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Aktuální informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané, v listopadu 2010 byla v katastrálním území
obce Střítež n. B. zahájena dlouho připravovaná a očekávaná stavba
„Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“.
Projekt (stavba) je spolufinancován v rámci Operačního programu
Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.
Celkové konečné náklady projektu jsou ve výši 227 550 846 Kč,
celkové způsobilé výdaje pak ve výši 182 054 437 Kč, celková délka
kanalizace 28,21 km (obě obce).
Dotace na tento projekt ze SFŽP je rozhodnutím č. 08018201SFŽP ze dne 28.1. 2009 ve výši 163 540 606 Kč. Zbývající finance ve výši
63 701 853 tvoří vlastní zdroje žadatele, kterým je Dobrovolný svazek
obcí Vidče a Střítež nad Bečvou (DSO). Tuto částku tvoří 24 mil. Kč půjčka
u KB, (každá z obou obcí 12 mil.), 18 mil. půjčka pro DSO ze SFŽP, zbytek
musí uhradit obě obce. Stavba bude ukončena v listopadu 2012.
!! V katastru naší obce začne výstavba kanalizace v celkové délce asi 17 km (bez přípojek) v březnu tohoto
roku. Stavba začne od dolního konce obce. Průběžně budete informováni o harmonogramu prací tak, abyste byli
s předstihem připraveni na případné dílčí krátkodobé
omezení v příchodu nebo příjezdu autem k vašim
nemovitostem.
Abychom byli připraveni jednotlivé domy následně
bez odkladu odkanalizovat samostatnými přípojkami (již
mimo projekt), rozhodlo zastupitelstvo obce, že vám obec
zajistí zpracování
projektové dokumentace vaší
kanalizační přípojky, vč. příslušného povolení stavebního
úřadu, opravňující stavebníka provést kanalizační přípojku
(územní souhlas do 50 m délky přípojky, územní rozhodnutí
nad 50 m a následné ohlášení stavby). Postupně, už po
jednotlivých skupinách (začneme od dolního konce), vás
budeme osobně informovat jak o trase kanalizace, která
povede po vašem pozemku, tak o umístění kanalizační
šachty, do které se budete
přípojkou napojovat
na kanalizační řad. Samotný projekt vaší kanalizační
přípojky vám pak vyhotoví na základě osobní návštěvy projektant firmy Voding Hranice.
Podrobnosti a případné nejasnosti budou s vámi individuálně projednávány osobně a na místě.
Největší a nejrozsáhlejší stavba v historii obce začíná, věřme, že nám příroda dovolí práce během dvou let
provést bez větších nečekaných problémů (povodně, sněhové kalamity, apod.). Během letošního roku a v průběhu roku
2012 je ještě přichystán projekt opravy koryta potoku Maretky (odstranění povodňových škod - Lesy ČR), taktéž se bude
bagrovat a vozit hlína, ale za dva roky již budeme mít obec, hlavně potok, vyčištěný a můžeme uvažovat o postupné nové
výsadbě zeleně v celé naší obci, kde nám , doufám, budou vonět už jen lípy.
Děkuji vám předem za spolupráci.
Štěpánka Mikulenková, starostka

Další informace Obecního úřadu

Vážení spoluobčané, prosíme Vás o udržování pořádku na místním hřbitově. Řešili jsme ústní stížnost majitele
sousedního pozemku, který má neustále znečištěný pozemek prázdnými vyhořelými kelímky od svíček.
Nad hřbitovním domkem je kontejner, ve kterém se veškerý hřbitovní odpad shromažďuje včetně kelímků od svíček.
Neházejte proto odpad tam, kam nepatří.
Děkujeme za pochopení.

Základní informace ke sčítání lidu
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.
Každá domácnost obdrží předem do své poštovní schránky letáček o sčítání a lístek s informací o jméně
a příjmení sčítacího komisaře s jeho služebním číslem a termínem první návštěvy k předání sčítacích formulářů.

