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Aktuální informace obecního úřadu
- Realizuje se projekt „Havarijní stav střechy tělocvičny
Vidče“,
práce
probíhají
podle
odsouhlaseného
harmonogramu, ukončeny budou v druhé polovině měsíce
srpna tak, aby nebyl narušen začátek nového šk. roku.
Na tento projekt jsme získali finanční dotaci
ze Zlínského kraje ve výši 40% celkových nákladů.
- Kanalizace obce – stavební práce pokračují, částečně nám
je v poslední době komplikuje nepříznivé počasí.
Připomínáme všem občanům, kteří ještě neodevzdali zpět
na obecní úřad „smlouvy o vzájemné součinnosti..“, aby tak
učinili v co nejkratším termínu. Pokud jste je někde založili,
ztratili, vytiskneme nové, je vás ještě hodně, kdo je
neodevzdal. Firma Voding nám již odevzdala všechny
projekty dle smlouvy, nyní je budeme postupně předávat
na stavební úřad v Rožnově p. Radh. Uvedená smlouva
tvoří povinnou přílohu pro vydání souhlasu ke stavbě
kanalizační přípojky. Děkujeme za spolupráci.
- Připravujeme opravu mostu u č. p. 52 (povodňové škody),
TJ Vidče chystá opravu budovy Sahara. Další stavební práce
a opravy obecního majetku jsou plánovány koncem léta
a na podzim.
klidné a pěkné dny vám přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 9/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 9. 6. 2011
78/11 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
79/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 8/2011 ze dne 17. 5. 2011.
80/11 Komise pro otevírání obálek a komise pro výběr vítězného
uchazeče na projekt „Havarijní stav střechy tělocvičny Vidče“,
která byla jmenována starostkou obce ze členů rady obce
(Mgr. Štěpánka Mikulenková, Milena Dudová, Mgr. Pavel
Kuběja, Bc. Miroslav Chumchal) projednala v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb. doručené cenové nabídky na realizaci
výše uvedeného projektu. Po posouzení nabídek 4 uchazečů,
provedla výběrové řízení, kde hlavním kriteriem byla nabídková
cena. Výběrová komise vybrala a schválila nabídku pana
Vladimíra Urbana, který podal nabídku cenově nejvýhodnější.
Rada obce pověřuje starostku s vybraným uchazečem připravit
a podepsat smlouvu o dílo.
81/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
následující stavební práce:
Aktuální informace o stavbě kanalizace obce. Stavba probíhá bez
větších problémů dle harmonogramu.
Opravu svodu dešťové kanalizace v lokalitě „Jedlovina“ provede
firma COBBLER s.r.o.
Nutnost opravy poškozeného svahu u víceúčelové hřiště.
Nutnost natažení ochranné sítě u rodinných domů vedle

víceúčelového hřiště dle opakovaných stížností občanů.
U stavby prodloužení vodovodu „Od Fabiánů – východ“ byly
osloveny dotčené orgány. Zatím schází vyjádření RWE a ČEZ.
Na opravu sochy Krista se pokusí obec získat další finance
prostřednictvím Rady Zlínského kraje.
Bylo povoleno umístění pouťových atrakcí mezi budovou pošty
a tělocvičny ZŠ.
82/11 Rada obce projednala a schválila dalších 8 smluv
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí a stavebníky kanalizačních přípojek a pověřuje starostku
obce smlouvy podepsat (viz zápis).
83/11 Rada obce vzala na vědomí Smlouvu o poskytnutí právní
pomoci s Mgr. Radimem Dostalem a obcí Vidče.
84/11 Rada obce projednala a vzala na vědomí:
Připomínky k optimalizaci matrik, které vznesla starostka obce
na jednání Krajského úřadu ve Zlíně. V této věci bude nadále
jednáno.
Výzvu k podání nabídky pro výběr uchazeče na zpracování
nového územního plánu Vidče. Od 10. 6. 2011 bude Výzva
zveřejněna na úřední desce obce. Byli osloveni 4 zájemci
na zpracování ÚP.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 8/2011 ze zasedání ZO Vidče dne 23. 6. 2011
80/2011 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 8. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení
Jaroslav Vaculín, Bc. Miroslav Chumchal, ověřovatele zápisu Marii
Jurčovou, Jaroslava Jandu. Zapisovatelkou byla určena Eva
Kramolišová.
81/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu ředitele základní
školy Mgr Zdeňka Chrásteckého a ústní zprávu ředitelky mateřské
školy paní Hany Crhové o činnosti obou organizací ve šk. roce
2010/2011.
82/2011 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 5/2011 z řádného zasedání ZO konaného dne 14. 4. 2011
a usnesení č. 7/2011 ze zasedání ZO dne 31. 5. 2011 přednesenou
starostkou obce.
83/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 5.-8. řádným zasedáním přednesenou radními obce.
84/2011 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního
výboru ZO mezi 5 – 8. řádným zasedáním ZO přednesenou
předsedou kontrolního výboru Mgr. Pavlem Drdou.
85/2010 ZO Vidče bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu
obce za 1. – 5. roku 2011 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
ÚSC a DSO sestavený k 31. 5. 2011.
86/2011 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů platném
znění, schvaluje změnu č. 2 rozpočtu obce pro rok 2011 dle
přílohy.
87/2011 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu starostky obce
o postupu stavebních prací při stavbě kanalizace obce. Současně
ZO Vidče schvaluje další „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene“ uzavřené mezi obcí Vidče a stavebníky
kanalizačních přípojek, uložených na pozemku ve vlastnictví obce
(viz seznam). ZO pověřuje starostku obce smlouvy podepsat.
88/2011 ZO Vidče s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Smlouvu o zřízení

