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USNESENÍ č. 19/2009 ze zasedání ZO Vidče konaného dne 23. dubna 2009
245/2009 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje program
19. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení p.Dagmar
Karasová, Ing. Vladimír Nerád, ověřovatele zápisu p. Janu Petruželovou,
p.Renátu Fabiánovou Zapisovatelkou byla určena p.Ludmila Ondřejová
246/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č.18/2009
z řádného zasedání ZO dne 12. 2. 2009 přednesenou starostkou obce.
247/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce mezi
18. – 19. řádným zasedáním přednesenou ústně členy rady obce.
248/2009 ZO Vidče bere na vědomí písemnou zprávu předsedy
finančního výboru Ing. Karla Malíka o provedené kontrole pokladny obce –
inventuře pokladní hotovosti a stavu poštovních cenin.
249/2009 ZO Vidče bere na vědomí písemnou „Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vidče za rok 2008 č. 262/2008/KŘ.
Kontrola hospodaření byla provedena Odborem kanceláře ředitele
Krajského úřadu Zlín – oddělení odboru kontroly.
250/2009 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v jeho platném znění, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění schvaluje bez výhrad
celoroční hospodaření obce za rok 2008.
251/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce za 1. 3. měsíc roku 2009 dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO
sestavený k 31. 3. 2009, bez připomínek.
252/2009 ZO Vidče dle § 84 odst 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu č. 1 rozpočtu na
rok 2009 dle přílohy.
253/2009 ZO Vidče bere na vědomí písemnou zprávu o likvidaci majetku
obce, který byl vyřazen při inventarizaci majetku obce za rok 2008.

p. č. 1083/11 a části parcel p. č. 1099/9 a p. č. 1099/8
258/2009 - schvaluje zveřejnění záměru směny a prodeje pozemku
v majetku obce - parcely p. č. 1594/2 (zahrada) , p. č. 1594/3(ost.plocha) a
st. 387 (zastavěná plocha a nádvoří) a pověřuje starostku obce výše uvedené
záměry prodeje zveřejnit na úřední desce OÚ.
259/2009 ZO Vidče schvaluje Zadávací podmínky pro nadlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v otevřeném řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s názvem „Odkanalizování
obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“
260/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o průběhu pořizování změny
č. 8 územního plánu sídelního útvaru Vidče, podanou místostarostou obce
261/2009 ZO Vidče schvaluje rozšíření nového územního plánu o další
navrhované plochy, a to o pozemky:
- pozemek p. č. 257/2 – změna na plochu k podnikání
- pozemek p. č. 849/2- změna na plochu k bydlení
- pozemek p. č. 824/1- změna na plochu k bydlení
- pozemek p. č. 1944/1 - změna na plochu k bydlení
- pozemky p. č. 430/1, 430/3, 433 (PK), 430/1 (PK), 427/1 (PK) - změna
na plochu k bydlení
Pověřuje místostarostu obce projednat a zapracovat tyto změny
do připravovaného nového územního plánu s Městským úřadem Rožnov
pod Radhoštěm- odborem výstavby a územního plánování a
262/2009 ZO Vidče deleguje dle § 84 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jako zástupce obce na jednání
valné hromady VaK a. s. Vsetín dne 4. 6. 2009 starostku obce Vidče a jako
náhradníka místostarostu obce
263/2009 ZO Vidče projednalo možnost navýšení koeficientu pro daň
z nemovitostí v obci Vidče s platností od roku 2010. Po posouzení tohoto
záměru finančním výborem, rozhodne v této záležitosti zastupitelstvo obce
na příštím řádném zasedání v červnu tohoto roku.

254/2009 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informace o průběhu
přípravy odkupu nemovitostí z vlastnictví Vičana Oldřicha Vidče,
264/2009 ZO Vidče schválilo termín příštího řádného zasedání na čtvrtek
Hlucháňové Zdeňky Rožnov pod Radhoštěm, Aleny Perica Zagreb,
18. června 2009.
do majetku obce Vidče. V souladu s § 85 odst a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v jeho platném znění, schvaluje uzavřít kupní smlouvu mezi
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Ing.Dalibor Kubiš
p. Vičanem Oldřichem Vidče 98, p. Hlucháňovou Zdeňkou Rožnov pod
starostka
místostarosta
Radhoštěm 5. května 1555, p.Alenou Perica, Velika Mlaka ,Zagreb (dále
jen prodávající) a obcí Vidče (dále kupující),
na základě které prodávající prodávají
pozemky v lokalitě „u hřbitova“o výměře cca
732 m2 a v lokalitě „Ve Spině“ o výměře cca 10
500 m2, vše v k. ú. Vidče,
za dohodnutou
cenu 14 Kč/m2. Po doplnění údajů z platného a
schváleného geometrického plánu, ve kterém
budou výměry prodávaných pozemků
upřesněny, zastupitelstvo obce pověřuje
– délky 1m
starostku obce smlouvu podepsat.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

