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Aktuální informace obecního úřadu
• Stavba kanalizace obce je realizována podle harmonogramu, pokračuje stavba

•

•

•

•

stoky „A“(hlavní, páteřní stoka, půjde přes celou obec ), kope se již i v bočních
komunikacích na dolním konci obce (stoky C, C1, A1, B1 a B). Stavba přináší
dílčí omezení, problémy se řeší ihned. Děkujeme za pochopení.
Na základě mnoha dotazů uvádíme, že naše pouť 5. července (letos v úterý)
proběhne na tradičních místech. Staveniště firmy Alpine bude před poutí
v dostatečném předstihu přesunuto na potřebnou dobu na jiné místo v obci.
Žádáme občany, aby popelnice vyváželi na sběrná místa v pátek již brzy ráno,
popř. večer před dnem svozu. Z důvodu stavby kanalizace bude jezdit popelářský
vůz dříve tj. ráno ještě před začátkem stavebních prací pracovníky firmy Alpine.
Začala realizace projektu „Protipovodňová opatření obce Vidče“, v rámci tohoto projektu bude v obci vybudována
síť varovného a vyrozumívacího systému. Mimo jiné bude zcela vyměněn místní rozhlas na bezdrátový, nově
pořízeno vysílací a řídící pracoviště (na OÚ) napojené na zadávací pracoviště integrovaného záchranného
systému, umístěna informační tabule, pořízen srážkoměr, zpracován digitální povodňový plán, aj. Na tento
projekt již máme schválenou dotaci ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, ve výši 90%
uznatelných nákladů.
V období letních prázdnin bude provedena oprava poškozené střechy tělocvičny, na tuto opravu jsme požádali
o finanční podporu Zlínský kraj. Zda nám byla dotace schválena se dozvíme po jednání krajského zastupitelstva,
které bude zasedat 27. dubna.

Příjemné jaro vám přeje
Štěpánka Mikulenková

Usnesení č. 5/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 3. 2011
41/11 Rada obce Vidče schvaluje navržený program
schůze.
42/11 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění usnesení
č. 4/2011 ze dne 15. 2. 2011. Úkoly jsou splněny.
43/11 Rada obce Vidče bere na vědomí aktuální informace
o kanalizaci obce. Projednala a doporučila připravit Smlouvy
o právu provést stavbu na cizím pozemku, pokud budou
přípojky k hlavnímu kanalizačnímu řadu procházet obecním
pozemkem s tím, že po realizaci stavby přípojky bude mezi
vlastníkem nemovitosti (obec) a stavebníkem uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene (bezúplatně).
V závislosti na počtu těchto smluv bude jednáno o slevě při
zpracování geometrických plánů vymezujících věcné
břemeno.
44/11 Rada obce Vidče schválila Smlouvu o spolupráci
s firmou HCV group a.s. a pověřuje starostku obce Smlouvu
podepsat.
45/11 Rada obce vzala na vědomí rozpočet k 02/2011.
Zároveň projednala žádost základní školy o změnu bodu

č. 46/2011 z Usnesení č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva
obce dne 27. 1. 2011 a doporučila Zastupitelstvu obce Vidče
změnu bodu schválit.
46/11 Rada obce projednala a schválila prodloužení
vodovodního řádu v lokalitě „pod Fabiány“ a pověřila
starostku obce projednáním přípravy stavebních prací.
47/11 Rada obce projednala potřebu nové kopírky pro
obecní úřad. Po provedení srovnání ceny jiných firem
s nabídkou firmy HCV group a.s. bude kopírka zakoupena.
48/11 Rada obce projednala a schválila Nevýhradní
licenční smlouvu o užití základní báze geografických dat
(ZABAGED)
a databáze
geografických
jmen
(GEONAMES) a pověřila starostku obce smlouvu podepsat.
49/11 Rada obce projednala nutnost opravy sochy Krista
na místním hřbitově. Bylo požádáno o dotaci z nadace
ČSOB. Po schválení nebo odmítnutí dotace bude dále
o opravě jednáno.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 6/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané 29. 3. 2011
50/11 Rada obce Vidče projednala a schválila plán schůze.
51/11 Rada obce projednala plnění usnesení č. 5/2011 obce
ze dne 16. 3. 2011.
52/11 Rada obce vzala na vědomí aktuální informaci
o kanalizaci obce. Zároveň projednala a schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro
stavbu kanalizační přípojky na pozemku v majetku obce. Zatím
se jedná o 6 smluv a další budou následovat.
53/11 Rada obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120665495 a pověřuje
starostku obce smlouvu podepsat.
54/11 Rada obce bere na vědomí a ukládá starostce obce
podepsat Dohodu o zvláštním užívání komunikace III. třídy.
55/11 Rada obce schvaluje žádosti ředitele ZŠ:
– Odpisový plán základní školy dle návrhu
– Účelový dar pro ZŠ – bezplatný servis na plynový kotel
a ZŠ
– Použití rezervního fondu ZŠ na opravu sociálního zařízení
a pokládku podlahy v ZŠ

