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Informace obecního úřadu
Provoz na Obecním úřadu ve Vidči během Vánočních svátků
Upozorňujeme občany, že z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců OÚ Vidče, bude provoz
na Obecním úřadu ve dnech 21. 12., 22.12., 28.12 - 30. 12. 2009 omezen, ve středu 23. 12. 2009
a ve čtvrtek dne 31. 12. 2009 bude úřad uzavřen.
Prosíme občany, aby vyřízení svých záležitostí nenechávali až na samotný závěr roku 2009.

V případě neodkladných záležitostí volejte t. č. 724 180 310 = starostka nebo t. č. 737 144 558 = místostarosta.
POZOR! Svoz komunálního odpadu během vánočních svátků bude ve středu 23. prosince a 30. prosince (ne v pátek!!)
Informace k tradiční Tříkrálové sbírce: V roce 2010 proběhne v sobotu 9. ledna 2010.
Vážení spoluobčané, letošní rok byl pro naši obec
velmi příznivý. Podařilo se nám vybudovat nové hřiště
v hodnotě za více než 12,6 mil. korun (dotace z ROPu),
vyměnit střechu na budově MŠ za cenu 735 tis. korun
(dotace Zlínský kraj), opravit naši zvoničku, která je
kulturní památkou, za 121 tis.korun (dotace Zlínský kraj).
Z vlastního rozpočtu bylo opraveno více než 1,5 km obecních
komunikací (1 mil. korun), vyměněna jsou nová okna
na budově pošty, nové vstupní dveře do prodejny textilu,
provedena regulace vody potůčku u MŠ, provedeno
odvodnění dolní části škvárového hřiště. Po říjnové sněhové
kalamitě byl poškozený místní rozhlas na Kutiskách
a Jedlovině (potrhané dráty a vyvrácené sloupy) nahrazen

bezdrátovým systémem – umístěno celkem 6 nových
„hnízd“.
Nově bylo upraveno ve středu obce koryto
„Maretkového“ potoka a provedena výměna nejvíce
poškozeného zábradlí. Tyto poslední dvě jmenované akce
opět výrazně přispěly ke zlepšení vzhledu naší obce.
Plánované investiční akce jsme splnili, a také se
událo hodně zajímavých a pro naši obec do budoucna
důležitých akcí. Souhrnná zpráva za rok 2009 bude
zveřejněna v lednovém zpravodaji.
Děkuji všem občanům, kteří nám při uvedených
akcích jakkoli pomáhali nebo nám při jejich realizaci třeba
jen fandili.

Přeji Vám všem radostné Vánoční svátky, veselého Silvestra a šťastné vykročení do nového roku 2010.
Štěpánka Mikulenková, starostka obce
Další aktuální informace

Svoz tříděného odpadu v prvním pololetí roku 2010:
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK
Interval svozu: 1x za týden v období od 1.1.2010 do 31.12.2010
Čas svozu - od 5.00 hodin
Do popelnice na směsný odpad patří: smetí, popel, starý textil,
použité hygienické potřeby, staré pryže, mastné papíry, drátěné
sklo, rohože, kousky koberce,obaly od džusu.
Do popelnice nepatří !!! Kovový odpad, části motorů
či elektromotorů, autobaterie, pneumatiky z kol-motocyklů,
kamení, cihly, suť nebo odpad nebezpečný.
Popelnice je nutno ve svozový den řádně přichystat k odvozu
tak, aby stály nejdále 2m od okraje vozovky a nebyly
zastrčeny u plotů nebo rodinných domů. V zimním období
zajistit maximální zpřístupnění k popelnicím.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
SVOZ: 6.1., 3.2., 3.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6.,
30. 6. 2010
Do žlutého pytle na plasty patří : ČISTÉ A VYMYTÉ : PET
láhve, plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového

zboží, fólie, obaly a láhve z umělých hmot.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9. 6. 2010
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané
či sbalené kartony, papírové obaly, ubrousky, balící papír,
počítačový papír, spisy, katalogy, lepenka, pytle.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9. 6. 2010
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
skleněné láhve od nápojů.
TŘÍDĚNÝ ODPAD – NÁPOJOVÉ KARTONY -ČERVENÁ BARVA,

! Budou vyváženy při každém svozu tříděného odpadu
Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin.
Uvedené typy pytlů budou ve svozový den přichystány
na místech, ze kterých jsou běžně vyprazdňovány popelnice,
musí být zavázány nebo jiným způsobem zajištěny tak, aby
při manipulaci (nakládání) nedošlo k vypadnutí obsahu pytle.

Křižan do Rožnova, odjezd ve 13:27 hod., nebude jezdit, nahrazuje ho
autobus, který jede celoročně v pracovní dny ze Zašové (bod 1) a je
na zastávce Křižan ve 13:31 hod., v Rožnově pak ve 13:40 hod.

!! Úprava jízdního řádu s platností od 12.12.2009!!
K výše uvedenému datu dochází k těmto dílčím změnám:
1) Zrušen spoj č. 19 – odjezd ve 13:10 hod. z Rožnova p. R. přes Zubří,
Střítež, Vidče- Rožnov p. R. Tento spoj je nahrazen spojem, který
vyjíždí ze Zašové (zastávka konečná) - odjezd ve 13:10 hod.- přes
Střítež, Vidče do Rožnova, kam přijíždí ve stejném čase jako ten, který
jezdil přes Zubří t.j. ve 13:40 hod.