ŠTÍPANÉ LISTNATÉ
TVRDÉ
cena 990,- Kč za 1 prostorový metr

255/2009 ZO Vidče v souladu s § 39 ods.1 a
§ 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho
platném znění:
- schvaluje zveřejnění záměru prodeje části
pozemku v majetku obce - parcely p. č. 86
(ost.plocha, komunikace)
256/2009 - schvaluje zveřejnění záměru
prodeje části pozemku v majetku obce –
parcely p. č. 2803 (PK)
257/2009 - schvaluje zveřejnění záměru
prodeje pozemku v majetku obce - parcely

cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit

ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ – délky 30, 35, 40cm
(jiné délky možno dohodnout)
cena 1 150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr
doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm
Kontakt: Dřevosklad Zubří tel. 603 802 081
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Informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport a SPV za duben 2009
SPV i komise pracuje sice celoročně, ale s akcemi pro širokou
veřejnost začínáme obvykle v dubnu. Letošní Rej čarodějnic jsme
očekávali s nadějí na krásné počasí, protože ono skutečně bylo, ale jen
do 30. dubna 14. hodiny. Pak začala bouřka, o které jsme si my
organizátoři mysleli, že rychle přejde a bude dobře. Tato naděje se
vyplnila jen na 60%.
Po bouřce se udělalo opět pěkně, takže všechno se stačilo v
klidu nachystat a nazdobená Sahara očekávala čarodějnice i jejich
doprovod. A že těch lidí přišlo! Ani jsme nedoufali v tak hojnou účast a
to ještě někteří nedorazili, protože si mysleli, že celý večer proprší.
Podle odhadů všeznalých, bylo na Sahaře kolem 19. hodiny asi 400 lidí,
což nás potěšilo, ale málem ztrhalo obsluhu bufetu, která se už víc otáčet
nemohla a také kuchaře, připravujícího výborné steaky.
Celý program byl připraven především pro děti, ale ani na
starší jsme nezapomněli. Nejdříve se všechny malé čarodějnice musely
zaregistrovat, tj. získaly čarodějnické jméno a čaropisem se musely
podepsat. Teprve potom začala zkouška znalosti pohádky O perníkové
chaloupce. Pravda, některé čarodějnice znaly lépe Haryho Pottera, ale
nakonec si povzpomínaly na českou klasiku. Ono jim ani nic jiného
nezbylo, poněvadž na konci cesty pohádkou stála perníková chaloupka,
hlídaná nevrlým vousatým dědkem i divokou čarodějnicí, která se
pořádně oháněla koštětem. A nebyla to chaloupka ledajaká, protože byla
opravdu pokrytá perníkem! Měla okýnka i se záclonkami, pod okny
truhlíky s živými květinami, na střeše satelit a z komína se skutečně
kouřilo.
Čím více se děti blížily na své cestě pohádkou k chaloupce,
tím se zvyšovala jejich chuť na krásné perníky, ale především obavy, že
z temné oblohy začnou padat tragače a cíl bude v nedohlednu. Nakonec
počasí vydrželo, Kanimůra s děcky kouzlila a kouzlila a až všichni
kouzlo uměli, uspali jím dědka i babku, hlídající chaloupku. Pak snad
během několika vteřin nezbyl na chaloupce jediný perníček! Na malé
čarodějnice čekala ještě omalovánka a bublifuk a to už byl pro ně dočista
konec téměř dvouhodinového snažení. Ne tak pro velké čarodějnice a
diváky. Kdo měl odvahu, byl vtažen na lopatě do chaloupky a tam byl po
zásluze odměněn, což se setkalo s velkým ohlasem.
Dalším bodem programu bylo zapálení vatry i s čarodějnicí.
To se i přes slabý déšť povedlo na jedničku, poněvadž vrhač plamene
předvedl ukázkovou show a vatra vzplála déšť nedéšť. Jen ten rej se
jaksi neuskutečnil, poněvadž déšť přidával na síle a lidé se schovávali,

Žebřiňák – divadelní festival
Ve dnech 15.-16. dubna 2009 pod záštitou NIPOSARATMA Praha pořádalo občanské sdružení Několikaspřeží a ZUŠ
Uherské Hradiště ve Starém Městě další ročník divadelního festivalu
Žebřiňák, jehož součástí byla soutěžní přehlídka dětských
divadelních a loutkařských souborů Dětská scéna 2009 (krajské
kolo). Hlavním cílem této akce je inspirace, výměna zkušeností,
setkání souborů (19 divadelních souborů).
I děti z naší ZŠ (Kozlová K., Pernická K., Polášková
L., Večerková S., Večerková E., Němcová M., Heryán J., Sehnalová
L., Vičanová T., Mičkalová A., Fabiánová I., Jurčová I.) se této
přehlídky se svým literárním pásmem Vítání jara zúčastnily. Hlavní
roli Jarní vílu ztvárnila A. Mičkalová ze 4. ročníku.
Laťka vystupujících souborů byla vysoká a
do celostátního kola mohli postoupit jen ti nejlepší. Přestože náš
soubor Maretka mezi nimi nebyl, dětem určitě zůstane vzpomínka
na slunečný 15.duben, kdy si mohly poměřit síly nejen s ostatními
soubory, ale především každý sám se sebou. A není to opravdu vůbec
snadné vystoupit před publikem na prknech, která znamenají svět.
Chtěla bych děti pochválit za jejich snahu, zodpovědnost, aktivitu při
nácviku tohoto pásma.
Kromě samotné přehlídky bylo přínosem i setkání
s divadelní expertkou p. Němcovou z R.p.R.
Závěrem bych chtěla poděkovat p. E. Cábové, p. uč.
M. Hauserové, p. uč. I. Šmejkalové, p. uč. V. Zemanové a p.
Z. Holišové za pomoc s tímto pásmem. Děkuji také rodičům, kteří se
podíleli na dopravě-p. B. Humlovi, rodině Jurčové, p. Z. Kozlové
a p. D. Sehnalovi. Za sponzorský dar děkujeme p. J. Jurčovi.
Poděkování si zaslouží i zbývající žáci ze 3. a 4. roč. za přípravu
rekvizit, kostýmů a všichni, kteří nás podpořili.
Helena Vojkůvková, tř. uč.

