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Aktuální informace obecního úřadu
Kanalizace obce
- Jedna zásadní a skvělá zpráva- po více než dvou letech
máme podepsanou Smlouvu č. 08018201o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na projekt „Odkanalizování obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou“a můžeme začít čerpat finance. Je nejvyšší
čas, provedené práce jsou již za více než 20 mil. Kč
(v obou obcích).
- stavba probíhá na dolním konci obce, práce rychleji
pokračují v hlavní komunikaci (trasa A), postup prací
v bočních cestách komplikují již v minulosti položené
další sítě (plyn, vodovod, tel. kabely). Harmonogram prací je plněn, stavbu dozoruje technický dozor investora. Připomínám, že
termín ukončení celé stavby je stanoven na 8. listopad 2012.
- Zatím ještě nemáme od mnoha vlastníků rodinných
domů (zejména z horního konce obce) vráceny
podepsané smlouvy o součinnosti při zpracování
projektové dokumentace pro domovní kanalizační
přípojky. Pokud si nebudete nechávat zpracovávat
uvedenou projektovou dokumentaci firmou Voding
Hranice, oznamte nám to prosím co nejdříve na OÚ.
Děkujeme.
- V současnosti jsou připraveny k podpisu (některé již
podepsány) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na uložení kanalizačních přípojek
do pozemku v majetku obce. Kompletní dokumentace
bude následně postupně předávána k vyřízení
na odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Rožnov
p. Radh. Jedná se asi o 430 kanalizačních přípojek.

Další informace
- V minulém čísle našeho Zpravodaje jsem vás informovala o podání žádosti na projekt „Havarijní stav střechy tělocvičny Vidče“,
v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova, vyhlášeného Zlínským krajem pro rok 2011. S radostí konstatuji, že náš projekt
byl vybrán k poskytnutí podpory Zlínským krajem, a to částkou 160 000,- Kč (40% celkových nákladů). Oprava bude provedena
v průběhu letních prázdnin.
- Podepsanou máme již také Smlouvu č. 10077981 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt
„Protipovodňová opatření obce Vidče“. Podpora ze SFŽP je ve výši 1 133 902,80 Kč (90% uznatelných nákladů). Projekt je již
realizován.
- Již podruhé v letošním roce získala obec finanční podporu na projekty v rámci výzvy Nadace Děti – Kultura - Sport. Projekty byly
zpracovány ve spolupráci se základní školou, z prvního úspěšného projektu byla poskytnutá částka určena na obnovu krojů souboru
Valašenka, z druhého bude částka použita na sportovní vybavení školy. Uvedené „Nadaci“ velmi děkujeme.
- Neuspěli jsme bohužel s žádostí o finanční dotaci na opravu již velmi poškozené sochy Krista, oprava bude muset být plně kryta
z rozpočtu obce.
Jedna nepříjemná zpráva
V nedávné době se na našem hřbitově objevily známky vandalského chování. Zatím neznámí výtržníci náhodně vybírali z vitrínek
fotografie našich zemřelých spoluobčanů, které následně pohodili na jiné hroby. A ztrácejí se i některé vysazené květiny. Takové
chování k našim zemřelým je ubohé, nesmyslné a trestuhodné.
Nepořádek se tu a tam objevil i před vchodem do budovy obecního úřadu. A někdo dokonce zranil našeho Reka. Ráda bych věřila,
že se tyto případy nebudou opakovat, je to pro nás všechny ostudné.
klidné dny vám přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka

Oznámení:
Ve čtvrtek 9. 6. 2011 v době od 14:30 do 16:00 hodin se budou na faře zapisovat mše svaté na II. pololetí roku 2011.