věcného břemene“ č. IP-12-8008971/004, uzavřenou mezi obcí
Vidče a spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně pro vedení
NN stavby „Vidče 148/2, Gloza NNV“. ZO Vidče pověřuje
starostku smlouvu podepsat.
89/2011 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nabytí
nemovitostí do majetku obce, a to:
nákup pozemku p. č. 466 (ostatní plocha), nákup pozemku
p.č. 2823/3, p.č. 2823/5 (obě ostatní plocha) a část pozemku
p.č. 2853 (ostatní plocha). ZO pověřuje starostku obce připravit
s vlastníky uvedených pozemků v termínu do dalšího jednání ZO
jednotlivé kupní ( popř. darovací) smlouvy.
90/2011 ZO Vidče bere na vědomí informaci o probíhajícím
výběrovém řízení na výběr zhotovitele zpracování grafické části
nového územního plánu Vidče.
91/2011 ZO Vidče bere na vědomí informaci o schválené žádosti
o dotaci Ministerstvem pro místní rozvoj, na úhradu povodňový
škod (povodně 2010) na akci „Oprava mostu u č. p. 52 v obci
Vidče“ a schvaluje zařazení projektu do rozpočtu obce pro rok
2011.
92/2011 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 56/2010 (zpracování projektové dokumentace
soukromých kanalizačních přípojek spol. Voding Hranice s.r.o.)
a pověřuje starostku obce dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 56/2010
podepsat.
93/2011 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 1
k Mandátní smlouvě uzavřené se spol. Envipartner Brno (autorský
dozor při realizaci projektu „Protipovodňová opaření obce Vidče“)
a pověřuje starostku obce dodatek č. 1k uvedené smlouvě podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 10/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. 7. 2011
85/11 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
86/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 9/2011 ze dne 17. 5. 2011.
87/11 Komise pro otevírání obálek a komise pro výběr vítězného
uchazeče na projekt „Oprava havarijního stavu budovy SAHARA“,
která byla jmenována starostkou obce ze členů rady obce
(Mgr. Štěpánka Mikulenková, Milena Dudová, Mgr. Pavel Kuběja,
Bc. Miroslav Chumchal, na výběrové řízení přizván pan Petr Jurča
– předseda TJ Vidče) projednala v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., v platném znění, doručené cenové nabídky na realizaci výše
uvedeného projektu. Po posouzení nabídek 4 uchazečů provedla
výběrové řízení, kde hlavním kritériem byla nabídková cena.
Výběrová komise vybrala a schválila nabídku firmy NARYNER
Construction s.r.o., která podala nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 546.916,- Kč. Rada obce pověřuje starostku
s vybraným uchazečem připravit a podepsat smlouvu o dílo.
V rámci další veřejné zakázky malého rozsahu do výběrového
řízení pro výběr uchazeče na zpracování nového územního plánu
Vidče – k.ú. Vidče byli členové komise pro otevírání obálek
a členové hodnotící komise určeni a schváleni zastupitelstvem obce
usnesením č. 8/2011 z jednání dne 23. 6. 2011 (viz usnesení
č. 8/2011). Do výběrového řízení se přihlásilo 10 uchazečů. Žádný
uchazeč nebyl vyloučen (viz zápis z výběrového řízení). Jelikož 2
uchazeči měli totožnou cenu, rozhodne rada o vítězném uchazeči po
prověření referencí na schůzi dne 21. 7. 2011.
88/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí následující
stavební práce:
Opravu střechy tělocvičny v období od 1. 7. 2011 do 20. 8. 2011 –
provede pan Vladimír Urban, klempířství Vidče
Aktuální informace o stavbě kanalizace, kde práce pokračují bez
vážných problémů a podle harmonogramu.
Přípravu stavby prodloužení vodovodu „Od Fabiánů – východ“.
Projekt bude předán na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm dne
18. 7. 2011 vč. vyjádření dotčených orgánů.

Oprava sochy Krista se bude provádět v zimních měsících, obec
požádá o dotaci ze Zlínského kraje v r. 2012.
89/11 Rada obce schválila:
Účelový dar ZŠ ve výši 21 tis. Kč. Pro potřeby Valašenky –
1 tis. Kč od firmy Remat s.r.o., 2x 10 tis. Kč z Nadace Děti-KulturaSport. Zároveň schvaluje účelový dar ve výši 10 tis. Kč pro
Mateřskou školu.
Mimořádnou odměnu pro ředitelku MŠ Hanu Crhovou ve výši
10 tis. Kč
Prodloužení smlouvy s TKA Rožnov na odebírání časopisu
SPEKTRUM ROŽNOVSKA na dobu určitou do 31. 12. 2011.
90/11 Rada obce projednala a schválila výběrové řízení
na zhotovitele projektu „Oprava mostu č. p. 52 v obci Vidče“, které
se bude konat 21. 7. 2011 v 15.00 hod. na schůzi rady obce.
Výběrová komise bude ve stejném složení, jak byla jmenována
na zasedání zastupitelstva obce pro výběrové řízení na výběr
zhotovitele zpracování ÚP obce dne 23.6.2011 a to ve složení členů
rady obce a náhradníci – p. Marie Jurčová, Ing Dalibor Kubiš,
p. Lenka Machulová, p. Mgr. Pavel Drda.
91/11 Rada obce projednala žádost sl. Michaely Pavlíčkové
na zřízení provozovny kadeřnictví v budově pošty a nemá námitky.
V této věci bude vyzváno vedení ZŠ a vedení seniorů (SPV),
kterým byly prostory v minulosti nabídnuty.
92/11 Rada obce vzala na vědomí Dohodu o úpravě pozemku
po realizaci stoky K4 kanalizace obce na pozemku manželů
Vaníčkových.
93/11 Rada obce schválila:
Žádost Ing. Lukáše Fabiána o zařazení části pozemku p. č. 1052/1,
k.ú.Vidče do nového územního plánu obce Vidče
Smlouvu o dílo č. 21132 na realizaci stavby „Oprava odvodnění
ve Vidči“ s firmou COBBLER s.r.o. a pověřuje starostku obce
smlouvu podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce
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Milena Dudová
místostarostka obce

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.; Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11, IČ 47 67 46 52
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

INFORMACE – ROZBOR PITNÉ VODY
Laboratoř Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Je akreditovaná laboratoř s působností v regionu Valašska se zkušenostmi
s rozbory vod. Nabízí všem občanům, kteří nejsou připojeni na veřejný vodovod a používají nebo se chystají používat vodu z vlastní
studny, vrtu nebo kolaudují stavbu,
kontrolu kvality pitné vody ze studny nebo vrtu.
Součástí rozboru (krácený rozbor podle vyhl. 252/20 Sb.) je konzultace k výsledkům, případně doporučení, jak zajistit pitnou
vodu, nebo jak vyřešit nejběžnější problémy v její kvalitě.
Co je potřeba udělat? Zavolat (Po-Pá 6.30-14.30 hod.) na číslo: 571 414 363 nebo 731 822 311 a objednat odběr vzorku.
Uveďte příjmení, jméno, adresu, telefon a místo odběru.
Odběr lze zajistit dvěma způsoby:
1) vzorkařem laboratoře, který přijede na místo a vzorek odebere (doporučeno u rozboru pro kolaudace a pro úřady)
2) osobně – po vyzvednutí vzorkovnic v laboratoři odeberete vzorek sami (slouží jako informace o kvalitě vody)
Vše ostatní už pro Vás zajistí laboratoř (analýzy, výsledky, protokol, příp. Konzultaci).
Nabízíme rovněž rozbory odpadních a jiných typů vod podle Vašich požadavků. Kontaktujte nás.
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Centrální laboratoř, Jiráskova 1089, Vsetín, tel.: 571 414 363, 731 822 311, vaclav.janik@vakvs.cz.
RNDr. Václav Janík
vedoucí střediska Laboratoře Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

PRŮVODCE SVĚTEM GRANTŮ A DOTACÍ
Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA
(Vý zv a II - prodloužení)

Podporované aktivity:
- Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich
vybavení, zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty
Kdo může žádat:
- Podnikatelské subjekty působící ve vybraných odvětvích (zpracovatelský průmysl, stavebnictví,
ICT, energetika, strategické služby, aj.), sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá
na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu a nestátní neziskové
organizace
Jaké výdaje lze podpořit:
- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nákup či úprava nemovitostí, výstavba či
rekonstrukce objektů, technická a dopravní infrastruktura, projektová dokumentace, školicí
pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání, školicí programy, software, aj.
Způsob podpory:
- Dotace ve výši 0,5 - 100 mil. Kč na jeden projekt
- Míra podpory vychází z místa realizace projektu a dosahuje až 60 % způsobilých výdajů
Další důležité informace:
- Ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů
podnikajících ve vybraných sektorech (viz výše)
- Projekt musí být realizován na území Č eské republiky mimo hl.m. Prahy
- Příjemce podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
- Příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 3 let od data
ukončení jeho realizace
- Přílohy potřebné k podání plné žádosti: projektová dokumentace, potvrzení o souladu
s územním plánem obce (je-li vyžadováno), finanční realizovatelnost projektu, studie
proveditelnosti,
doklad
vymezující vlastnické vztahy k nemovitostem vztahujícím se
k projektu.
Termín vyhlášení výzvy:
- Příjem registračních žádostí: 1. červen 2011 – 15. březen 2012
- Příjem plných žádostí: 1. červenec 2011 – 15. červen 2012
Alokace a systém vyhodnocování:
- Alokace výzvy = 1 mld.Kč
- Kontinuální systém sběru a vyhodnocování žádostí – tzn. čím dřív se žádost podá, tím větší
šance na úspěch má
V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace či
osobní schůzku nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba za RPA, s.r.o.:

Mgr. Miroslav Boček

Tel: + 420 732 216 074
Email: bocek@rpa.cz

Starobrněnská 20, Brno 602 00, Číslo bankovního účtu 27-7493400257/0100, IČ: 26298163, DIČ: CZ26298163,
tel.: +420 542 211 083, fax: +420 542 210 383, mobil: +420 605 839 363, www.rpa.cz, info@rpa.cz
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PRŮVODCE SVĚTEM GRANTŮ A DOTACÍ
Upozorňujeme Vás na dotace na podporu pro malé podniky a jejich rozvoj, v obcích pod 2000 obyvatel:

DOTACE NA:
- výstavbu, rekonstrukci a vybavení maloobchodů
- nákup zařízení a oprava budov pro autoservisy
- modernizace vybavení stavebních firem
- rozvoj kováren a kovoobráběcích podniků
- a mnohé jiné.
Termín příjmu žádostí: 27.10. 2011. Nutno konzultovat co nejdříve!
Příjemci dotace
Podnikatelé v obcích do 2000 obyvatel s méně než 10 zaměstnanci.
Míra dotace:
Až 60 % z celkových nákladů.
Výdaje:
M inimálně 50 000,– Kč na projekt, maximální 10 000 000 Kč na projekt.
Podporované aktivity:
– nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících
podniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody,
přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb.
– úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny
– nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků
– montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
– nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)
– nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
ZÍS KEJTE DOTACE NA ROZVOJ S VÉHO PODNIKÁNÍ S NÁMI.
REGIONÁLNÍ PORADENS KÁ AGENTURA POS KYTUJE S VÉ S LUŽBY JIŽ OD ROKU 2002 A S VÝM
KLIENTŮM POMOHLA ZÍS KAT DOTACE V S OUHRNNÉ VÝŠ I PŘES 3 MLD. KČ.
Další informace Vám rádi předáme na osobní schůzce.

Kontaktní osoba za RPA, s.r.o.:
Ing. Martin Kšica
ksica@rpa.cz

731 603 843
Starobrněnská 20, Brno 602 00, Číslo bankovního účtu 27-7493400257/0100, IČ: 26298163, DIČ: CZ26298163,
tel.: +420 542 211 083, fax: +420 542 210 383, mobil: +420 605 839 363, www.rpa.cz, info@rpa.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o.
1.soukromá vysoká škola na Moravě

nabízí 3-leté bakalářské studium
v těchto studijních oborech :

Kontakt: Abivia s.r.o.
pobočka Vsetín
Dolní náměstí 338
telefon: 606 790 692
e-mail: abivia.vsetin@centrum.cz

www.abivia.cz
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Management a marketing zahraničního
obchodu
Finance a daně
Elektronické počítače
Ekonomická informatika
Studium je určeno jak pro studenty v denní formě,
tak i pro pracující, kteří mohou studovat pouze
o víkendech.
Studovat můžete na pracovištích v Kunovicích,
v Hodoníně, v Kroměříži ve Zlínském nebo
Jihomoravském kraji.
Bližší informace na www.edukomplex.cz nebo
na tel. 606 301 224.

„Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás“
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm je předkladatelem programu profesního vzdělávání na téma
údržby a péče o veřejnou zeleň, který byl podpořen v rámci druhé výzvy grantových projektů Zlínského kraje - OPVK – Podpora
nabídky dalšího vzdělávání. Toto vzdělávání je plně hrazeno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky
(studijní materiály, ubytování a strava).
Cílem tohoto projektu je vzdělávat osoby v problematice péče o veřejnou zeleň a trávníky, které v dané oblasti působí.
Předmětem vzdělávacího programu bude seznámení účastníků s problematikou zakládání a správy veřejné zeleně (sportovních
travnatých ploch), údržby krajiny, dále zahradních a krajinářských úprav a problematikou trávníkářství - greenkeepinku. Odborným
garantem je Český svaz greenkeeperů.
Projekt reaguje na vzrůstající požadavky na údržbu veřejné zeleně a sportovních travnatých ploch, které dotváří vzhled obcí
a měst a přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Znalosti a dovednosti primárně vyškolených klientů budou dále sloužit k obohacení
a rozšíření znalostí dalších osob, které je neměly možnost získat během školního vzdělání.
Projekt bude realizován v 8 vzdělávacích modulech (teoretických i praktických), které zvýší odbornost osob působících
v dalším profesním vzdělávání: trávníkářství, dendrologie, krajinářství, ochrana a výživa rostlin, mechanizace, informační
technologie a multimédia, bezpečnost práce a ochrana zdraví. Lektory odborných modulů jsou pedagogové zemědělských univerzit
a středních škol a odborníci zabývající se problematikou pícninářství, trávníkářství a mechanizace údržby trávníků:
Lektor ICT: Ing. Bohumil Bareš, Mgr. Martina Hanáková; Lektor výživy rostlin: Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.; Lektor trávníkářství:
prof. Ing. František Hrabě, Csc.; Lektor ochrany rostlin: doc. Ing. Bohumír Cagaš, Csc.; Lektor krajinářství: Ing. Miroslav Ezechel;
Lektor mechanizace: RNDr. Pavel Hrdina; Lektor dendrologie: Ing. Marek Bednařík; Lektor BOZP: Karel Fusek
Současně s prezenčním vzděláváním bude vytvořen a pravidelně aktualizován e-learningový portál, kde bude probíhat
e-learningová forma vzdělávání (jeho absolvování bude srovnatelné s kontaktní formou vzdělávání).
Forma vzdělávání: 8 dvoudenních seminářů teoretické výuky, 6 dvoudenních seminářů praktické výuky.
Místo konání vzdělávacího programu: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, vybraná arboreta,
botanické zahrady, golfové areály.
Zakončení vzdělávacího programu: Osvědčení o absolvování a osvědčení vydané realizátorem projektu a Českým svazem
greenkeeperů o absolvování trávníkářského vzdělávání.
Přihlášky: info@szesro.cz, hladikova@szesro.cz, tel.: 571 654 390, 739 351 294
Podrobné pokyny k organizaci kurzu, harmonogram výuky, smlouvu o účasti obdrží účastníci před zahájením programu,
který je plánován na září 2011.
Harmonogram výuky pro prezenční formu vzdělávání: (podrobný časový rozpis bude upřesněn v pokynech k zahájení
vzdělávacího programu):
Rok

2011

P–praxe, T-teorie

Tráv./Mech.