kde se dalo. Toto byl však poslední zásah nevlídného počasí, protože od osmé
hodiny večerní ani nekáplo. Cimbálová muzika rozproudila zábavu, a tak se
hrálo, zpívalo a tancovalo na Sahaře až přes půlnoc. Příjemná zábava byla
přerušena překvapením večera, a to předvedením orientálního tance. Bylo se
opravdu na co dívat, neb taneční plochu osvětlovaly louče, hudba duněla,
tanečnice se vilně vlnily a fotoaparáty cvakaly. Škoda, že už nebyl přídavek!
Místní hasiči udržovali hořící vatru prakticky až do opuštění Sahary
posledními návštěvníky. Patří jim veliký dík nejen za to, jak se svého
dobrovolného úkolu zhostili, ale především za starost o bezpečnost celé akce.
Za organizátory děkuji všem, kteří přišli podpořit čarodějnice na Sahaře a
věřím, že i ostatní naše letošní akce budou hojně navštíveny.
Dalším počinem komise pro veřejnost je poznávací zájezd na
Kunštátsko dne 16. května a poslední květnovou akcí bude už VI. ročník
výšlapu okolo Vidče dne 23. května. Program a trasu najdete na všech
plakátovacích plochách, ve skříňce u OÚ a ostatní informace budou podány
místním rozhlasem.
O posledním dubnovém víkendu se uskutečnil volejbalový turnaj.
Pořádal ho volejbalový oddíl dospělých a se zúčastnilo se ho pět družstev.
Turnaj byl jako vždy výborně připraven jak po stránce organizace hry, tak po
stránce zázemí turnaje, tj. především občerstvením. Domácí mužstvo se
tentokrát také hodně snažilo, ale stačilo to „jen“ na třetí příčku. Hlavně, že
neskončilo poslední, jak tomu bylo ještě nedávno. Celý turnaj byl zakončen
příjemným posezením, kde nechyběla ani kytara a zpěv. Volejbalová družstva
v poslední době hýří aktivitou, neboť děvčata dohrávají soutěže této sezóny a
dospělci jsou úspěšní na turnajích. Jen tak dál!
Aby mohlo úspěšně fungovat SPV, je třeba nejen ochoty cvičitelů a
vedoucích oddílů, ale také peněz. Ty získáváme nejen jako dotace OÚ, ale
snažíme se je získat i z grantů nadací. Letos se nám podařilo získat finanční
dary od RWR a Nadace děti, kultura, sport, které budou použity na zakoupení
nového netradičního náčiní pro cvičení dětí i dospělých.
V neděli 3. května jsem se zúčastnila předávání darů Nadace děti,
kultura, sport v Uherském Hradišti a byla jsem překvapena, kolik lidí se při té
příležitosti sešlo. Z 390 žádostí o grant vyhověla nadace 219 uchazečům. Mezi
zúčastněné přijela i olympijská vítězka Kateřina Neumannová, která předávala
nadační dar jedné ze sedmi skupin obdarovaných a vystupovala velmi skromně
a příjemně při setkáních s přítomnými.
Marcela Švajdová, předs. komise

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó...
V máji slaví svá
životní jubilea
tito naši spoluobčané:
85 let
80 let
75 let
75 let
70 let
65 let
65 let
60 let
60 let

Karel Kubiš
Marta Nerádová
Anděla Mičkalová
Břetislav Křenek
Věra Petruželová
Růžena Volková
Jiří Fabián
Jan Mičkal
Josef Basel

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

Koupíme stavební parcelu.
Dobiášovi, mobil: 774703730
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USNESENÍ č. 49/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14. dubna 2009
486/09 Rada obce Vidče schvaluje program schůze bez doplnění
487/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č.48 2009
ze schůze rady obce konané dne 31. 3. 2009 .
488/09 Rada obce Vidče bere na vědomí informace o postupujících
pracích na stavbě víceúčelového hřiště
489/09 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Mandátní smlouvu
č. D 14-2009“ uzavřenou mezi Obcí Vidče (mandant) a E.P.I., spol s. r. o.
Rožnov pod Radhoštěm (mandatář) pro provádění technického dozoru
na stavbě „Rekonstrukce střechy Mateřské školy Vidče“ a pověřuje
starostku obce smlouvu podepsat.
490/09 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Smlouvu o dílo
číslo: I 09 021ze dne 7. dubna 2009“ uzavřenou mezi Obcí Vidče a spol.
IZOTECH MORAVIA,spol.s. r. o. Kožušany, o provedení stavby
„Rekonstrukce střechy Mateřské školy Vidče“ a pověřuje starostku obce
smlouvu podepsat.
491/09 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Smlouvu
o poskytnutí podpory na projekt PF02-09DT13/173- Rekonstrukce
střechy Mateřské školy Vidče uzavřenou mezi Obcí Vidče a Zlínským
krajem a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
492/09

Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou se zpracovateli
zadávacích podmínek pro výběrové řízení (zpracovatel spol. Allowance
s. r. o. Praha) pro přípravu nadlimitní veřejné zakázky na stavbu
„Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“.
493/09 Rada obce Vidče po posouzení havarijního stavu části účelové
komunikace vedoucí k RD p. Hurtíka, schválila zařadit její opravu mezi již
schválené opravy cest v majetku obce pro tento rok.
494/09
Rada obce Vidče schvaluje žádost p. Ludmily Ondřejové
o čerpání příspěvku ze sociálního fondu obce dle platné Směrnice o čerpání
SF obce Vidče a dle schváleného rozpočtu soc. fondu pro rok 2009.
495/09 Rada obce Vidče schvaluje žádost p. Jar. Dobeše o připojení baru
„Bora Bora“ k pevné lince O2.
496/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst 2 zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích v platném znění a v souladu s § 1 a § 2 odst. vyhlášky MŠMT ČR
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
odvolává pro konkurz na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Vidče
z důvodu nemoci členku konkursní komise za ČŠI Mgr. Libuši
Němečkovou a jmenuje na její místo Mgr. Marcelu Orságovou.
497/09
Rada obce Vidče schvaluje návrh programu jednání
zastupitelstva obce dne 23. 4. 2009
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

Rada obce Vidče bere na vědomí informace o jednání výboru

USNESENÍ č. 50/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 5. května 2009
498/09 Rada obce Vidče schvaluje program schůze bez doplnění
499/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č.49 /2009
ze schůze rady obce konané dne 14. dubna 2009 .
500/09 Rada obce Vidče bere na vědomí informace o postupujících
pracích na stavbě víceúčelového hřiště, projednány aktuální záležitosti
vztahující se k již provedeným vícepracím (dovoz zeminy, přeložka PZ,
opěrná zeď, svody dešťových vod, regulace potůčku) i méněpracím (úspora
za odvoz a uskladnění zeminy).
501/09 V souladu s ustanoveními § 102 odst 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a § 131 odst. 2 a § 166 zákona číslo 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
a na základě vyhodnocení výsledků konkursního řízení na funkci ředitele
Základní školy Vidče, okres Vsetín (příspěvková organizace), konaného
dne 21. dubna 2009, se rada obce usnesla jmenovat pana Mgr. Zdeňka
Chrásteckého, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná 1744 , do funkce
ředitele Základní školy Vidče, okres Vsetín s účinností od 1. 8. 2009.

oprava komunikací v obci Vidče a vyhodnotila spol. Alpine stavební
spol.CZ s. r. o. Valašské Meziříčí jako uchazeče s nejlepší cenovou
nabídkou na stavbu „Oprava MK v obci Vidče“(viz zápis z posouzení
nabídek). Dle § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, pověřuje starostku s vítězným uchazečem připravit
smlouvu o dílo.
504/09 Rada obce Vidče bere na vědomí informace o předání chválených
zadávacích podmínek (schváleno ZO Vidče i Střítež n.B) pro stavbu
„Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“ k dalšímu posouzení
na SFŽP Praha. Po schválení tohoto dokumentu SFŽP bude vyhlášena na
tuto stavbu veřejná soutěž (nadlimitní veřejná zakázka).
505/09 Rada obce Vidče na základě žádosti ředitele Farní charity Rožnov
pod Radh., schvaluje této neziskové organizaci roční finanční příspěvek
na činnost ve výši 2 000,- Kč
506/09 Rada obce Vidče vzala na vědomí „Zprávu o vývoji trestné
činnosti v obci Vidče za rok 2008. Dále projednala možnost uzavřít
s Policií ČR „Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku“ .Vzhledem k současné velmi dobré
vzájemné spolupráci s Policií ČR, rozhodla koordinační dohodu
v současnosti neuzavírat.

502/09 V souladu s ustanoveními § 102 odst 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a § 131 odst. 2 a § 166 zákona číslo 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
a na základě vyhodnocení výsledků konkursního řízení na funkci ředitele
Mateřské školy Vidče, okres Vsetín (příspěvková organizace), konaného
dne 23. dubna 2009,se rada obce usnesla jmenovat paní Hanu Crhovou,
bytem Rožnov pod Radhoštěm, J. Fučíka 1091, do funkce ředitelky
Mateřské školy Vidče, okres Vsetín s účinnostíod 1. 8. 2009.

