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Listopad 2009

Informace obecního úřadu
- Začátkem listopadu požádala obec Vidče HZS Zlínského kraje pro rok 2010 o dotaci na rekonstrukci vyrozumívacího a varovného
systému (rekonstrukce místního rozhlasu) z důvodu stávajícího již nedostatečného zabezpečení informovanosti svých občanů.
Plánované napojení obce na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS pomůže
zejména při řešení nenadálých složitých situacích, jako např. při řešení situace, která nastala v polovině října tohoto roku . Při
výpadku elektřiny nebylo v uvedené dny možné občany, a to hlavně děti, varovat před nebezpečím padání větví a stromů, ani
jinak občany informovat o aktuální situaci.
- Další žádost o finanční dotaci jsme podali v rámci Místní akční skupiny Rožnovsko na projekt „ Obnova a údržba zeleně
ve sportovním areálu Sahara“. Ten zahrnuje výsadbu keřů a okrasné zeleně na svazích u víceúčelového hřiště, zatravnění ploch
kolem obou hřišť, nákup zahradní techniky – sekačky trávy a přívěsným vozíkem. Projekt je v hodnotě 300 tis. Kč, můžeme dostat
90% uznatelných nákladů , v našem případě 260 tis. Kč. Oznámení, zda je náš projekt úspěšný, dostaneme začátkem příštího roku.
- V souvislosti s podzimními úpravami a úklidem zahrad a dalších pozemků, žádáme občany, aby listí, ořezané rostliny a větve,
různý odpad, dokonce stavební, nevozili t.j. nevyhazovali na břeh našeho potoka. Pokud se voda v potoku zvedá, tyto návozy
napadají do koryta potoka a voda si hledá novou cestu mimo, podemílá břehy. I tak za poslední desetiletí náš potok změnil trasu
(zjištěno podle map). Chápeme, že každý chce mít u baráku pěkně uklizeno, ale zvyk házet odpad na cizí pozemek (pozůstatek
z minulé doby), je bezohlednost.
- Jako každý rok vás, vážení občané, upozorňujeme na problém parkování osobních, v horším případě i nákladních aut na kraji
místních komunikací. Pokud bude auto zaparkováno nevhodně, nebudeme vám moci v zimním období vyvézt popelnice,
popř. rozhrnout sníh. Vlastník špatně zaparkovaného auta tak omezí služby i svým sousedům.
- Také znovu upozorňujeme na problém volně pobíhajících psů v centru obce. Téměř denně se nám v poslední době potloukají
kolem školy i budovy obecního úřadu dva psi (černý labrador, černobílý voříšek). Vlastníci těchto pejsků jim pravděpodobně
„vycházky“ povolují, neboť i přes naše opakované upozornění, se situace stále opakuje. Obecně závazná vyhláška obce o volném
pohybu psů na veřejném prostranství přitom povoluje volný pohyb psa jen v doprovodu jeho vlastníka, s náhubkem popř.
na vodítku (budeme ji aktualizovat). Občas každý pes uteče, ale toto není ten případ.
- Závěrem ještě jedna informace. Nedávno se k nám do obce zatoulal cizí pes
a na více než týden se „utábořil“ před RD pana Fr. Drozda. Vzhledem k tomu, že
nám během uvedené doby denně volalo několik občanů, ať se psem něco
(?) uděláme a vzhledem ke skutečnosti, že nám ho odmítli umístit do psího útulku
v Rožnově, protože nemají dost místa ani pro své, rožnovské toulavé psy (a v útulku
ve Valašském Meziříčí by nám ho za úplatu vzali jen na víkendový pobyt), máme
tohoto přeběhlíka – říkáme mu Rek, v oploceném prostoru u obecního úřadu. Pokud
by si ho někdo z občanů vzal domů, udělal by krásný skutek a my budeme moc rádi.
Granule jako bonus. Pes je hodný, vděčný za pozornost a evidentně má rád děti.
Už je ale asi dost starý, čumák má šedivý.

Klidné dny a dobrou náladu vám přeje

Štěpánka Mikulenková, starostka

Oznámení pro chovatele hospodářských zvířat
Zemědělská agentura Vsetín žádá všechny chovatele hospodářských zvířat, aby provedli na ZA Vsetín kontrolu zákresů
nahlášených hospodářství-objektů pro chov dobytka. Kontrolu zákresů je nutné provést na Zemědělské agentuře Vsetín do konce
prosince 2009 a to i ti chovatelé, kteří již svůj chov zrušili v období od roku 2006 dosud-(povinnost odhlásit hospodářství). Toto
oznámení se netýká těch, kteří již kontrolu provedli v období od 1. října 2009. Podrobné informace – ing. Čalová tel. 571 425 104.

Oznámení – změna adresy
Dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo zemědělství, Agentura pro zemědělství a venkov (současná adresa Smetanova 1484,
755 01 Vsetín) bude od 1. prosince 2009 působit v nových prostorách v ulici Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín (bývalá restaurace
ASTRA ve Vsetíně – Rybníky). Na tuto adresu je nutno již od 1. prosince 2009 zasílat veškerou korespondeci.