Ochrana r./Výživa r.

Kraj./Dendrolog.

ICT/BOZP

T

17-18/9

8-9/10

5-6/11

26-27/11

P

23-24/9

15-16/10

12-13/11

Současně praxe BOZP (stroje a ruční mechanizované
prostředky údržby trávníků)

2012

Současně BOZP (zásady práce s chemickými
prostředky)

T

12-13/5

21-22/4

10-11/3

P

18-19/5

28-29/4

17-18/3

Zahraniční odborník (zajištěno tlumočení z AJ)

PŘIHLÁŠKA ÚČASTI V PROJEKTU „Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás“
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………..
Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………..
Zaměstnavatel: …………………………………………………IČO: ….……………………
Pracovní zařazení: …………………………………………………………………………..
E mail: ……………………………………… Telefon: ……………………………………..
Mobilní telefon: ………………………………
V …………………. dne ……………..

………………………………(podpis)
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 654 390, fax: 571 654 392, e-mail: info@szesro.cz
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25-26/2

Če rve ne c
Heryánová Dana
Petruželová Alena
Valová Věra
Kolečková Margita
Neradová Jana
Švajdová Anna
Třeštíková Anna
Smutková Ludmila
Jurčová Drahomíra
Mičková Anna

Jubilanti
V létě slaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Srpe n
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
80 let
80 let

Balejíková Alena
Dobešová Marie
Ing. Karas Oldřich
Minarčíková Mária
Švecová Marie
Večeřa Jiří
Jurčová Ludmila
Žemličková Ludmila

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

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

Vidče má novou dominantu
8. července se ve Vidči odehrála událost bez nadsázky
jedinečná.
Je totiž poměrně neobvyklé, aby obyvatelé jedné ulice
složili peníze a investovali – považte – do umění. Právě tento den
místostarostka obce Milena Dudová a Jaromír Mičkal slavnostně
odhalili sochu Valacha. Jejím autorem je uznávaný umělec Mgr.
Art. Martin Gaja z Hutiska-Solance, který má za sebou několik
realizací po celém kraji, jeho nejznámějším dílem je hlavní oltář
kostela sv. Anny v Dřevěném městečku ve Valašském muzeu
v přírodě.
Paní místostarostka v krátké řeči ocenila výbornou
soudržnost a spolupráci sousedů.
Slavnostnímu odhalení byli přítomni všichni obyvatelé
ulice a jejich přátelé, o nádhernou hudební kulisu se postarali
Míša, Martin a Štěpán Bařinovi.
Skulpturu slavnostně vysvětil P. Mgr. Karel Janečka,
děkan a videčcký farář, který poté pronesl několik trefných slov
o síle tradice, kořenů v rodném kraji a patriotismu.
Duší celé povedené sousedské akce ovšem byli – kromě
výše zmíněného autora sochy – tři muži, kterým náleží velké
uznání.
Autorem této originální myšlenky je Petr Pavelka, který
takto geniálně vyřešil problém s pomalu usychajícím 90 let starým
modřínem. Managerem celého projektu byl Jaromír Mičkal, který
na sebe vzal hlavní díl organizace a o zabezpečení jídla a pití se
postaral Miloslav Pavelka.

Všichni přítomní si na závěr akce, končící až dlouho
po půlnoci, mohli říct: Tohle se vážně povedlo.
Lumír Ondřej

-6-

Foto: modřín, z kterého je
vytvořena socha valacha.

Vzpomínka na školní léta

Vzpomínka na stařenku
Zhasly oči, které tak rády viděly,
zapadlo slunce našich nadějí.
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dne 2. srpna 2011 jsme si připomněli
1. smutné výročí smrti naší maminky
a stařenky paní Ludmily Daňkové. Kdo
jste ji měli rádi vzpomeňte si s námi.
S láskou vzpomíná syn František, dcera
Ludmila a vnučka Věrka.

V pátek 27. května se sešli bývalí žáci naší školy, kteří se
v letošním roce dožívají 70 let.
Setkání začalo návštěvou základní školy. Přivítal nás pan
ředitel Z. Chrástecký a pak následovala prohlídka školy. Moc se nám
líbily moderně vybavené třídy, výzdoba na chodbách i ve třídách.
Kde jsou ty časy, kdy panu učitelovi stačilo ukazovátko a křída?
Velmi milé, překvapující a dojemné bylo pásmo dětí
z Valašenky. Moc děkujeme vedení školy, že nám věnovali čas
a zpříjemnili nám naše setkání. Děkujeme také dětem a paní
učitelce D. Halamíkové z Valašenky za krásné vystoupení. Srdečné
přijetí nám zůstane navždy v paměti.
Po návštěvě školy jsme pokračovali v hospodě
“U Hanáčků”. Tam se jedlo, pilo a hlavně vzpomínalo na zašlá léta,
která neúprosně letí. Budeme se těšit na další setkání.
Senioři sedmdesátníci

Římskokatolická farnost Vidče připravuje...
Milí přátelé, dovolte mi začít poděkováním. V úterý
5. července jsme oslavili patrony naší vlasti i naší farnosti svaté
bratry Cyrila a Metoděje. Děkuji všem, kteří připravili kostel,

uklidili a vyzdobili. Většinou nevidíme, kolik času je to stojí a kolik
práce tomu věnují. Vidíme pouze hotový výsledek. Také patří
poděkování těm, kteří upravují okolí kostela. Jak za sečení trávy,
tak za údržbu chodníku, do které se zapojilo 21 dobrovolníků
a dobrovolnic. Děkuji také panu varhaníkovi za jeho vytrvalou
dlouholetou službu, zpěvačkám i schole, která dlouhodobě sice
nemá mnoho členek, ale hezky zpestřuje bohoslužby svým zpěvem
a hrou a v poslední době rozšířila i nástrojové obsazení. Děkuji
panu kostelníkovi i ministrantům, bez jejichž služby by příprava
na bohoslužbu i bohoslužba samotná postrádala něco ze své
vznešenosti. Poděkování patří také všem, kdo se zúčastnili slavnosti
a zapojili se do společného zpěvu i modliteb. Neboť tím vytvářejí
celkovou atmosféru. Velkou zásluhu mají také ti, kdo přijdou
o slavnosti v kroji a pomáhají tak udržovat vědomí vlastních
kořenů.
V této souvislosti je třeba připomenout prvního
videčského faráře P. Aloise Pozbyla, který má podstatnou zásluhu
na tom, že můžeme vytvářet farní rodinu a můžeme se společně
k oslavě Boží v našem kostele scházet. V sobotu 2. července
uplynulo právě 90 let od jeho smrti.

