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Informace OÚ
- i přes dlouhodobou nepřízeň počasí, pokračuje úspěšně projekt „Rozšíření sportovního areálu o víceúčelové hřiště – Vidče“ v lokalitě pod „Saharou“.
Hotovy jsou zemní práce spočívající ve vyrovnání a zahutnění celé plochy, odvodnění plochy hřiště, nově je vybudovaný chodník přes celé hřiště,
položeny obrubníky, vytýčena trať venkovní elektroinstalace a oplocení, dokončeno osvětlení víceúčelového hřiště, připraveny a položeny
podkladní vrstvy pro obě volejbalová hřiště, víceúčelové hřiště i běžeckou dráhu. Buduje se postupně parkoviště. Umělé povrchy budou položeny
podle povětrnostních podmínek v následujících týdnech.
Z dotace Regionálního operačního programu, kterou nám pro výstavbu našeho nového sportovního zařízení poskytla Regionální rada regionu
soudržnosti Střední Morava, je v současné době proinvestováno již téměř 6 mil korun. První faktura byla ve výši
2 695 732,- Kč a k 15. 7. 2009 jsme získali na základě podané podrobné monitorovací zprávy první platbu (plánovány jsou celkem 4) ve výši 2 426
158,80 Kč (dotace EU ve výši 2 291 372,19 Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 134 786,61 Kč, takže z našich vlastních prostředků jsme uhradili
zatím částku 269 573,20 Kč ).
- z důvodu velmi častých přívalových dešťů, které nás trápí již od začátku června tohoto roku, vznikla naléhavá potřeba odvést dešťové vody i z plochy
nad stavbou nového hřiště, t.j. vody, která při každém silném dešti vytváří souvislou vodní plochu těsně pod škvárovým hřištěm a následně stéká na
nově budované hřiště. Odvodnění provádí firma KMO Zubří, voda je odvedena do příkopy, která bude jmenovanou firmou rovněž vyhloubena a
upravena až k propustku pod cestou vedoucí k mateřské školce. Pro zabezpečení svahu nad hřištěm, je zde vybudována opěrná zeď, která bude mít do
budoucna zároveň funkci cvičné zdi pro začínající tenisty. Tyto vyjmenované práce jsou hrazeny z rozpočtu obce.
-

v souladu s časovým harmonogramem smlouvy o dílo začala oprava (výměna) střešní krytiny na budově mateřské školy. Na tuto akci jsme dostali
finanční dotaci (40% ceny díla) a bezúročnou půjčku (20%) z Podprogramu podpory obnovy venkova vyhlášeného Zlínským krajem. Práce v
celkové hodnotě 720 tis. budou hotovy do poloviny srpna.

-

ke konci července začne oprava naší zvoničky, která je kulturní památkou. Na její opravu jsme rovněž získali dotaci ze Zlínského kraje – odboru
kultury. V červenci a počátkem srpna jsou plánovány také opravy účelových komunikací v majetku obce.

-

kanalizace obce -zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“ dosud SFŽP nepotvrdil, provádí se
jednotlivé drobné úpravy. Stále věříme, že ke konci tohoto roku stavbu zahájíme.

-

zábradlí v centru obce je již vyměněno, zbývá očistit a natřít navazující zábradlí na mostcích. Také práce na čištění potoka budou brzy dokončeny, rada
obce odsouhlasila i dílčí opravu mostu ( jeho patky) u budovy pošty.

Další informace
-

v posledních dnech se v kontejneru na hřbitově, který slouží pouze pro odkládání odpadu ze hřbitova, objevil domovní odpad, včetně odpadu
stavebního. Žádáme občany, aby v žádném případě do uvedeného kontejneru nevhazovali jiný, než hřbitovní odpad. Pro běžný domovní odpad, který
se nevejde do popelnic slouží kontejnery u obecního úřadu, pro velkoobjemový a nebezpečný odpad provádíme svozy dvakrát ročně (nyní v říjnu).
Rovněž je možno odpad dovést do Sběrného dvora v Rožnově p. R., připomínáme, že uložení stavebního odpadu musíte zaplatit.

- již podruhé v tomto roce připomínáme vlastníkům travnatých pozemků povinnost sečení těchto ploch. Někteří majitelé na tuto povinnost každoročně
zapomínají. Také důrazně žádáme naše občany, aby posečenou trávu, větve, keře, aj. nevhazovali na břeh potoka. Děkujeme za pochopení.
K 31. červenci tohoto roku odchází z funkce ředitelky základní školy paní Mgr. Dagmar Satková, která naši školu úspěšně vedla 17 let. Současně
k uvedenému datu odchází z funkce ředitelky mateřské školy paní Alena Petruželová, která v této funkci rovněž úspěšně pracovala 12 let.
Oběma paním ředitelkám děkujeme za jejich náročnou práci, za obrovský kus práce, kterou ve své funkci pro naše děti vykonaly a do dalších let jim
přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví, pohody a klidu.
Děkujeme za práci také paní Jarmile Křižanové, která rovněž k výše uvedenému datu v naší škole končí ve funkci ekonomického zástupce ředitele.
Přejeme jí hodně pohody a klidu.
Od 1. srpna 2009 nastupuje do vedení ZŠ Vidče nově jmenovaný ředitel Mgr. Zdeněk Chrástecký a do vedení MŠ Vidče nově jmenovaná ředitelka Hana
Crhová. Také jim přejeme hodně úspěchů v jejich další práci, ať se jim podaří uskutečnit všechny nápady a záměry, které si na nové pracoviště přinášejí.