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

dobrovolný svazek obcí dle §49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Členové Sdružení Mikroregion Rožnovsko (starostové obcí Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva,
Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice a Vidče) přijali na jednání Valné hromady sdružení konané dne 29. října 2009
následující usnesení:
USNESENÍ
Při sněhové kalamitě, která postihla mimo jiné mikroregion Rožnovsko ve dnech 14.-17. října 2009, se v plném rozsahu projevila
nedostatečná a na mnoha místech mikroregionu zcela chybějící údržba elektrických rozvodů 22kV, 380V i 220V. Jedná se především
o špatný nebo chybějící prořez a také o stav sloupů elektrického vedení a samotného el. vedení.
Při sněhové kalamitě byly v obcích mikroregionu stovky domácností i firem minimálně několik desítek hodin, některých případech více
než 10 dnů bez elektrického proudu. Dle našeho názoru byla drtivá většina poruch následkem zanedbané údržby. Z toho vyplynula
velmi tíživá situace pro obyvatele obcí a také pro výrobu firem na území mikroregionu.
Členové Sdružení Mikroregionu Rožnovsko žádají provedení okamžité nápravy v údržbě elektrických rozvodů 22kV, 380V i 220V ještě
před zimní sezonou tak, aby byly minimalizovány dopady výpadků elektrické energie na domácnosti i firmy.
Zároveň členové Sdružení důrazně žádají pro starosty pověřených obcí sdělení přímého telefonního spojení na managery společnosti
ČEZ nebo na operativní pracovníky společnosti ČEZ. Tento požadavek je vznesen na základě zkušeností z poslední sněhové kalamity,
kdy zveřejněná poruchová čísla byla nedostupná nebo umožňovala pouze spojení s řadovým operátorem společnosti ČEZ, který
nedokázal komunikovat na úrovni krizových štábů obcí. V horším případě se starostové obcí dovolali pouze na záznamník společnosti
ČEZ.
Naprosto nepřijatelné jsou pro obce mediální dezinformace vydávané společností ČEZ, kdy společnost ve svých vyjádřeních přenášela
svou odpovědnost na jednotlivé obce. Navíc společnost ČEZ v době, kdy ještě desítky domácností na území celého mikroregionu byly
bez elektrické energie, tvrdila, že jsou již všechny poruchy odstraněny a bez proudu už nejsou žádní obyvatelé regionu.
Vedení jednotlivých obcí závěrem velmi negativně hodnotí dosavadní spolupráci s pracovními četami společnosti ČEZ, kterým
v mnohých případech výrazně chybí jakékoliv znalosti místopisu obce. Řada problémů tak byla způsobena minimální nebo žádnou
orientací pracovních čet v obcích.
Představitelé obcí mikroregionu Rožnovsko požadují od zodpovědných zástupců společnosti ČEZ informaci o přijatých opatřeních
vedoucích k nápravě stávajícího neuspokojivého stavu.

Jaroslav Kubín
starosta Rožnova p. R.
Vojtěch Pavlica
starosta Hut.-Solance

Lubomír Vaculín
starosta Zubří

Pavel Mana
starosta D. Bečvy

Štěpánka Mikulenková
starostka Vidče

Oldřich Ondryáš
starosta H. Bečvy

Miroslav Martinek
starosta V. Bystřice

Radek Porubský
starosta Vigantic
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CENOVÉ OZNÁMENÍ
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2010:

Cena v Kč/m3:

Bez DPH

Včetně 10% DPH

Vodné

31,80

34,98

Stočné

22,50

24,75

Vodné + stočné

54,30

59,73

- cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody
- cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné
kanalizace
Žádáme odběratele, aby n e s d ě l o v a l i k 31. 12. 2009 stavy svých vodoměrů,
protože budou stanoveny technických propočtem
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Kalamita v říjnu
Nečekané přívaly sněhu doprovázené nárazovým větrem,
nám všem v polovině října připravily krušné chvíle. Škody, které sníh
napáchal v soukromých zahradách na ovocných stromech, ale také
v naších lesích, především na stromech listnatých, jsou veliké
a mnohde nejsou ještě z důvodu rozsáhlého poškození (Jedlovina,
Spina a Paseky) odstraněny dodnes. Všechny, kteří by se
v současnosti v lesích v uvedených lokalitách pohybovali (ale i jinde
v lese), upozorňujeme na hrozící nebezpečí ze stále ještě padajících
větví. S dětmi do lesa teď nechoďte raději vůbec.
Při této přírodní kalamitě jsme opětovně poznali, jak moc
jsme závislí na dodávce elektrické energie. Elektřina „nešla“ v naší
obci od středy večera až do pátku odpoledne, v některých místech
obce až do úterka dalšího týdne. A příčina - na dráty elektrického
vedení popadaly nejen větve, ale celé stromy, rostoucí v bezprostřední
blízkosti vedení a dlouhodobě vlastníkem i provozovatelem (ČEZ)
neudržované. Zopakovala se bohužel stejná situace, která nastala při
sněhové kalamitě na přelomu roku 2005-2006. Usnesení, které jsme
přijali jako zástupci obcí našeho mikroregionu k této problematice,
najdete na jiném místě našeho zpravodaje. Řadu našich rozzlobených
občanů, kteří po mně v uvedené dny, kdy nešla elektrika v celé obci,
opakovaně žádali informace, kdy už proud bude obnoven (obava
o zásoby v plných mrazničkách), ujišťuji, že stejně jako oni, také
všichni starostové postižených obcí, se nemohli dopátrat aktuálních
informací. Byly to chvíle nepříjemné, ale naštěstí sněžit přestalo
a zase vysvitlo sluníčko a nezbývá než být na další takové situace
připraveni, protože může být i hůře. (Z výše popsaných důvodů jsme
rovněž nemohli v pátek 16. října otevřít naše nové víceúčelové hřiště
a termín se přesunul na 23. listopadu. Snad nám to napodruhé vyjde.
Pozvání pro vás všechny platí stále.)
Přes všechny problémy, které nečekanou
kalamitu
provázely, jsem zjistila a potvrdila si jedno velmi příjemné zjištění.
A to, jak velice obětavé , odvážné a hlavně ochotné (to už se téměř
nevidí, každý spíše rád mudruje), máme některé naše občany, mezi
kterými teď s dovolením vyzvednu členy Jednotky dobrovolných
hasičů naší obce. Už ve středu, kdy od rána sněžilo, jsme odpoledne
dostali informaci, že na cestě do „Spiny“ zasahuje do cesty několik
stromů. To byl začátek, do večera na tuto cestu , stejně jako všude
jinde , napadaly stromy tak, že cesta byla zcela neprůjezdná. Naši
hasiči v sestavě Olin Knébl, Ondra Novák, Zdeněk Knébl, Robin
Pečiva, Robert Pečiva, Honza Cáb, Dan Jurča a Vlad. Žemla,
od pozdního odpoledne až přes půlnoc, se dvěma motorovými pilami,
jen za pomocí světel hasičského auta a baterek, za hustého sněžení
s deštěm, nepříjemných zvuků padajících stromů kolem, polomy
odklízeli a pomohli tak cestu zprůjezdnit. Pomáhali i druhý den
v „Jedlovině“, a také na dolním konci obce. Již dříve, a to začátkem
června, nám (spolu s panem Jos. Vičanem) rovněž pomáhali při
opravě
jímání vody vodovodu ve Spině . Alespoň takto,
na stránkách našeho zpravodaje,
bych všem těmto našim