56/11 Rada obce schvaluje účelový dar pro MŠ – bezplatný
servis na plynový kotel.
57/11 Rada obce byla seznámena s přípravou realizace nových
projektů. Na příští radě bude proveden výběr a oslovení
uchazečů pro realizaci oprav budov v majetku obce a následně
jejich oslovení pro provedení výběrového řízení na opravu
střechy budovy tělocvičny ZŠ a opravy budovy SAHARA.
58/11 Rada obce byla seznámena s postupem prací na opravě
sochy Krista a opravě sesuvu půdy „u Černockých“.
59/11 Rada obce doporučila ZO schválit změnu č. 1 rozpočtu
na rok 2011.
60/11 Rada obce schválila:
– zpoplatnění hodin stolního tenisu a to 60,- Kč/hodinu
–
odměnu kronikářce za rok 2010 za zpracování
kroniky za rok 2010
– příspěvek pro organizaci včelařů ve výši 7 tis. Kč
– výměnu dveří v baru Bora-Bora
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Jubilanti
V dubnu slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Ing. Hanáčková Zdeňka
Kostuchová Anna
Jurča Jiří
Ing. Neřád Zdeněk
Stodůlka Jindřich
Kubiš Svatopluk

Vávrová Růžena
Vičan Jaroslav
Winklerová Jana
Petruželová Zdeňka
Fusek Jaroslav

60 let
60 let
60 let
60 let
70 let
70 let

70 let
70 let
70 let
80 let
85 let

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

Komise pro volný čas dětí
a mládeže pořádá
v pátek 29. dubna 2011
od 18 hodin na Sahaře

REJ ČARODĚJNIC
Srdečně zveme všechny čarodějnice
a čaroděje včetně jejich doprovodu.
Přijďte se pobavit a společně s námi
strávit příjemný večer.
K poslechu i tanci bude hrát
cimbálová muzika a v průběhu večera
nám předvede krátkou ohňovou show
skupina Dragon Fire.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné
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Knihovna
Ve čtvrtek 31. 3. 2011 jsem se zúčastnila setkání
knihovnic z regionu Rožnovska. Vyměňovali jsme si zkušenosti
a zážitky z práce knihovnice.
1. dubna navštívili odpoledne žáci 2. třídy knihovnu při
příležitosti „Noci s Andersenem“, jak se blíže dozvíte v dalším
článku.
Městská knihovna Rožnov p. R. Vyhlásila soutěž
„O nejlepší čtecí rodinku“. Celostátní soutěž veřejných knihoven
se nazývá „Celé Česko čte dětem“. V naší knihovně si každá
rodina, která má zájem se zapojit do soutěže může vyzvednout
čtenářský deníček pro děti a rodiče. Pravidla jsou v deníčku, takže

kdo čte svým dětem přijďte si určitě pro jeden do knihovny.
Naše knihovna už má také novou výzdobu. Děti
ze čtenářského kroužku ji vyzdobily velikonočně.
Mateřská škola vystavuje v prostorách před půjčovní
místností. Krásné obrázky a celá výzdoba jsou působivé, krásné
a potěší. Děkuji paní ředitelce H. Crhové a paní učitelce
J. Martínkové za zpříjemnění prostor naší knihovny. Všechny
spoluobčany zvu na prohlídku výstavky. Je otevřeno ve středu
13:00 – 18:00 hod. a v pátek 12:00 – 17:00 hod.
Knihovnice D. Karasová