POZOR!
Obec Vidče přijme k 1.9. 2009 správce sportovního areálu „Sahara“ na plný úvazek 1,0. Platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady.
Požadujeme celodenní přítomnost v areálu sportoviště, náplň práce dle stanovených podmínek. Pro správce je k dispozici v budově Sahara
„správcovský“ byt 2+1 s příslušenstvím (60 m2).
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ Vidče do 20.8.2009.
Na závěr jedna nedobrá zpráva.
K 31.8. tohoto roku přestanou z důvodu pracovní zaneprázdněnosti zajišťovat grafické zpracování a tisk našeho Videčského zpravodaje manželé Pavla a
Vít Mlnaříkovi. Vydávání našeho měsíčníku zajišťovali od roku 2000, t.j. od samého začátku jeho vzniku. Za všechny naše čtenáře i za obecní úřad jim
tímto za jejich mnohdy nelehkou práci velmi děkujeme a přejeme jim vše jen to dobré.
Přejeme všem našim občanům pěkné léto, příjemnou dovolenou , pohodu, klid a hlavně co nejvíce slunečních dní
Štěpánka Mikulenková, starostka
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USNESENÍ č. 52/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 9. června 2009
520/09 Rada obce Vidče schvaluje program schůze bez doplnění
521/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení
č.51/2009 ze schůze rady obce konané dne 26. května 2009 .
522/09 Rada obce Vidče projednala aktuální informace týkající se
projektu „Rozšíření sportovního areálu o víceúčelové hřiště-Vidče“ .
Projednala a schválila soupis provedených prací k 31.5.2009, včetně
fakturace . První monitorovací zpráva vztahující se k tomuto projektu
bude Regionální radě regionu Střední Morava podána ke dni
30.6.2009 současně s žádostí o první platbu
523/09 Rada obce Vidče schvaluje uzavřít mandátní smlouvu se
spol. Allowance s. r. o. Praha pro organizaci zadávacího řízení
pro výběr pracovníka na pozici „správce stavby“ pro stavbu
„Odkanalizování obcí Vidče a Střítež n. B.“ a pověřuje starostku obce
smlouvu spolu s předsedou svazku Ing. Martinem Benešem podepsat.
524/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů , schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi obcí Vidče a spol ČEZ Distribuce,
a. s. , číslo IP-12-8005442/001 pro uložení přípojky NN k RD
p. Maliny do pozemku p.č. 2826/1 v majetku obce a pověřuje
starostku obce smlouvu podepsat
525/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů , schvaluje smlouvu o zajištění
přeložky plynárenského zařízení na pozemku p. č. 1099/6 v k. ú.

Vidče uzavřenou mezi obcí Vidče a RWE Distribuční služby, s. r. o. a
SMP Net, s. r. o. a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
526/09
Rada obce Vidče projednala ceny nájmu nebytových
prostor a doporučila jejich aktualizaci s platností od 1.7.2009
527/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce
základní školy a mateřské školy v souvislosti s jejich odchodem
do důchodu.
528/09 Rada obce Vidče projednala žádost pana Jar. Dobeše a
schvaluje pořádání venkovní hudební produkce (mimořádné,
v souvislosti s tradiční poutí) před barem Bora Bora dne 5.7.-6.7
v době od 21:00hod. do 02 hod.
529/09 Rada obce Vidče projednala návrh změny č. 2 rozpočtu
obce pro rok 2009 a doporučuje zastupitelstvu obce změnu
ke schválení
530/09 Rada obce Vidče schvaluje program 20. řádného zasedání
zastupitelstva obce dne 18.6.2009
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