hasičům, chtěla velmi poděkovat. A také jim popřát hodně úspěchů
v soutěžích a pohodu a štěstí v osobním životě.

Ještě se krátce vrátím k výše popsaným dnům při podzimní kalamitě,
protože chci rovněž poděkovat za obětavou práci chlapům
z Videčských Pasek (J. Hurtíkovi, ml., i st., J. Kočíbovi, p. Snozovi,
a dalším), kteří dva dny odstraňovali z cest napadané stromy, také
děkuji za pomoc Richardu Machulovi (ml. i st.) a J. Vojkůvkovi
a M. Zbrankovi. Vím, že vás bylo mnohem více, kteří jste byli
kalamitou postiženi a její důsledky pomohli odstraňovat. Moc si Vaší
pomoci i práce vážíme a ještě jednou Vám všem děkujeme.
Štěpánka Mikulenková, starostka
Na závěr: Nejen my jsme byli na tuto dobu neobvyklou sněhovou
nadílkou zaskočeni – viz foto

Usnesení č. 57/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13.10. 2009
572/09 Rada obce Vidče schvaluje upravený program schůze
573/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 56/2009
ze schůze rady obce konané dne 29.9. 2009. Úkoly jsou splněny.
574/09 Rada obce Vidče projednala úkoly spojené s ukončením
stavby víceúčelového hřiště a úkoly při slavnostním otevření
rozšířeného sportovního areálu dne 16.10.2009.
575/09 Rada obce Vidče projednala a schválila návrh „Provozního
řádu víceúčelového hřiště“, včetně finančních podmínek za hodinový
pronájem volejbalových a tenisových kurtů
576/09 Rada obce Vidče schválila návrh nájemní smlouvy pro
správce sportovního areálu, pověřuje starostku obce smlouvu
podepsat. Současně byla schválena i pracovní smlouva pro správce
sportovního areálu s platností od 15.10.2009
577/09 Rada obce Vidče vzala na vědomí dokončení projektu Czech
POINT – kontaktní místo –Upgrade (finanční dotace v rámci
operačního programu CZ.1.06, oblast podpory: zavádění ICT
v územní
samosprávě).
Projekt
zabezpečuje
modernizaci
informačního systému veřejné správy.
578/09 Rada obce Vidče schvaluje provést zateplení stropu
nad vchodem do budovy obecního úřadu. Na základě cenové nabídky,

práce provede fa Michal Kramoliš, Vidče.
579/09 Rada obce Vidče rozhodla oslovit firmy pro podání nabídky
na stavební práce související s vyřešením svodu dešťových vod u RD
Ing. Malíka. Práce by měly být provedeny v co nejkratším termínu.
580/09 Rada obce Vidče dává Základní škole Vidče souhlas
s přijímáním peněžitých darů účelově neurčených, bez omezení.
581/09 Rada obce Vidče projednala návrh změny č. 4 rozpočtu obce
pro rok 2009 a doporučuje zastupitelstvu změnu ke schválení
582/09 Rada obce Vidče schvaluje navržený program 22. zasedání
ZO
583/09 Rada obce Vidče projednala opakované žádosti občanů,
týkající se ořezu vzrostlých stromů na břehu potoka Maretky.
Problém je dlouhodobě nahlášen a urgován u správce potokaLesy ČR.
584/09 Rada obce Vidče projednala a schválila organizaci sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 17.10.2009
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Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Usnesení č.22/2009 ze zasedání ZO Vidče dne 22.10. 2009
293/2009 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 22. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení
Josef Šoukal, Marcela Švajdová, ověřovatele zápisu Dagmar
Karasovou, Miroslava Chumchala, zapisovatelkou byla určena
Ludmila Ondřejová
294/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 21/2009 z řádného zasedání ZO dne 27. srpna 2009 přednesenou
starostkou obce.
295/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 21. – 22. řádným zasedáním přednesenou ústně členy rady obce.
296/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti výborů ZO
mezi 21. – 22. řádným zasedáním
297/2009 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu obce
za 1. -9. měsíc roku 2009 dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
ÚSC a DSO sestavený k 30.9. 2009, bez připomínek
298/2009 ZO Vidče dle § 84 odst 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje změnu č. 4 rozpočtu
na rok 2009 dle přílohy
299/2009 ZO Vidče projednala žádost paní Alenky Winklerové,
Rožnov p. Radh. o odprodej části pozemku v majetku obce p. č. 2918
(tr.trav. porost) a žádost MUDr. Květoslavy Křížové, v zastoupení
Jaromíra Kříže Vidče ev.č. 025 o prodej pozemku v majetku obce
p. č. 487/3 (lesní pozemek) a 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
p. č. 2918 (trvalý travní porost) a pověřuje starostku obce záměr
zveřejnit na úřední desce
- neschvaluje prodej pozemku v majetku obce p. č. 487/3 (lesní
pozemek), žádost zamítlo
300/2009 ZO Vidče dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje kupní smlouvu uzavřenou
mezi obcí Vidče a manžely Alenou a Josefem Randýskovými Vidče
85, na základě které obec Vidče prodává a manželé Alena a Josef
Randýskovi kupují do SJM pozemek p.č. 391/2 dle GP
č. 994-629/2009. Současně mění usnesení č. 20/2009 ze dne
18. 6. 2009 v bodu 274/2009 takto: bod 274/2009 ZO Vidče
schvaluje prodej části pozemku v majetku obce p. č. 391 (EN)- nově
dle GP č. 994-629/2009 pozemek p.č. 391/2, manželům Aleně
a Josefu Randýskovým, Vidče 85 za cenu 40 Kč/m2
301/2009 ZO Vidče schvaluje částečnou úhradu ceny díla
provedeného spol.SWIETELSKY stavební s. r. o. Valašské Meziříčí,
za stavbu „Oprava komunikace k RD p. T Žáka v lokalitě Vidče –
Háje“, a to částku ve výši 50 tis. Kč za opravu části této komunikace,
která je v majetku obce Vidče.
302/2009 ZO Vidče bere na vědomí informace o přípravě stavby
„Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“. Stavba stále vázne
na termínu vyhlášení zadávacích podmínek pro výběr dodavatele