507/09 Rada obce Vidče schvaluje smlouvu o dílo „Smlouva
na poskytování technické podpory“, uzavřenou s firmou Geodetické práce,
s. r. o. Valašské Meziříčí na aktualizaci systému Misys (grafický
informační systém) a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.

503/09 Rada obce Vidče dle § 79 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách posoudila cenové nabídky čtyř uchazečů na stavební práce –

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

Informace OÚ
Volby do Evropského parlamentu
Termín konání: 5. června 2009 (pátek) od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a 6. června 2009(sobota) od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Ve Vidči budou volby probíhat v jednom volebním okrsku – KD Vidče
Volič se prokazuje platným cestovním nebo občanským průkazem
Aktuální informace jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ.

Prodej palivového dříví:
Obec Vidče nabízí k prodeji palivové dřevo do kamen a krbů (bříza, částečně
osika) ve formě vytěžené kulatiny za cenu 650,- Kč/m3 bez zajištění odvozu.
Bližší informace: OÚ Vidče tel. 571 655 010, 737 144 558
Platí do 12.6.2009.
Štěp. Mikulenková, starostka
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Obec Vidče v Českém rozhlasu Brno
Jistě si mnozí pamatují na modré plakátky, kterými bylo
ve Vidči polepeno snad kde co a jimiž se oznamovalo, že 9. dubna
bude ČRo, stanice Brno, vysílat vstupy o Vidči v rámci pořadu
Moravská rodina.
Jako kronikářka obce jsem byla požádána o dva vstupy,
kde jsem měla hovořit o historii a současnosti obce. Neuměla jsem si
představit, že mi někdo zavolá a když budu mluvit do telefonu, uslyší
mne tisíce posluchačů. Proto jsem uvítala, že si redaktoři
rozhlasového vysílání chtěli vstupy předtočit, což také udělali. Těšila
jsem se, jak si doma pěkně sednu a poslechnu se z rádia.
To se mi však bohužel nepoštěstilo. Dva dny před
vysíláním mi zavolali z Brna znovu a sdělili mi, že vysílání bude
naživo. No, a tak jsem z toho dvě noci nespala, i když spím jinak
velice dobře. Neustále se mi honily hlavou myšlenky, jak to bude
příšerné, až se bude vysílat můj telefonát a začne hrčet lednička,
zazvoní pošťák nebo začne štěkat pod oknem Sára, protože telefon
mám v kuchyni! Nic z toho se nakonec nestalo, ale ty obavy nestály
za to.
Ti, co si mohli vysílání naladit a poslouchali ví, že jsem se
snažila obci neudělat ostudu, ale naopak ji vychválit. Dopoledne mi

dali redaktoři dost času, ale odpoledne to bylo horší, protože jsem musela
spěchat, takže kadence slov se hodně zrychlila, i když se v žádném případě
nerovnala projevu Zuzany Zárybnické. Osobně jsem měla pocit, že jsem
odpolední vstup odemlela jak na kafemlýnku. Musím popravdě napsat, že
jsem se na vysílání pečlivě připravila, ale z nedostatku času jsem nebyla
schopna obsáhnout všechny oblasti života naší obce.
Těmito řádky chci poděkovat všem, kteří mi drželi palce i těm,
kterým se můj projev líbil a osobně mně poděkovali. Byla jsem
překvapena, že mi volali lidé i ze Zubří a pečlivě poslouchali i Rožnováci,
kteří neopomněli sdělit, že mne také slyšeli.
Jelikož je to se vznikem a oslavami výročí naší obce trochu jinak,
než jsme si mnoho let mysleli, ráda bych k tomuto výročí, tj. 715 let
od pravděpodobného vzniku v roce 2012 nebo 600 let od první doložené
písemné zmínky v roce 2011, opět uspořádala výstavu nebo vydala jakýsi
almanach o naší obci. Proto se takto obracím na všechny občany Vidče, aby
doma pohledali zapomenuté staré fotky, písemnosti a jiné historické
zajímavosti a zapůjčili mi je k prohlédnutí nebo k použití za zmiňovaným
účelem. Předem zdvořile děkuji a sděluji, že vše v náležitém pořádku opět
vrátím.
Marcela Švajdová, kronikářka obce

Duben ve videčské škole
V dubnu byla završena práce ve 3. čtvrtletí školního roku.
O chování a prospěchu žáků jednala pedagogická rada a
na pravidelných konzultacích pro rodiče se vše potřebné mohli
dozvědět i oni. Navíc schůzky s dětmi i program pro rodiče měli
prvňáci a druháci. Rodiče osmáků se více o volbě povolání mohli
dozvědět od V. Adámka z Úřadu práce ve Vsetíně.
Dvakrát se v tomto měsíci dostali naši žáci do krajských
kol soutěží. V Uherském Hradišti zaujali v recitační soutěži
kolektivů s pásmem Maretka třeťáci a čtvrťáci. Volejbalové družstvo
(J. Indráková, E. Fuksová, K. Volková, B. Švajdová, K. Jurčová, B. a
T. Mičkalovy, P. Rumlová a N. Frňková) prošlo úspěšně okrskovým a
okresním kolem soutěže a v krajském kole v Bojkovicích skončilo
čtvrté.
Štěpán Bařina se 15. dubna zúčastnil okresního kola
v matematické Pythagoriádě.