4) Spoj č.7 jede od Křižana až v 7:00 hod. s příjezdem do Zašové
na konečnou v 7:18 hod.

A ještě nakonec:
stále hledáme majitele
(vlastníka) zatoulaného psa,
pes stále vyhlíží a trpělivě
čeká na svého pána..........

2) Autobus, který vyjíždí z Rožnova ve 12:25hod. a jede „přes kopec“
do Vidče- Stříteže - Zašové, bude jezdit každý pracovní den. Dosud
tento autobus končil jízdu ve dnech školních prázdnin na zastávce
Křižan. Teď bude pokračovat až do Zašové.

3) Autobus, který jezdil jen ve dnech školních prázdnin ze zastávky

Štěpánka Mikulenková, starostka obce

Usnesení č. 58/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 10.11.2009
585/09 Rada obce Vidče schvaluje doplněný program schůze.
586/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č 57/2009
ze schůze rady obce konané dne 13.10. 2009. Úkoly jsou splněny.
587/09 Rada obce Vidče projednala organizaci slavnostního otevření
víceúčelového hřiště, v nově stanoveném termínu 23. 11. 2009.
588/09 Rada obce bere na vědomí informace o přípravě hřiště k užívání
veřejnosti, rozhodla o výši poplatku při užívání hřiště při umělém
osvětlení.
589/09 Rada obce Vidče bere na vědomí informace o zřízení datových
schránek obce.
590/09 Rada obce Vidče projednala návrhy nejdůležitějších stavebních
akcí v roce 2010, (mimo kanalizaci), určila pořadí priorit a projednala
možnosti požádat o finanční dotace, pokud by byly vypsány dotační tituly,
na které by se plánované akce vztahovaly. Seznam navržených akcí bude
projednán na ZO, v souvislosti s přípravou rozpočtu obce na rok 2010.
591/09 Rada obce Vidče vzala na vědomí cenové nabídky tří uchazečů
na zpracování studie možnosti výstavby domu s pečovatelskou službou
v obci. Do další schůze rady obce bude předložena ještě jedna možná
nabídka.
592/09 Rada obce Vidče rozhodla po projednání cenové nabídky, zadat
provedení úpravy svodu dešťových vod z komunikace před RD
Ing. Malíka, p. Richardu Machulovi, Vidče 369.
593/09 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 2, písm.b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výši
odměny ředitelce Mateřské školy Vidče a řediteli Základní školy Vidče,

v souladu s pokynem MŠMT - první etapa rozvojového programu MŠMT
na rok 2009.
594/09 Rada obce Vidče schvaluje žádost MS ODS o bezúplatný
pronájem sálu KD Vidče pro pořádání tradiční Mikulášské besídky
v neděli, 6. 12. 2009. Dále schvaluje pronájem sálu pro podnikovou akci
na den 21.11.2009 za podmínek, stanovených obcí (žadatel Aleš
Mikulenka, Zubří).
595/09 Rada obce Vidče schvaluje finanční dar souboru Valašenka
u příležitosti oslav 55 let trvání souboru a pověřuje starostku obce
darovací smlouvu připravit a podepsat.
596/09 Rada obce Vidče schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi obcí Vidče a Miroslavou Mikulenkovou, Vidče 464, pro
uložení vodovodní přípojky a kabelu NN do pozemku v majetku obce
p. č. 2859/2.
597/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje darovací smlouvu
uzavřenou mezi obcí Vidče a MAS Rožnovsko (MASR) a pověřuje
starostku obce smlouvu podepsat. Předmětem smlouvy je dle stanov
MASR peněžitý dar na podporu uvedeného sdružení.
598/09 Rada obce Vidče schvaluje žádost AutoMotoKlubu Rally Sport
Jasénka, Vsetín o povolení průjezdu závodních vozů obcí Vidče, při
24. ročníku Valašské rally dne 26. 3. 2010.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Usnesení č. 59/2009 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 1.12.2009
599/09 Rada obce Vidče schvaluje navržený program schůze.
600/09 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení č 58/2009
ze schůze rady obce konané dne 10.11. 2009. Úkoly jsou splněny.
601/09 Rada obce Vidče bere na vědomí informace o novém způsobu
přijímání korespondence pomocí datových schránek zřízených
na Obecním úřadu Vidče.
602/09 Rada obce Vidče dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo uzavřené mezi obcí Vidče a firmou EMPEMONT Valašské
Meziříčí, který řeší dílčí rozšíření rozhlasového a varovného systému obce
v lokalitě na „Kutiskách“ Rada obce pověřuje starostku obce dodatek č. 2
podepsat.
603/09 Rada obce Vidče projednala cenové nabídky (celkem 4
uchazeči) na zpracování požadované studie pro v budoucnu možnou

výstavbu DPS. Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána nabídka
uchazeče, a to spol. BS Vsetín, s. r. o., Vsetín. Rada obce pověřuje
starostku obce s vybraným uchazečem podepsat smlouvu o dílo.
604/09 Rada obce Vidče vzala na vědomí dílčí úpravy jízdního řádu
ČSAD Vsetín s platností od 12.12.2009.
605/09 Rada obce Vidče schvaluje žádost spol. Voding Hranice spol.
s. r. o. o provedení optimalizace zásobování pitnou vodou od vodojemu
Vidče do Vigantic – dokumentaci pro územní rozhodnutí DÚR pro tři
samostatné stavby (1.Přívodní řad Rožnov-Tylovice, 2. Přívodní řad
Tylovice – Hážovice, 3. přístavba vodojemu Vidče).
606/09 Rada obce Vidče schválila nákup nového počítače do kanceláře
starostky obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Poděkování žáků 1. třídy