na realizaci této stavby (možno vyhlásit výběrové řízení až po
schválení zadávacích podmínek SFŽP Praha)
303/2009 ZO Vidče v souladu s § 35 odst.2 a § 84 odst.2 písm.e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle §27 zákona
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací
listině Mateřské školy Vidče, okres Vsetín.
304/2009 ZO Vidče v souladu s § 35 odst.2 a § 84 odst.2 písm.e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle §27 zákona
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací
listině Základní školy Vidče, okres Vsetín.
305/2009 ZO Vidče v souladu s § 84 odst.2 písm.h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ustanovení §17 odst.2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Vidče.
306/2009 ZO Vidče v souladu s § 84 odst.2 písm.h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 1/2006 o znaku a vlajce obce Vidče a jejich užívání.
307/2009 ZO Vidče bere na vědomí informaci o navýšení finančního
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji
o 20,- Kč / 1 obyvatele, t.j. na 70,- Kč /1 obyvatele s platností od roku
2010. Tyto nové výdaje budou zapracovány do připravovaného
rozpočtu na rok 2010.
308/2009 ZO Vidče bere na vědomí přípravu návrhu rozpočtu pro
rok 2010 a pověřuje finanční a kontrolní výbor návrh rozpočtu
projednat do příštího řádného zasedání ZO dne 17.12.2009
309/2009 ZO Vidče jmenuje členy inventarizační komise pro
provedení inventarizace majetku obce za rok 2009 ve složení:
předseda: Josef Šoukal
členové: Ing. Dalibor Kubiš, Dagmar Karasová, Jana Petruželová,
Ludmila Ondřejová
310/2009 ZO Vidče schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku na spolufinancování nákladů spojených s LSPP uzavřenou
mezi obcí Vidče (poskytovatel) a městem Roznov p. Radh. (příjemce)
a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat
311/2009 ZO Vidče schvaluje poskytnutí finanční výpomoci
na částečnou úhradu léčebných
nákladů pro Ondřeje Heryána,
Vidče 311
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Průvod broučků k výročí republiky 27.10.2009
Letošní průvod broučků byl pro pořadatele z komise pro školství,
mládež, volný čas a sport a SPV poměrně náročný na organizaci.
Nevyzpytatelné počasí, kino celý rok mimo provoz, nemocný
promítač a poslední problém – v kině nelze zatopit. Nakonec se
vše v dobré obrátilo a opět byli všichni účastníci akce spokojeni.
Na prostranství u Fabiánů se začal houfovat průvod
kolem půl šesté večer, kdy ještě nepršelo. Opět byl připraven
Broučkův nápoj pro dospělé a cukrovinky pro děti, za což patří
poděkování firmě Jiří Fabián a synové. Po seřazení se průvod
vydal na svou obvyklou cestu, která vedla také kolem mateřské
školy. Tam čekalo všechny velké překvapení. Školka byla totiž
nazdobená nejen svítícími lampiony, ale i strašidly z dýní
a svítícími tajtrlíky. To vše připravila pí ředitelka se svými
kolegyněmi.
I když se během průvodu občas rozpršelo, došla většina
bez úhybných zkratek až do kina. Největší šok však zažili
pořadatelé těsně před cílem, kdy zhasla elektrika. Naštěstí jen
na několik minut, takže vše proběhlo podle plánu. Na každého
účastníka průvodu čekal v kině praktický dárek v podobě bločku
a voskovek a vytopený sál. Pořadatelé opět zajistili tzv. „fukar“,

který vyhřál sál v dostatečném předstihu. Za to patří velký dík
panu Jaromíru Mičkalovi.
V kině pak proběhl obvyklý program, tj. vzpomenutí
výročí republiky, což letos provedla pí N. Jaskulová, vyhlášení
nejhezčích kostýmů a promítání filmu. Jako nejhezčí broučci byli
letos vyhodnoceni Kristýnka Cábová, Renatka Jaskulová a Kuba
Němec, kteří dostali zaslouženou odměnu.
No a pak už se začal promítat
film, na který se těšili nejmenší,
větší i ti starší, neboť za tím účelem
naplnili kino k prasknutí. Krteček
byl prostě bezkonkurenční hvězdou
večera!
Za
obstarání
filmu
i promítače děkujeme správci kina
panu Miloslavu Pavelkovi. Celkově
se tedy tato akce opět vydařila,
takže pořadatelé i účastníci byli
spokojeni.

-4-

Děti z MŠ se rozloučily i se svými podzimníčky-broučky, které zhotovily se svými rodiči a byli moc nádhérní!