Na výchovném koncertu ZUŠ byli v Rožnově pod Radhoštěm
prvňáci a druháci, bowling si zahráli deváťáci, někteří sedmáci a osmáci
pravidelně trénují spinning.
Pokračovaly i besedy. S kronikářkou obce M. Švajdovou se
o životě v obci po válce v 50. a 60. letech minulého století dozvěděli víc
deváťáci. Děti z páté a šesté třídy se zásadami první pomoci seznámila paní
Helena Machýčková, zdravotní sestra. Pan Hronek povídal o dopravní
výchově dětem ze spojené 3. a 4. třídy a ty si své znalosti pak ověřily i
v testu. Třeťáci a čtvrťáci navštívili také MLK a o knihách si povídali s paní
B. Zajícovou.
Děti se také průběžně zapojují do soutěží: matematické (2. třída),
Street hockey (5. – 7. třída) a výtvarných (1., 2. a 5. třída).
Jaromíra Pečalková

ORGANIZACE TURISTICKÉHO VÝŠLAPU OKOLO
VIDČE - VI. ROČNÍK DNE 23. KVĚTNA 2009
10.00 hod.: Nástup na trasu na prostranství u OÚ Vidče.
Připojení a zastávky - styčné body na trase – délka asi 11 km:
10.30 – 11 hod.: Na Pasekách u Nováků - křižovatka
11.30 – 12.15 hod.: Odpočinek a soutěž u pomníku na Lhotách
13-13.30 hod.: Videčky – hlavní silnice - Háje
14-15 hod.: Sahara – cíl celého výšlapu, bohaté občerstvení
Startovné: 20,- Kč; na startu obdrží každý účastník účastnický list a energii
na cestu, děti lísteček na občerstvení zdarma.

ZVEME VŠECHNY TURISTY VČETNĚ DĚTÍ!
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Vítání občánků
V úterý 12. května připravil Sbor pro občanské záležitosti pro nově narozené děti a jejich rodiče malou slavnost „Vítání občánků“. Do
obřadní síně se dostavilo z devíti pozvaných pět rodin. Po krátkém uvítání přišly blahopřát děti z mateřské školky. Pod vedením paní učitelky Jitky
Kadlubjecové si připravily pásmo písniček a básniček. Nezapomněly ani na nedělní Svátek matek a zazpívaly maminkám písničku. Bylo moc pěkné
a roztomilé. Za všechny přítomné moc děkujeme.
Potom se ujala slova paní starostka, která promluvila k rodičům a přijala nové občánky do svazku obce Vidče. Po přednesení slibu se
rodiče podepsali do pamětní knihy a přijímali gratulace
starostky a místostarosty. Rodiče dostali pamětní knížečku,
kytičku a pro děťátko dáreček. Celý průběh slavnosti
zdokumentoval ing. Kubiš D. Udělal také společnou fotografii
a kdo měl zájem mohl nechat vyfotit miminko v kolébce.
Do svazku obce Vidče byly přijaty tyto děti:
Eva Mertová
David Bitala
Ester Vajterová
Samuel Kunc
Eliška Mičolová

Antonín Směták
Matyáš Kubiš
Kristýna Krchová
Ondřej Mandula

Závěrem jsme poděkovali rodičům, že přijali naše pozvání a
popřáli hodně nezapomenutelných zážitků se svým děťátkem.
Za Sbor pro občanské záležitosti D. Karasová

Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby
TANEC 2009 ve Valašském Meziříčí
Ve dnech 5. a 6. června proběhne pod otevřeným nebem, v
Města Valašské Meziříčí.
atraktivních prostorách nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském
Meziříčí druhý ročník festivalu soudobé taneční tvorby TANEC 2009.
Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách festivalu
Na letošním ročníku diváci uvidí špičkové evropské
www.tanecvalmez.cz.
tanečníky Natašu Novotnou a Václava Kuneše s jejich „Taneční
jednotkou 420People“. Mimo jiné předvedou choreografií „Small
Petr Borovička st.
Hour“, kde za taneční výkon získala sl. Novotná prestižní divadelní
(tiskový mluvčí festivalu TANEC 2009)
cenu Thálie za uplynulý rok. Dále
na festivalu vystoupí přední
Český výrobce oken s patnáctiletou tradicí
maďarský soubor „Hungarian
BalleTheater ödöllő“ a také český
firma VPO Protivanov a.s.oznamuje
„Balet Praha Junior“. Festival
bude moderovat Jaroslav Kuneš,
otevření zakázkové kanceláře v Rožnově p.R.
kterého veřejnost zná z jeho
působení v televizní soutěži
naproti kostelu,
„Stardance – když hvězdy tančí“.
ve které nabízí
Letošní ročník je
doplněn doprovodným
programem. Ten začíná již
14. května vernisáží výstavy
fotografií předních fotografů
z profilů VEKA třídy „A“
„Kaleidoskop českého tance“. Po
-dřevěná eurookna
tři květnové večery bude
připravena projekce
-veškeré příslušenství k oknům (žaluzie,parapety,sítě…)
celovečerních filmů s taneční
tématikou.
V obou festivalových
Kontakt:
dnech bude hlavnímu programu
roznov@vpo.cz
předcházet vystoupení, na němž
mob.: 731 428 928
se představí děti z uměleckých
tel./fax: 571 610 539
tanečních škol v regionu a místní
taneční skupiny.
Pro odbornou
VPO Protivanov a.s.
veřejnost je připraven workshop s
Nádražní
ulice 21
vystupujícími umělci.