Usnesení č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.1.2011
29/2011 Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) Vidče schválilo
program 4. zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení paní
Dagmar Karasová, pan Karel Přibyl, ověřovatele zápisu pan
Jaroslav Janda, pan Miroslav Chumchal. Zapisovatelkou byla
určena paní Eva Kramolišová.
30/2011 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení ZO č. 2/2010 ze dne 25. 11. 2010 a usnesení ZO
č. 3/2010 ze dne 22. 12. 2010.
31/2011 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informace
o činnosti rady obce mezi 2. – 4. zasedáním ZO přednesenou ústně
starostkou obce.
32/2011 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávy
z činnosti výborů ZO přednesené ústně předsedy výborů.
33/2011 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, schvaluje
změnu č. 6 rozpočtu obce na r. 2010 dle předloženého návrhu
a ústní důvodové zprávy.
34/2011 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí čerpání
rozpočtu obce za 1.-12.měsíc roku 2010 dle přehledu čerpání
rozpočtu v r. 2010.
35/2011 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí aktuální
informace o kanalizaci obce.
36/2011 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2
písm.b) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění
schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Vidče pro rok 2011 na straně
příjmů i výdajů ve výši 27 586 tis. Kč.
37/2011 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vzalo
na vědomí čerpání rozpočtu sociálního fondu obce za r. 2010
a schválilo návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2011.
38/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu inventarizační
komise o výsledku inventarizace obce za rok 2010, přednesenou
předsedou komise Ing. Vladimírem Nerádem.
39/2011 Zastupitelstvo obce Vidče vzalo na vědomí informace
o průběhu přípravy nového územního plánu obce (návrh zadání).
Projednalo nové žádosti o změnu Územního plánu obce Vidče,
včetně dalších navržených úprav a změn, viz.příloha.
40/2011 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro
uložení kabelového vedení NN na pozemku p.č. 2826/1 v majetku
obce, se společností ENPRO Energo a pověřuje starostku obce
smlouvu podepsat.

41/2011 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí výsledek
výběrového řízení na realizaci projektu „Protipovodňová opatření
obce Vidče“ a na základě doporučení výběrové komise schvaluje
smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmou Empemont s.r.o.
a pověřuje starostku obce Smlouvu o dílo podepsat.
42/2011 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje zařazení projektu
„Oprava havarijního stavu střechy tělocvičny Vidče“ do rozpočtu
obce na rok 2011 s tím, že:
1. Na realizaci projektu bude podána žádost o finanční
podporu v rámci Dotačního titulu č. 1 Podprogramu
PF02 - 11 vyhlášeného Zlínským krajem v Programu obnovy
venkova.
2. Finanční spoluúčast obce nebude vyšší než 300 tis. Kč.
43/2011 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo a schválilo
finanční spoluúčast (partner projektu) při podání žádosti v rámci
5. výzvy sdružení MAS Rožnovsko ,Obnova a rozvoj vesnic,
infrastruktury na projekt „Oprava havarijního stavu budovy
SAHARA – 3. Etapa“ a pověřuje místostarostku obce v této
záležitosti jednat.
44/2011 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo zařazení stavby
prodloužení hlavního vodovodního řadu obce do rozpočtu pro rok
2011.
45/2011 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo v souladu s §85
písm. k) Sb.o obcích v platném znění, Zástavní smlouvu
na zástavu budovy obecního úřadu a kulturního domu na krytí
půjčky ve výši 12 mil. sjednanou u KB, a.s. a pověřuje starostku
obce smlouvu podepsat.
46/2011 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo žádost příspěvkové
organizace ZŠ Vidče a MŠ Vidče o převedení kladného
hospodářského výsledku za rok 2010 do rezervního fondu
základní školy ve výši 157.175,45 Kč a do rezervního fondu
mateřské školy ve výši 40.033,03 Kč.
47/2011 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo v souladu s § 84
písm.n) Sb.o obcích v platném znění upravené částky měsíčních
odměn pro neuvolněné členy ZO.
48/2011 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo podání Žádosti
o poskytnutí dotace na povodňové škody (MMR ČR) – oprava
dvou mostů.
49/2011 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo a vzalo
na vědomí programové prohlášení rady obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Nové talenty pro cestovní ruch
14. 1. 2011 (Tiskové středisko BVV) – Pod záštitou
ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism
a Asociace krajů ČR proběhly u příležitosti veletrhů GO
a REGIONTOUR tradiční soutěže REGION REGINA 2011,
PROFI GO 2011 a TOP GUIDE junior 2011.
Náročné testy zaměřené na zeměpis, historii, kulturu
i znalosti cizích jazyků odhalily mezi osmi desítkami soutěžících
talentované adepty pro práci v cestovním ruchu. Do soutěže PROFI
GO se každý rok hlásí zájemci o tento obor do třiceti let věku.
Vítězem letošního 17. ročníku se stala osmnáctiletá Jitka Říhová
ze Ždírce nad Doubravou, studentka Školy ekonomiky a cestovního
ruchu ve Žďáru nad Sázavou. Nejlepším mladým průvodcem –
vítězem soutěže TOP GUIDE junior - se stal teprve sedmnáctiletý Jan
Mlnařík z obce Vidče u Vsetína, student Střední školy hotelnictví
a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Opět se vybírala také
REGION REGINA čili dívka, která svými znalostmi a osobním
šarmem nejlépe prezentuje svůj region. K disciplínám této soutěže
patří pozvánka do regionu, předvedení typického krajového prvku
a prezentace originálního receptu na krajové jídlo. Královnou českých
a moravských regionů pro rok 2011 se stala šestnáctiletá Nela
Klímová z Valašského Meziříčí, studentka Střední školy hotelnictví
a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Druhé místo patří
reprezentantce regionu Rýmařovsko a jako třetí skončila zástupkyně