Každoročně se žáci naší školy a věřím, že i občané obce,
těší na slavnostní otevření Vánoční galerie. V tomto školním roce
dostává nový šat a děti se chystají kromě vystoupení v kulturním
domě i na mini jarmark, jakési předvádění svých výrobků. První
třída vyrobila zvonečky a zlatá prasátka pro štěstí, ale také
zapichovací perníkové andělíčky. S těmi nám pomáhala a na vlastní
náklady připravila babička našeho žáka J. Fabiána, paní Růžena
Fabiánová. Moc děkujeme.
Žáci a vyuč. 1.tř.
Také ostatní třídy a vyučující se připojují s poděkováním všem,
kteří pomáhali s přípravou výrobků pro jarmark nebo s přípravou
Vánoční galerie.
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Ing. Dalibor Kubiš
místostarosta

Životní jubilea
V prosinci slaví svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:

Papaj Milan
Navrátil Jiří
Volková Anna

60 let
70 let
97 let

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

Knihovna

Vítání občánků
V naší obci se stále něco dělo, tak zbyl čas na vítání nových
občánků až na konec listopadu. Přes naše obavy bylo krásné podzimní
počasí a z deseti pozvaných rodin se jen jedna nedostavila.
Po slavnostním zahájení vystoupila Valašenka s pásmem
písniček. Moc jim děkujeme, protože mají za sebou náročná
vystoupení. Do obřadní síně vedoucí souboru D. Halamíková přivedla
čtrnáct valášků v krásných svátečních krojích.
Potom dostala slovo paní starostka Š. Mikulenková. Na závěr
přijala do svazku obce Vidče tyto děti:
Radek Vanduch
Dominik Fojtík
Tadeáš Mičkal
Amálie Balejíková
Radek Janiš
Ester Bukovjanová
Patrik Maléř
Jakub Kočíb
Vanesa Horáková
Matěj Randýsek
Rodiče dostali kytičku a dárečky.
Celou oslavu zdokumentoval místostarosta ing. D. Kubiš.
Přejeme všem rodinám hodně krásných a nezapomenutelných zážitků s jejich děťátkem.
D. Karasová

Den pro dětskou knihu proběhl v naší knihovně
28. 11. 2009 od 9 hod. do 15 hod.Tuto akci vyhlásila
Národní knihovna a jsme jedna ze 150 knihoven, které se
přihlásily.
Návštěvníci měli možnost si prohlédnout krásnou
výstavku prací dětí ze školky, kterou naaranžovala Jana
Martínková. Oživila prostory knihovny a děkujeme za ni dětem
i učitelkám.
Děti si prohlédly nové knížky a z nejoblíbenějších se jim
předčítalo. Potom soutěžily, hrály si, vystřihovaly a malovaly. Za všechno
dostávaly dárky a sladkosti. Bylo připraveno také malé pohoštění.
Děkuji děvčatům ze čtenářského kroužku B. Škařupové,
E. Petruželové, K. Smutkové a T. Mičkalové, které připravily dětem hry
a dokázaly je pobavit. Samy si také zasoutěžily. Děkuji také M. Švajdové,
která všechno dění zdokumentovala a paní starostce, která přišla dětem
přečíst pohádku.
Máme kásnou, prostornou knihovnu, kde se vejdou i maminky
s kočárkem a o to víc mne mrzí, že nepřišli spoluobčané, kteří nejsou
čtenáři a knihovnu ani neviděli. Moc děkuji všem, kteří přijali mé pozvání
a přestože pravidelně knihovnu navštěvují zase přišli.
Knihovnice D. Karasová

Listopad ve videčské škole
Měsíc listopad byl velmi bohatý
na akce, které doplňovaly školní výuku. Přitom
pod
vedením
J. Neradová
a M. Bařinové
pokračovala příprava galerie a vánočního
vystoupení.
6. listopadu byli osmáci a deváťáci na zahraniční exkurzi,
při níž navštívili Krakow a bývalý koncentrační tábor v Osvětimi.
V neděli 8. listopadu zorganizovala H. Vojkůvková pro děti
ze 3. třídy a další zájemce zájezd na divadelní představení v Ostravě
s názvem Čarodějnice.
Pokračovala i práce na projektech. Pro děti ze spojené
4. a 5. třídy byla vyvrcholením projektu Cesta do vesmíru návštěva
valašskomeziříčské hvězdárny a zhlédnutí programu Sluneční
soustava. S sebou dne 3. 11. přibrali i třeťáky, kteří budou tuto látku
probírat později. Na projektu Zima pokračovali v práci též druháci.
11. listopadu odjeli společně do Val. Meziříčí šesťáci
a deváťáci. Zatímco šesťáci si prohlédli místní muzeum a výstavu
o Orientu, tak deváťáci měli díky jedné z maminek před sebou
exkurzi do firmy Cabot. Pracovník firmy pan Jaroslav Těžký je se
svými kolegy seznámil s historií podniku, výrobou sazí, vztahem
podniku k životnímu prostředí a péčí o něj. Prohlédli si areál závodu
a také se dozvěděli něco o uplatnění na trhu práce. Exkurze doplnila
učivo chemie i pracovních činností, zaměřených na volbu povolání.
Den předtím zhlédli deváťáci ve škole film Stalin, Hitler