Noc s Andersenem
Při příležitosti narození H. CH. Andersena (2. 4. 1805)
se uskutečnila 1. dubna celosvětová akce Noc s Andersenem. Také
v letošním roce ji u nás zorganizovala pro 2. třídu ZŠ paní učitelka
Dobra Halamíková, knihovnice D. Karasová a studenti středních
škol.
Děti měly sraz v 16 hodin ve škole a každé na cestě
do knihovny muselo celkem 7x splnit nějaký úkol nebo uhádnout
hádanku. Postupně přicházely v doprovodu studentů. V knihovně
už byly připravené hry, takže si děti krátily čekání. Celkem přišlo
19 dětí s třídní učitelkou D. Halamíkovou a studenti se vrátili zpět
do školy připravovat večerní program.
V knihovně jsem děti přivítala a vyslechli si pohádky
H. CH. Andersena a každý sám kousek přečetl. Od pohádek jsme
přešli na cestování. Opět jsme četli a listovali v knížkách.
V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození Václava
Čtvrtka (4. 4. 1911). Formou soutěžních otázek jsme si připomněli
jeho nejznámější pohádky. Děti dostávaly za každou správnou
odpověď sladkou odměnu.
Potom následovaly různé soutěžní hry jako skákání
v pytli, chození na chůdách, trefování se cíle, atd. V průběhu
soutěží se děti mohly občerstvit a pochutnat si na cukroví. Později
v 19 hodin následoval přesun do školy. Přišla paní učitelka Hela

Vojkůvková a vystřídala paní učitelku D. Halamíkovou, kterou
čekala náročná cesta a brzký odlet do Estonska.
Ve škole už studenti, kterých bylo 12 připravili soutěž
o znalostech pohádek a soutěžilo 5 družstev. Soutěž byla
vyrovnaná. Potom ve škole nějaký čarodějník vypnul světlo
a rozsvítil svíčky. Všude byly napnuté šňůry, které děti dovedly
k určenému cíli. Na závěr s pomocí studentů došly děti do jídelny
odkud po dvojicích procházeli při svíčkách školou. Po cestě
potkávaly strašidla, čarodějnice a příšery. Všichni to přežili
ve zdraví a s humorem. Měli jsme v plánu ještě hry v tělocvičně,
ale na ně už nezbyl čas. Děti si připravily spacáky, umyly zoubky
a snažily se usnout. Po všech zážitcích to šlo ale těžko. O co šly
děti později spát o to dříve vstávaly. První děti vstávaly už
v 6 hodin a postupně ožívaly všechny. Děti uklízely třídu
a připravovaly se na příjezd rodičů. Všichni byli šťastní, usměvaví
a spokojení.
Poděkování patří studentům, kteří pomohli při soutěžích,
ředitelce MŠ H. Crhové za půjčení hraček, D. Halamíkové, že pro
svou třídu akci zorganizovala, H. Vojkůvkové a vedení ZŠ
za povolení vstupu všem strašidlům a čarodějům.
Knihovnice D. Karasová

Videčská kraslice
Ve čtvrtek 7. dubna připravila paní Míša Bařinová
společně s Kulturní komisí zajímavé odpoledne, kdy se všichni
učili různými technikami zdobit velikonoční vajíčka. Každý si
zkusil voskovou batiku, reliéf, děrování a vyškrabování. Paní Míša
přinesla nádherná vajíčka ve všech technikách, které sama udělala.
Všichni si je se zájmem prohlíželi a samozřejmě si kupovali
na výzdobu i jako dárek.
Pořadatelé se sešli ve 12 hodin, kdy začaly přicházet děti
1. a 2. třídy. Do 15 hodin se vystřídaly všechny třídy a potom
od 15 do 18 hodin byl program pro dospělé.