Blatenska, další spaciální ceny patří dívkám z Lednicka, Ostravska,
Svitavska a Luhačovicka.
Výsledky soutěží REGION REGINA 2011, PROFI GO
2011 a TOP GUIDE junior 2011 byly slavnostně vyhlášeny na pódiu
v pavilonu P.

Honzo, přijmi gratulaci za tento velký úspěch, kterého jsi dosáhl a přejeme hodně úspěchů i do budoucnosti.
Redakční rada
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Místní knihovna

Jubilanti
V únoru slaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Bortlová Věra
Kroužecký Josef
Cáb Josef
Frydrych Josef
Fusková Božena
Malík Karel
Pernická Ludmila
Smutková Marie
Vojtíková Anna
Jasný Stanislav
Mikuláštíková Marta

60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
80 let

Všem jubilantům do dalších let ze srdce přejeme
pevné zdraví, mnoho lásky a životní pohody.
OÚ Vidče
ZVEME VÁS DO NAŠÍ PŮJČOVNY
KARNEVALOVÝCH KOSTÝMŮ
V "TRAFICE-PAPÍRNICTVÍ"
NA HORNÍ BEČVĚ.
CENA PŮJČOVNÉHO JE 120 KČ
+300 KČ VRATNÁ KAUCE.
V NABÍDCE MÁME CCA100 KOSTÝMŮ.
TEL.: 725 686 411

Dětský karneval
V sobotu 12. 2. 2011 zorganizovala Kulturní komise RO
dětský karneval. Děkujeme všem dárcům za finanční příspěvky
a věcné dary. I sebemenší dáreček nám pomohl. Nakonec jsme
měli bohatou tombolu, dostatek dárků pro masky i na soutěže.
Karneval byl jako vždy úspěšný. Zisk použijeme k přípravě
dalších akcí pro děti. O všem budete informováni na stránkách
Videčského zpravodaje.
Ještě jednou děkujeme za dárky i za návštěvu karnevalu.
Kulturní komise Rady obce

Největší novinkou v naší knihovně je
půjčování přes počítač. Ten je nový, takže
knihovnický program na něm funguje bez
problémů na rozdíl od toho starého. Statistika
se provádí každý půjčovní den a na konci roku
se všechno sečte a je statistika za uplynulý rok. Dnes Vás chci
seznámit se statistickým výkazem za rok 2010. Městská knihovna
Rožnov pod Radhoštěm nám na základě smlouvy o poskytování
knihovnických služeb nakupuje a zpracovává novinky. Částka
na nákup knih a časopisů za rok 2010 činí 46 144 Kč.
Stav knižního fondu k 31. 12. 2010 je celkem 9 164
knih. Z toho 2 713 naučných, 6 444 beletrie a odebíralo se 20
druhů časopisů.
Výpůjčky činily celkem 16 985 kusů. Z toho naučná
literatura pro mládež a dospělé 1 127 kusů, beletrie 8 515 kusů,
7 097 časopisů a na internetu bylo 246 lidí.
V roce 2010 bylo zaregistrováno 214 čtenářů, z toho 88
tvoří mládež do 15 let.
Knihovnu navštívilo celkem 5 186 čtenářů a návštěvníků
využívajících služeb knihovny.
Celkem proběhlo 48 vzdělávacích a výchovných
kolektivních akcí. Jde především o akce pro základní školu
a mateřskou školu. Tyto besedy dělá p. B. Zajícová. Knihovnice
pro děti připravuje soutěžní a zábavné akce a vede čtenářský
kroužek dětí z řad čtenářů knihovny.
Přestože je zaregistrováno 214 čtenářů, pravidelně
knihovnu navštěvuje mnohem méně. Někdo si vypůjčí knihy,
např. povinnou četbu a nezodpovědně je má doba i půl roku.
Marně posílám vzkazy a upomínky. V obci máme 270 dětí
do 15 let. Z toho je 88 čtenářů naší knihovny, takže jedna třetina.
Ne všichni navštěvují knihovnu pravidelně. Můžeme se jakkoliv
snažit, pokud rodiče nenaučí dítě lásce ke knize, nechodí s ním
do knihovny pokud je malé a nedohlédnou jestli knížku včas vrátí,
je naše snaha marná. Obec investuje nemalou částku do knih,
časopisů a provozu knihovny a jedině aktivním přístupem občanů
nebude tato částka investována zbytečně. Nikdy by nebylo tolik
výpůjček, kdybych nenosila, hlavně časopisy, čtenářům pravidelně
domů. Ráda to dělám, protože mám dobrý pocit, že peníze
do časopisů investované jsou maximálně využité.
Znovu připomínám provozní dobu knihovny: středa
13:00 – 18:00 a pátek 12:00 – 17:00.
Knihovnice D. Karasová