Usnesení č. 7/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 26. 4. 2011
61/11 Rada obce Vidče projednala a schválila plán schůze.
62/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 6/2011 ze dne 29. 3. 2011.
63/11 Rada obce Vidče vzala na vědomí aktuální informaci
o kanalizaci obce. Projednala a schválila přípravu smlouvy
s Portášem, výrobním družstvem ve Valašské Bystřici
o pronájmu části pozemku na uskladnění materiálu pro
kanalizaci. Zároveň pověřuje starostku obce podepsat fakturu
k proplacení ve výši 22.200,- Kč od Ředitelství silnic a dálnic
Zlínského kraje za zásah do silničního tělesa.
64/11 Rada obce Vidče projednala a schválila dalších 9 smluv
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
65/11 Rada obce Vidče souhlasí s podáním Výzvy na výběrové
řízení – oprava budovy SAHARA a (částečně hrazeno MAS

a částečně obcí) a Výzvy na výběrové řízení – oprava střechy
tělocvičny vč. výměny okapových svodů. V každé Výzvě budou
osloveny tři firmy.
66/11 Rada obce vzala na vědomí zadání územního plánu obce
včetně vyhodnocení připomínek, požadavků dotčených orgánů
a podnětů sousedních obcí. K již doplněnému zadání územního
plánu se vyjádří Zastupitelstvo obce na mimořádném zasedání
dne 17. 5. 2011. Následně bude zveřejněna výzva k podání
nabídky pro výběr uchazeče na zpracování nového ÚP obce
Vidče.
67/11 Rada obce schválila: Zakoupení kopírky (formát A3).
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 5/2011 z jednání Zastupitelstva obce Vidče dne 14. 4. 2011
50/2011 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 5. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení Ing. Dalibora Kubiše, Ing. Vladimíra Neráda,
ověřovatele zápisu pana Petra Jurču a Jaroslava Vaculína.
Zapisovatelkou byla určena Eva Kramolišová.
51/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu Ing. Jana
Jadrníčka o činnosti ZOD, družstva Zašová.
52/2011 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 4/2011 z řádného zasedání ZO konaného dne 27. 1. 2011,
přednesenou starostkou obce.
53/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 4. – 5. řádným zasedáním přednesenou starostkou
a radními obce.
54/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti
finančního výboru a ústní a písemnou zprávu kontrolního výboru
za období mezi 4. – 5. řádným zasedáním , přednesené předsedy
obou výborů Mgr. Pavlem Drdou a Ing. Vladimírem Nerádem.
55/2011 ZO Vidče bere na vědomí informaci o čerpání
rozpočtu obce za první čtvrtletí roku 2011, dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků
a DSO sestavený k 31. 3. 2011.
56/2011 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje změnu č. 1 rozpočtu obce pro rok 2011 dle přílohy.
57/2011 ZO Vidče bere na vědomí písemnou „Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vidče za rok 2010
č. 359/2010//KŘ. Kontrola hospodaření byla provedena
Odborem kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlín – oddělení
odboru kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky
a nebyla zjištěna rizika dle §10 odst.4 písm.a) zákona
č. 420/2004 Sb.
58/2011 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v jeho platném znění, a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce Vidče za rok
2010.
59/2011 ZO Vidče mění bod usnesení č. 46/2011 z jednání ZO
dne 27.1.2011následovně: ZO schvaluje žádost základní školy