Zájezd na Litovelsko
Nevlídné počasí, které poznamenalo druhou dekádu října,
nelákalo zrovna k jakémukoli cestování. Ovšem, plán je plán,
a tak jsme ráno 17.října, ještě za tmy, vyjeli směrem na Olomouc.
Cesta ubíhala a déšť zesiloval. Za Olomoucí se však počasí začalo
jemně vylepšovat a než jsme dojeli do Litovle, pršelo jen
sporadicky.
Po prohlídce zajímavostí Moravských Benátek jsme se
přesunuli na zámek Úsov, kde už nepršelo vůbec. Absolvovali
jsme prohlídku přírodopisných sbírek, což bylo velmi zajímavé.
Děti i dospělí si pak ještě užili zajímavých hádanek v původní
hladomorně, kde bylo zima jako v psinci. Tak se hodinová
prohlídka protáhla téměř na dvě hodiny, ale nikomu to nevadilo,
neboť toto byl jiný zámek než obvykle a v blízkosti stála útulná
hospoda.
Z Úsova jsme odjeli do Třeštiny a osady Háj. Tam jsme
si prohlédli velmi zajímavý exteriér vodní elektrárny s původní
Francisovou turbinou na jednom ze slepých ramen řeky Moravy.
Sloužila na začátku minulého století k pohonu mlýna. Dnes jen
pro místní výrobu elektřiny a exkurze.
Z Háje jsme odjeli rovnou do Mohelnice, kde jsme si
prohlédli náměstí a gotický kostel, jehož 72 m vysoká věž je
viditelná ze všech stran.
Protože se počasí ustálilo, tj. nepršelo a nebylo ani zima,
rozhodli jsme se absolvovat kratší túru po NS Romantické Nové
Zámky. Šli jsme necelých pět km lužním lesem kolem řeky
Moravy a pak ještě přes dva kilometry k Mladečským jeskyním

po cestě přes řeku Moravu a její ramena.
Mladečské jeskyně nám přiblížila výkladem velmi milá
průvodkyně, takže jsme ani nevěděli, jak čas běží k šestnácté
hodině, kdy nás už čekali v Lošticích v Muzeu tvarůžků. Tam
jsme dojeli s jemným zpožděním, ale o to více se nám pak paní
v muzeu věnovala. Po návštěvě muzea se všichni vrhli
do prodejny, aby si vynikající tvarůžky loštické výrobny
zakoupili.
Aby byl dojem z tvarůžků úplný, zakončili jsme pobyt
v Lošticích v hospodě Na růžku, kde nás všechny během hodiny
stačili obsloužit. Většina si nechala udělat samozřejmě pokrm
z tvarůžků a dospělci ho zapili správně natočeným litovelským
pivem. No a pak nás čekala už jen návštěva u Holubů.
Domluvila jsem se s našimi rodáky, že až budou mít
Vidčani zájezd na Litovelsko, stavíme se u nich. A to jsme
udělali. Plný autobus lidí se vylodil u Holubů ve Hvozdečku
a nestačili jsme zírat. Holubovi bydlí s mladými v krásném statku
a mají tak zajímavé „zahradnictví,“tedy mladí, že nás to všechny
přímo uchvátilo. Samozřejmě, že nás přivítali pěkně po valašsky
a abychom se vešli, nachystali posezení rovnou do skleníku, a to
ne ledajakého.
Čas však běžel více než rychle, a tak jsme se museli
vydat na cestu k domovu. Na rozloučenou jsme zazpívali několik
valašských písniček, zamávali a pan Skalík nastartoval autobus.
Do Vidče jsme přijeli až po jednadvacáté hodině, ale to nevadilo,
protože všichni byli spokojení s příjemně prožitým dnem.

Turnaj amatérských párů ve stolním tenisu
V sobotu 24.října ráno nebylo zrovna vhodné počasí pro
časné vstávání, ale ti co se rozhodli zúčastnit se turnaje
amatérských párů ve stolním tenisu se překonali, vstali a došli
na půl deváté na Saharu, aby si zahráli v turnaji, který se stal pro
naprostou nepředvídatelnost vítězů velmi oblíbeným. Jde totiž
nejen o hru, ale i o to překvapení, kdo s kým a nad kým vlastně
zvítězí. No a samozřejmě, že nejpřekvapivější je pak vítězná
nalosovaná dvojice.
Letos se sešlo na Sahaře jen sedm smíšených párů,
protože obvyklí účastníci jaksi nemohli být současně na dvou
místech, ale i tak měl turnaj překvapující průběh. Na tenisových
stolech probíhaly postupně vzájemné zápasy mezi ženami i muži
a nakonec se hrála smíšená čtyřhra. Celkově tedy bylo sehráno
i při tomto počtu soutěžících 63 zápasů na dva vítězné sety.
K turnaji patří i obvyklá sranda a občerstvení, které
samozřejmě nezaostalo za předchozími ročníky. Tak si během
příjemně stráveného dopoledne přítomní nejen zahráli, ale
i popovídali a také patřičně zafandili.
Celkovým vítězem turnaje se stal pár Zdeňka
Hanáčková a Radek Mičkal, na druhém místě se umístil pár Dana
Kolíbalová a Jaroslav Fuksa a třetí místo obsadili Miroslava

Kubišová a Václav
Bláha. Tyto páry
obdržely krásné
poháry, které
nejsou
v žádném případě
putovní. Poslední
pár obdržel pohár
za krásné poslední
místo,
neboť
mottem turnaje není
pouze zvítězit, ale
především
se
zúčastnit.
Za bezvadně zorganizovaný turnaj patří poděkování
především hlavnímu organizátorovi St. Kubišovi ml. a jeho
kolegům z oddílů stolního tenisu. Předpokládám, že příště bude
více nových tváří na turnaji, neboť jak dokázala letošní nová tvář,
Zdeňka Hanáčková, lze přijít a zvítězit. Tak to zkuste už v turnaji
jednotlivců amatérů, který proběhne mezi Vánocemi a Novým
rokem.