Před kostelem jste rovněž mohli vidět pokračující opravu
kříže z roku 1869, na kterou nám přispěl Zlínský kraj dotací
25000,- Kč. Děkuji dobrovolníkům z farnosti, kteří opravili jeho
kovovou část.
Nyní se zmíním o tom, co nás čeká v blízké budoucnosti.
Rádi bychom pozvali i další spoluobčany na některé akce, které
připravujeme. Na ukončení prázdnin zveme děti na soutěžně
zábavné odpoledne, které chceme uskutečnit v sobotu 27. srpna.
Plakáty budou včas vyvěšeny.
Před oslavou výročí posvěcení kostela se uskuteční
v neděli odpoledne 18. září v kostele varhanní koncert. Přijede opět
varhaník Ludvík Šuranský, který zde koncertoval před rokem.
Zahraje skladby ze 17. – 19. století.
V souvislosti s hody si dovolujeme pozvat spoluobčany
na hodovou zábavu. Uskuteční se v pátek 23. září od 19 hodin
v kulturním domě. Podrobnější informace budou opět na plakátech.
V neděli 25. září odpoledne bude kostel přístupný k prohlídce
s průvodcem opět včetně věže a zákoutí, kam se běžně není možné
podívat.
Jako každý rok pořádáme také poutní zájezd na Svatý
Hostýn především pro nemocné a starší spoluobčany. Ale pro
doplnění autobusu se podle zájmu mohou přidat i další zájemci.
Hlásit se můžete u paní Marie Kolečkové. Přes potíže s výjezdem
k bazilice v některých minulých letech je tentokrát povolení
zajištěno.
Dne 8. října se pak uskuteční děkanátní pouť na Velehrad.
Program bývá v odpoledních hodinách. V plánu máme celodenní
farní pouť s návštěvou dalších míst spojených se svatými Cyrilem
a Metodějem. Pravděpodobně bude také v programu návštěva hrobu
arcibiskupa Josefa Karla Matochy v Pitíně, který také osvědčil svou
věrnost, když byl za totality držen 11 let v domácím vězení bez
možnosti komunikace s okolním světem i svými příbuznými.
Rovněž bych rád udělal zastávku v nedávno dokončené kapli
svatého Ducha v Podolí nedaleko Uherského Hradiště.
Toto jsou hlavní plány pro tento rok. Podrobný program
akcí, v případě poutí i čas k přihlášení bude včas oznámen. Jak
na vývěskách a při ohláškách v kostele, tak snad také
na internetových stránkách farnosti farnostzubri-vidce.wz.cz.

P. Karel Janečka

Restaurování vitráží
V příštím roce chceme začít s restaurováním vitrážních
oken v kostele. Opravu už potřebují a možností získat finanční
prostředky ubývá. V současné době došlo k výběru firmy, která
předloží restaurátorský záměr. Ten pak bude předložen
památkářům a podle jejich vyjádření se bude dál postupovat.
Protože předběžné jednání již proběhlo, nebudou snad ohledně
prací komplikace. Náklady se počítají ke dvěma milionům. Bude
záležet na tom, jakým způsobem zajistíme lešení, které nebylo
započítáno do cenové nabídky. Protože takovou částku nemáme
a rychle nenastřádáme, budeme muset práce rozdělit na několik
etap do více let podle finančních prostředků. Tím se také může

cena zvednout. Není vyloučeno, že by někdo mohl mít zájem
sponzorovat opravu okna. Nabízíme podobně, jak to bylo při
stavbě kostela, že dárci, který zaplatí restaurování okna, umístíme
pod okno pamětní tabulku. Nejdražší okna jsou v lodi s postavami
svatých a jedno vyjde na 93000 korun. Pro další zájemce
o příspěvek připravujeme přijatelnější variantu. Kdo přispěje
jednorázově částkou alespoň 500 korun, dostane děkovný list na
památku. Přes prázdniny je zkusíme vytvořit, aby v září byly
k dispozici. Za jakoukoli pomoc jménem Římskokatolické farnosti
Vidče předem děkuji.
P. Karel Janečka
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Červen ve videčské škole
Měsíc červen bývá tradičně měsícem
školních výletů, a tak se naše děti rozjely
po Moravě. 1. a 2. třída byly v Dinoparku
a Mořském světě v Ostravě, třeťáci si zajeli
vlakem do Teplic nad Bečvou, čtvrťáci a páťáci zavítali
do ostravské ZOO, Dinoparku a Hasičského muzea. Děti
ze 2. stupně byly ve Zlíně (6. a 7. třída), na dvoudenních výletech
v Olomouci (8. třída) a ve Všemině (9. třída).
Do rožnovského hotelu Eroplán zamířili 6. června
na netradiční hodinu vaření šesťáci. Pochutnali si na slavnostním
a čtyřchodovém menu a dozvěděli se něco o správném stolování
a společenském chování.
8. června byli za přítomnosti paní Dudové,
místostarostky, paní Karasové a Zajícové, knihovnic, a třídní
učitelky V. Slámové pasováni na čtenáře prvňáčci.
Úplně novou akcí se stal „kadeřnický salón“, ve který se

15. června proměnila jedna ze tříd. Pod rukama budoucích
kadeřnic z Rožnova se naše žákyně, dokonce i někteří kluci měnili
k nepoznání.
Záchrannou stanici v Bartošovicích navštívili 21. června
žáci 3., 4. a 5. třídy, které velmi zaujala slova průvodce i prohlídka
zvířat a ptáků.
Závěr školního roku začíná už být tradiční. 27. června
proběhla školní olympiáda a 28. června dostali naši žáci (9. třída
při slavnostním rozloučení na obecním úřadě) vysvědčení. A jak
byli hodnoceni? Ze 143 žáků školy bylo chování u všech žáků
hodnoceno jako velmi dobré (3 žáci dostali důtku třídního učitele
a 1 žák důtku ředitele školy). Prospěch byl u 100 dětí oceněn jako
vyznamenání, 42 žáků prospělo a jeden žák neprospěl. Pochvaly
obdrželo 65 žáků školy. Ať si proto zaslouženě užívají pohody
letních prázdnin.
J. Pečálková

Dětský den
Den dětí na Sahaře, který se konal v pátek
3. 6. 2011, byl ve znamení tygříků, veverek,
Spidermanů, žabek, berušek… Zdá se vám to
zvláštní? Malování na obličej bylo letos
nejúspěšnějším bodem programu. Stoleček paní
výtvarnice byl doslova v obležení. Až do pozdních
večerních hodin čekala fronta dětí na svoji kouzelnou proměnu.
Nakonec se dostalo na všechny, i když nás mrzí, že děti strávily
hodně času čekáním. Další části programu byly neméně atraktivní.
Hned u vstupu si mohly děti vylosovat balíček s překvapením,
který jsme připravili díky našim stálým sponzorům. Poté
následovala westernová show v podání pana Hatlapatky
z Prostřední Bečvy. Děti si mohly také vyzkoušet svoji odvahu –
držet noviny nebo kousky rákosu, které byly postupně
„rozpráskány“ bičem nebo se nechat chytit do lasa „jako telátko“.
Byla to legrace a všichni se dobře bavili. Jezdecký klub Valašsko
p. Irena Dulavová dovezla na Saharu tři krásné koníky, kteří

neúnavně vozili všechny zájemce. Svoji šikovnost a zručnost si
mohly děti vyzkoušet ve společnosti žonglérů ze skupiny Dragon
Fire. K dispozici měly míčky, kužely, kroužky i diabolo. Všichni
jsme obdivovali umění profesionálů. Pro nejmenší byly připraveny
i jednoduché hry (střílení na branku, přenášení vody –„rybaření“)
se sladkou odměnou. Díky stálé spolupráci s firmou NE-ALKO
jsme všichni měli možnost pohodlně se občerstvit.
Doufáme, že se letošní dětský den všem zúčastněným
líbil.
Děkujeme všem organizátorům a jejich rodinným
příslušníkům za jejich opětovné „plné nasazení“ a vám všem, kteří
jste se naší akce zúčastnili. Dále bychom chtěli poděkovat našim
sponzorům – firmě SORVE Vidče, p. Michutovi z Rožnova,
Stanislavu Kubišovi ml. i str., Marii Jurčové Potraviny Mája.
Přejeme dětem zasloužené prázdniny plné sluníčka
a pohody.
Komise pro volný čas dětí a mládeže