a já, který poskytla organizace Člověk v tísni.
Velmi náročný program měl národopisný soubor
Valašenka. S přáteli a podporovateli souboru se 13. listopadu sešli
i před početným obecenstvem v místním kulturním domě při
vystoupení, v němž vzpomněli 55 let, které uběhly od jeho založení.
Malí Valášci vystupovali i při slavnostním otevírání nového hřiště
(23. 11.) i při vítání nových občánků (26. 11.).
Tradiční besedy o knize v místní knihovně vedla paní
B. Zajícová s prváky na téma Pohádka za pohádkou a se třeťáky
na téma Co nám kniha prozradí.
V listopadu 10 dětí ze 4. a 5. třídy malovalo obrázky
do soutěže Z pohádky do pohádky.
Do školy přijel mezi děti na besedu p. Jiří Novotný.
Besedoval s dětmi ze 3. třídy a zájemci ze 4. a 5. třídy na téma
Kameny a jejich naleziště v ČR. Při výkladu prošly kameny,
o kterých host vyprávěl, jejich rukama. Na výstavku kamenů se přišly
podívat i mnohé děti ze druhého stupně.
24. listopadu proběhlo ve škole školní kolo Dějepisné
olympiády. Mezi osmi účastníky z 8. a 9. třídy vyhrála Klára
Dobešová.
Pokud chcete vědět o dění ve škole více, můžete získat
bližší informace o jednotlivých akcích a prohlédnout si i fotografie
z nich na webových stránkách obce v podsekci Základní škola.

Jaromíra Pečálková

Valašenka vzpomíná a děkuje
V tomto školním roce oslavil dětský
folklorní soubor Valašenka, který působí při ZŠ
Vidče, 55let svého trvání. Po celou dobu svého
působení se snaží udržovat krásnou lidovou
píseň, staré tance a lidovými povídačkami přispět ke spokojenosti
četných diváků.
Nejinak tomu bylo 13. listopadu, kdy se malí valášci i někteří bývalí
členové představili na pódiu videčského kulturního domu v pořadu
režírovaném panem ředitelem Chrásteckým. K úspěchu velkým dílem
přispěla cimbálová muzika a vzpomínkové video pana P. Zetka. Díky
jeho zapůjčeným materiálům byla u této příležitosti také uspořádána
výstavka fotografií, na nichž se mohli najít členové kroužku z dob
vedení paní učitelkou Kantorkovou, paní učitelkou R. Zetkovou
i současní. Během pořadu přišly Valašence gratulovat děti a paní
ředitelka z místní MŠ, vedoucí souboru Podskaláček, sladkou copatou
Valašku nám předaly paní D. Karasová s dcerou Janičkou a za OÚ
nám popřála úspěchy do další práce i s tolik potřebným peněžním
darem paní starostka Š. Mikulenková. V děkovných slovech současné
vedoucí D.Halamíkové, která kroužek vede bezmála 20 let, nezazněla
jména paní učitelek N. Kluchťákové, M. Machulové a P. Smílkové,
bez jejichž harmonikového doprovodu bychom si naše vystoupení

vůbec nedovedli představit, rovněž bývalé paní ředitelky MŠ paní
Pustkové, která bez nároku na odměnu za námi dojížděla celý jeden
rok a paní učitelky J. Neradové, která vždy, když je potřeba, ochotně
pomůže.
Leccos nevyřčeného se snad napravilo v restauraci U Hanáčků, kde se
po vystoupení ještě pokračovalo v promítání i představování bývalých
členů do pozdních nočních hodin, ale díků asi není nikdy dost. Proto
znovu děkujeme všem ředitelům a zaměstnancům školy, kteří se
o činnost Valašenky zasloužili, všem sponzorům, díky nichž se mohla
důstojná oslava uskutečnit. Určitě by se mi nepodařilo všechny
vyjmenovat, proto ke jménu paní Karasové přidám jen jména
R.Fabiánové, jejíž voňavé perníčky ochutnalo více než 50 lidí, paní
B. Drdové, bez níž se neobejde téměř žádná školní akce, paní učitelky
M.Pečálkové, pod jejímž vedením byl vydán jubilejní školní časopis
Kamarád. Díky rodičům a hlavně dětem, které jsou ochotny si vesele
zazpívat, radostně zatančit a nelitují času, který nácvikům věnují,
a které jsou ochotny pro reprezentaci školy vystupovat mnohdy
i ve velmi nepříznivém počasí. Však jsou také nedílnou součástí
života školy i vesnice. Ať už při oslavách nebo vítání nových občánků
atd.
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Dobromila Halamíková

Oznámení základní školy
Dne 7. 1. 2010 se v ZŠ ve Vidči bude konat Den prvňáčků, jehož se zúčastní předškoláci z MŠ ve Vidči a z MŠ
ze Stříteže. Mohou si s rodiči prohlédnout školu, uvidí vyučování v 1. třídě a navzájem se poznají.
Co teď? Co dál? Doufejme, že se spolu znovu sejdou u zápisu do 1. třídy, který na naší škole proběhne 25. ledna
2010 od 13:00 do 16:00 hodin.
ředitel ZŠ Vidče Z. Chrástecký