Děti si stačily namalovat více vajíček a jedno dávaly
do soutěže. Všichni jsme je obdivovali a porota měla hodně práce
s určením vítězů. První tři z každé kategorie dostali krásnou
perníkovou medaili ve tvaru vajíčka, které udělala paní Růža
Fabiánová. Ostatní děti dostaly čokoládu. Ocenění byli: za 1. třídu
K. Cábová, A. Urbanová a M. Žlebčíková; za 2. třídu V. Kozlová,
S. Pečivová a M. Mandulová; za 3. třídu D. Mazan, M. Machalová
a L. Balejík; za 4. třídu R. Jaskulová a Vl. Merta; za 5. třídu
L. Polášková, K. Kozlová a M. Němcová; a za 6 třídu
A. Mičkalová a I. Fabiánová. Zpestřením programu bylo
vystoupení K. Fryšarové, která ve valašském kroji zazpívala
písničky. Na jednom stole byla hromada vrbového proutí,
z kterého vyráběli L. Fuksa a Š. Bařina tatary. Připojil se také pan
ředitel ZŠ Z. Chrástecký. Patří mu poděkování, že přišel za svými
žáky, a také podpořil tuto výjimečnou akci. Vydržel s námi až
do konce. Přišla také paní starostka Š. Mikulenková,
místostarostka M. Dudová a zastupitel P. Drda. Přestože byla
pozvánka ve Zpravodaji, hlásil ji místní rozhlas, přišlo
ke zklamání pořadatelů velmi málo lidí. Akci ignorovala, stejně
jako dětský karneval, den otevřených dveří v knihovně, divadlo
atd. Rada obce i zastupitelé. A to je na tom nejsmutnější, protože
pořadatele stojí každá akce hodně námahy a času a jedinou
odměnou je návštěvnost a spokojenost občanů.
Děkujeme paní M. Bařinové za zajímavé odpoledne
a celé Kulturní komisi za dohled na děti, prodej občerstvení
a celou organizaci. Děkujeme všem, kteří přišli a dokázali se
bavit, a také se přiučit novým technikám zdobení velikonočních
vajíček. Paní Smutkové za vynikající vdolečky, které nabízela
všem.
Kulturní komise
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Březen ve videčské škole
V tomto měsíci se chlapci a děvčata ze ZŠ hodně
věnovali sportu. Děti z 1. a 2. třídy byly třikrát (1., 8. a 15.3.)

bruslit na rožnovském zimním stadionu. Naši zástupci se
zúčastnili okrskových a oblastních kol ve sportovních soutěžích:
vybíjené hochů 5. - 7. třídy ve volejbale hochů a dívek 6. - 9. třídy
ve street hockeyi. Pěkného úspěchu dosáhli zejména chlapci –
volejbalisté. Na 2.místo v okrskovém kole navázalo 4 místo, které
chlapci obsadili v okresním kole v Hovězím. Sportovním
vyvrcholením pro sedmáky byl týdenní pobytový lyžařský kurs
v areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. V týdnu od 7. 3.
do 11. 3. 2011 se zde dětem věnovali učitelé P. Drda
a V. Zemanová, kteří v závěru kurzu pro sedmáky připravili
lyžařské závody. V nich zvítězili Radek Fabián a Eva Petruželová.
Našim zástupcům se dařilo i v soutěžích. V okresním
kole olympiády z českého jazyka určeném pro žáky 8. a 9. tříd
a příslušných ročníků gymnázií skončil Štěpán Bařina na 8. místě.
Ještě lépe si počínalo družstvo 2. stupně (Eva Večerková, Karolína

Vítání jara
Ráno mrazík, přes den hřejivé sluníčko. Rozkvetlé
sněženky a petrklíč pod sněhem. Tam, kde večer byly louže, tam
to ráno pěkně klouže! Zima a jaro se hádají jako dvě tetky, kdo
bude na světě vládnout.
Toto je zrovna období, kdy se děti rozhodují na čí stranu
se přidají. Zimy už bylo dost, chceme jaro!!! Společně vykouzlily
hezkou jarní výzdobu, zazpívaly sluníčku. Ale zima se po dobrém
nevzdá, a tak to půjde po zlém. Děti pomáhaly při výrobě
,,MAŘENY“, kterou již tradičně ,,vynášíme, zapálíme“ a po vodě
pošleme pryč. Bylo teplo a slunečno. ,,Neseme Mařénu, celů
vyškeřénů „ …se ozývalo celou naší obcí.

Smutková, Tereza Mičkalová, Štěpán Bařina) dne 15.března, kdy
v soutěži Moudrá sovička, pořádané střediskem volného času
Rožnov, skončili mezi účastníky z Rožnova a okolí na 1. místě.
O jejich vítězství se psalo i v oblastních sdělovacích prostředcích.