Společnost EKO-KOM a.s. věnovala certifikát o vytvoření světového rekordu České republice
Společnost EKO-KOM a.s. je čerstvým držitelem nového světového rekordu. Co do rozsahu nemá tento rekordní pokus v České
republice srovnání. Cílem celé akce bylo posílení aktivní účasti občanů na tříděném sběru odpadů v obcích a městech České republiky
a podpoření jejich odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Děti z 992 škol přihlášených k pokusu vyrobily z tříděného odpadu 1025
znaků obcí a měst ČR. Účastníci rekordu si navíc prohloubili vědomosti o historii měst a obcí i o původu jejich znaků. Fotografie hotových
znaků umístěné na www.znakymestaobci.cz jsou prezentací zručnosti a nápaditosti dětí i jejich pedagogů.
Na sklonku loňského roku proběhly ve všech krajích ČR výstavy, na kterých byly představeny vybrané znaky lokálně příslušných
obcí a měst. Krajské výstavy se spojily 13. ledna 2011 na veletrhu GO a Regiontour v jednu obří galerii. V pavilónu P brněnského
výstaviště bylo reálně vystaveno 454 znaků o rozměrech cca 1x1 metr. Znaky byly vyrobeny z materiálů, které jsou recyklovatelné, tedy
z takových, které lze běžně vytřídit do barevných kontejnerů. K výrobě byla velmi často použita víčka PET lahví, plastové sáčky a tašky,
různé části plastových nádob, papír, ale také nápojové kartony nebo sklo. Nejčastěji použitými technikami při vzniku znaků byly lepení
a tvarování. Vzniklé obrazy tak byly plastikou nebo mozaikou, ale hlavně jsou nejlepším důkazem, že se z tříděného odpadu dají vyrobit
krásné věci.
Rekordní pokus trval více než půl roku. Galerie na webu i reálně
vystavené znaky v Brně mají parametry světového rekordu, který byl v tomto
týdnu zaevidován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den
Pelhřimov. Poté byl certifikát o jeho vytvoření odeslán jménem společnosti
EKO-KOM, a.s. také do kanceláře prezidenta ČR jako dárek České republice
spojený s novoročním přáním všeho dobrého v roce 2011 od desetitisíců dětí
zúčastněných na projektu. Zejména těmto dětem, ale také jejich pedagogům
a rodičům patří velký a srdečný dík organizátorů za vynikající spolupráci při
oživování složitého organizmu tohoto rekordního pokusu.
raf, Agentura Dobrý den. Kontakt: Luboš Rafaj, Agentura Dobrý den
Pelhřimov, 777 601 303, raf@dobryden.cz. Více informací o třídění
a využívání odpadů naleznete na www.jaktridit.cz nebo na facebooku
www.facebook.com/tridimodpad
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Akce za leden 2011
První kalendářní měsíc r. 2011 začal
přípravami na zápis do první třídy pro nový
školní rok. Nejdříve 5.1. navštívil pan ředitel
Chrástecký a paní učitelky Slámová a Halamíková školu
ve Stříteži. Děti ze střítežské a videčské školky, které se chystají
do školy, zavítaly 7. 1. mezi naše prvňáčky a ti jim předvedli, co
už umějí. Také si všichni prohlédli školu, tělocvičnu a družinu.
Rodiče předškoláků získali informace i 11. 1. na schůzce
s psychology v MŠ Vidče. A poté nastalo pondělí 24. ledna, kdy
s rodiči přicházeli k zápisu i budoucí prvňáci. Do 1. třídy jich
pravděpodobně nastoupí 27.
Šesťákům a sedmákům byla 5. 1. v rámci programu
prevence rizikového chování určena přednáška o dospívání, jež
byla doplněna promítáním videa.
Za ledovými sochami se ve dnech 18. a 19. ledna vydali
na Pustevny všichni žáci 1. stupně.
Děti se věnovaly i sportování. V novoročním turnaji
čtveřic ve volejbale 13. 1. zvítězilo družstvo osmáků. Sportovci
ze 4. – 7. třídy ve dnech 20. a 27. 1. bojovali v turnaji ve street