Vidče o rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2010
ve výši 157 175,45 Kč tak, že částka 120 000Kč bude převedena
do fondu odměn, částka 37 175,45 Kč převedena do rezervního
fondu. Současně schvaluje žádost mateřské školy Vidče
o převedení kladného hospodářského výsledku MŠ za rok 2010
ve výši 40 033,03 Kč do rezervního fondu MŠ.
60/2011 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje kupní
smlouvu uzavřenou mezi obcí Vidče a se spol. Vodárny
a kanalizace Vsetín, a. s., č. VaK /10/2010 (prodej vodojemu
u mostu na Hradisko, včetně pozemku pod vodojemem a kolem
vodojemu) a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
61/2011 ZO Vidče s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Smlouvu o zřízení
věcného břemene“, uzavřenou mezi obcí Vidče a spol. ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně pro nadzemní vedení NN pro
stavbu „Vidče p.č. 83“. ZO Vidče pověřuje starostku smlouvu
podepsat.
62/2011 ZO Vidče s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Smlouvy o zřízení
věcného břemene“ uzavřené mezi obcí Vidče a stavebníky
kanalizačních přípojek, uložených na pozemku ve vlastnictví
obce. ZO pověřuje starostku obce smlouvy podepsat.
63/2011 ZO Vidče schvaluje záměr odkupu pozemku
p. č. 2823/3 (ost. plocha) v majetku manž. Petra a Žanety
Hruškových a pověřuje starostku obce v této záležitosti dále
jednat.
64/2011 ZO Vidče bere na vědomí nabídku manž.
Trnečkových na odkoupení části pozemku p.č. 2853 v jejich
vlastnictví. V této záležitosti bude ZO s prodávajícími dále
jednat.
65/2011 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informace
o probíhající stavbě Odkanalizování obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou na katastru obce Vidče.
66/2011 ZO Vidče schvaluje po projednání Smlouvu
č. 08018201 o poskytnutí finanční podpory ze SFŽP ČR v rámci
OP ŽP na stavbu „Odkanalizování obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou“ uzavřenou mezi SFŽP Praha a Dobrovolným
svazkem obcí (DSO) Vidče a Střítež n.B. ZO Vidče doporučuje
předsedovi DSO Vidče a Střítež n. B smlouvu podepsat.
67/2011 ZO Vidče v souladu s §85 písm. k) zákona č. 128/2000
Sb.o obcích v platném znění, schvaluje Zástavní smlouvu
č. 08018201-Z1, uzavřenou mezi SFŽP Praha a obcí Vidče,
na zástavu lesních porostů v majetku obce Vidče p.č. 1467/2
v obci a k.ú. Valašská Bystřice, p. č. 1767/1, p.č. 1647 v obci
a k.ú. Vidče a parc. č. 723/14, 723/15, 723/20 v obci a k.ú.
Rožnov pod Radhoštěm, vše na krytí půjčky DSO Vidče
a Střítež nad Bečvou výši 18 171 178,72 Kč, na stavbu
„Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“. ZO Vidče
pověřuje starostku obce připravenou Zástavní smlouvu podepsat.
68/2011 ZO Vidče v souladu s §85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 1
k SOD č. 56/2010 a pověřuje starostku obce dodatek k uvedené
smlouvě podepsat.
69/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu místostarostky
obce o postupu přípravy nového územního plánu obce Vidče.
70/2011 ZO Vidče dle § 84 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů deleguje starostku
obce Vidče jako zástupce obce na jednání valné hromady VaK
a.s. Vsetín konané dne 9. 6. 2011. Jako náhradníka deleguje
místostarostku obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce
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Milena Dudová
místostarostka obce