Aktivní byl i soubor Valašenka, jehož 30 členů
vystoupilo 19. 3. na Josefovském jarmarku v Rožnově p. R.
a téhož dne odpoledne potěšili svým vystoupením důchodce
v Hážovicích. Dva zástupci souboru se zúčastnili 12. 3. soutěže
zpěváček v Rožnově pod Radhoštěm.
Paní B. Zajícová si v místní lidové knihovně připravila
besedy o knihách pro sedmáky, osmáky a třeťáky.
Dějěpisné poznatky deváťáků obohatila výstava v rožnovském
muzeu s názvem Z historie Rožnova p. R. Jejich prohlídku
doplnilo mluvené slovo s hudbou a panely s videoprojekcí (8. 3.).
Žáci, učitelé a správní zaměstnanci přispěli centru pro
přípravu a pro hiporehabilitaci částkou 1500,- Kč a občanskému
sdružení život dětem zaslali 1260,- Kč.
Dva dny prožili osmáci a deváťáci 31. 3. -1. 4.
na pobytovém programu ALCEDA Vsetín ve Vsetíně-Semetíně.
Zkusili si lanové aktivity, lezeckou stěnu, týmové hry i relaxační
výrobu sádrové masky.
J. Pečálková
odnesla voda pryč, daleko od nás. Do školky jsme se vraceli
s veselou náladou a písničkou,, Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo,
kde jsi?“
Za MŠ zapsala Jana Martínková

PLAVU SMĚLE, PLAVU RÁD…
Jen co jsme doma schovali lyže po lyžařském kurzu,
přichystali jsme si plavky a začaly nám lekce plavání v Rožnově
na krytém bazénu. V prvních lekcích jsme si s vodou jen hráli,
a později jsme se začali učit nové věci. Občas jsme museli
překonávat strach, který v nás dřímal. Ale téměř vždy jsme to
zvládli a mohli jsme být na sebe patřičně pyšní. Teď už se třeba
nebojíme skočit do velkého bazénu a splývat, i když někdy ještě
potřebujeme malou dopomoc. Ale rodičové, nebojte se! Než
vyrazíme na letní dovolené, tak budeme plavat jako rybičky
z Videčské školičky TO VÁM SLIBUJEME!!!!
Vaše děti.
Za MŠ zapsala Ivana Cabáková

Průvod veselých a štěbetajících dětí se loučil s paní
zimou. Prošli jsme za zpěvu kolem ZŠ, Obecního úřadu
k rybníčku Havránku, kde jsme ,,Mařenu“ zapálili a její popel
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Jarní pozdrav
V letošním roce připadá
slavení Velikonoc téměř na poslední
možný den, což nebývá často. Jak je
známo, může za to Měsíc, který se
dostane do fáze úplňku až někdy
v neděli 17. dubna. Velikonoce tedy připadají na neděli 24. dubna.
Díky oteplení, které se v první polovině postní doby projevilo,
můžeme už vnímat probouzení přírody. Projevuje se život, který
byl sice skrytý, ale byl, i když se nedal několik měsíců snadno
postřehnout.
Letošní rok je prvním rokem tříleté přípravy na jubileum
1150 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, které si
připomeneme v roce 2013. Je vyhlášen rokem křtu. Křest je
začátkem života s Bohem a zároveň navázání vztahu s ním.
Přátelství, které tímto začíná, se má také rozvíjet a růst. Mise,
kterou svatí Cyril a Metoděj podnikli na přání knížete Rastislava,
měla v první řadě tento cíl. Abychom poznali Boha, uvěřili mu
a mohli prožívat život v jeho síle, s jeho požehnáním. Aby se tak
projevil nový život milosti, který jsme přijali ve křtu. Zároveň tak
získáváme možnost žít s Bohem i ve věčnosti po své smrti.