Zoo Zlín a zámek Lešná
V sobotu 16. července 2011 Kulturní komise RO
uskutečnila pro rodiče s dětmi zájezd do Zoo Zlín a byla
objednána i prohlídka zámku Lešná.
Paní průvodkyně nás provedla po jedenácti stylově
zařízených pokojích, kde na stěnách visely ručně malované obrazy
předků. Její poutavé vyprávění o minulosti zámku a vzniku
zoologické zahrady obohatilo naší prohlídku.
Počasí nám také přálo, sluníčko od samého rána
rozdávalo teplo svých paprsků. Tak stejnoměrně, ani moc, ani
málo.
V zoologické zahradě jsme prošli všemi kontinenty –
Amerikou, Austrálií, Asií, Afrikou a nově vybudovanou oblastí
Etiopie. Vidět jsme zde mohli 211 druhů zvířat a také jsme měli
možnost vidět zvukově okomentované krmení lachtanů, žiraf
a goril.
Nenechali jsme si ujít ani tropickou halu, která ukazuje bohatost
a pestrost středoamerického deštného pralesa. V Amazonii zase

dominuje ostrov Kotulů Veverovitých a průchozí voliéra papoušků
Ara. V Africe vládnou sloni, žirafy, zebry, nosorožci a lvi. Dětem
se líbil i ostro Lemurů Kata. Drzé malé opičky si dělají, co chtějí,
my se však museli mít na pozoru. Také jsme procházeli mezi
klokany.
Děti lákaly nejen zvířata, ale i dětské zábavné koutky,
lanové centrum, houpačky a projížďky na velbloudech či ponících.
Sedmihodinová prohlídka prostor zoologické zahrady
byla vyčerpávající, ale všichni odjížděli spokojeni.
Děkujeme panu Skalíkovi, řidiči autobusu, za bezpečnou
dopravu.
Zdeňka Holišová
Za kulturní komisi RO i účastníky zájezdu děkuji také
Z. Holišové za nápad na tento zájezd a za jeho organizaci. Děti
a studenti měli vstup do zoo i zámku zdarma a byl hrazen ze zisku
z dětského karnevalu.
Dagmar Karasová

-8-

Knihovna
Jak jsem Vás informovala i o prázdninách je knihovna v provozu. Stálí čtenáři ji navštěvují i v tuto dobu.
Vyhodnotila jsem soutěž O nejlepšího dětského čtenáře ve školním roce 2010/2011. Návštěvnost dětí se podstatně snížila
oproti předchozím letem. Nejlepší čtenářkou se stala Jaskulová Radka, která návštívila knihovnu 26x. Další pořadí:
2. Baslová Tezera
19x
3. Škařupová Vendula
18x
4. Žemla Daniel
17x
5. Žemlová Lucie
16x
6. Kovářová Tereza
15x
7. Koávřová Natálie
14x
8. - 9. Sušňová Gabriela
13x
8. - 9. Němcová Monika
13x
10. Křenková Miriam
11x
Všechny děti dostaly odměny a všichni čtenáři budou mít možnost soutěžit po celý příští školní rok.
Knihovnice D. Karasová

HURÁ NA PRÁZDNINY
RELAX A ZÁBAVA – TO JE NAŠE ZAHRADA!!!
Tímto názvem začíná náš dlouhodobý projekt, který
jsme začali realizovat v naší MŠ Vidče. Celý kolektiv MŠ se snaží
navázat na tradice a práci k ekologické výchově nejen ,,na papíře“,
ale hlavně prakticky a tvořivě. V současné době jsme
ve spolupráci s obcí a rodiči začali sbírat papír a plast, čímž učíme
děti třídit odpad a při práci s papírem větší kousky sbíráme
do krabic a používáme k dalším činnostem. Tímto bych chtěla
moc poděkovat všem rodičům, dětem a příbuzným, kteří s námi
spolupracují, neboť rok od roku se nám zvyšuje číslo nasbíraného
plastu a tím přibývají i finance do naší pokladny. V letošním roce
jsme z těchto peněz uskutečnily výlet do Semetína – hájenky, kde
byly děti celý den v přírodě pod vedením lektorů. Dovolte, abych
i jmenovitě poděkovala všem sběračům.
Že je pohyb pro děti to nejdůležitější, myslím, že každý
ví! Škoda, že naše zahrada nesplňovala bezpečnostní podmínky
EU, tak jsme se rozhodly, že železné prvky ze zahrady odstraníme
a budeme pomalu a postupně vytvářet zahradu ,,našich snů!“
Paní ředitelka se v letošním roce zúčastňuje
SPACIALIZAČNÍHO STUDIA k ekologické výchově a celá naše
MŠ je členem CELOSTÁTNÍ SÍTĚ mateřských škol se zájmem
o ekologickou /enviromentální/ výchovu ,,MRKVIČKA“, která
usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekolog. výchovy
do celkového života MŠ. Toto studium nám umožňuje účastnit se
mnoha seminářů a exkurzí. A tak pí. ředitelka a p. uč. Iva se
účastnily a nechaly se inspirovat výletem ,,TOULAVÝ
AUTOBUS“ po MŠ, kde shlédly jak se dá využít a upravit školní
zahrady, jak k hrám, tak i k výuce.
Velmi povzbudivé je, že rodiče našich dětí tato myšlenka
nenechala jen tak ležet ladem, ale že se aktivně a ochotně podíleli
na její první realizaci. Brigády, kterých se rodiče zúčastnili,
pomohly již teď vytvořit úplně novou a krásnou koncepci zahrady.
I když ještě hodně a hodně chybí, první krůčky byly již zahájeny
a s jejich pomocí se tak připravuje pro děti zajímavé, hravé
a poučné stezky, eko systémy, zákoutí, která již v závěru školního
roku mohli rodiče ocenit a hlavně využít! Zejména při rozloučení
se školáky jsme uskutečnily ,,ZAHRADNÍ SLAVNOST“, kde
dětem přijelo zahrát divadlo ,,Maringotka„- byly jim předány
šerpy a čarodějnice je pasovaly na školáky. Tímto, ale program
nekončil. Školáci se předvedli a ukázali krátké pásmo ,,JDEM
NA VÝLET S PASTELKAMI “ a závěrečné SHOW teprve
začalo. P. uč. připravily s dětmi taneční pásmo na hudbu Michala
Davida, kde děti ukázaly svůj ,,UM“ jak po stránce taneční,
pohybové, tak i pěvecké:
…NÁM TO VÝJDE, JSME DĚTI RÁJE…….
No a pak nám nebránilo nic k tomu, abychom nešli
oslavovat. Děti měly za odměnu kabanos od p. Martina Dobeše,
který ho donesl přímo z udírny a rodiče mohli dětem opéci
kabanos přímo v nově realizovaném koutku ,,U dvanácti
měsíčků“. Během odpoledne se roznášela spousta dobrot, které
maminky či babičky upekly, a taky výborné dorty, které dětem
věnovaly p. Baslová Jana a p. knihovnice Danka Karasová.