Svoz odpadu – rok 2011 obec Vidče – 2. pololetí
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK
Interval svozu: 1x za týden v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
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: 13. 7., 27. 7., 3. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2011

Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ: PET láhve,
plastové obaly a sáčky od průmyslového zboží, fólie, obaly a láhve
z umělých hmot.

Svoz bude probíhat v daný den od 6. hodin.
Pytle budou zavázány či zalepeny tak, aby při
manipulaci nedošlo k vysypání jeho obsahu.
TŘÍDĚNÝ ODPAD – PAPÍR – MODRÁ BARVA
SVOZ: 20. 7., 10. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 14. 12. 2011

Do modrého pytle na papír patří: časopisy,
noviny, nastříhané či sbalené kartony, papírové
obaly, papírové ubrousky, balící papír, počítačový papír, spisy,
katalogy, lepenka, pytle.
TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO – ZELENÁ BARVA
SVOZ: 20. 7., 10. 8., 14.9., 12. 10., 9. 11., 14. 12. 2011
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo, skleněné
láhve od nápojů.
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.

Věžní hodiny
Věžní hodiny kostela ve Vidči byly vyrobeny firmou
Alois Dvořák, Vyškov. Pocházejí z roku 1921, kdy se firmě moc
nedařilo, a přesto vyráběla po technické a konstrukční stránce
precizní hodiny. Vzestup nastává až po roce 1927. Firma vyráběla
i v době války. Její činnost byla ukončena až znárodněním. Pak
ve Vyškově pod hlavičkou komunálního podniku byly prováděny
určité opravy věžních hodin. Jako nástupnická se dnes hlásí firma
„Věžní hodiny Valla“, Vyškov. (www.vezni-hodiny.cz).
Věžní stroj kostelních hodin je po technické stránce
krásné dílo, konstruované a vyrobené s ohledem na spolehlivost,
přesnost a funkčnost po desetiletí. To ostatně prokázal i ten
videčský. Nic na něm není ošizeno, vše je provedeno tak, jak má
být.
O ty naše kostelní hodiny měl nemalou zásluhu pan
Lacina, který se o něj náležitě a svědomitě po desetiletí staral
téměř až do své smrti.
Kolem roku 1994 (při rekonstrukci fasády kostela), kdy
se měnily zkorodované číselníky, byl hodinářem z Vyškova (asi to
byla nástupnická firma Valla) posuzován mechanický stroj
s ohledem na možnost automatického natahování. Stroj byl
shledán v původním a perfektním stavu. Za celou dobu života byla
měněna snad jen jediná západka.
Nabídka pak byla na dodatečnou montáž elektrického
natahování asi v částce 40000 Kč (pokud si pamatuji). Což byla
částka odpovídající, ale v době fasády byla nad naše možnosti.
Podle článku ve Videčském zpravodaji č.4 je nabízen
nový elektrický hodinový stroj za 40000 Kč, což se mi osobně zdá
až nereálně levné, pokud to není chyba. To by snad bylo možné
jen při masové výrobě někde v asijských zemích. Elektronika je
levná, ale jen v tom komerčním provedení. I zde se za spolehlivost
a životnost platí a ne málo.
Samozřejmě můžeme mít na kostele moderní
a na vteřinu přesné hodiny s záložním zdrojem, synchronizací
s časovým normálem, automatickou změnu letního a zimního
času, atd... Ale opravdu to potřebujeme?
Tak bychom se mohli postavit i k varhanám. A ty staré,
původní vyrobené v rakouské Kremži, můžeme nahradit
perfektními elektronickými za zlomek ceny. To pak nemusíme mít
ani zvony. Jejich zvuk dokážeme přesně nasimulovat. Ale to

opravdu asi nechceme. A ke gotice to určitě nepatří.
Važme si dědictví našich předků a buďme v obci hrdí na to, co
v těžkých podmínkách vybudovali. Chlubme se krásným,
původním a zanedlouho téměř stoletým hodinovým strojem, který
sice není vidět, ale svým tempem si odměřuje čas. Jsem
přesvědčen, že bude po opravě spolehlivě sloužit dál, jako
všechny tyto staré, krásné stroje.
Proto bych se osobně přimlouval za ponechání
původního hodinového strojku a jeho doplnění automatickým
natahováním, jak bylo uvažováno v minulosti.
Jenom krátký dovětek. Firma Dvořák instalovala hodiny
i na Vyškovskou radnici. Ty však odstranili v roce 2008 a dnes je
to asi mrzí. Prosím, neudělejme tuto chybu i my.
Ing. Lubomír Drda

Vyhodnocení soutěže „Malovaná kraslice“ v Dolnom Kubíně
V březnu jsme společně s vybranými dětmi naší ZŠ malovali kraslice do VIII. ročníku celostátní výtvarné soutěže
„O najkrajšiu kraslicu“, kterou každoročně vyhlašuje Oravské kulturní středisko v Dolním Kubíně. Děti pracovaly s velkým
nadšením a fantazií sobě vlastní, a tak není divu, že Iveta Fabiánová a Lukáš Petružela obsadili ve své kategorii 1. místo. Oběma
gratuluji a ostatním dětem děkuji za účast a snahu při malování. Na všechny soutěžící ještě čekají ceny připravené p. Růženou
Fabiánovou jako poděkování za vzornou reprezentaci naší obce.
M. Bařinová
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Duben ve videčské škole
První akcí měsíce dubna byla Noc s Andersenem, kterou
pro žáky druhé třídy organizovala paní D. Karasová,
D. Halamiková, H. Vojkůvková a bývalí absolventi naší školy,
kteří ještě před nocováním ve škole připravili pro děti mnoho
soutěží.
Aktivní byli i vedoucí a děti z Valašenky a pěveckého
sboru. Nacvičili společně pásmo Vítání jara, s nímž v pátek
15. dubna dvakrát vystoupili v místním kulturním domě,
dopoledne pro školu a odpoledne pro veřejnost. S velikonočním
pásmem vystoupili 24. 4. na Soláni a dovršením jejich činnosti byl
dvoudenní zájezd do slovenského Zuberce 28.- 29. 4., kde se
tanečníci i zpěváci předvedli v místní základní škole.
Naši sportovní reprezentanti se zúčastnili i několika
turnajů, např. 6. 4. okrskového kola v basketbalu dívek (2. místo),
11. 4. okresního kola v basketbalu chlapců, 19. 4. okresního kola
v basketbalu dívek, po vítězstvích v předkolech 28. 4. krajského
finále ve street hockey v Ostravě.
Druháci byli 26. 4. na besedě v knihovně. Zábavného
pořadu s ilustrátorem dětských knih panem Adolfem Dudkem se