USNESENÍ č. 53/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14. července 2009
531/09 Rada obce Vidče schvaluje program schůze bez doplnění
532/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení
č.52/2009 ze schůze rady obce konané dne 9.6. 2009 .
533/09 Rada obce Vidče schvaluje postup prací při realizaci
projektu „Rozšíření sportovního areálu o víceúčelové hřiště-Vidče“ .
534/09 Rada obce Vidče schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, uzavřít smlouvu o dílo se
spol. KMO Zubří s. r. o., na stavbu „Regulace příkopu Vidče“ a
na stavbu „Zhotovení dešťové kanalizace, drenáží pro odvodnění
dvou fotbalových hřišť“ a pověřuje starostku obce smlouvy
podepsat. Spol. KMO Zubří s. r. o. podala cenově nejvýhodnější
nabídku.
535/09 Rada obce Vidče projednala a následně neschválila
požadavek předsedy TJ o navýšení dotace pro TJ v roce 2009.
Požadavek na zakoupení nové sekačky, PC, multifunkční tiskárny,
sítí a dalšího vybavení, bude projednán při přípravě rozpočtu pro rok
2010.
536/09 Rada obce Vidče bere na vědomí oznámení předsedy TJ
o uspořádání veřejné hudební produkce v sobotu 25. července v době
od 20:00 hod do 02:00 hod. na hřišti „Sahara“. Organizaci i
bezpečnost zajišťuje pořadatel, a to TJ.
537/09 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle novely zákona
č. 250/2000 Sb., § 39b, schvaluje Základní škole Vidče účelový dar ve
výši 20 000,- Kč pro vybavení učebny pro výuku fyziky, který škole
poskytla Nadace Děti-kultura-sport se sídlem v Uherském Hradišti.
Současně schvaluje Základní škole Vidče účelový dar – 1 kus
atypické koncové skříňky v hodnotě 3 892,50 Kč, který škola
obdržela od spol. MULTIP Moravia s. r. o. Nový Jičín.

538/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 2 zákona písm. b)
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle novely zákona
č. 250/2000 Sb., schvaluje Mateřské škole Vidče účelový dar ve výši
2 400,- Kč, který MŠ poskytla Honební společnost Vidče. Finanční
prostředky budou použity na zaplacení autobusového zájezdu dětí na
jejich poznávací výlet.
539/09 Rada obce Vidče vzala na vědomí oznámení p. Víta
Mlnaříka o ukončení smlouvy o dílo s platností k 31.8.2009.
Předmětem díla byla příprava a grafické zpracování Videčského
zpravodaje, včetně zajištění jeho tisku. Rada obce vyslovuje panu
Mlnaříkovi i paní Pavle Mlnaříkové za tuto jejich práci velké
poděkování.
540/09 Rada obce Vidče bere na vědomí úpravu platů zaměstnanců
OÚ s platností od 1.6.2009
541/09 Rada obce Vidče schvaluje výměnu oken v Poště Vidče,
práci provede firma Malina Rudolf, montáž plastových oken,
Valašské Meziříčí. Výběr dodavatele byl proveden na základě
nejnižší cenové nabídky.
542/09 Rada obce Vidče rozhodla o ukončení pracovního poměru
stávajícího správce sport. areálu Sahara ke dni 31. 7. 2009, včetně
ukončení jeho nájemní smlouvy k témuž datu. S novým správcem
bude sepsána smlouva k 1. 9. 2009. Funkci správce na plný úvazek je
nutno zajistit v souvislosti s realizací projektu „Rozšíření sportovního
areálu o víceúčelové hřiště-Vidče“ .
543/09
Rada obce schvaluje zadat přípravu cenové nabídky
na vnitřní úpravy zdravotního střediska v budově pošty firmě
Radekov spol. s. r. o. Rožnov p. Radh.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta
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INFORMACE KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS A SPORT A SPV
NA DRUHÉ POLOLETÍ ROKU 2009 A PROGRAM CVIČEBNÍHO ROKU 2009/10
Myslím, že většina občanů, která nejen fandí, ale i navštěvuje naše akce už ví, co se připravuje na podzim. Pro jistotu uvádím data
pro zapamatování:
Čtyřdenní turistický a poznávací zájezd Českosaské Švýcarsko....... 17. – 20.září
Drakiáda na Přizbě............................................................................. 3.října
Jednodenní turistický a poznávací zájezd Zábřežsko a Litovelsko........... 17.října
Průvod broučků a berušek k výročí republiky........................................... 27.října
Soutěž amatérských párů ve stolním tenisu na Sahaře ............................. 31.října
Burza oblečení a sportovních potřeb................................................. 19. a 20.října
Turnaj amatérů ve stolním tenisu na Sahaře............... v době vánočních prázdnin
Všem dětem přeji prázdniny plné nevšedních zážitků, ale především sluníčka a spoluobčanům odpočinkovou dovolenou podle svých
představ a možností a úplně všem přeji konečně léto, jak má být, neboť zatímní způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.
V červnu byly odehrány poslední zápasy mladých videčských volejbalistek. Jejich snažení v této sezóně, kdy starší žákyně hrály za TJ
Sokol Střítež krajskou soutěž kadetek a mladší za SPV Vidče rovněž krajskou soutěž, můžete zhodnotit na přiložených tabulkách.
KP Kadetky

Celková tabulka

p. družstvo
zápasů
1. VK DHL Ostrava
32
2. TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí 32
3. DTJ Polanka nad Odrou
32
4. TJ Sokol Frýdek - Místek
32
5. TJ Pražmo - Raškovice
32
6. TJ Frenštát pod Radhoštěm
32
7. TJ Sokol Střítež
32
8. TJ Krnov
32
9. TJ Sokol Svinov
32