Vánoční zamyšlení
V dnešní době je moderní mluvit a psát o ekonomické krizi.
Rozebírají se příčiny, předpovídají důsledky. I když to není až tak na
první pohled vidět, část obyvatel si musela začít dávat víc pozor na to,
za co utratí své peníze. Některým asi přibyly i starosti, kde získat
peníze na běžné výdaje, pokud si chtějí udržet svůj životní styl.
Nevybízí nás právě takové situace k zamyšlení se nad tím, co mi
Vánoce dělá Vánocemi?
Obdarovávat se navzájem různými dárky je jistě pěkný
zvyk a je pro nás už jakousi součástí Vánoc. Ale dárky mohou být
rozmanité. Nedávno jsem slyšel v rozhlase úvahu dětského psychiatra
Maxmiliána Kašparů o tom, že přibývá rodičů, kteří dávají drahé
dárky dětem a vlastně přitom obdarovávají sebe. Uvědomují si, že
nevěnovali dětem dost času, že jim dostatečně neukazovali, že je mají
rádi. Dárky se pak snaží uklidnit své svědomí.
Jak ukazuje i zkušenost, není šťastnější ten, kdo má více
věcí, ale ten, kdo se cítí více milován. A právě tak je šťastný i ten, kdo
miluje a cítí, že tím milovanému způsobuje radost. Nemusíme se
obdarovávat vždy jen nějakými předměty ale můžeme si dát i více
času, více úsměvů, více pokoje. Můžeme se stávat sami darem pro
druhého.
Boží Syn Ježíš přišel na tuto zemi jako dítě. V některých
lidech to vzbudilo radost a šli se mu poklonit. Také mu přinesli nějaké
dárky, aby ho uctili. Ale tím pravým vánočním darem byl a zůstává
on sám. A my můžeme Vánoce opravdověji prožít tím, že ho jako dar
přijmeme nebo prohloubíme pochopení tohoto daru. A když si

uvědomíme toto obdarování, pak bude naše srdce více naplněno
vděčností a touhou učinit šťastnými i lidi kolem nás.
Přeji všem občanům lásku, pokoj a radost v srdcích nejen
o Vánocích. Ať tyto dary dokážeme přijímat od Boha a také je
předávat dál. Ať si uvědomujeme jeho blízkost nejen o slavnostních
chvílích ale ve všech situacích dalšího roku.
P. Karel Janečka, farář
BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ
ČT
24.12.
PÁ 25.12.

Štědrý den

22:00

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

9:30

SO 26.12.
NE 27.12.
PO 28.12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek Svaté Rodiny
Svátek svatých Mláďátek

9:30
9:30

ČT 31.12

Poděkování za uplynulý rok

17:30

PÁ 1.1.

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského

9:30

SO

2.1.

9:30

Oznámení:
Tříkrálové koledování spojené se sbírkou na charitu proběhne
tentokrát v sobotu 9. ledna.

Valašenka slavila pětapadesátku
Tož Vám povím, co všeci věďá,
prý třináctého a k temu eště v pátek,
neščasný je deň,
a jak sa ve starých knížkách píše,
nemá sa chodiť ani ven.
Třináctého listopadu roku dvatisícedevět –
zrovna byl pátek,
ale pro Vidčany to byl svátek.
Slúnko sa od rána ščúřilo, aj když zubatě,
v dědině sa všecko hemžilo okatě.
Škrobily sa rukávce, aj spodničky,
eště, že ty děcka majú kroj malučký.
To maměnky ogarů, ty si pochvalujú,
škrobja enem košulu.
Do kulturáka sa stěhovalo, co sa dalo,
aby to oslavení za to stálo.
Pomalu sa začali sjížďat hosté,
no a Valašenka sjížďala program –
snad už po sté.
Enemže bez zkúšky a trápeňa to nejde,
velký dík patří paní Halamíkové Dobře.
Děcka jak z cukru,
ogaři jak by smet.
Valašenka oslavovala, věcéj jak
pětapadesát let.
To paní učitelka Barbora Kantorková
měla ten nápad,
aby aj malí mohli zpívať, tančiť
a aj odzemek skákať.
Už naše babičky začátky pamatovaly,
rády vzpomínaly aj pěsničky notovaly.
Rok co rok přibývajú členi noví „ten ogárek je šikovný po dědovi!“
To proto, že sa všecko dědí z generace

