je obec Vidče a partnery projektu -1.
partnerem Základní školou Vidče, okres Vsetín, 2. partnerem
Tělovýchovnou jednotou Vidče. ZO pověřuje starostku obce
smlouvy s jednotlivými partnery podepsat.

219/2008 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb.

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

Spolupráce Mateřské školy
se Základní školou
V rámci spolupráce byly děti z předškolního
oddělení pozvány třídní učitelkou spojené 3. a 4. třídy
ZŠ na vánoční pásmo “Paní Zima”. Pro děti to byl
zážitek. Ani nedutaly, když se paní Zima, tvárněná
Sárou Večerkovou, objevila. Také ostatní děti
překvapily svým výrazným přednesem básní a písní,
které doprovodily na Orfovy nástroje. Na klavír hrála
paní učitelka Hauserová. Jsme rádi, že takováto setkání
malých a větších kamarádů máme.
I nyní, v měsíci lednu jsme pozváni
na společný výlet s 1. a 2. třídou na Pustevny. Co nás
čeká?
Ledové sochy, dovádění na sněhu, jízda na
lopatkách. Krásné prostředí zasněžené přírody
Valašska. Tose dětem bude líbit. Děkujeme za tyto
společné akce.
Za MŠ Irena Šmejkalová
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Zpráva oddílu stolního tenisu

Oddíl má v letošní sezóně v činnosti dvě družstva
dospělých a žáky a žákyně.
“A” družstvo hraje v letošní sezoně po loňském postupu
z krajské soutěže II. třídy krajský přebor I. třídy. Před sezónou si
družstvo moc velké ambice nedělalo, ale po odehrání první poloviny
soutěže, t.j. po odehrání 11 kol, jsme s bilancí 2 výher, 3 remíz a
6 porážek na výborném 9 místě. Závěr tabulky je, ale velmi
vyrovnaný, neboť rozdíl mezi posledním Rožnovem a ostatními
celky je velmi malý.
12. Rožnov p. R. - 15 bodů, 11. Vsetín - 16 bodů, 10. Holešov
17 bodů, 9. Vidče 18 bodů, 8. Uherský Brod 19 bodů, 7. Fryšták
19 bodů. Jelikož z této soutěže padají dvě družstva, tak boj o
záchranu bude ve 2. polovině soutěže velmi těžký.
Úspěšnost jednotlivých hráčů po 1. polovině soutěže:
Vaculín Libor - 23 výher 21 porážek - 53%, Šubčík
Leopold - 18 výher 24 porážek - 43%, Brzokoupil Jiří - 16 výher 23
porážek - 41%, Mikulenka Zdeněk - 13 výher 21 porážek - 38%.
Ještě bych chtěl vyzdvihnout ve čtyřhře dvojici Brzokoupil - Šubčík,
která z 11 zápasů dokázala 8x zvítězit.
“B” družstvo hraje v letošní sezóně regionální přebor.
Po loňské sezóně, kdy družstvu chyběl k postupu jediný bod,
vstupovalo do letošní sezóny s cílem pokusit se o reparát. Po 1.
polovině soutěže je, ale “B” družstvo s bilancí 7 vítězství a 2 proher
až na 3. místě. Družstvo prohrálo s 1. Rožnovem “D” 8:10 a s 2.
Karolinkou 7:11. Všichni věříme, že hráči ve 2. polovině soutěže
zaútočí alespoň na druhé místo, které by za určitých okolností mohlo
znamenat postup.
Úspěšnost hráčů:
na 2. místě Knebl R. - 86%, na 5. místě Vaculín Jar. - 80%,
dále Mičkal Ivan - 72%, Kubját 65%, Kubiš Stanislav - 64% a Kubiš
Jiří 43%.
Žáci a žákyně se jako každoročně zúčastňují 1x měsíčně
bodovacích turnajů, které probíhají na Vsetíně. Po 4 odehraných
turnajích je v kategorii mladších žáků Kubját Jan na 9. místě a Fabián
Radek na 11. místě. V kategorii starších žáků je na tom z našich hráčů
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nejlépe Frňka Lukáš na 12. místě, Frňková Nikola na 22. místě a Lacinová
Kristýna na 26 místě. Jelikož se těchto turnajů zúčastňuje až 40 hráčů, jsou
tato umístění velmi dobrá.
Na sklonku roku 2008 se konal tradiční vánoční turnaj
o přeborníka oddílu v kategorii: registrovaní - neregistrovaní - žáci a
žákyně. V kategorii registrovaných zvítězil Vaculín Libor, na 2. místě se
umístil Mikulenka Zdenek a na 3. místě Šubčík Leoš. Ve vloženém turnaji
čtyřher zvítězila dvojice Knébl - Kubiš St. před dvojicí Brzokoupil Bernausser Dušan.
Pořadí v kategorii žáků:1. Fuksa Lukáš, 2. Frňka Lukáš, 3. Cáb Ondřej
Pořadí v kategorii žákyň:1. Frňková Nikola, 2. Lacinová Kristýna,
3. Fuksová Eliška.
Pořadí v kategorii neregistrovaných hráčů, kterých se zúčastnilo celkem
35, z toho 25 mužů a 10 žen.
Pořadí ženy: 1. Kolíbalová Dana, 2. Zemanová Věra, 3. Macečková Jitka
Pořadí muži: 1. Mičkal Radek, 2. Fuksa Václav, 3. Cáb Radim.
Dne 3. ledna 2009 se zúčastnili někteří hráči našeho oddílu
okresního přeboru jednotlivců, který proběhl ve Vsetíně. Velkého úspěchu
dosáhla ve čtyřhře dvojice Vaculín L. - Brzokoupil J., která obsadila
celkové 3. místo a od postupu do finále ji dělily v páté - rozhodující - sadě
pouhé 2 míčky. V jednotlivcích se nejlépe umístil Brzokoupil J., který
obsadil 5. - 8. místo.
Jelikož naše herna prošla v měsících září až prosinec 2008
některými dílčími úpravami, chtěl bych poděkovat Vlasťovi Dobšovi a
Ríšovi Volkovi za obložení topení, Jirkovi Macečkovi za úpravu
stávajícího osvětlení, oddílu SPV v čele s Marcelou Švajdovou za finanční
dar na zakoupení stolnětenisových ohrádek za účelem oddělení
jednotlivých stolů a v neposlední řadě obecnímu úřadu Vidče za poskytnutí
financí na obnovu nátěru podlahy herny protiskluzovým lakem.
Závěrem bych chtěl popřát všem členům a příznivcům oddílu
stolního tenisu do nového roku 2009 pevné zdraví a mnoho osbních,
pracovních a sportovních úspěchů.
Předseda oddílu stolního tenisu Libor Vaculín