zúčastnili prvňáci.
Zajeli jsme i na divadelní
představení, a to 5. dubna v Novém Jičíně
jsme
viděli
představení
Aucassin
a Nicoletta (7.- 9. třída) a 20. dubna
ve Zlíně Čučudejské pohádky (3.-5. třída).
16. dubna měli žáci 9. tř. ve škole
přednášku o holocaustu.
Paní učitelka Vojkůvková zorganizovala 18. 4.
přírodovědnou vycházku pro zájemce ze 3. a 4. třídy k tůňkám
na Zuberáku. Zde jim přírodu více přiblížil pan Šulgan.
20. dubna navštívili osmáci Úřad práce v Rožnově p. R.
a s panem V. Adámkem besedovali o volbě střední školy a výběru
povolání.
V dubnu zhodnotila práci dětí za 3. čtvrtletí pedagogická
rada. O jejich výsledcích se mohli informovat i rodiče 1. třídy
na společném setkání s tř. učitelkou a dětmi 11. 4. (s pohádkou
O velké řepě), ostatní pak na konzultacích 20. dubna.
J. Pečálková

DEN ZEMĚ
20 .4. 2011 se děti z naší mateřské školy
proměnily v krásné a promyšlené modely, které se
vztahovaly k oslavě Den Země. Hned od rána mohla být
v naší
třídě
viděna
krásná
,,BŘÍZA“
naše,,
ZAMĚKOULE“, princezna ,,HERA“a další jiné nádherné
modely. Po svačině se šly modely předvést dětem
do 1.třídy, na základní školu a Obecní Úřad. Každý, kdo
modely viděl, byl náramně překvapen jejich nápaditostí
a promyšleností. Chceme poděkovat všem rodičům
a prarodičům, kteří se na vytváření podíleli a do oslav
Dne Země se tímto zapojili.
Za MŠ zapsala
p. uč. Ivana Cabáková

Jubilanti
V květnu slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Fusek Václav
Jurča Ladislav
Dohnálek Petr
Chumchalová Jiřina
Mandulová Marie

Křenek Jan
Hýža Josef
Fait Vladislav

60 let
65 let
65 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

Poděkování
Děkuji starostce obce paní Mgr. Štěpánce Mikulenkové za její úsilí ve věci snížení daně za nemovitosti za rok 2011.
Kurt Giebel, Vidče 518

Charita Valašské Meziříčí, pobočka Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Diakonií Broumov
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a
dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

matrace, koberce - z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
 znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :
dne: 26. - 28. května 2011
čas: 8: 00 – 17:00 hod.; sobota 8:00 – 12:00 hod.
místo: nádraží ČD Rožnov – VAGON (naproti státní policii
vjezd autem přímo na nádraží)
kontakt: 571 654 954, 603 549 682 - Jan Lušovský
~ Děkujeme za Vaši pomoc. ~

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
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VÝŠLAP OKOLO VIDČE DNE 28. KVĚTNA 2011
Tuto akci pořádá už několik let SPV,
konkrétně oddíl turistů seniorů. Výšlap okolo Vidče
se bude konat posedmé. Loni se neuskutečnil kvůli
špatnému počasí a podmáčenému terénu. Doufejme, že se letos
VII. ročník uskuteční. Proto zveřejňujeme směr a připojení
na trase. Letos směřuje trasa nejprve na jih – směr Valašská
Bystřice, dále na východ, pak se stáčí na sever zpět do Vidče
a pokračuje stále na sever na Hradisko, kde bude soutěž a poté
na západ, do Vidče na Saharu, kde je připraveno občerstvení.
Délka trasy cca 12 km.
Při nástupu na start výšlapu obdrží každý účastnický list
a energii na cestu. Děti ještě lísteček na občerstvení zdarma.
Startovné je 20,- Kč pro všechny.