Marcela Švajdová
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Říjen ve videčské škole
V říjnu obohatily pravidelnou
školní výuku podle rozvrhu i jiné akce.
9. října se prvňáci vrátili do svých
předškolních let. Navštívili totiž místní
mateřskou školu, kde sledovali hudební
vystoupení. Formou písniček si opakovali
učivo z prvouky, zpívali podle obrázků,
poznávali různé druhy hudebních nástrojů, doprovázeli písně
rytmicky a byli vystupujícím zapojováni do programu. Tento
den proběhl také na škole turnaj v malé kopané za účasti
21 žáků ze 6. – 9. třídy, ve kterém zvítězili osmáci. 8. října se
také osmáci rozhýbali při bowlingu v Rožnově.
Učivo fyziky doplnil vzdělávací projekt meziříčské
hvězdárny nazvaný Experimentárium z optiky. Tohoto
projektu se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy.
23. října byli žáci 8. a 9. třídy na exkurzi ve Střední
škole hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Prohlédli si prostory školy, viděli, ba i ochutnali ukázky prací
studentů. Rovněž se podívali na soutěž mladých kuchařů
a číšníků. Na tomto Dnu otevřených dveří se naši žáci také
setkali s bývalými absolventy naší základní školy. Průvodci se

tak stali V. Pernická a M. Mičkal.
Děti ze 2. třídy navštívily 23. října místní knihovnu,
byla pro ně připravena beseda s názvem Za pohádkou.
27. října 2009 se třetí třída vydala za akademickým
malířem panem Luďkem Majerem do ateliéru na HutiskoSolanec. Co je čekalo? Více než hodinové vyprávění malíře
nad jeho obrazy, seznámení s různými druhy technik,
odpovědi na otázky dětí v jeho útulné pracovně. A to zdaleka
není vše. Děti, p. uč. Vojkůvková a paní B. Drdová budou
vzpomínat na pohostinnost tohoto umělce. Co je zaujalo
nejvíce? Samy mohly tvořit názvy pro jednotlivá umělecká
díla a malíř nad nimi jen žasl.
Za kulturou vyrazili žáci 4.-6. třídy, kteří navštívili
divadlo v Novém Jičíně a viděli představení Robinson Crusoe.
V průběhu měsíce října také děti Valašenky pilně
nacvičovaly své vystoupení na 13. listopadu, šesťáci zkoušeli
skládat práce do literární soutěže O poklad strýca Juráša
a mezi dětmi a pedagogy bylo vybráno a odesláno 1500,- Kč
pro Centum pro přípravu koní Chrpa.
Jaromíra Pečalková

Valašenka
Všechno NEJ
V letošním roce, jak už v tomto zpravodaji bylo mnohokrát
napsáno, soubor písní a tanců Valašenka pod vedením paní
učitelky Halamíkové a za hudebního doprovodu paní učitelky
Smílkové slaví 55 let od svého založení.
V rámci svého výročí soubor v letošním roce zavítal
na 13. ročník folklórního festivalu v Zakarpatské Koločavě
proslavené románem Ivana Olbrachta „Nikola Šuhaj Loupežník“.
Nad festivalem měla patronát místní samospráva v čele
s poslancem Verchovnej rady Ukrajiny, náš generální konzulát
ve Lvové a vedoucí představitelé kraje. Na festivalu byli osobně
přítomni poslanec Vrchovní rady za okres Mežhorje, náš
generální konzul pan mgr. Pavlita a členové českých krajanských
spolků z Užhorodu.
Měl jsem možnost s Valašenkou cestovat a chtěl bych se
podělit o dojmy z této cesty. Valašenka cestovala společně
se souborem Malý Beskyd ze Zubří. Ten měl sebou i hudební
doprovod.
Na počátku naší cesty jsme navštívili hrad Palanok
v Mukačevě, potom jsme se přesunuli do Karpat. Městečko
Mežhorje (za 1. republiky Volové) se nám stalo dočasným
domovem. Ubytovali jsme se v turistickém hotelu. Podvečer byla
ještě zkouška na festival, večer se ještě zpívalo a povídalo
za doprovodu cimbálu a harmoniky.
Druhý den ráno nás čekala prohlídka Siněvirského
národního parku a linie bunkrů Arpád. Po lehkém obědě v sedle
s krásným výhledem na Zakarpatí jsme sestoupali poloninami
do vesnice Siněvr. Cestou jsme si prohlédli typické horské
usedlosti a do jedné nás pozvali dovnitř. Pro mnohé to byl
nezapomenutelný zážitek. Všichni jsme si uvědomili, že je dobře
žít tam kde žijem.
Podvečer opět probíhaly zkoušky na festival. Nikdy
bych nevěřil, že to je taková dřina. Jura Krčma umělecký vedoucí
zuberského Beskydu mě poučil „takové folklórní pásmo souboru
lze přirovnat k výkonu ligových manšaftů ve sportu“. Myslím, že
vím o čem mluví, protože svého času byl členem souboru Ondráš
(něco podobného jako kopat první ligu ve fotbale). Děcka
z Beskydu i Valašenky nacvičovaly jak samy, tak i společně. Byly
také soutěže, kde naše děcka porazily Zubřany. Pro všechny to
bylo zajímavé a poučné.
Přiznám se, když jsem viděl zkoušky naší Valašenky,