na generacú,
Za to jim v sále všeci pořádně zapleskali.
Valach ne enem živ je pracú.
Program okořenil slovem vypravěča
Na paní Růženu Zetkovú nesmělo sa zapoměť,
Honza Mlnařík,
ta sa Valašence věnovala hezkú řádku let.
pověděl nám o kdejaké novině v naší dědině.
Právem by sa pyšnila,
Tak třeba o svoji tetičce, no aj o starém kině.
na vnuka, aj na syna.
Aj paní starostka Š. Mikulenková sa ke
Zahráť na cimbál je pro ně hračka,
gratulantom přidala,
potatila sa aj céra Kačka.
Valašence popřála a do vínku něco přidala.
Když sa všeci posadili, začal program A paní Danka Karasová vzpomínala,
zhaslo sa, ztichnul sál,
jak svojej cérce kroj škrobívala.
pan ředitel základní školy nám fotky
A jak hrály a zpívaly dvě Katky –
Valašenky promítal.
úžásem oněměl sál,
Fotky černobílé,
bouřlivým potleskem za vystoupení poděkoval.
pamatujú doby minulé.
Menovat všecky, keří sa do připravy zapojili,
Kdo do Valašenky chodil,
to sa nedá,
určitě sa na plátně objevil.
co dyby náhodu na nekoho zapoměla?
Též sem sa viděla,
To by věru byla škoda,
v sedmdesátémšestém sem ve Valašence
právem sa jim nezapoměla poděkovat?
tančila.
Paní Dobra Halamíková gratulace přijala,
Pan ředitel Z. Chrástecký doplnil program
rodiče dětí Valašenky, slova pana Jana Zúbka,
mluveným slovem,
pochválila,
a svojim zpěvem udělal, na nás diváky,
za Valašenku, aj za sebe,
velký dojem.
z celého srdca všem poděkovala.
Že sme Valaši, jedna rodina,
Nakonec všecko dobře dopadlo,
valašské hory sú naša otčina v hledišti by jabko nepropadlo.
cimbálová muzika s chuťu hrála,
Bylo nás věcej, jak dosť,
paní Míša Bařinová ukolébavku zazpívala.
každý byl vítaný hosť.
Mateřská školka – malí Valášci,
Zazpívali sme si, pořádně zapleskali,
zazpívali a zatančili tanec „kovářský“.
slzy nám po tváři dojetím stékaly.
Pozvání přijali Petr a Simona –
Já Valašence přeju hodně štěstí,
tančili aj zpívali,
trvání určitě do sta let,
členi Valašenky bývali.
ať má o čem pořáď přemýšlet.
Jedině Iva s Petrem sa přemluviť dali,
aby nám sólově zase po rokoch zazpívali.
Zdeňka Holišová
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PLÁN PRÁCE KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS A SPORT NA ROK 2010

Stručná bilance práce komise pro školství, mládež,
volný čas a sport za rok 2009

Komise bude pracovat v roce 2010 v tomto složení:
Viktorie Hajná, Alena Petruželová, Alena Mičkalová, Jitka
Macečková, Naděžda Jaskulová, Simona Jurčová, Lenka Machulová,
Miroslava Kubišová, Petr Jurča a Zdeněk Křenek.
Plán práce komise na rok 2010 kopíruje v podstatě
předchozí úspěšné roky. Vsadili jsme na konání akcí, které měly
úspěch u dětí, mládeže i dospělých, a proto je možné je nazvat už
tradičními. Velkým úspěchem je také bezproblémová činnost SPV.
Na základě zkušeností z předchozích let byl sestaven nejen tento plán
práce, ale i rozpočet, protože TJ, SPV i některé akce komise jsou
závislé na finanční podpoře obce.

Rok 2009 byl velmi bohatý na události v obci a jsem ráda, že
komise a SPV má na nich také svůj podíl. Po celý rok jsme se řídili
plánem práce, který jsme s výjimkou zimní olympiády do puntíku splnili.
Mohl to každý občan sledovat nejen na nástěnce ve skříňce u OÚ, ale také
tím, že se našich akcí aktivně účastnil.
Jsme rádi, že se nám zatím práce daří, ovšem není to lehké,
neboť i akce, které už získaly nálepku „tradiční,“ je třeba inovovat.
Nemůžeme si také stěžovat na nezájem občanů. Ba naopak, a jsme tomu
nesmírně rádi, protože tuto dobrovolnou a náročnou práci neděláme pro
sebe, ale pro lidi. Zatím máme podporu OÚ, sponzorů i občanů, takže nás
to motivuje k dalším aktivitám.
V listopadu jsme pořádali burzu zimního oblečení, kde se sešly
tentokrát velmi různorodé nabídky. Do Vidče však zřejmě ještě nedorazila
krize, protože všichni mají na nové, a tak se naše akce minula účinkem.
Věnovali jsme jí dvě celá odpoledne, stejně jako loni, ale i když jsme
téměř prodělali, nemrzí nás to. Jenom jsme se rozhodli příští rok už burzu
nepořádat.
Poslední akcí bude amatérský turnaj ve stolním tenisu – viz
plakát na jiném místě Zpravodaje. Přijďte si rozhýbat tělo po vánočním
hodování a lenošení a nebudete litovat, protože si nejen zasportujete, ale
užijete i kopec srandy.
Prostřednictvím Zpravodaje děkuji za motivaci i práci
všem členům komise, cvičitelům SPV, trenérům, OÚ, ochotným
sponzorům, MŠ, ZŠ, dobrovolníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem
podílejí na našich akcích a všem rodinným příslušníkům
zmiňovaných, kteří mají pro naši činnost nejen pochopení, ale mnozí
také aktivně pomáhají. Přeji všem jmenovaným, svým spoluobčanům
a především dětem Vánoce plné klidu a pohody v rodinném kruhu
a do roku 2010 opravdu jen to nejlepší, ale především hodně zdraví
a spokojenosti.
Na závěr své zprávy dávám veřejnosti na vědomí plán práce
na rok 2010, aby si mohli zájemci už dopředu rezervovat data i účast
na jednotlivých akcích. Plán v této podobě je zveřejněn i ve skříňce u OÚ.
Po celý rok je možné sledovat, jak se plní jeho jednotlivé body.