Přibližné časové údaje s možností připojení na trasu:
10.00 hod. nástup na trasu u Obecního úřadu ve Vidči
12.00 hod. Zetkova chata pod Jedlovinou
12.30 hod. viadukt na Hradisko
13.00 – 13.30 hod. odpočinek na vrcholu Hradiska
13.30 – 14.30 hod. cesta na Saharu do Vidče mimo trasu
Naučná stezka Hradisko (bude označeno)
Na VII.výšlap okolo Vidče zve všechny občany
a vyznavače turistiky zvlášť, oddíl turistů seniorů z SPV.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší – bude sděleno
místním rozhlasem.
Za turisty seniory Marcela Švajdová

Zhodnocení akce Rej čarodějnic
Již tradičně letos pořádala dne 29.4.2011 komise pro
školství, mládež a volný čas a sport ve spolupráci s SDH Rej
čarodějnic. Malí čarodějové a čarodějnice se s nadšením zapojili
do připravených soutěží. Při plnění úkolů museli projevit
šikovnost i odvahu. Na krku se jim houpal sáček s obrázkem
netopýra, do kterého si schovávali sladké odměny za splnění
úkolů, které jim čarodějnice přichystaly. Na závěr si mohly děti
beztrestně rozbít vajíčka – jedno opravdové a jedno čokoládové
s překvapením a „uvařit“ kouzelný sladký lektvar. Po setmění byla
zapálena vatra a následoval krátký program v podobě ohňové
show skupiny Dragon Fire. Celý večer vládla dobrá nálada. Pro
všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, nezklamala ani

oblíbená cimbálová muzika.
Děkujeme všem za účast
a organizátorům za pomoc
Velice si
vážíme podpory těch, kteří nám pomáhají
(finančně i organizačně) při zajišťování
všech našich akcí. Tentokrát jmenovitě p. K. Neřádovi, který se
postaral o zásobování všemi druhy nápojů v našem bufetu.
A na co se můžete těšit v nejbližší době?
Výšlap okolo Vidče – 28. 5. 2011; Dětský den – 3. 6. 2011.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň a všechny akce
opět podpoříte.
Pořadatelé

Vítáme tě mezi námi
Vítáme tě mezi námi malý človíčku, ať tě zdobí v každé
době úsměv na líčku; miminko se narodilo, přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo dnes a napořád... zazpívaly děti MŠ, které
přišly přivítat naše nové občánky a jejich rodiče. V obřadní síni
proběhlo poprvé v tomto roce „Vítání občánků“ v pondělí
9. května. Připravila ho Kulturní komise RO. Po zahájení přišly
gratulovat děti z MŠ, které si pod vedením p. učitelky
J. Kadlubiecové připravily krásné pásmo písniček a básniček. Moc
jim za ně děkujeme.

Pak jsem přivítala paní místostarostku M. Dudovou,
která pronesla k rodičům milá i poučná slova. Na závěr přijala
nové občánky do svazku obce Vidče. Na vyzvání přicházeli rodiče
ke stolu, kde se podepsali do pamětní knihy, přijali gratulaci paní

místostarostky, maminky dostaly kytičku a děti pamětní knížku
a taštičku s dárečky. Po celou slavnost zdobila obřadní místnost
kolébka, kterou pečlivě a s radostí připravila předsedkyně Kulturní
komise RO Zdeňka Holišová. Celý průběh také fotografovala
a fotky byly již další den vyvěšené ve vývěsní skříňce. Děkujeme
také redaktorce Rožnovska Š. Trčkové, že přijala pozvání
a napsala článek do Spektra Rožnovska.
Potom se všichni rodiče společně vyfotili a využili také
kolébku k vyfocení svých miminek.
Na závěr jsem všem rodičům a hostům poděkovala, že
přijali pozvání a přišli. Popřála hodně štěstí a krásných zážitků
s jejich děťátkem.

Do svazku obce Vidče byly přijaty tyto děti:
Hurtíková Denisa
Vaculín Teodor
Kulišťák Tobiáš
Frydrychová Nikol
Vanduch Pavel
Bohužel z důvodu nemoci se nemohla dostavit dvojčata
Matyáš a Nela Jurčovi, přejeme jim brzké uzdravení.
D. Karasová
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Inze rce

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00.
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva.
Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím.

PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi
oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 43,-Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 59,-Kč/m.
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku.

-6-

Hasiči
Hasičům začal výcvikový rok

Videčským hasičům posvětil na sv. Hostýně prapor
arcibiskup Jan Graubner
V sobotu 30. dubna 2011 proběhla na sv. Hostýně již
18. hasičská pouť a hasiči z Vidče byli přitom. Za krásného počasí
se opět setkali hasiči z České republiky se svými kolegy
ze Slovenska a Chorvatska.
Průvodu se zúčastnilo asi 2,5 tisíce hasičů ze 140 SDH.
Před bazilikou průvod s 90 prapory uvítal starosta SHČMS Karel
Richter, generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
a senátor ČR Jiří Čunek.
Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner.
V průběhu mše svaté byly požehnány nové sochy a hasičské
prapory, mezi nimi i ten videčský.
Doufám, že se tato akce stane tradicí a příští rok se
pouti na sv. Hostýně opět zúčastníme.

Dne 1. 5. se mladí hasiči z Vidče zúčastnili obvodové
soutěže ve Valašské Bystřici. I když se jim moc nedařilo a obsadili
poslední místo, nebyli z toho vůbec zklamaní.
Také jejich starší kolegové se zúčastnili obvodové
soutěže, která se rovněž pořádala ve Valašské Bystřici. Muži
do 35 let se umístili na 9 místě a veteráni posíleni dvěma mladými
vybojovali 3. místo z 10 zúčastněných sborů.
Všem, kteří se této soutěže zúčastnili bych chtěl
poděkovat a věřím, že tento úspěch nebyl poslední.
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Knébl Oldřich, velitel SDH

Pozvánka na kuriózní společenské hry
Milé děti, milí rodiče a spoluobčané,
určitě se nenajde nikdo, kdo by si někdy nezahrál stolní společenské hry jak jo pexeso, člověče nezlob se, šachy či
dámu. Zveme Vás tedy na akci Kuriózní společenské hry. Hrací figurky i hrací kostky v maxi velikostech. Dne
4. června 2011 ve 14 hodin před základní školou. Šachy vyrobili žáci s p. ředitelem Vladimírem Fabiánem. Zveme ho srdečně
na tuto akci. Zároveň nás potěší účast bývalých žáků, výrobců figurek pro hru šachy. Hrací pole nám poskytne dlažba před ZŠ. Kromě
dámy a šachů budou pro děti a dospělé připravené další maxi hry – Člověče pochlub se (hra pro nejmenší s obrázky), Člověče nezlob
se, Člověče neboj se (Ti, kteří se nebojí riskovat získávají rádi, ale musí počítat s tím, že něco ztratí), Hra jen pro silné nervy (u této
hry musí mít hráči víc štěstí než rozumu, riziková políčka Vás vrací zpět na start, zastavují v házení nebo Vás posunou o několik políček
vpřed) a čeká Vás i pexeso velkých rozměrů. A také Opávia Méďa Brumík má pro vás hru Po stopách Méďi Brumíka (hráči podle
kartiček plní zadané úkoly).
Všichni si přejeme sluníčko a nebe bez mráčku, ale jsme připraveni i na déšť. Za nepříznivého počasí se hry uskuteční
v Kulturním domě ve Vidči.
Těší se na Vás Kulturní komise RO