Ne na každém pokřtěném je tento nový život patrný.
A i když se snažíme z Boží síly a lásky žít, nedaří se nám to stále
úspěšně. Období, které prožíváme, je příležitostí, abychom nechali
Boží moc na sobě opět projevit. Ať nezůstane skrytá, jako život
v mrazu pod sněhem, ale je útěchou a posilou pro nás
v každodenních starostech a úkolech a povzbuzením i pro naše
okolí. Ať je slavnost Zmrtvýchvstání a zvláště velikonoční vigilie
o Bílé sobotě, kterou tato slavnost začíná, důležitým vrcholem
tohoto roku. Neboť právě o velikonoční vigilii obnovujeme svůj
křestní slib a znovu potvrzujeme, že chceme navždy Bohu patřit.
P. Karel Janečka

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
A O VELIKONOCÍCH
Květná neděle 17.4. – 9:30 hodin,
Zelený čtvrtek 21.4. – 16:00 hodin,
Velký pátek 22.4. – 17:00 hodin,
Bílá sobota 23.4. – vigilie 19:00 hodin,
Neděle Zmrtvýchvstání 24.4. – 9:30 hodin,
Velikonoční pondělí 25.4. – 9:30 hodin.

VĚŽNÍ HODINY
spolehlivost
naopak
výrazně nižší. Navíc by
elektrické
natahování
nebylo ke stávajícímu
stroji šetrné. Zatím se
nejeví,
že
by
se
pracovnice památkového
ústavu
chtěla
své
představy vzdát. My zase
nechceme
montovat
dražší a méně spolehlivé
zařízení, které zároveň
vyžaduje
náročnější
údržbu. Proto nejsme
schopni říci, jak dlouho
ještě potrvá jednání a jak
skončí.

Již několik měsíců mnohé znepokojuje, že se na věži
kostela nehýbají ručičky hodin. Po smrti hodináře pana Laciny
nějakou dobu natahoval hodiny jeho syn, ale pak přestal. Po čase
se nabídli další osoby, že by pokračovali v ručním natahování,
dokud se nevyřeší elektrický pohon. Až od pana Laciny mladšího
jsem se dověděl, že na stroji je porucha, kterou si sám netroufá
odstranit a proto nemohl pokračovat v ručním natahování.
Mezitím jsme požádali o schválení moderního elektronického
stroje, který je osvědčený u jiných kostelů a lze ho pořídit
za 40000,- Kč. Podle zákona musí být totiž na památkovém
objektu všechny takové opravy schváleny od osob pověřených
památkovou péčí.
Příslušná pracovnice Národního památkového ústavu
v Kroměříži však žádala, abychom zachovali původní stroj
a pořídili k němu elektrické natahování. Zaslala nám seznam
firem, které tyto záležitosti umí vyřešit. Kontaktovali jsme jednu
z těchto firem z Vyškova, která provedla technickou prohlídku
stroje. Ta ve své zprávě uvedla, že tak starý stroj s vychozeným
rozvodovým strojkem není vhodné takto upravit. Náklady by byly
výrazně vyšší, než by stálo pořízení elektronického stroje,

Za Římskokatolickou
farnost Vidče
P. Karel Janečka

Účastník II. světové války – podporučík Stanislav Jurča
Byl asi jediný z obce Vidče, kdo za osvobození vlasti
bojoval na frontě a to jako příslušník čs. samostatné obrněné
brigády na západě.
Narodil se ve Vidči 24. 4. 1909 Pod Jedlovinou
v dřevěné chalupě, zbourané v padesátých létech. Jejím posledním
majitelem byl pan František Jurča – dlouholetý předseda MNV.
Později se celá rodina přestěhovala do Znojma, kde otec
našel zaměstnání. Pan Stanislav Jurča tam vystudoval gymnásium
a Obchodní školu. Ve Znojmě zemřel otec František. Když naši
republiku obsadili Němci, utekla před nimi paní Barbora Jurčová
s již dospělými dětmi zpět do Vidče. Mimo syna Stanislava, který
se přihlásil 28. 11. 1939 na čs. velvyslanectví v Paříži jako voják.
Později se tam oženil.
Po pádu Francie pokračoval ve vojenské službě ve Velké
Británii a na západní frontě. Byl hodnocen jako výtečný,
vyznamenáván a povyšován. Konec války jej zastihl v naší vlasti
v oblasti Horažďovice – Klatovy v důstojnické hodnosti
podporučíka.
Po válce byl zaměstnán na velitelství I. oblasti v Praze.
Jeho manželka pracovala jako profesorka francouzštiny. Přes
soustavné výtečné hodnocení byl 16. 7. 1946 demobilizován
a nastoupil zaměstnání jako řidič v kamenolomu. Manželka se pak