hockey, v němž zvítězilo družstvo Petra Mičkala. Tento den
dopoledne si 39 žáků druhého stupně zajelo zabruslit
na rožnovský zimní stadion.
31. 1. děti ze třetí třídy s myslivcem p. Neradem vyšli
do přírody.
Žáci školy se zapojili v lednu do sběru vyřazených
autolékárniček, jichž nasbírali více než 100 kusů.
První pololetí jsme zakončili 31. ledna 2011.
V mrazivém počasí si zasportovali v tělocvičně, kde se vystřídali
nejdříve žáci prvního a pak druhého stupně. Od svých třídních
učitelů převzali výpis vysvědčení za 1. pololetí. Ze 143 žáků školy
jich 100 (70%) prospělo s vyznamenáním a neprospěli 3 žáci.
Neobjevily se ani závažné kázeňské přestupky, a tak 9 žáků
dostalo napomenutí třídního učitele. Zato 31 dětí obdrželo
pochvaly (za reprezentaci školy ve Valašence, za vzorné plnění šk.
povinností, za práci pro třídu, za reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích).
Jaromíra Pečálková

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIDČI VYHLAŠUJE
NA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se uskuteční 24. 3. 2011 v MŠ od 9.00 – 15.00 hod.
Při podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také rodný list dítěte a potvrzení lékaře o tom, že
se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Žádosti si můžete vyzvednout během měsíce února v MŠ.

KONEC MASOPUSTA, STODOLENKA
PUSTA….
Únor již od dob našich babiček patří MASOPUSTU.
Veselé oslavy konce zimy se líbí i dětem.
Ve školce jsme 10.února pořádali tradiční, karnevalové
veselí spojené s pochováváním basy. Díky šikovným maminkám
i tatínkům se děti přestrojily do úžasných, karnevalových masek
a kostýmů. V úvodním průvodu jsme mohli spatřit princezny, víly
a rytíře,čarodějky a také představitele rozsáhlé zvířecí říše.
V průběhu dopoledne mezi sebou soutěžili, zpívali a tancovali.
Za smutečního pochodu pochovali všechny děti ,,BARBORU
BASU‘‘. ,,BARBORA BASA, HRÁLA U PRIMASA –
TANČILA SŇÚ CELÁ CHASA. MY SME SŇÚ TÉŽ TANČILI,
DOBŘE JSEM SA BAVILI!‘‘ Celé odpoledne proběhlo v úžasné
pohádkami provoněné atmosféře.
Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří věnovali
hodnotné i drobné ceny do tomboly.
Radost a úsměv dětí mluví za vše!!
Za MŠ zapsala Martínková Jana

Sběr plastů v MŠ září 2010 – leden 2011
1. třída ,,Berušky‘‘
2. třída ,,Sluníčka‘‘
celkem:

Vyhodnocení sběru plastů
1. třída ,,Berušky‘‘
1. Randusová Anetka
2. Fůsková Sofie
3. Fojtíková Natálka
4. Žitník Daniel
5. Bury Honzík
6. Mičkal Honzík
7. Baslová Pavlínka
8. Zetochová Veronika
9. Ondřejová Adéla
10. Pavlíček Vojtěch
11. Sušňová Klárka
12. Cábová Julie
zaměstnanci:
celkem:

2075 ks
1639 ks
1380 ks
950 ks
730 ks
715 ks
710 ks
510 ks
410 ks
391 ks
390 ks
96 ks
175 ks
10171 ks

10 171 ks lahví
29 519 ks lahví
39 690 ks lahví

Vyhodnocení sběru plastů
2. třída ,,Sluníčka‘‘
1. Basel Antonín
2. Hajná Martinka
3. Jasná Karolína
4. Gajdoš Marek
5. Novák Lukášek
6. Onderka Adam
7. Švajdová Barunka
8. Mičkal Filip
9. Kuběja Vojta
10. Kapoun Jonáš
11. Mandulová Kristýna
12. Stodůlka David
13. Juříčková Barunka
14. Drda Radek
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4770 ks
3760 ks
3420 ks
2372 ks
2340 ks
1710 ks
1200 ks
1050 ks
1030 ks
1020 ks
970 ks
765 ks
570 ks
545 ks

15. Farmačková Nikol
16. Doležal Václav
17. Urban Šimon
18. Vajter Štěpán
19. Randus Aleš
20. Hýžová Magda
21. Kovářová Barunka
22. Hutyrová Ivanka
23. Pechová Barunka
24. Jaskulová Renáta
25. Dobešová Nikol
26. Bařinová Adélka
27. Mandulová Magda
zaměstnanci:
celkem:

500 ks
490 ks
440 ks
410 ks
350 ks
330 ks
290 ks
255 ks
220 ks
200 ks
120 ks
50 ks
50 ks
300 ks
29519 ks

Turistikou za zdravím a poznáním
Turisté – senioři ve Vidči uzavřeli na výroční schůzi
v lednu již 8. sezónu. Za 8 let našlapali 3 270 km po celém území
naší i Slovenské republiky, Rumunska a Zakarpatské Ukrajiny.
V minulém roce se 35 turistů sešlo 46x. V tom jsou i dva
sobotní zájezdy – na Znojemsko a Osoblašsko, 4 denní zájezd
do Krušných hor, pobyt ve Vysokých Tatrách, předvánoční
a předsilvestrovská setkání, výstavy apod. Všechny 3 autobusové
zájezdy zajišťuje úspěšně turistka M. Švajdová.
Loni turisté ušli 430 km a na kolech ujeli 30 km. Nejvíc
km našlapala L. Smutková – 380 km, M. Mičkal – 355 km,
V. Hajná 352 km a A. Mičkalová – 291 km.

Valašská Bystřice, Kyčerky

Dvě z pravidelných úterních (37 úterků) vycházek byly
delší než 20 km. Jedna vedla z Valašské Bystřice přes Tísňavy,
Ptáčnici, Cáb, Cábské jezero na Santov. Druhá z Bílé
po hřebenech Zadních hor na Bumbálku, Salajku, Mezivodí
a Hlavatou. Odměnou za únavu byly plné batohy praváků.
Zajímavé byly i kratší výlety – třeba z Jičína, Svinec
na Petřvaldskou Húrku do Jasenic se zatopeným lomem, z Liptálu
přes Chléviska, Nivy, Janišov na Vsetín, ze Soláně přes Kotlovou,
Hluboký na Horní Bečvu. Nebo z Pusteven přes Kamenné
na Dolní Bečvu. Rádi jsme využili i pozváni p. Kubeši z KČT
Valašská Bystřice a již po druhé si prohlédli jejich základnu
Mraveniště – tentokrát u příležitosti oslav 55. výročí organizované
Turistiky. Určitě je málo turistických oddílů s tak pečlivě
zdokumentovanou činností.
Počasí nedovolilo realizovat „7. pochod kolem Vidče“,
tradiční svatodušní opékaní, výlet auty do málo dostupných míst.
I pro letošní rok se připravují trasy po Beskydech,
Javorníkách, Hostýnských a Vizovických kopcích, po okolí
Frenštátu, Hranic, Nového Jičína. Možná se povede i vzdálenější
Valašsko Kloboucko nebo Zlínsko. Opět se připravují 2 turistickopoznávací
zájezdy.
Tentokrát
do
Rychlebských
hor
a na Prostějovsko. Již 11. čtyřdenní zájezd v září bude
do nejvzdálenější části naší země – oblasti Slavkovského
a Českého lesa. Plánuje se i zájezd osobními auty a na kolech.
Letos zatím přibyli 2 mladší členové. Kdo má chuť
poznat plno nových míst naší vlasti, mít nové zážitky, udržovat si
fyzickou i duševní svěžest – stačí láhev s vodou, hole a v úterý
vyrazit do přírody dle informace ve skříňce u KD. Neváhejte
a připojte se!
V. Hajná

Jednodenní poznávací zájezd Rychlebské hory, Lázně Jeseník, Rejvíz a turistika
dne 21. května 2011
Odjezd v 5.30 hod. od ZŠ ve Vidči směr Opava, Bruntál, Jeseník, Javorník ve Slezsku.
Javorník – prohlídka města a zámku, pak turistika Jánský vrch, Čertovy kazatelny, hrad Rychleby, Račí údolí. Trasa asi 8 km,
nenáročná. Kdo není chodič, počká ve městě a přijede na určené místo busem.
Dále lázeňská místa Lipová a Jeseník – prohlídka.
Turistika – Česká Ves, Čertovy kameny, rozhledna Zlatý chlum, Rejvíz s prohlídkou NS Mechová jezírka. Celková délka trasy
včetně NS asi 8 km v nenáročném terénu, vyjma cestu z České Vsi na Čertovy kameny a Zlatý chlum – asi 2,5 km. Kdo nechce chodit,
může busem rovnou na Rejvíz, udělat si procházku po okolí a NS a počkat na ostatní ( záleží na domluvě ).
Na Rejvízu zájezd končí – posezení v restauraci a odjezd domů kolem 18.30 hod., návrat do Vidče asi ve 20.30 hod.
Cena: děti 200,-; SPV 300,-; turisté senioři 280,-; cizí 350,- Kč.
Co je v ceně: Doprava, telefony, tištěný podrobný celodenní program, průvodce po celý den. V případě nepříznivého počasí bude
operativně řešen alternativní program.
Přihlášky nejpozději do 1. května 2011 u pí Viktorie Hajné, tel.: 737 537 297, nebo Marcely Švajdové, tel.: 736 716 150.
Všichni účastníci zájezdu obdrží nejpozději týden před odjezdem podrobný celodenní program.
Marcela Švajdová