Body programu:
1. Stále pokračovat v naplňování volného času dětí, mládeže
i dospělých, tj. zajistit činnost TJ, všech oddí- lů SPV
a pořádání turnajů, soutěží či jiných sportov- ních akcí
2. Zimní olympiáda – v případě dostatku sněhu – leden
3. Rej čarodějnic – 30. duben
4. VII.ročník turistického výšlapu okolo Vidče – pro širokou
veřejnost – 15.května
5. Jednodenní poznávací, turistický a relaxační zájezd pro děti
i dospělé – 22.(29).května (Znojemsko), 16.října (Krnovsko )
6. Dětský den ve spolupráci s místními hasiči – pátek 4.června
v odpoledních hodinách
7. Čtyřdenní poznávací a turistický zájezd pro dospělé – Krušné
hory – 16. až 19.září
8. Drakiáda – soutěž pro rodiče s dětmi – 2.října
9. Lampionový průvod
strašidelných bytostí – soutěž
o nejnápaditější a nejvtipnější strašidlo – 26.října
- Operativně řešit návrhy a nápady na další akce, budou-li
proveditelné organizačně a finančně

Marcela Švajdová, předs. komise, Lenka Machulová, předs. SPV

Marcela Švajdová, předs.komise

Několik údajů o hospodaření MS Vidče:
Myslivecká společnost Vidče hospodaří na 1438 ha
celkové výměry honitby, z toho je 1290 ha souvislých honebních
pozemků v katastrálním území Vidče a část v kat. území Rožnov
(Hradisko).
MS má celkem 25 členů, z nichž má bydliště ve Vidči
21 členů, v Rožnově p. R. 2 členové, v Zubří a Hranicích po 1 členu.

Hlavní zvěří v honitbě je zvěř srnčí. Zde dosahujeme
velmi dobrých výsledků. Na minulé okresní přehlídce trofejí se dvě
trofeje umístily na bronzovém místě a jedna trofej byla stříbrná.
Provádíme pravidelně odchov mladých bažantů a jejich následné
vypouštění do honitby (ze zakoupených kuřat a v líhni vylíhnutých
kuřat). Zde se nám již daří obnovovat výskyt bažantů v honitbě.
Z další užitkové lovné zvěře se v naší honitbě vyskytuje zajíc , jehož
stavy se mírně zvyšují.
Přechodně se vyskytuje i zvěř jelení, černá (divočáci),
divoká kačena, holubi.
Ze škodné zvěře je to pak liška, jezevec, kuny, tchoři.
Z pernaté žvěře jsou to káně (rousná a obecná), jestřáb,

poštolka, krahulec, sovy, sojka, straky a v poslední době se zvyšuje
stav krkavců.
Průměrný roční odlov v honitbě činí:
80 ks bažantů kohoutů (slepice se neloví)
3 ks černé zvěře
6 ks zajíců
30 ks srnčí zvěře
10 ks lišek
Občas se podaří ulovit i zvěř jelení (kolouch, jelen).
Ročně nakupujeme na přikrmování zvěře krmivo za cca
Kč 40 000,--. Jedná se převážně o oves a pšenici.
Seno a letninu, kaštany a žaludy si každý myslivec
zajišťuje sám. Na ozdravění zvěře přidáváme do krmiv léčiva.
V poslední době nás ale trápí několik negativních jevů,
poškozující myslivecké hospodaření a to:
– Nešvar vycházkářů s volně pobíhajícími psy, volně pobíhající
psi (i několik v tlupě), kteří ruší klid zvěře, zvěř štvou
a strhávají.
Upozorňujeme občany na porušování platných předpisů tím, že
nechávají své psy volně pobíhat.
– Jezdci na terenních motocyklech a čtyřkolkách, jezdící
v honitbě mimo cesty v lese.
– Devastace pozemků činností hospodářských subjektů, to je
pastvou nadměrných počtů zvířat na jeden ha v rámci
využívání pozemků v rámci dotační politiky EU.
Při této činnosti jsou prakticky zlikvidovány křoviny, krytina
a veškeré porosty sloužící jako úkryt zvěře, ale i ostatních
živočichů včetně ptactva.
Věříme, že veřejnost, různé instituce, pochopí, že myslivci
slouží přírodě a nejsou její škůdci jak se to někdy prezentuje.
Přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních
svátků.
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Myslivecká společnost Vidče

Zveme Vás k návštěvě nového

Svatebního Salonu Eva

Myslivecká společnost Vidče dovoluje si Vás pozvat na

MYSLIVECKÝ PLES
na sobotu 16. ledna 2010 na 19 hodin do sálu
kulturního domu.

v Rožnově p.R. na náměstí,
v budově České spořitelny.
ve druhém patře.
Zahájení prodeje 7. ledna.
www.svatebnisaloneva.cz
Mobil: 605 188 375

Občerstvení zajištěno (zvěřinové
speciality a jiné). Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek a místenek bude
probíhat obvyklým způsobem týden před plesem.
Těšíme se na Vaši účast.
Myslivci z Vidče

ODDÍL STOLNÍHO TENISU A SPV TJ VIDČE POŘÁDÁ
TURNAJ AMATÉRŮ VE STOLNÍM TENISU
KDY:
27. PROSINCE 2009 V HALE NA SAHAŘE
PREZENTACE:
ŽÁCI OD 7.15 HOD, DOSPĚLÍ OD 9 HOD.
ZAČÁTEK:
ŽÁCI V 7.30 HOD, DOSPĚLÍ V 9.30 HOD.