Sport
Aktuálně z videčského fotbalu ke dni 10. 5. 2011
OPĚT PO MĚSÍCI PŘINÁŠÍM AKTUALITY Z VIDEČSKÉHO FOTBALU. PROTOŽE JSME SE LETOS JEŠTĚ NEPODÍVALI NA STŘELCE ZA VIDČE, UČINÍME TAK NYNÍ:
1. Muži – Středomoravská 1.A třída, skupina A
1. Michal Kramoliš – 17 branek; 2. Martin Dobeš – 9; 3. Dalibor Nerád – 4; 5. Lukáš Vala – 2; 6.-9. Ondřej Vašut + Petr
Urban + Vladimír Urban + Petr Stodůlka – každý 1 branka
2. Dorost – Okresní přebor dorostu, skupina B
1.-2. Dušan Kramoliš + Petr Křenek – každý 4 góly, 3. Karel Přibyl – 3 góly; 4.-6. Tomáš Holiš + Daniel Martinát + Erik
Šindler – každý 2; 7.-10. Adam Fryšara + Adam Hlaváček + Martin Mičkal + Petr Nerád – každý 1 gól
3. Mladší žáci – Okresní přebor mladších žáků, skupina B
1. Jan Kubját – 7 branek; 2. Filip Pobořil – 5; 3. Ondřej Dobeš – 4; 4. David Vachun – 3; 5.-7. Matěj Kapoun + Pavel Kuběja
+ Daniel malina – každý 2; 8.-10. Jakub Kubját + Lukáš Jurča + Marek Mičkal – každý 1 branka
4. Starší přípravka – Okresní přebor starší přípravky, skupina C
1.-2. Ondřej Dobeš + Jakub Neřád – každý 5 gólů; 3.-4. Matěj Kapoun + David Vachun – každý 2; 5.-6. Dalibor Mičola +
Daniel Němec – každý 1 gól

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

PODÍVÁME SE TAKÉ NA PODOBU FOTBALOVÝCH TABULEK:
1. Muži
3. Mladší žáci
Tým
Z V R P Skóre
B
Rk.
Tým
Záp + 0 - Skóre Body
Valašské Meziříčí B
20 12 3 5
54:36
39
1. Prostř.Bečva 13 12 0 1 80: 17 36
Sokol Hutisko - Solanec 20 12 3 5
45:36
39
2.
Vigantice
12 10 1 1 85: 13 31
Štítná n.Vláří
20 11 5 4
42:24
38
3.
Podlesí
13
8 1 4 53: 26 25
FC Zubří
20 9 7 4
43:26
34
4.
Loučka
13
6 3 4 41: 46 21
Juřinka
20 9 4 7
34:25
31
5.
FC Zubří
13
5 2 6 34: 55 17
SK Lukov
20 8 7 5
37:33
31
6.
Zašová
13
4 3 6 30: 44 15
20 7 7 6
39:28
28
SK Vizovice
7.
Kateřinice 13
4 1 8 38: 42 13
1.SK Metropol Podkopná 20 8 3 9
24:31
27
8.
Hrachovec 13
2 4 7 23: 59 10

Vidče

20 6 6 8

SK Vlachovice
20 5 7
FC Elseremo Brumov B 20 7 1
FC Dolní Bečva
20 5 4
Nedašov
20 5 4
SK Hrachovec
20 4 3
2. Dorost
Rk.
Tým
Záp + 0 1. Horní Bečva 17 13 3 1
2.
Podlesí
17 13 1 3
3.
FC Zubří
17 10 5 2
4.
Zašová
17 10 5 2
5.
Juřinka
17 7 4 6
6. Střítež n.B 17 6 2 9
7. Val.Bystřice 17 5 4 8
8.
Hutisko
17 5 3 9
9.
Choryně
17 4 6 7
10.
Poličná
17 4 4 9

8
12
11
11
13

37:49

24

31:39
19:44
38:47
29:40
30:44

22
22
19
19
15

Skóre Body
72: 25 42
75: 36 40
53: 26 35
48: 26 35
38: 27 25
20: 44 20
30: 49 19
21: 31 18
27: 45 18
27: 40 16

11.

Vidče

17

3

1 13 21: 46 10

12.

Branky

17

2

2

13

13: 50

9.

Vidče

13

2

2 9 30: 77

8

10.

Jarcová

12

2

1 9 31: 66

7

4.
Rk.
1.
2.
3.
4.

Tým
Horní Bečva
Zašová
Vigantice
Val.Bystřice

5.
6.

Starší přípravka

Záp +
14 11
14
9
14
9
14
6

0
0
3
2
1

3
2
3
7

Krhová

14

2

0 12 12: 91

6

Vidče

14

2

0

6

12

Skóre Body
69: 20 33
70: 8
30
85: 31 29
44: 49 19
28:109

Aktuální informace o fotbalovém dění ve Vidči
naleznete tradičně ve fotbalové skříňce v centru obce Vidče,
na internetu www.vidce.cz – odkaz sport a položka „fotbal“,
na Facebooku – skupina TJ Vidče a každý týden
v regionálním Valašském deníku.

Mgr. Petr Liška
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