plastová okna nejvyšší kvality

(naproti kostelu)

F e s t i v a l „ TA N E C
2009“ je pořádán pod záštitou a za
přispění Ministerstva kultury ČR,
Zlínského kraje a jeho hetmana
MVDr. Stanislava Mišáka a

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.vpo.cz
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Videčský fotbal od začátku jarní sezony do 8.května 2009 – fakta a výsledky
Milí čtenáři Videčského zpravodaje, vážená fotbalová veřejnosti, pokračuje po zimní přestávce fotbalový ročník 2008/2009 – jeho jarní
část - a nutno dodat, že pro muže velmi úspěšně. Muži hrají ve Středomoravské 1.A třídě, skupině A. Dorostenci působí v okresním přeboru dorostu,
ve skupině B. Přípravka starších žáků sbírá fotbalové zkušenosti v Okresním přeboru přípravky starších žáků, skupině C.
MUŽI se dosud prezentují celkově na domácím hřišti na Sahaře a také venku vcelku výborně. Jednu dobu dokonce vedli tabulku své
soutěže. Můžeme si nyní připomenout, jak se dosavadní utkání mužů do 8.května vyvíjela: První jarní kolo odloženo z důvodu nevhodných terénů,
14.zápasy 28.-29.března: Brumov B – Dol. Bečva 0:0, ostatní odloženo pro nevhodný terén, 15.zápasy 4.-5.dubna: Vidče – Brumov B 2:0, Lukov
– Val. Bystřice 1:0, Lidečko – Juřinka 2:1, Hrachovec – Lůžkovice 1:0, Lhota u Vs. – Nedašov 1:0, Příluky – Dol. Bečva 2:1, Hutisko – Podkop.
Lhota odloženo, 16.zápasy 11.-12.dubna: Brumov B – Příluky 1:0, Dol. Bečva – Lhota u Vs. 7:1, Nedašov – Hrachovec 2:0, Lůžkovice – Hutisko
2:2, Podkop. Lhota – Lidečko 2:1, Juřinka – Lukov 2:3, Val. Bystřice – Vidče 1:2 – zde se ohlédneme za velkým fotbalovým derby: Muži: Ne,
12.4.´09 / 16:30 hod Val.Bystřice - Vidče 1 : 2 (1:1) Na 500 diváků vidělo hodně zajímavé derby, v kterém byli tím šťastnějším týmem hosté ze
Sahary. V 7. minutě pelášil sám na branku Vidče Vrábel, ale po chybě videčského obránce důležitou úvodní branku nevstřelil. Hosté hrozili
Kramolišovými přímými kopy a Ondřejovými střelami. Majer byl však pozorný. Proti svému bývalému klubu se prosadil v 30. minutě domácí
Jaroslav Marák, který po rohu Kremela vymetl hlavou šibenici hostující branky – 1:0. Závěr poločasu patřil aktivnímu Martinu Vanduchovi, ale
prosadil se až v první minutě nastavení Michal Kramoliš, který si sám došel pro faul a z výhodné pozice levačkou nedal z přímého kopu Majerovi
šanci – 1:1. Druhý poločas již přinesl boj o kýženou druhou a rozhodující branku. Ta přišla v 78. minutě, kdy středem domácí obrany pronikl
Kramoliš a obstřelil vybíhajícího Majera – 1:2.
(zdroj: Valašský deník ). 17.zápasy 18.-19.dubna: Val.Bystřice – Brumov B 4:0, Vidče –
Juřinka 0:0, Lukov – Podkop. Lhota 1:2, Lidečko – Lůžkovice 1:0, Hutisko – Nedašov 2:0, Hrachovec – Dol. Bečva odloženo na 7.5.09, Lhota u Vs.
– Příluky 5:1, Dohrávka: Vidče – Lukov 2:0, 18.zápasy: 25.-26.dubna: Brumov B – Lhota u Vs. 1:0, Příluky – Hrachovec 4:4, Dol. Bečva – Hutisko
1:1, Nedašov – Lidečko 2:3, Lůžkovice – Lukov 1:0, Podkop. Lhota – Vidče 1:0, Juřinka – Val. Bystřice 2:0, 19.zápasy 2.-3.května: Juřinka –
Brumov B 2:1, Val. Bystřice – Podkop. Lhota 0:1, Vidče – Lůžkovice 2:0 , Lukov – Nedašov 1:2, Lidečko – Dol. Bečva 0:3, Hutisko – Příluky 1:0,
Hrachovec – Lhota u Vs. 0:0 , Dohrávka: Podkop. Lhota – Hrachovec 4:2
DOROST: 10.zápasy 11.-12.dubna: Zubří – Vigantice 0:3, Lhotka n.B. – Vidče 5.0, Val.Bystřice – Jablůnka 6:1, 11.zápasy 18.19.dubna Vidče – Zubří 1:1, Choryně – Krhová 2:1, Vigantice – Hor.Bečva 1:3, Jablůnka – Lhotka n.B. 1:8 , 12.zápasy 25.-26.dubna Vigantice –
Krhová 9:1, Horní Bečva – Vidče 3:1, FC Zubří – Jablůnka 5:0, Lhotka n. B. – Val.Bystřice 3:6, 13.zápasy 2.-3.května Val.Bystřice – FC Zubří 5:1,
Jablůnka – Horní Bečva 1:4, Vidče – Krhová 7:0, Vigantice – Choryně 2:1.
PŘÍPRAVKA STARŠÍCH ŽÁKŮ: 11.zápasy 10.+11.+12.dubna Poličná B – Vidče 9:0, Zubří – Hutisko 8:0, Choryně – Hrachovec
7:0, 12.zápasy 18.-19.dubna Poličná B – Zubří 6:1, Choryně – Vidče 5:1, Hutisko – Hrachovec 1 : 5, 13.zápasy 25.-26.dubna FC Zubří –
Hrachovec 8:2, Vidče – Hutisko 6:2, Poličná B – Choryně 11:3, 14.zápasy 2.-3.května Choryně – FC Zubří 1:8, Hutisko – Poličná B 0:4 ,
Hrachovec – Vidče 5:1.
Tabulky střelců k 8.květnu 2009:
A) MUŽI : 1. Michal Kramoliš – 15 gólů; 2. Radek Mičkal – 5 gólů, 3.- 4. Vladimír Urban +Martin Dobeš – každý 4 góly, 5. místo
Ondřej Kramoliš – 3 góly, 6.-9. Dalibor Nerad + Petr Urban + Petr Stodůlka + Lumír Ondřej – každý dal 2 góly, 10.-11.místo Milan
Drda + Pavel Drda – každý po 1 gólu .
B) DOROST: 1. – 2. Tomáš Holiš + Lukáš Vala – 6 branek, 3.místo Jan Kuchař – 4 branky, 4.-5. Adam Fryšara + Dušan Kramoliš –
2 branky, 6. – 9. Petr Křenek + Zdeněk Křenek + Jakub Maceček + Martin Štůsek každý dal zatím 1 branku
C) PŘÍPRAVKA ŽÁKŮ: 1. místo Jan Kubját – 8 gólů, 2.místo Pavel Kuběja – 5 gólů, 3.-6. místo Dalibor Mičola + Lukáš
Petružela + Filip Pobořil + David Vachun – každý dal zatím 2 góly, 7.-9. místo Jaroslav Farmačka + Matěj Kapoun + Václav Kuběja
– každý dosud ke dni 8.května 2009 dal 1 gól.
Tabulky našich družstev k 8.květnu 2009:
MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