Poznávací zájezd ve dnech 15. – 18. září 2011
do západních Čech
V tomto roce navštívíme prostřednictvím čtyřdenního poznávacího zájezdu Slavkovský les, Smrčiny, Český les
a západočeské lázně. Samozřejmě, že ne úplně vše, ale aspoň ta nejzajímavější místa.

Program:
15. 9. 2011: Odjedeme v 5.00 hod od ZŠ ve Vidči směr Olomouc, Svitavy, Pardubice, Praha, Karlovy Vary – Doubí, první poznávací
zastávka Svatošské skály. Poté Bečov nad Teplou – zámek a relikviář sv. Maura s prohlídkou a dále Teplá – prohlídka kláštera.
Odjezd na ubytování a večeři v hotelu Pelikán v Mariánských Lázních – Hamrníky.
16. 9. 2011: Snídaně v 7.00 hod., odjezd na trasu v 7.30 hod. směr Aš. Cestou do Aše navštívíme Goethovy skály. Dále město Aš,
vrchol Háj s rozhlednou, Františkovy Lázně, přírodní památku SOS, Komorní hůrku – poslední sopku, Zelenou horu
s Bismarckovou rozhlednou a Cheb – prohlídka. Odjezd na ubytování a večeři.
17. 9. 2011: Snídaně v 7.00 h., odjezd na trasu v 7.30 hod. směr Planá,Tachov. Po prohlídce Tachova a Světců odjedeme směr
Lesná – NS Rašeliniště Podkovák. Pak Knížecí Huť, Domky, Rozvadov, NS Přimda – prohlídka hradu. Poté Planá, NS Kladská,
Lázně Kynžvart a Mariánské Lázně – prohlídka. Večeře nocleh.
18. 9. 2011: Snídaně v 7.00 hod., nakládání v 7.30 hod., odjezd v 8.00 hod. směr Bezdružice – prohlídka zámku, NS Ovčí vrch –
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část, Konstantinovy Lázně – individuální prohlídka, oběd. Z Konstantinových Lázní odjezd nejpozději ve 13.30 hod. směr Stříbro,
Plzeň, Praha, po D1 do Olomouce, Val. Meziříčí, Vidče. Návrat kolem 21. hodiny.
Cena: 2 700,- Kč
Co je v ceně: Doprava, parkovné, čekací doba, telefony, poštovné, pobyt - 3x ubytování je zařízeno v rodinném hotelu Pelikán
v převážně dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, 3x polopenze ( snídaně formou švédských stolů, u večeře polévka, hlavní
jídlo, nápoj dle volby ).

Další informace:
Přihlášky do konce března 2011 na telefonní číslo 736 716 150 nebo osobně.
Záloha na zájezd činí 1 700,- Kč, uhradit do 20. dubna 2011.
Doplatek 1 000,- Kč do 20. června 2011, kdy obdrží každý účastník bulletin s podrobným programem a dodatečnými pokyny.
Marcela Švajdová, vedoucí zájezdu