měl jsem trochu obavu ze samotného vystoupení. Mé obavy byly
však předčasné a naprosto zbytečné.
V neděli začal festival v Koločavě. Do krojů se všichni
převlékli v jedné ze tříd místní školy. Valašenka vystupovala
na začátku festivalu. Děcka přišly na pódium před několik stovek
diváků. Během chvíle z nich spadla tréma a obavy. Začly se bavit
a bavily celé publikum, které je po každé písničce odměnilo
velkým potleskem. Byl to pro všechny úžasný zážitek. Valašenka
dala do vystoupení srdce a bylo to vidět. Všichni na ně můžeme
být hrdí a pyšní. Potom vystupoval zuberský Beskyd, který byl
také vynikající a svou pověst nezklamal.
Na závěr oba soubory zazpívaly zakarpatskou lidovou
písničku, kterou secvičili v autobuse a všude možně, kde byl čas.
Naši malí umělci se s obecenstvem rozloučili písničkou
z muzikálu Balada pro banditu „Zabili, zabili chlapa z Koločavy“,
s kterou je podpořilo české publikum.
Valašenka a Beskyd předvedli vynikající reprezentaci
naší valašské kultury v zahraničí. Pro všechny zůčastněné bylo
radostí se na ně dívat. Všem patří veliké díky.
Jednou z odměn naším umělcům byl společný oběd
s našim generálním konzulem, poslancem Verchovnej rady
a členy českých spolků na Zakarpaty. I když měli oběd
domluvený úplně jinde, náš pan konzul všechny přemluvil, aby
udělali malým zpěváčkům radost a poobědvali s nima v bývalé
prvorepublikové četnické stanici. Všichni jsme se trochu
uskromnili a místo se našlo. Došlo i na písničky a s dospělýma
na slivovici.
Po cestě zpět do České republiky jsme se vykoupali
v termálech u maďarských hranic a prozkoumali zříceninu
středověkého hradu.
Zůstaly nám vzpomínky a zážitky na nevšedně
strávenou část prázdnin roku 2009.
Milá Valašenko, já Vám přeju hodně štěstí a zdraví
do dalších let, hodně úspěchů, obecenstva a potlesku. Nenechejte
si nikdy nic a nikým zprotivit. Nedejte na řeči, protože jste
vynikající.
Děkuju, že jsem s Váma byl
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Tonda Mikulenka

Den pro dětskou knihu

Životní jubilea

Je akce, kterou vyhlásila Národní knihovna. Naše
knihovna se přihlásila a zve Vás 28. listopadu od 9 hod. do 15
hod. do místní knihovny na den otevřených dveří. Budete mít
možnost si prohlédnout krásnou výstavku výtvarných prací dětí
z mateřské školy, děti si zasoutěží a zahrají různé hry. Čekají je
drobné dárky a sladkosti. Děti si prohlédnou nové knihy a z těch
zábavných jim budeme předčítat. Pozváni budou také
představitelé naší obce, kteří třeba dětem také přečtou úryvky
ze zajímavých knížek. Rodiče si mohou prohlédnout dokumentaci
knihovny. Zájemcům nabídneme za symbolickou cenu vyřazené
knihy.
V měsíci listopadu se mohou děti přihlásit za čtenáře
zdarme bez zaplacení poplatku.
Věřím, že přijmete pozvání a se svými dětmi nebo
vnoučaty přijdete 28. 11. 2009 do knihovny.
Knihovnice Dagmar Karasová

V listopadu slaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Snozová Jana
Lacinová Zdeňka
Bitala Václav
Mičkal Vlastimil

65 let
70 let
70 let
75 let

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

Sport
Fotbalové tabulky po podzimu 2009
Vážení sportovní a zejména fotbaloví přátelé. Všechna tři družstva TJ Vidče, oddílu kopané (muži, dorost,
žáci) mají za sebou podzimní část sezony 2009 / 2010 a muži stihli dokonce podle plánu Krajského fotbalového
svazu Zlín předehrát první jarní kolo. Jak sami uvidíte v tabulkách, letošní podzim nebyl například pro muže moc
příznivý. Družstvo totiž potkala řada zranění a také nemoci hráčů a obecně není žádným tajemstvím, že hráčů jako
takových není mezi muži „na rozdávání “. Nicméně muži se snažili a věřme, že na jaře se trochu zlepší a posunou se ve velmi vyrovnané
tabulce nahoru. Vyrovnaná tabulka 1.A třídy skupiny A je výhodou, že pokud družstvo vyhraje, může poskočit o několik míst dopředu.
Je tu ovšem také druhá stránka věci – při takto velmi vyrovnané tabulce mají každý získaný bod za remízu nebo body tři za výhru cenu
zlata. Dobré by také na jaře bylo, pokud by muži smazali záporné skóre a dostali se do aktivních čísel.

Tabulky po podzimu 2009 – muži – Středomoravská
1.A třída, skupina A:
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Val.Klobouky
Podkop. Lhota
Dol.Bečva
Brumov
Hrachovec
Lůžkovice
Lukov
Hutisko
Juřinka
Vidče
Zubří
Vlachovice
Příluky
Lidečko

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
8
7
6
5
6
5
4
4
5
5
5
4
4
3

0
1
3
4
5
2
4
6
5
2
2
2
2
1
1

4
3
3
3
5
4
3
4
6
6
6
7
8
9

Skóre
26: 14
19: 10
30: 23
24: 19
22: 19
27: 22
14: 15
22: 18
27: 27
23: 28
21: 28
16: 22
23: 29
20: 40

Body
25
24
22
20
20
19
18
17
17
17
17
14
13
10

Tabulky po podzimu 2009 – dorost – Okresní přebor
dorostu, skupina B:
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Poličná
FC Zubří
Hutisko-Sol.
Vidče
Horní Bečva
Val.Bystřice
Jablůnka
Choryně
Branky
Hrachovec
Krhová

Záp
9
9
8
9
9
9
10
9
9
9
8

+
7
7
6
6
5
4
4
3
1
1
0

0
1
0
2
1
2
2
1
1
0
0
0

1
2
0
2
2
3
5
5
8
8
8

Skóre
45: 6
47: 12
20: 5
29: 15
24: 15
31: 14
25: 30
17: 28
7: 40
10: 54
11: 47

Body
22
21
20
19
17
14
13
10
3
3
0

Tabulky po podzimu 2009 – žáci – Okresní přebor
mladší žáci, skupina B:
Rk.