Opravy v kostele
Zdravím v novém roce všechny občany Vidče a podávám
informaci o opravách v kostele. V loňském roce jsme měli farní
kostel tři měsíce uzavřený, neboť probíhala celková výměna
elektroinstalace. V průběhu oprav byl podán některými farníky
návrh, že by bylo vhodné zrovna vymalovat. Na to ale už nebylo
finančních prostředků ani vhodná doba, neboť na podzim už byli
řemeslníci vytížení a chladnější počasí zpomalovalo vysychání
omítek i nátěrů. Proto došlo jen k vymalování presbytáře (přední
nižší části kostela), aby se nemuselo opět pohybovat s bočními oltáři,

neboť jim přesouvání moc neprospívá. Jak jsme zjistili, nesehnali bychom
ani tolik lešení, abychom mohli vyplnit celý prostor. Výhodou je, že určité
množství lešení můžeme zajistit zdarma.
Opravy v kostele v loňském roce stály 418.622,- Kč. Malování
zatím zaplaceno není, neboť firma byla ochotná počkat. Ještě na jaře a v létě
bylo nutné provést částečné opravy elektroinstalace na faře, opravu
pomníku na kněžském hrobě a některé další drobnosti, které vyšly na
57.758,- Kč. Běžné režijní výdaje činily 49.443,- Kč. Abychom to vše
uhradili, museli jsme si půjčit od farnosti Zubří 50.000,- Kč.
Upřímně děkuji Obci Vidče
za příspěvek 40.000,- Kč a za půjčení
sálu na bohoslužby. Také patří
poděkování elektrikáři Romanu
Smětákovi, firmě Mézl-Janíček, panu
Chovancovi a jeho partě lešenářů, firmě
Atlas Jiřího Mička i dobrovolníkům
z farnosti a těm, co pomohli s dopravou
lešení. Bylo složitější skloubit tyto práce
dohromady, ne vše vyšlo ideálně, ale
díky všem se to zvládlo. Výmalbu
kostela bych rád provedl v květnu a
začátkem června, kdy ještě řemeslníci
nemají takový nápor práce. První svaté
přijímání i pouť už by tak mohly být
v čistém a hezkém prostředí.
Bude také záležet na penězích.
Malování s pomocnými pracemi by mělo
stát přibližně 200.000,- Kč, režijní
náklady opět asi 50.000,- Kč a
momentálně máme dluh dalších 50.000,Kč. Proto prosím všechny o finanční
pomoc, abychom mohli dát kostel
do pořádku a mohli tak být v naší obci
hrdi na tento stavební skvost.
Karel Janečka, farář
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Zpráva komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV za prosinec 2008
V minulém čísle Videčského zpravodaje jsem nastínila
program práce komise a SPV na rok 2009. Dnes chci informovat
o poslední akci roku 2008. Byl to už třetí ročník turnaje
neregistrovaných stolních tenistů, který se uskutečnil v neděli
28.prosince.
Už od časného mrazivého rána se scházeli na Sahaře stolní
tenisté. Turnaj začínal účastí žáků, jejichž zápasy předcházely
dospělé. V letošním roce se zúčastnilo o něco méně žáků než loni.
Zřejmě to způsobila velká zima a také nemocnost, ale ti, co si přišli
zahrát, nelitovali, neboť zápasy měly velmi slušnou úroveň. Ve Vidči
jsme uvítali i účast žáků ze Zubří a Valašské Bystřice. Vítězství však
patřilo domácímu hráči Lukáši Fuksovi. Na dalších místech
na pomyslné bedně stáli Lukáš Frňka a Ondřej Cáb. Z dívek byla
nejlepší Nikola Frňková, druhá Kristýna Lacinová a třetí Eliška
Fuksová. Všichni hráči byli odměněni věcnými cenami a vítězové
diplomy.
V devět hodin začínala prezentace dospělých. Sešlo se
především hodně mužů, z nichž někteří svou účast vzdali, když
zjistili, kolik hráčů se sešlo a spočítali svoje šance. To však neměli
dělat, protože zamotali hlavu pořadatelům pro počty hráčů
v jednotlivých skupinách. Nakonec tedy bylo pět skupin po pěti
účastnících, čili se zaregistrovalo 25 mužů. Žen se sešlo u prezentace
letos pouze deset. Některé pravidelné účastnice byly nemocné a jiné
daly přednost krásnému zimnímu počasí a svým rodinám.
Vyřazovací zápasy probíhaly na třech stolech a byly
bedlivě pozorovány vzájemnými soupeři jednotlivých skupin. Z pěti
skupin mužů postoupilo dále deset mužů a ze dvou skupin žen si
zahrálo další zápasy šest žen. Hrálo se v úžasné pohodě a nikoho