Sport
Začala fotbalová příprava na jarní mistrovské zápasy 2011
Jako každým rokem i letos začala pro naše fotbalisty příprava na jarní mistrovské zápasy během ledna.
Fotbalisté Vidče – muži, dorost, mladší žáci a starší přípravka – mají k dispozici tělocvičnu a v okolí se též koná
několik zimních turnajů. Tradičně nejvýznamnější akcí související se zimní přípravou je účast mužů na zimním
turnaji. Zimní turnaj Valašské Meziříčí "Gulášfest-Cup 2011" se letos týká právě i družstva Vidče. Turnaj má
4 skupiny – A, B, C, D. Naši fotbalisté – muži – byli rozlosováni pořadateli do skupiny „A“, ve které je 7 družstev a možnost přizvat si
soupeře k 1 zápasu (to platí i pro další členy naší skupiny, protože 1 místo zůstalo ve skupině „A“ neobsazeno). Zápasy budou odehrány
na umělé trávě, za umělého osvětlení.
1. Sobota 22. ledna 2011 – 16:20-17:55 hod Hrachovec – Vidče 4:0
Souboj dvou účastníků 1. A třídy přinesl vyrovnaný zápas jen v první půli. V té druhé Vidčané vystřídali řadu mladíků
a Hrachovec ovládl zápas. V jeho sestavě se objevil navrátilec z Rakouska Radovan Škabraha, který již ve 3. minutě prokázal svou
útočnou schopnost. Krásnou kombinační akci vymyslel Vrána, posunul na Mizeru a jeho klička neměla chybu. Dělovka Škabrahy
skončila přesně u pravé tyče. Vedoucí branka Hrachovecké povzbudila a úvodní čtvrthodinka se hrála zcela v jejich režii. V 6. minutě to
zkoušel lobem Cahlík, mířil vedle. O minutu později pěknou akci Guráše s Vránou zakončil v jasné šanci Cahlík jen střelou do bránícího
obránce. Další únik Škabrahy vyškrábl M. Vala na rohový kop. Teprve potom přišli ke slovu hráči Vidče a trestný kop Dobeše zakončil
L. Vala střelou nad. Ve 26. minutě napřáhl zdálky P. Drda, V. Vaigl míč jen vyrazil, ale L. Vala mířil nad. Závěr první půle přinesl tlak
Vidčanů, ale vyrovnání nepřišlo. Neujaly se střely Dobeše, ani dorážka L. Valy. Nejblíže k brance měl při trestném kopu Kramoliš, ale
jeho technickou střelu srazila zeď na roh. Druhý poločas již hru ovládl Hrachovec a dvěma brankami Konvičného a Guráše definitivně
zlomil omlazenou sestavu soupeře. Vidče mohlo snížit v 75. minutě, ale po skrumáži mířilo jen do břevna. Tečku za pohledným
fotbalem udělal v poslední minutě nejlepší hráč Hrachovce Mizera.
BRANKY: 3. Škabraha 1:0, 54. Konvičný 2:0, 73. Guráš 3:0, 79. Mizera 4:0.
HRACHOVEC: Vl. Vaigl – R. Vaigl, Adamík, Palička, M. Vaigl – Mizera, Škabraha, Guráš, Z. Konvičný – J. Vrána, P. Cahlík.
Střídali: Volek, M. Konvičný, Fabián.
VIDČE: M. Vala – Křenek, Marák, M. Drda, Jurča – P. Drda, Nerad, Dobeš, Špůrek – L. Vala, Kramoliš. Střídali: P. Urban, Pavelka,
Němec, Kuchař, Martinák, Frňka, Mičkal.
ROZHODČÍ: Holub.
2. Pátek 28. ledna 2011 – od 20:00 hod Vsetín – Vidče 1:0
BRANKA: Beňo.
VSETÍN: Sedlák – Šuška, Zbranek, A. Kamas, N. Němec – Orság, Pavlinec, Fojtík, T. Němec – J. Lukáč, Beňo. Střídali: Bartošek,
Mucha, Sukup.
VIDČE: M. Vala – Jurča, Marák, Pavelka, Špůrek – P. Drda, Nerad, Dobeš, P. Urban – L. Vala, Kramoliš. Střídali: Olejník, Kuchař,
Křenek, M. Mičkal, Frňka.
ROZHODČÍ: Z. Kneisl.
3. Sobota 5. února 2011 – 19:00-20:35 hod Vidče – VS (volný soupeř)
4. Sobota 12. února 2011 – 18:10-19:45 hod Juřinka – Vidče
5. Pátek 18. února 2011 – od 18:00 hod Kateřinice – Vidče
6. Pátek 25. února 2011 – od 20:00 hod Val.Mez „B“ – Vidče
7. Neděle 13. března 2011 – 18:10-19:45 hod Vidče – Zubří
Na jarní mistrovské zápasy je ještě dost času. MUŽI Vidče hrají první jarní mistrovský zápas v sobotu 2. dubna 2011 od 15:30
hod (Vidče-Valašské Meziříčí B). DOROSTENCI začínají jarní část sezony 2010/2011 v neděli 3.dubna od 10:00 hod (VidčeValašská Bystřice). MLADŠÍ ŽÁCI započnou svá jarní klání v neděli 17. dubna 2011 od 13:30 hod (Zašová-Vidče) a STARŠÍ
PŘÍPRAVKA začíná jarní duely sobotním zápasem dne 16. dubna 2011 od 13:00 hod (Vidče-Vigantice). Podrobný rozpis –
rozlosování – pro jarní soutěže otisknu ve Videčskému zpravodaji až za měsíc.

Poděkování
TJ Vidče, oddíl kopané, tímto děkuje všem dárcům, kteří přispěli do letošní bohaté tomboly na Sportovním plese. Letos byla
hlavní cenou LCD TV.
Mgr. Petr Liška
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Dagmar Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého
měsíce. Písemné příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory
redakční rady nemusí být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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