Máme ještě do budoucna stále co vylepšovat. Bez
pomoci se ale neobejdeme. Proto chceme touto cestou velmi
poděkovat všem rodičům, kteří nám nezištně pomohli a chceme
vyjádřit přesvědčení, že i další, kteří uvidí, co užitečného
a krásného pro děti chystáme, nám přijdou pomoci brigádou,
finančním darem či radou a pomohou nám celou projektovou akci
dokončit.

Rádi se necháme i od Vás všech poučit a třeba vaše
myšlenka pomůže učinit naši zahradu více zajímavou, využitou
pro odpočinek i poučení nejen pro děti, ale i pro vás dospělé.
Přijďte se podívat – srdečně zveme!
Tímto bych chtěla moc poděkovat fm. Fabián, kteří nám
dovezli a věnovali kámen na zhotovení ,,bylinkové spirály“,
p. Mandulovi Jarkovi za dovoz stavebního materiálu, fm.Easy
garden – p. Čaňo Liborovi ze Zašové, který věnoval kulatinu
k hmatovému chodníku, p. ml. Richardovi Machulovi – za rychlý,
bezproblémový dovoz stavebního materiálu a jeho ochotu
a vstřícnost. Zároveň děkuji všem rodičům, kteří nám jakoukoli
měrou pomáhají a s námi spolupracují. Nerada bych na někoho
zapomněla, ale děkujeme: p. Vičanové Lucii – za rychlé tvoření
a zhotovení DVD ze všech akcí naší MŠ, p. Sušňové – za ušití
krojů, školkovských triček, bratrům Cábovým - za obnovení
dětských pískovišť, p. Mandulové Ivě – za sladké odměny při
různých akcích, manželům Tydlačkovým – za zhotovení posezení
k ohništi a dodání různého, dřevěného materiálu. A všem
BRIGÁDNÍKŮM!!!!!
Krásnou dovolenou plnou sluníčka a odpočinku Vám
všem přeje p. ředitelka Hana Crhová
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VYHODNOCENÍ SBĚRU PLASTU - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
1.TŘÍDA
,,BERUŠKY‘‘

1. pololetí

2. pololetí

Celkem

1. Randusová Aneta

2075 ks

9950 ks

12025 ks

2. Fůsková Sofie

1639 ks

2635 ks

4274 ks

3. Fojtíková Natálie

1380 ks

1650 ks

4. Žitník Daniel

950 ks

5. Bury Jan

2. TŘÍDA
„SLUNÍČKA“

1. pololetí

2. pololetí

Celkem

Basel Antonín

4770 ks

4060 ks

8830 ks

Hajná Martina

3760 ks

1532 ks

5292 ks

3030 ks

Jasná Karolína

3420 ks

2900 ks

6320 ks

1060 ks

2010 ks

Gajdoš Marek

2372 ks

560 ks

2932 ks

730 ks

550 ks

1280 ks

Novák Lukáš

2340 ks

1350 ks

3690 ks

6. Mičkal Jan

715 ks

579 ks

1294 ks

Onderka Adam

1710 ks

1480 ks

3190 ks

7. Baslová Pavlína

710 ks

1020 ks

1730 ks

Švajdová Barbora

1200 ks

1150 ks

2350 ks

8. Zetochová Veronika

510 ks

100 ks

610 ks

Mičkal Filip

1050 ks

900 ks

1950 ks

9. Ondřejová Adéla

410 ks

145 ks

555 ks

Kuběja Vojtěch

1030 ks

525 ks

1555 ks

10. Pavlíček Vojtěch

391 ks

590 ks

981 ks

Kapoun Jonáš

1020 ks

900 ks

1920 ks

11. Sušňová Klára

390 ks

427 ks

817 ks

Mandulová Kristýna

970 ks

170 ks

1140 ks

12. Cábová Julie

96 ks

97 ks

193 ks

Stodůlka David

765 ks

2976 ks

3741 ks

13. Děcká Nikol

1445 ks

1445 ks

Juříčková Barbora

570 ks

306 ks

876 ks

14. Jurčová Zuzana

114 ks

114 ks

Drda Radek

545 ks

505 ks

1050 ks

15. Kovářová Sabina

60 ks

60 ks

Farmačková Nikol

500 ks

465 ks

965 ks

16. Mandula Jaroslav

160 ks

160 ks

Doležal Václav

490 ks

310 ks

800 ks

17. Merta Adam

480 ks

480 ks

Urban Šimon

440 ks

1080 ks

1520 ks

18. Neradová Patricie

960 ks

960 ks

Vajter Štěpán

410 ks

250 ks

660 ks

19. Pavelková Linda

50 ks

50 ks

Randus Aleš

350 ks

100 ks

450 ks

20. Vaníčková Veronika

260 ks

260 ks

Hýžová Magda

330 ks

530 ks

860 ks

21.

Kovářová Barbora

290 ks

280 ks

570 ks

22.

Hutyrová Ivana

255 ks

330 ks

585 ks

23.

Pechová Barbora

220 ks

290 ks

510 ks

24.

Jaskulová Renáta

200 ks

160 ks

360 ks

25.

Dobešová Nikol

120 ks

242 ks

362 ks

26.

Bařinová Adéla

50 ks

350 ks

400 ks

27.

Mandulová Magda

50 ks

660 ks

710 ks

29227 ks

24361 ks

53588 ks

Zaměstnanci
Celkem

175 ks

840 ks

1015 ks

10171 ks

23172 ks

33343 ks

Celkem

Noční hasičská soutěž
Dne 15. 7. uspořádali videčtí hasiči 2. ročník noční
soutěže v požárním sportu, které se zúčastnilo 25 soutěžních
družstev ze širokého okolí. Nejvíce jich přijelo z Dolní Bečvy,
celkem 5, za což jim děkujeme. Přes velkou podporu domácího
obecenstva se videčským družstvům nedařilo. Nejlépe skončilo B
na 8 místě. Z prvního místa se těšil loňský vítěz Tylovice časem
18,43s. Druzí byli hasiči z Juřinky a na třetím místě se umístnilo
Hutisko. V ženách se nejvíce dařilo Veselé, druhé a třetí místo
obsadily ženy Dolní Bečvy. Ve veteránech zvítězila Juřinka. Další
pořadí Dol. Bečva, Valašská Bystřice, Oznice a na posledním
místě Vidče. I přes velmi dobře rozvinutý útok se nezadařilo
na koši a dosažený čas 55,48 na lepší umístnění nestačil. Nejvíce
bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás přišli povzbudit i přes
velmi chladné počasí s námi vydrželi až do pozdních nočních
hodin. Této podpory si velmi vážíme a je pro nás povzbuzením
do další naší práce. Proto doufáme, že příští rok se na Radovém
sejdeme znovu v ještě hojnějším počtu a podaří se nám dosáhnout
lepších časů než letos.
Oldřich Knébl
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Podzimní poznávací zájezd na Prostějovsko dne 15. října 2011
Komise pro školství, mládež, volný čas a sport pořádá podzimní poznávací
zájezd na málo známá místa na Prostějovsko. Máte možnost poznat část
Moravy, která se obvykle jen projíždí. Zájezd není náročný na chůzi.
Odjezd od ZŠ Vidče v 6.00 hod. směr Olomouc, Lutín, Slatinice lázně. Ranní
procházka cca 5 km (dle počasí) Slatinice, Velký Kosíř, Čechy pod Kosířem –
prohlídka zámku, Muzeum historických kočárů, Hasičské muzeum – cca
do 12 hod. Kdo nechce absolvovat ranní procházku, pojede autobusem rovnou
do Čech pod Kosířem a prohlédne si park.
Ve 12 hod. odjezd do Kostelce na Hané – společná prohlídka města s významnými místy
do 13.00 hod. Ve 13.00 hod. odjezd do Plumlova – zámek exteriér (dle možností i interiér ), přehrada, cca
do 14.00 hod., poté odjezd do Prostějova. Město Prostějov - prohlídka města a významných staveb –
exteriéry i interiéry. Odjezd cca v 17.00 hod. směr Přerov. Při cestě do Přerova návštěva Dubu nad Moravou
– poutní místo a chrám. Návrat do Vidče asi ve 20.00 hodin.
Program není definitivní, neboť záleží na domluvě a ochotě oslovených při objednávkách a přístupnosti
objektů v říjnu.