příliš netrápily ani případné prohry. K celkové pohodové atmosféře
přispělo tradičně chutné občerstvení obstarané pořadateli a také donesené
samotnými účastníky.
Turnaj vyvrcholil zápasy o konečné pořadí v jednotlivých
kategoriích. Hráči byli povzbuzování také diváky, kteří dorazili na Saharu
z rodinných procházek v odpoledních hodinách. „Palmu vítězství“
v ženách si odnesla nejúspěšnější hráčka celého turnaje Dana Kolíbalová,
na druhém místě skončila nestorka Věra Zemanová a třetí příčku obsadila
Jitka Macečková.
V mužích tentokrát zvítězil „nový muž“ Radek Mičkal, který
nenašel přemožitele. Na druhém stupínku skončil Václav Fuksa a třetí
místo obsadil dosud nejúspěšnější hráč turnaje amatérů Radim Cáb.
Vítězové byli odměněni diplomy a dobrým mokem. Kromě těchto diplomů
byly uděleny i diplomy a ceny netradiční, tj. hráčům, kteří sice nezvítězili,
ale bylo třeba ocenit jejich snahu a vůli obstát v turnaji co nejlépe.
K takovým patřila i nejstarší, ale neúnavná a vytrvalá hráčka paní Anka
Kubišová a nejstarší muž Jiří Švajda. V podstatě si v neděli na Sahaře
zahráli amatérští hráči ve věku od 10 do 71 let.
Za uspořádání turnaje zaslouží absolutorium pořadatelé. Jsou to
trenéři mladých tenistů SPV a aktivní hráči družstva B dospělých stolních
tenistů František Kubját a Stanislav Kubiš ml. a jejich neúnavný kolega,
taktéž aktivní hráč, Jiří Brzokoupil.
Pokud si čtenáři přečetli plán práce vědí, že v případě
dostatečného množství sněhu počítáme s uspořádáním IV. zimní
olympiády. Mládeži, už trénujte!!!!!!
Marcela Švajdová

Prestižní zimní turnaj mužů, kterého se účastní i TJ Vidče, odstartoval 16.ledna 2009
Milí čtenáři, rok se s rokem sešel a opět je v rámci přípravy na jarní část sezony 2008/2009 před našimi fotbalisty zimní turnaj
na umělé trávě, s umělým výkonným kvalitním osvětlením a perfektním zázemím – to vše na stadionu TJ Valašské Meziříčí.
Níže Vám přináším rozpis turnaje, zároveň však upozorňujeme, že po dohodě oddílů s pořadatelem turnaje nebo kvůli
extrémním povětrnostním podmínkám může dojít k přesunu zápasů.
SKUPINY TURNAJE A TÝMY
Skupina “A”
Hrachovec
TJ Juřinka
Poličná
TJ Val.Meziříčí “B”
Sokol Kateřinice
Opatovice
FC Lhota u Vsetína
Vidče
Zubří

Skupina “B”
Jablůnka
Zašová
Val. Polanka
Tatran Janová
Hustopeče
Sokol Loučka
Sokol Podlesí
Val. Bystřice
Prlov

Skupina “C”
Leskovec
Bělotín
Branka
Černotín
Police
Halenkov
Val. Mez. jun
Střítež
Podlesí dorost

Rozlosování TJ Vidče
Datum
16.1. (Pá)
30.1. (Pá)
06.2. (Pá)
13.2. (Pá)
20.2. (Pá)
27.2. (Pá)
06.3. (Pá)
13.3. (Pá)

čas
20:00
18:00
18:00
20:00
20:00
18:00
20:00
20:00

Domácí
FC Lhota u Vsetína
Vidče
Opatovice
Sokol Kateřinice
Vidče
Vidče
Hrachovec
TJ Juřinka

Hosté
Vidče
Zubří
Vidče
Vidče
TJ Val. Meziříčí “B”
Poličná
Vidče
Vidče
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