Půjčovní doba knihovny
během Vánoc:
23. 12. bude knihovna zavřena
a 30. 12. bude knihovna otevřena.
Přeji
všem
čtenářům
i návštěvníkům knihovny veselé
Vánoce a štastný nový rok 2010.

POŘADATELÉ ZVOU VŠECHNY AMATÉRSKÉ PŘÍZNIVCE STOLNÍHO
TENISU. JE ZAJIŠTĚNO BO HATÉ OBČERSTVENÍ A KRÁSNÉ CENY.

Knihovnice D. Karasová

Sport
Vážení fotbaloví přátelé, v minulém listopadovém čísle videčského zpravodaje jsem přislíbil uvést střelce
branek našich tří fotbalových družstev za podzim 2009 a také nahlédnutí do zimního fotbalového turnaje
v Rožnově pod Radhoštěm s názvem Radhošť Cup 2010, kterého se zúčastní družstvo mužů.
Slovan Podvysoká (SR), TJ Sokol Tichá

1. STŘELCI BRANEK VIDEČSKÝCH DRUŽSTEV ZA
PODZIMNÍ ČÁST SEZONY 2009/2010:
Střelci za podzim 2009 - MUŽI
1. Michal Kramoliš – 10 ; 2. Karel Mičkal – 5 ; 3. Pavel Drda – 4 ;
4.-5. Petr Stodůlka + Lukáš Vala – každý 2; 6.-7. Radek Mičkal +
Ondřej Vašut – každý 1 branka.

Střelci za podzim 2009 - DOROST
1. Ondřej Vašut – 13; 2.-3. Dušan Kramoliš + Michal Kubiš – každý 4
; 4.-5. Petr Křenek + Karel Přibyl – každý 2 ; 6.-9. Tomáš Holiš + Jan
Kuchař + Martin Mičkal + David Vávra – každý 1 gól.

Střelci za podzim 2009 - ŽÁCI
1.-2. Jaroslav Farmačka + David Vachun – každý 3; 3.-4. Jakub
Kubját + Lukáš Petružela – každý 2; 5. Matěj Kapoun – 1 branka.
2. ZIMNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ V ROŽNOVĚ POD
RADHOŠTĚM „RADHOŠŤ CUP 2010“
Kdy se hraje? (podrobné rozlosování pro jednotlivé týmy ještě
nebylo do 10.prosince 2009 samozřejmě známo, objeví se
v lednovém zpravodaji, na internetu www.vidce.cz – odkaz sport
– položka fotbal a také ve fotbalové skříňce v centru obce.
30.1. - 31.1. - ve 13:00 , 15:00 a 17.00 hodin
06.2. - 07.2. - ve 13:00 , 15:00 a 17:00 hodin
13.2. - 14.2. - ve 13:00 , 15:00 a 17.00 hodin
20.2. - 21.2. - ve 13:00 , 15:00 a 17:00 hodin
27.2. - 28.2. - ve 13:00 , 15:00 a 17.00 hodin
06.3. - 07.3. - ve 13:00 , 15:00 a 17:00 hodin
13.3. - 14.3. (náhradní termín)
Potvrzení účastníci (stav k 10.prosinci 2009, kdy byla uzávěrka
tohoto čísla zpravodaje)
ŠK Javorník Makov (SR), Snaha Zborov n. B. (SR), FC Kozlovice,
TJ Mořkov, Sokol Borovice, TJ Slovan Klokočov (SR), Horní Bečva,
SK Metylovice, Vidče, 1. Valašský FC, FK Polom Raková (SR), FK

Sdělení z webových stránek pořadatele:
Hraje se podle platného soutěžního řádu fotbalu, pravidel fotbalu
a těchto propozic. Střídá se hokejovým způsobem. Hrací doba
muži je 2x45 minut s 10 minutovou přestávkou, starší žáci 2x35
minut s 10 minutovou přestávkou, mladší žáci 2x30 minut s 10
minutovou přestávkou.
Dostane-li hráč červenou kartu, je vyloučen do konce zápasu,
mužstvo hraje o jednoho hráče v poli méně a tento hráč nesmí
nastoupit v dalším utkání. Dostane-li hráč během turnaje 3 žluté
karty, nesmí v následujícím utkání nastoupit. POZOR - karty se
nepřevádějí do žádné oficiální soutěže pod hlavičkou ČMFS!!!
V případě stejného počtu bodů rozhodují o umístění následující
kritéria:
1. vzájemné utkání
2. rozdíl branek
3. větší počet vstřelených branek
4. pokutové kopy (zákl. série 3 kopy)
Rozhodčí:
Zajistí pořadatel turnaje prostřednictvím OFS Vsetín, asistenty
rozhodčích si zajistí každé mužstvo pro všechna utkání
Pitný režim a stravování:
Je zajištěno během celého turnaje. Pitný režim - neperlivé
minerálky + teplý čaj. Stravování - pro každého účastníka budou
zajištěny tzv. vouchery, které umožní hráčům a trenérům nakoupit
v bufetu a blízkých restauracích jídlo s výraznou slevou.
Po ukončení posledního utkání mužstev bude provedeno
vyhodnocení s předáváním cen. Vítěz turnaje získá putovní pohár
a kompletní sadu dresů, druhý v pořadí odjede s pohárem
a 2.000,- Kč a třetí si také odnese pohár a 1.000,- Kč.
Mgr. Petr Liška
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