V P S sety
25 7 0 82:37
21 11 0 75:43
21 11 0 77:45
20 12 0 70:51
20 12 0 70:51
20 12 0 68:50
10 20 2 45:73
7 25 0 35:81
0 32 0 5:96

míče
body
2694:2189 57
2714:2159 53
2747:2352 53
2621:2478 52
2583:2532 52
2588:2346 52
2291:2540 40
2128:2657 39
1389:2502 32

p.
družstvo
zápasů V P S Sety míče body
1. TJ Mittal Ostrava A
6 0 0 0
29:12 0:0 147
2. TJ Sokol Frýdek - Místek A 6 0 0 0
27:17 0:0 132
3. TJ Nový Jičín A
6 0 0 0
21:21 0:0 116
4. ŠSK IR - PROGRES Bílovec 6 0 0 0 1
9:19 0:0 104
5. Happy Sport Opava A
6 0 0 0
2 4:16 0:0 101
6. TJ Mittal Ostrava B
6 0 0 0
17:25 0:0 87
7. KV Tatra Kopřivnice
6 0 0 0
20:20 0:0 83
8. TJ Sokol Frýdek - Místek B 6 0 0 0
18:23 0:0 79
9. TJ Odry
6 0 0 0
22:19 0:0 75
10. TJ Slavoj Český Těšín
6 0 0 0
6:16 0:0 65
11. TJ Rožnov
6 0 0 0
20:22 0:0 57
12. TJ Frenštát pod Radhoštěm 6 0 0 0
16:25 0:0 49
13. SPV Vidče
6 0 0 1
23:11 0:0 42
14. TJ Sokol Palkovice
6 0 0 0
14:21 0:0 34
15. TJ Nový Jičín B
6 0 0 0
29:14 0:0 29
16. TJ Sokol Frýdek - Místek C 4 0 0 0
16:13 0:0 28
17. TJ Valašské Meziříčí
6 0 0 3
18:20 0:0 27
18. Happy Sport Opava B
6 0 0 0
14:22 0:0 20
19. TJ Mittal Ostrava C
6 0 0 3
10:24 0:0 15
20. TJ Sokol Frýdek - Místek D 6 0 0 0
13:22 0:0 10

Za jejich úspěchem se skrývá hodně obětavé práce především
trenérek Marušky Semančíkové a Renáty Fabiánové a také pomoci rodičů
hráček, kteří obětavě pomáhají především s dopravou na zápasy.
V září začne nový cvičební rok SPV. Zásluhou úspěšných grantů
se podařilo v prvním pololetí koupit pro cvičení nové náčiní, takže na děti i
dospělé čeká po prázdninách v tělocvičně hodně nevšedních novinek. Také
jednotlivé oddíly dostaly nové vybavení a teď už je jen na dětech, aby
do tělocvičny přišly a na rodičích, aby je tam poslali. Cvičitelé SPV mají
nejen patřičná školení, ale i zkušenosti a děti, jako členové SPV, jsou pro
činnost v oddílech pojištěny.
Kromě tělocvičny by od podzimu mohla videčská mládež i dospělí využívat i nové víceúčelové hřiště, které se staví v prostoru mezi
rodinnými domky a současnou Saharou. Doporučuji všem, aby při příležitostné procházce prošli kolem Sahary a podívali se, jak velká plocha, která
byla dříve zarostlá vším možným a kde hrabaly slepice, vznikla pro tuto stavbu. Jejím dokončením se celý prostor Sahary nejen rozšíří, ale i zkrásní,
a především zhodnotí, neboť zde bude mít obec skutečně krásný sportovní areál.
Marcela Švajdová, předs. komise
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60 let

Veronika Obšivačová
Anna Stodůlková
Helena Vaculínová
Jiří Pavelka
Štěpánka Mikulenková
Josef Vala
Alena Hajná

85 let Svatava Cábová
80 let Věra Bušová
75 let Zdeňka Kristková
70 let Marie Heryánová
65 let Marie Fryšarová
65 let Bedřich Švec

65 let
65 let
65 let
65 let
60 let

Miloš Randus
Miroslav Mičkal
Ivoš Hoferek
Marie Kubišová
Marie Holišová

Všem jubilantům do dalších let ze srdce přejeme pevné zdraví,
mnoho lásky a životní pohody.
OÚ Vidče
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4.
PROGRAM CVIČEBNÍHO ROKU 2009 – 2010 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ

Žačky…………………… Út 15 - 16 hod., začátek cvičení 8. září 2009, L.Machulová, Z.Kozlová
Rodiče s dětmi…………. Út 16 – 17 hod., začátek cvičení 8. září 2009, J.Macečková, S.Jurčová
Ženy II………………….. Po 17 – 18 hod., začátek cvičení 5.října 2009, J. Neradová
Tai chi………………….. Po 18 – 19 hod., začátek cvičení 5.října 2009, L.Kristková
Ženy aerobic…………… Po 19 – 20 hod., Čt 20 – 21 hod., začátek cvičení 7. září 2009, A.Petruželová,H.Křenková
Orientální tance……….. St 18 – 19 hod. začátek cvičení 7.října 2009, L.Kristková
Florbal žáci……………. Út 17 – 19 hod., Čt 17 – 18 hod.,začátek tréninků 8. září 2009,R.Volek,M.Kapoun,R.Žitník
Florbal muži…………… Ne 16 – 18 hod., začátek tréninků 13. září 2009, R. Volek, Vl.Dobeš, P.Randýsek
Volejbal mladší žačky…. St 16 – 17 hod., Pá 16.30 – 17.30 hod., začátek tréninků 2. září 2009, R. Fabiánová
Volejbal starší žačky…… St 17 – 18 hod., Pá 17.30 – 18.30 hod., začátek tréninků 2. září 2009, M.Semančíková
Volejbal dospělí………… Po 20 – 21 hod., Pá 18.30 – 20 hod., začátek tréninků po domluvě, R. Fabiánová
Fotbal starší žáci……….. Po 15 – 17 hod., Pá 15 – 16.30 hod., začátek tréninků v tělocvičně dle počasí, P. Jurča
Fotbal muži“A“………… Út 19 – 21 hod., ČT 18 – 20 hod., začátek tréninků v tělocvičně podle počasí
Futsal…………………… St 19 – 21 hod. po domluvě
Stolní tenis hoši………… Po od 17 hod. a Pá od 15. hod. v herně na Sahaře po domluvě s trenérem S. Kubišem
Stolní tenis amatéři ........ St od 15 hod. po domluvě
Šachy mládež ………….. St 15.45 – 17 hod., klubovna SPV, po domluvě s vedoucím VL. Smutkem
Turisté senioři…………. celoročně pod vedením vedoucí p. V. Hajné, vycházky každé úterý – viz skříňka SPV
Sauna ………………….. zahájí činnost začátkem topné sezóny pod vedením školeného saunáře Z. Křenka
NEZAPOMEŇTE!! 3.října Drakiáda na Přizbě, 27.října opět pochod broučků, 17.října turistický a poznávací zájezd na Zábřežsko a Litovelsko,
31.října soutěž amatérských párů ve stolním tenisu na Sahaře, 19. – 20. listopadu burza oblečení a sportovních potřeb v prostorách tělocvičny a
klubovny SPV.

…a vědět, co chtít, to je ta největší moudrost….
Jmenuji se Zdeněk Chrástecký, bydlím v Rožnově pod
Radhoštěm a v loňském roce jsem potřetí oslavil svou plnoletost.
Měl jsem obrovské štěstí, většinou jsem v životě věděl co
chtít a měl jsem také dost sil i zdraví, abych mohl své cíle
pronásledovat. Dvacet let praxe v základním školství a dvanáct let v
obchodním sektoru formovalo moji osobnost, můj žebříček hodnot i
životní priority.
V letošním roce jsem nabyl přesvědčení, že bych měl vše,
co jsem se naučil, předat dětem, jako memento kantora, který má
svou práci opravdu rád.
Přihlásil jsem se do konkursu na ředitele do ZŠ Vidče,
tento jsem vyhrál a na 50.řádné schůzi rady OÚ, 5.května, bodem
usnesení 501 jsem dostal důvěru rady OÚ a byl jsem jmenován do
funkce ředitele základní školy. Trošku moc pětek na začátek, alespoň
ta jednička na konci mě uklidnila.
Cítím povinnost vůči vám a rád bych vás seznámil se svými
představami a plány.
1. Zvýšit počet žáků ZŠ:
Budu pokračoval ve vytváření podmínek pro výchovu a vzdělání
dětí takových, aby žáci dojíždějící do Rožnova p.R přehodnotili svá
rozhodnutí.

Oslovím rodiče žáků obce Stříteže nad Bečvou a nabídnu jim
možnost zařazení žáků do ŠVP(školského vzdělávacího programu)
naší školy.
Pokusím se vyřešit problém s dojížděním dětí z okrajové části
Valašské Bystřice do naší ZŠ.
2. Pokračovat ve zkvalitňování výuky.
3. Rád bych navázal na tradice, folklorní minulost obce….
Rád bych zahájit diskuzi s vámi - rodiči o školní i
mimoškolní práci školy, o vašich představách a přáních při cestě
vašich dětí za vzděláním a výchovou. Těch úkolů na poli vzdělání a
výchovy je hodně a bylo by zbytečné je všechny dnes vyjmenovávat.
Pokusíme se je však společně vyřešit.
Chci udělat vše pro to, aby děti chodily do školy rády a
abyste je do školy posílali s důvěrou. Věřím, že společně najdeme
cesty k tvořivé spolupráci. Vaše podněty očekávám na
chrastecky.z@centrum.cz .
Ředitel základní školy Vidče Mgr. Zdeněk Chrástecký

Rodičům a žákům Vidče a Stříteže nad Bečvou k možnému přechodu žáků
z jiných ZŠ do ZŠ Vidče.
Vážení rodiče a žáci,
jako nově jmenovaný ředitel ZŠ Vidče Vám nabízím
možnost přechodu žáků z jiných ZŠ do základní školy Vidče.
(dle § 49 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon – týká se i žáků letos zapsaných do prvních tříd)
Přednostně bude vyhověno žákům přihlášeným do konce srpna 2009.
Mgr. Zdeněk Chrástecký
Žádost o přestup dítěte do ZŠ Vidče.
Jméno:………………………Příjmení:………………………………
Narozen(a):…………………. Ve:……………………………………
Bydliště:………………………………………………………………..
Ukončil(a)…………..let povinné školní docházky
Adresa školy:………………………………………………………….
Nastoupí do…………ročníku ZŠ Vidče
Dne:…………………………………………………………………….
Zákonný zástupce: ……………………….Podpis:………………….