vrátila do Francie.
Po válce dojížděl do Vidče nějaký čas v uniformě,
později v civilu. Přitom navštěvoval mého otce, se kterým byli
spolužáky. Hovořil o zážitcích z války, a také o Pražském
povstání, kterého se česká jednotka chtěla zúčastnit, ale nebylo jí
to povoleno. Naposled jsem s ním hovořil někdy po roce 1975.
Po změně politiky se k němu vlast otočila zády. Ne však
západní státy. Podle vyprávění Františka Jurči, byl spolu s dalšími
11 spolubojovníky pozván na oslavu výročí osvobození a bylo pro
ně posláno letadlo.
Abych něco nenapsal špatně, požádal jsem o informace
ministerstvo obrany. Zejména do jaké hodnosti byl již v záloze
povýšen a jaká dostal další vyznamenání, jak bylo běžné
u účastníků války.
Obdržel jsem kompletní dokumentaci, obsahující
39 listů až dílem soukromých informací. Vyplývá z ní, že po válce
nebyl povýšen ani vyznamenán. Také ve Vidči se asi neuskuteční
nic z toho, čím měl být připomenut. Těch co ho znali ubývá.
Co se stalo nebo naopak, když to bylo třeba, nestalo,
nedá se odestát.
Strýc Pavel H.
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Zvoleným zástupcům naší obce!
Neznám žádnou obec ve Vsetínském okrese (i mnozí
naši turisté), kde by občané neuctili rodáky padlé v obou
světových válkách, eventuálně v době totality, postavením
památníku s uvedením jejich jmen.
I naši předkové vybudovali obětem 1. světové války
pěkný památník zakomponovaný na návsi vedle původní školy
naproti kostelu. Přístavba školy si vyžádala jeho odstranění. Torzo
památníku – socha Krista – je odložena u plotu na hřbitově. Mladí
občané eventuálně cizí návštěvníci netuší proč tam stojí.
Uplynuly desítky let, ve vedení obce se vystřídalo hodně
spoluobčanů, ale nový důstojný památník, byť jednoduchý, v naší
obci dosud není. Stále ubývá těch, kteří jsme měli na památníku
uvedena jména svých příbuzných. Nehledě na to, že tam patří

i jména zemřelých v dalších 2 smutných obdobích našeho státu.
Nemohou obstát důvody, že se zajišťuje kanalizace
a jiné nezbytné akce. Důvody proč to nejde se najdou vždycky.
Ani peněz nebude nazbyt v žádném období. Nebylo tomu ani
v čase 1. republiky, když naši předkové budovali památník
rodákům padlým v různých částech Evropy. Památníky se
nebudují pro přítomnost, ale na dlouhá desetiletí a my to našim
předkům – těm co zemřeli i těm, kteří jejich památku uctili –
dosud dlužíme.
Prosím, zamyslete se a dokažte, že hlasy spoluobčanů
ve volbách nebyly zbytečné. Jistě se najdou i ochotní sponzoři,
jejichž jména pak budou uvedena v pozadí díla.
V. Hajná