Tým

Záp

+ 0

-

Skóre

Body

Všem fotbalistům od nejmladších po nejstarší patří veliké
Dolní Bečva
11
9 0 2
43: 13
27
poděkování za osobní nasazení v zápasech, za čas, který sportu 1.
2.
Choryně
10
9
0
1
41:
14
27
věnují a za to, že naši obec dobře reprezentují na domácím hřišti
Podlesí
10
8 0 2
38: 20
24
„na Sahaře“ i na hřištích soupeřů. Pro dorostence mám na jaro 2010 3.
4.
Vigantice
9
6
0
3
62:
20
18
dobrou zprávu – poslední škvárové hřiště v Krhové je definitivní
Kelč
10
6 0 4
42: 35
18
historie, nyní se již i u tohoto soupeře bude hrát na důstojném místě. 5.
Loučka
10
5 0 5
27: 28
15
Všem, kteří fotbal jakkoliv zajišťovali nebo propagovali, patří veliké 6.
7.
Prostř.Bečva
10
4
0
6
34:
31
12
poděkování, hráčům, trenérům, pořadatelům, divákům, příznivcům,
Zašová
9
4 0 5
39: 40
12
sponzorům a OÚ Vidče. Vše dobře klapalo pod vedením Petra Jurči. 8.
FC Zubří
10
4 0 6
16: 32
12
O fotbalu jste se nejen na podzim 2009, ale také po celý rok mohli 9.
Střítež n.B
10
3 0 7
20: 27
9
pravidelně dočítat ve Videčském zpravodaji, Valašském deníku, 10.
11
2 0 9
23: 63
6
na internetu www.vidce.cz a také byla a jsou k dispozici základní 11. Val.Meziříčí C
Vidče
10
0 0 10
11: 73
0
a důležitá data ve fotbalové skříňce v centru obce. Tyto zdroje jsou 12.
Vám k dispozici neustále. Samozřejmě je nejlépe podívat se
na zápasy samotné. Zimní přestávka bude vyplněna jako již tradičně zimním turnajem, kterého se naši fotbalisté zúčastní tentokráte
v Rožnově pod Radhoštěm. Za celý rok 2009 děkuji zpravodaji Obce Vidče za propagaci fotbalu, paní Karasové, Mlnaříkové a nyní
sl. J. Karasové. Velmi si vážím pomoci při zjišťování aktuálních výsledků ze strany Markéty Pernické, Pavla Drdy, Milana Drdy a Petra
Jurči. V příštím vydání zpravodaje, v prosinci za měsíc, Vám přinesu kompletní přehled všech střelců gólů všech našich tří fotbalových
družstev a podíváme se podrobněji na zimní fotbalový turnaj v Rožnově pod Radhoštěm, který ponese název Radhošť Cup 2010.
Mgr. Petr Liška
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Kulturní komise při OÚ ve Vidči Vás zve na VÁNOČNÍ KONCERT Aleny Valové
který se uskuteční 5.prosince 2009 v 15:30 hod. v sále kulturního domu ve Vidči.
Opět zazní ty nejkrásnější verše a skladby z oblasti vážné hudby jako např.: Ave Maria F.Schuberta
i Ch.Gounoda, Ukolébavka W.A.Mozarta, Snění R.Schumanna a další.
K tomu nádherné pastorely Blah.Smišovského aj. Téměř dvě třetiny programu budou tvořit nové písně
– tentokrát si Alena Valová přizvala ke spolupráci zpěváka Otu Vlčka, doprovázet bude Ing. Jiří Urbanec.
Po koncertu budete mít možnost si zakoupit všechny její už dříve vydané kazety i cédéčka vč. nových :
Jdeme k vám s písničkou, Až nad Rožnovem, Horní chlapci, Poezie vánoc, Ozvěny lásky, Moravská písnička, Lásko, pojď blíž.

Vstupné :dobrovolné

srdečné zvou pořadatelé

Inzerce
Pro velký zájem o finanční produkty
Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

hledáme ve spolupráci s Českou poštou

Mikulášská besídka
Zveme všechny naše děti
na tradiční Mikulášskou
besídku s programem
i nadílkou.
Konat se letos bude
v neděli, 6. prosince
od 14:30 hod. v sále
KD Vidče .

spolupracovníka
na pozici
FINANČNÍHO PORADCE ČMSS
pro okres Vsetín
Náplň práce:
- péče o stávající klienty
- prezentace a prodej finančních produktů
- rozšíření obchodních vztahů s klienty a poradenství
- zajištění spolupráce s Českou poštou
Nabízíme:
- tvůrčí práci a seberealizaci
- bezplatné vstupní zaškolení
- odborné vzdělávání
- perspektivu profesního růstu
- silné zázemí úspěšné společnosti
- motivující finanční ohodnocení

Požadujeme:
- SŠ vzdělání
- komunikační schopnosti
- zájem o obchod a finance
- samostatnost a časovou flexibilitu
- základní znalost práce na PC
- ŘP skupiny „B“

Žádost spolu se strukturovaným životopisem zasílejte na níže uvedenou
adresu.
Kontaktní osoba: ing. Daniel Pražan
Oblastní ředitel ČMSS, a. s.
Horní náměstí 27
772 00 Olomouc

Srdečně zvou pořadatelé MS ODS Vidče

Koupím stavební
pozemek pro vlastní
výstavbu rodinného
domu.
Kontakt: 607 884 716

PRODEJ
PALIVOVÉHO
DŘÍVÍ
ŠTÍPANÉ LISTNATÉ
TVRDÉ – délky 1m
cena 990,- Kč za 1
prostorový metr
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

Tel.: 604 999 788, 585 242 469

Kontakt: Dřevosklad Zubří
tel. 603 802 081

E-mail: cnp-prazan-strakova@cmss-oz.cz

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.
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