J.Werich

5.
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USNESENÍ č. 20/2009 ze zasedání ZO Vidče konaného dne 18. června 2009
265/2009 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 19. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení J.
Šoukal, M. Švajdová, ověřovatele zápisu M. Chumchal, Jar. Vaculín.
Zapisovatelkou byla určena Ludmila Ondřejová
266/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č.19/2009 z řádného zasedání ZO dne 23.4. 2009 přednesenou
starostkou obce.
267/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 19. – 20. řádným zasedáním přednesenou ústně starostkou
obce.
268/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti finančního
výboru mezi 19. – 20. řádným zasedáním přednesenou jeho
předsedou Ing. Karlem Malíkem
269/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce
za 1. -5. měsíc roku 2009 dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
ÚSC a DSO sestavený k 31. 5. 2009, bez připomínek
270/2009 ZO Vidče dle § 84 odst 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje změnu č. 2
rozpočtu na rok 2009 dle přílohy
271/2009 ZO Vidče schvaluje prodej části pozemku v majetku obce
p. č. 86 (ost.plocha, komunikace) panu Lumíru Randusovi, Vidče
199 za cenu 40 Kč/m2
272/2009 ZO Vidče schvaluje prodej části pozemku p. č. 1059/5
(orná půda) manželům Josefu a Ludmile Cábovým, Vidče 452 za
cenu 40 Kč/m2 (pozemek je součástí pozemku PK 2803 v majetku
obce)
273/2009 ZO Vidče schvaluje prodej pozemku v majetku obce
p. č. 1083/11(ost.plocha) a část pozemku p. č. 1099/9-díl b) a část
pozemku p. č. 1099/8 –díl a), dle geometrického plánu č. 979-

521/2009, panu Jiřímu Luzarovi a paní Věře Bernátkové bytem Vidče
401 za cenu 40 Kč/m2
274/2009 ZO Vidče schvaluje prodej části pozemku v majetku obce
p. č. 391 (EN) panu Markovi Randýskovi, Vidče 85 za cenu 40 Kč/m2
275/2009 ZO Vidče schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi
p. Vičanem Oldřichem Vidče 98, p. Hlucháňovou Zdeňkou Rožnov
pod 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“ (dle geom. plánu
č. 984-573/2009)a v lokalitě „ve Spině“(dle geom.plánu č. 981-562/2009,
za již dohodnutou cenu 14Kč/m2.
276/2009 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informace o pořizování
změny č. 8 ÚP sídelního útvaru Vidče a o postupu zpracování nového
územního plánu obce. ZO ruší zařazení parcely p. č. 849/2 do nového ÚP
(Usnesení č. 19/2009) a následně schvaluje zařadit do nového územního
plánu parcelu p. č. 840/2 (PK).
277/2009 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informace o přípravě
výběrového řízení (vyhlášení veřejné soutěže) na stavbu „Kanalizace
obce“.
278/2009 ZO Vidče schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí . Místní
koeficient se pro všechny nemovitosti na území obce stanovuje ve výši 2.
279/2009 ZO Vidče schvaluje využít rezervní finanční prostředky
v rozpočtu obce vedené na kap. 2321na úhradu dílčích faktur za stavbu
víceúčelového hřiště . ZO schvaluje využít tuto finanční rezervu namísto
úvěru u banky, z důvodu nutnosti uhrazení faktur za dílo, před žádostí
o smluvně přislíbenou platbu z ROP
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing.Dalibor Kubiš
místostarosta