P. Lhota
Vidče
Lidečko
Hutisko
Juřinka
Příluky
Lukov
Nedašov
Lůžkovice
Dol.Bečva
Brumov B
Val.Bystřice
Lhota u Vs.
Hrachovec

DOROST
42: 22
41: 27
32: 27
41: 28
35: 28
42: 43
35: 34
28: 26
31: 35
03: 27
23: 41
21: 29
20: 38
25: 44

35
35
32
31
29
28
5
24
24
23
23
16
15
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Horní Bečva
Lhotka n. B.
Val.Bystřice
Vigantice
FC Zubří
Vidče
Jablůnka
Choryně
Krhová

38: 14
54: 19
46: 18
9: 15
35: 30
24: 36
24: 37
16: 39
08: 66

PŘÍPRAVKA STARŠÍCH ŽÁKŮ
31
27
22
19
16
14
2
9
3

RADEGASTŮV REJ na Pustevnách s MIG 21
Sobota 30. května 2009, Pustevny!
6. ročník tradiční akce Radegastův Rej se bude také letos konat v krásném prostředí na
Pustevnách poslední sobotu v květnu od 10 hodiny ranní.
Vystoupí kapely MIG 21, Timudej a Hrdza, zpěvák Wabi Daněk a David Kraus a revival
skupina Sting ME band. Je zajištěný zábavný doprovodný program, zábavné Městečko Radegast a
opět se můžete účastnit soutěží v pětiboji o ceny značky Radegast. Vstup je tradičně zdarma.
Podrobný program akce, dostupnost, ubytování najdete na www.radegastuvrej.cz a
www.beskydy.cz. Zveme na den plný zábavy a skvělé muziky
pořadatel Beskydy.cz, InfoČesko

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tým
Skóre
Poličná B 91: 21
FC Zubří
74: 21
Choryně
51: 45
Hrachovec 37: 61
Hutisko-Sol. 30: 71
Vidče
25: 89

Body
37
34
24
15
9
6

Více informací o fotbale se
dozvíte, když navštívíte samotné
zápasy, ve fotbalové skříňce
v centru obce, nebo mrkněte
na internetové stránky
www.vidce.cz – odkaz fotbal nebo
si kupte pondělní Valašský deník.
Mgr. Petr Liška

VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky
na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.