Sport
Fotbalové jaro ve Vidči začalo atraktivním zápasem
Tak nám milí čtenáři Videčského zpravodaje začaly jarní mistrovské zápasy v rámci sezony 2010/2011. Hned první zápas
mužů, který celé jaro odstartoval, byl velmi atraktivní a dramatický a proto mi dovolte, abych Vám připomenul celý jeho průběh:
VIDČE – V. MEZIŘÍČÍ B 4:4 (1:2)
Pořádně divokou kovbojku nachystali v prvním jarním utkání fanouškům fotbalisté domácího Vidče a béčka Valašského
Meziříčí. Na Sahaře byly k vidění hned dva vlastní góly, tři penalty a hlavně ofenzivně laděný fotbal s celkem osmi brankami. Lepší
úvod měli rozhodně hosté. Měli první dvě velké šance, které ještě neproměnili. Naopak ve 20. minutě udeřilo na druhé straně. Po rohu
domácích a následné srážce s vlastním gólmanem si dal vlastní gól hostující Sekera. Vyrovnáno bylo ve 36. minutě, kdy se trefil Orság.
Do kabin šli ale s vedením hosté, když si pro změnu dal vlastní gól domácí Urban.
Po změně stran to teprve začalo být s brankovými dostihy pořádně divoké. Hrálo se jako na houpačce a dlouho to vypadalo, na výhru
hostů. Ti totiž vedli 3:1 a pak ještě dvanáct minut před koncem 4:2. Ale domácí měli v rukávu žolíka Michala Kramoliše. Na něj udělali
obránci Meziříčí v 79. a 84. minutě dva fauly ve vápně, které sám Kramoliš z penalt potrestal a stanovil tak konečný výsledek na 4:4.
BRANKY: 20. Sekera vlastní – 1:0, 36. Orság – 1:1, 43. Urban vlastní – 1:2, 50. Soukup z pen. 1:3, 52. Vašut – 2:3, 64. Gromus – 2:4,
79: Kramoliš z pen. – 3:4, 84. Kramoliš z pen. – 4:4.
V dalším zápase muži remizovali – JUŘINKA – VIDČE 1:1. Jarní zápasy začaly do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje také
pro naše dorostence. V prvním velikém derby Vidče doma podlehlo Valašské Bystřici 1:2, branku za nás dal Karel Přibyl.
Vzhledem k tomu, že nám naši soupeři už zaslali upřesnění termínů některých zápasů, znovu otiskuji celý rozpis soutěží pro
Vidče. Jedná se zejména o upřesnění termínů zápasů: Starší přípravka – Horní Bečva – Vidče sobota, 23.dubna 14:00 hodin, Krhová –
Vidče neděle 15.května 14:30 hodin. Stále však nebyl k dispozici termín utkání Zašová – Vidče. Mladší žáci – zde věnujte prosím
pozornost úplné změně zápasu – Vidče - Kateřinice nově sobota 30.dubna 13:00 hod (informovala o tom 20. úřední zpráva sportovnětechnické komise OFS Vsetín.
MISTROVSKÉ SOUTĚŽE TJ Vidče - JARO 2011
**************************************************************************
MUŽI

DATUM
2.-3.4.
9.4.

DOROST

MLADŠÍ ŽÁCI

V-Val.Mez"B"

So-15:30

V-Val.Bystřice

Ne-10:00

Juřinka - V

So-15:30

Choryně - V

So – 12:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

16.-17.4

V - Lukov

So-16:00

V - Juřinka

Ne-10:00

V - Vigantice

So-13:00

23.-24.4.

P.Lhota - V

Ne-16:00

Hor.Bečva - V

So-16:00

V - Vigantice

Ne-13:00

Hor.Bečva - V

So – 14:00

30.4.-1.5.

V - Hrachovec

So-16:30

V - Zubří

Ne-10:00

V-Kateřinice

So -13:00

Zašová - V

So + U

7.-8.5.

Dol.Bečva - V

Ne-16:30

Branky - V

Ne-13:30

Jarcová - V

So-14:00

V - Zašová

So-13:00

14.-15.5.

V-Štítná n.Vl.

So-16:30

V - Podlesí

Ne-10:00

V - Zubří

Ne-13:00

Krhová - V

Ne-14:30

21.-22.5.

Hutisko - V

Ne-16:30

Hutisko - V

So-16:30

Hrachovec-V

So-14:00

V-Val.Bystřice

So-13:00

28.-29.5.

V-Vlachovice

So-16:30

V- Střítež n.B.

Ne-10:00

V - Podlesí

Ne-13:00

Vigantice - V

So-13:00

Zubří - V

Ne-16:30

V - Poličná

Ne-10:00

Loučka - V

Ne-14:00

V - Hor.Bečva

So-13:00

11.-12.6.

5.6.

V - Vizovice

So-16:30

Zašová - V

So-16:30

V - Pr.Bečva

Ne-13:00

19.6.

Nedašov - V

Ne-16.30

V - Krhová
Val.Bystřice - V

Ne-10:15

tjvidce@seznam.cz
NT - ST 25.5. 17:00 nebo dle dohody

NT–ST 3.5+25.5. 17:00
nebo dohoda

So-13:00

© 10.4.2011 Petr Liška
NT– ST 3.5.+25.5. 17:00
nebo dohoda

NT–ST 3.5.+25.5. 17:00
nebo dohoda

fotbalová skříňka v centru obce, Videčský zpravodaj 1x/měsíc; www.vidce.cz - sekce fotbal;
pondělní VALAŠSKÝ DENÍK ; Facebook – TJ Vidče

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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