Červen ve videčské škole
V měsíci červnu se soustředila práce dětí a učitelů na dokončení všech
úkolů souvisejících s prací ve školním roce 2008/2009.
Prvňáčci završili svůj první rok ve škole i tím, že 10. června byli pasováni
na čtenáře v místní knihovně a 23. 6. se společně s dětmi z mateřské školy zúčastnili
besedy s ilustrátorem A. Dudkem.
Děti se samozřejmě každoročně těší i na své školní výlety.
Prvňáci a druháci si prohlédli Bouzov a navštívili i bývalého učitele školy pana
Holuba. Žáci ze 3., 4. a 5. třídy zamířili do Ostravy a viděli tam Havířské muzeum,
Miniuni s jeho zmenšeninami staveb a Mořský svět. Osmáci si zajeli na zámek
Buchlovice a hrad Buchlov, ostatní děti druhého stupně jely nejdál – na jihu Moravy
si prohlédly areál zámků Lednice a Valtice.
V Rožnově pod Radhoštěm se 9. června konalo okrskové kolo atletické
všestrannosti pro žáky 1. stupně, v němž hoši naší školy skončili na 4. místě a děvčata
byla sedmá.
V červnu byla dovršena i školní práce. S jakými výsledky? Prospěli všichni
žáci, z nich bylo 78 (tj. 60 %) vyznamenaných. Z chování byli téměř všichni žáci
ohodnoceni jedničkou, pouze jeden žák měl chování klasifikováno jako uspokojivé.
I letos byla naše škola zapojena do mezinárodního programu Comenius.
Završením byla týdenní návštěva 18 dětí ze St. Johannu. Děti poznaly Rožnov, Vidče,
sehrály sportovní zápasy s našimi žáky. Viděly Pustevny, Radhošť, Kroměříž a
jeskyně s propastí v Teplicích. O všem budou zpracovávat projekty po návratu
do Rakouska.
26. června obdrželi žáci školy vysvědčení, přičemž deváťáci je převzali
opět při slavnostním rozloučení na Obecním úřadě ve Vidči, kde se loučili se základní
školou. Všechny děti teď čekají zasloužené prázdniny. Konec školního roku znamená
i rozloučení se školou pro paní ředitelku Dagmar Satkovou a ekonomickou
zástupkyni školy Jarmilu Křižanovou, které odcházejí do důchodu po 17 letech práce
pro školu. Děkujeme.
28. 6. 2009 jsme získali v Uherském Hradišti od Nadace Děti – kultura –
sport 20 000,- Kč na vybavení učebny fyziky.

Hezké a slunečné prázdniny!
Jaromíra Pečalková

KNIHOVNA
Začátkem školního roku v září 2008 jsem
vyhlásila soutěž O nejlepšího dětského čtenáře. Školní
rok skončil, tak bych Vás chtěla seznámit s výsledky. Na
prvním místě se umístila Barbora Škařupová.
Navštívila knihovnu 35 krát. Je aktivní i jako členka
čtenářského kroužku a umí i základy knihovnické
činnosti. Druhé místo zaslouženě obsadila Lucie
Žemlová, která si byla v knihovně vypůjčit knížky
24 krát. Třetí místo patří Martinovi Holišovi, který
sice chodí pravidelně do knihovny, ale pouze 21 krát si
vypůjčil knihy.
Dále se umístili:
4.
Matěj Kapoun 20x
5. - 6.
Vendula Škařupová 19x
5. - 6.
Eva Petruželová 19x
7.
Roman Golda 17x
8.
Kristýna Lacinová 13x
9. - 10. Pavlína Řezníčková 12x
9. - 10. Karolína Smutková 12x
První tři obdrží knihy a zbývající dárky od obce.
Hodně dětí chodí do knihovny kvůli počítači a
knihy je nezajímají, takže v soutěži neuspěly.
Všechny děti, které se v soutěži umístily si
mohou přijít do knihovny pro ceny. Připomínám, že i
v době prázdnin je otevřena ve středu 12:00 – 18:00 a
v pátek 12:00 - 17:00.
Knihovnice D. Karasová
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MUŽI VIDČE
STŘEDOMORAVSKÁ 1.A TŘÍDA,
SKUPINA „A“

1. P. Lhota
2. Nedašov
3. Lidečko
4. Vidče
5. Juřinka
6. Příluky
7. Hutisko
8. Lůžkovice
9. Brumov B
10. Lukov
11. Dol. Bečva
12. Hrachovec
13. Val. Bystřice
14. Lhota u Vs.

15
13
13
14
11
11
11
11
9
9
9
8
7
5

4 7
6 7
6 7
2 10
6 9
6 9
5 10
4 11
7 10
6 11
5 12
5 13
5 14
5 16

53:31 49
54:33 45
52:41 45
53:43 44
51:48 39
55:60 39
51:48 38
52:49 34
35:55 35
45:46 33
47:48 32
47:56 29
35:43 26
31:60 20

Tabulka střelců:
1.

6.

Souhrn fotbalové sezony 2008 / 2009 a začátek ročníku 2009 / 2010

Michal Kramoliš – 22

2.-3. Martin Dobeš
Radek Mičkal – každý 5
4.-5. Ondřej Lumír
Vladimír Urban – každý 4
6.
Ondřej Kramoliš – 3
7.-10. Milan Drda, Dalibor Nerad
Petr Stodůlka, Petr Urban
– každý 2
11.
Pavel Drda – 1
+ vlastní gól soupeře

DOROST VIDČE
OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU,
SKUPINA „B“

1. Horní Bečva
2. Lhotka n. B
3. Val. Bystřice
4. Vigantice
5. FC Zubří
6. Vidče
7. Jablůnka
8. Choryně
9. Krhová

14 1 1
11 1 4
9 3 4
8 3 5
8 1 7
5 4 7
5 1 10
4 0 12
1 0 15

49: 17
79: 28
65: 29
44: 21
61: 39
35: 46
35: 57
98: 65
11:106

43
34
30
27
25
19
16
12
3

Tabulka střelců:
1. Tomáš Holiš - 9
2.
Lukáš Vala – 6
3.
Daniel Jurča – 5
4.
Jan Kuchař – 4
5. Adam Fryšara – 3
6.-7. Dušan Kramoliš
Zdeněk Křenek – každý 2
8.-11.Jiří Chupík
Petr Křenek
Jakub Maceček
Martin Štůsek – každý 1

PŘÍPRAVKA STARŠÍCH ŽÁKŮ
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA
SKUPINA „C“

1.Poličná B
2.FC Zubří
3.Choryně
4.Hrachovec
5.Vidče
6.Hutisko-Sol.

16
15
10
6
4
3

2 2
3 2
1 9
3 11
1 15
2 15

118: 28
100: 29
64: 61
45: 78
36: 111
36: 111

50
48
31
21
13
11

Tabulka střelců:
1.
Jan Kubját – 12
2.
Pavel Kuběja – 8
3.
Filip Pobořil – 3
4.-8. Matěj Kapoun
Jakub Kubját
Dalibor Mičola
Lukáš Petružela
David Vachun – každý 2
9.-10. Jaroslav Farmačka
Václav Kuběja – každý 1

Letní fotbalové prázdniny budou letos o týden kratší
nový ročník 2009 / 2010 začíná naostro už 8.srpna
V době uzavírky tohoto čísla zpravodaje byla už známá losovací čísla mužů. Jak jsi můžete
prohlédnout, první skončila Podkopná Lhota. Nicméně tento tým z finančních důvodů do vyšší soutěže –
Krajského přeboru – postoupit nechtěl a tak byla nabídka postupu nabídnuta Nedašovu, který ji přijal.
Novinkou od soutěžního ročníku 2009 / 2010 bude pro muže v 1.A třídě to, že se zápis o utkání bude
vyplňovat na počítači, ručně to již Krajskému fotbalovému svazu nestačí.
Rozlosování mužů pro podzim 2009: V- Vlachovice So, 8.srpna 16:30 hod; Hutisko – V Ne, 16.8.
16:30 hod; V – Lůžkovice So, 22.8. 16:30 hod; Podkopná Lhota – V Ne, 30.8. 16:30 hod; V – Valašské
Klobouky So, 5.9. 16:30 hod; Zubří – V Ne, 13.9. 16:00 hod; V – Lidečko So, 19.9. 16:00 hod; V –
Hrachovec So, 26.9. 15:30 hod; Dolní Bečva – V Ne, 4.10. 15:30 hod; V – Příluky So, 10.10. 15:00 hod;
Lukov – V Ne, 18.10. 14:30 hod; V – Brumov „B“ So, 24.10. 14:00 hod; Juřinka – V So, 31.10. 13:30 hod.

+ vlastní gól soupeře

PODĚKOVÁNÍ
TJ Vidče, oddíl kopané , děkuje
všem, kteří v sezoně 2008 / 2009 fotbal ve
Vidči tvořili, podporovali, hráli, udrželi a
rozvíjeli jeho velmi dobré jméno doma i v
širokém okolí, kteří jej navštěvovali,
jakkoliv zajišťovali jeho zázemí a správu.
Děkujeme sponzorům a OÚ Vidče za
přízeň.
Nový ročník 2009 / 2010 začne
mistrovskými zápasy 8.-9.srpna 2009,
letní příprava začne o něco dříve. Vše
podstatné se dozvíte
na webu
www.vidce.cz/fotbal , ve fotbalové
skříňce v centru obce nebo ve Valašském
deníku

Mgr. Petr Liška

Návštěva Adolfa Dudka ve Vidči
Netrpělivě očekávaný konec školního roku dětem MŠ a první třídy ZŠ zpříjemnila místní knihovna. Knihovnice pozvala 23. června
známého ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka s pořadem pro
nejmenší děti. Akci financovala kulturní komise RO z výtěžku z
dětského karnevalu. Pozvání přijala i předsedkyně komise Jana
Petruželová.
Po krátkém zahájení se ujal slova pan A. Dudek. Většina dětí
ho už zná, protože se jeho návštěva u nás pomalu stává tradicí. Jeho
pořad má název “Hrajeme si na malíře”. Zajímavou a zábavnou formou
předvedl práci ilustrátora. Na velké tabuli ukazoval, že kdo umí
nakreslit kolečko, čtverec, obdélník nebo trojúhelník zvládne kreslení.
Děti byly velmi aktivní a předbíhaly se kdo půjde kreslit. Za každou
znalost dostaly krásný obrázek. Pan Dudek se předváděl v různých
maskách takže i tím děti zaujal. Byly nadšené a na závěr si nechaly
nakreslit obrázek dudka na tvář nebo na ruku a podepsat jeho knížky,
které si přinesly z domu. Nejnovější knihy zakoupila obec Vidče
knihovně, a také v nich najdete věnování od pana ilustrátora.
Pan A. Dudek žije ve Frenštátě pod Radhoštěm. Povedlo se
mu prodat 3 miliony knih a získat ocenění nejprodávanějšího ilustrátora
dětských knih.
Knihovnice D. Karasová
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