Cena zájezdu: Členové SPV 300,- Kč; cizí 350,- Kč; turisté senioři 280,- Kč; děti 200,- Kč. Co je
v ceně: doprava, parkování, telefony, celodenní průvodce a tištěný program zájezdu.

Přihlášky do 30. září 2011 u pí V. Hajné na tel. čísle 737 537 297 nebo u pí M. Švajdové
na tel. 736 716 150.
Marcela Švajdová, vedoucí zájezdu

Inze rce

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od
rolovací.

9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční,

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných
panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže
sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin.
Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

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 po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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Sport
Fotbal ve Vidči vstupuje do nového ročníku 2011/2012
Fotbalistům ve Vidči a také
fanouškům fotbalu po krátké letní přestávce
začíná nový fotbalový ročník (sezona)
2011/2012.
Ještě se ovšem drobně vrátím ke článku v minulém
zpravodaji, kde jsem mimo jiné uvedl, že konečné umístění
mužů po uplynulé sezoně „pokulhává.“. V době uzávěrky
červnového čísla (10. 6.) tomu tak bylo, nicméně až v době
tisku zpravodaje (po odehrání závěrečných kol 1. A třídy)
se situace ještě zlepšila a proto můžeme spravedlivě uvést,
že muži skončili nakonec na velmi pěkném 7. místě.
Během letní přestávky probíhaly už přípravy
na nový ročník. Jak na hřištích, tak také u setkání všech
zástupců klubů. Zástupci Vidče – fotbalového oddílu – se
zúčastnili losovacího aktivu Krajského fotbalového svazu,
který se konal v pátek 1. července odpoledne
ve Společenském
domě
v Otrokovicích.
Na tomto
pracovním setkání proběhlo ohlédnutí za uplynulou
sezonou, oficiální vyhlášení vítězů jednotlivých soutěží.
Proběhlo také rozlosování nového přicházejícího ročníku
a klubům byl též představen podzimní plán krajských
soutěží. Podobné setkání také absolvovali zástupci Vidče
v případě Okresního fotbalového svazu ve Vsetíně, kde se
konal losovací aktiv v pátek 15. července v zasedací
místnosti Městského úřadu Vsetín.
Soutěž družstva mužů v případě Vidče patří
pod režii Krajského fotbalového svazu ve Zlíně
(www.kfszlin.cz). Mládežnická videčská družstva má
ve své kompetenci Okresní fotbalový svaz Vsetín
(http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/

zlinsky/vsetin/index.php).
Oficiálním
partnerem obou fotbalových svazů zůstává i nadále
regionální Valašský deník.
Zajímavostí z celonárodního hlediska je to, že
hlavní organizace – Českomoravský fotbalový svaz – se
přejmenoval a nově se jmenuje a užívá název „Fotbalová
asociace České republiky“. V minulé sezoně Vidče
reprezentovaly 4 družstva – muži, dorost, mladší žáci
a straší přípravka. V nadcházejícím ročníku nás budou
reprezentovat muži “A“, muži „B“, mladší žáci a mladší
přípravka.
Tradičně největší zájem je o družstvo mužů „A“,
které působí i nadále ve Středomoravské 1.A třídě, skupině
A. V nové sezoně bude Vidče v mistrovských utkáních
měřit síly s těmito soupeři: Podkopná Lhota, Dolní Bečva,
Vizovice, Zubří, Juřinka, Brumov „B“, Štítná nad Vláří,
Slavičín „B“, Valašské klobouky, Hutisko-Solanec, Hovězí,
Vlachovice, Lukov.
Novinkou je, že v další sezoně nebude působit
družstvo dorostenců, ve Vidči vzniká družstvo mužů „B“,
které bude hrát IV. třídu okresního přeboru mužů, skupinu
B. Tady se bývalí dorostenci potkají s těmito soupeři:
Krhová „B“, Velká Lhota, Loučka, Jasenice, Mikulůvka,
Růžďka, Kladeruby, Branky, Bynina, Hutisko-Solanec „B“,
Juřinka „B“. Družstvo mladších žáků bude pokračovat
v Okresním přeboru mladších žáků, skupině B. A naši
nejmenší fotbalisté budou tvořit jedno ze družstev mladší
přípravky, soutěž okresní přebor mladších přípravek,
skupina B.
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*********************************************************************************************************
DATUM

MUŽI „A“

MUŽI „B“

MLADŠÍ ŽÁCI

7.8.
13.8.
20.+21.8.

Val.Klobouky-V
V- Slavičín „B“
Lukov – V

Ne-16:30
So-16:30
So-16:30

Kladeruby – V

27.+28.8.

Brumov“B“- V

Ne-10:15

Juřinka „B“ – V

Ne-16:30

V – Zašová

Ne-13:00

Val.Bystřice – V

So-14:30

3.+4.9.

V – Dol.Bečva

So-16:30

V – Branky

Ne-10:00

Vigantice – V

So-13.00

V – FK Arsenal

So-13:00

Vizovice – V

Ne-16:00

Bynina – V

Ne-16:00

Zubří – V

So-15:00

10.+11.9.

Ne-15:00

14.9.
17.+18.9.

V – Zubří

So-16:00

V – Hutisko „B“

Ne-10:00

24.+25.9.

Juřinka – V

So-15:30

Krhová „B“ – V

??

1.+2.10.

V – Podk.Lhota

So-15:30

V – Velká Lhota

Ne-10:00

V-Val.Bystřice
Krhová – V
V – Poličná „B“

VKK+Karol.- V

??

V – Vigantice

St-16:00

Ne-13:00

V – Dol.Bečva

So-12:30

??

Hrachovec – V

So-10:30

Zubří – V

So-13:30

Ne-13:00

9.10.
Štítná n.Vl. – V
Ne-15:00 Loučka – V
Ne-15:00 Loučka – V
Ne-13:30
15.+16.10. V – Vlachovice
So-14:30 V – Jasenice
Ne-10:00 V – Hrachovec
Ne-13:00
22.+23.10. Hovězí – V
Ne-14:00 Mikulůvka – V
Ne-15:00 Kelč – V
??
29.+30.10. V – Hutisko
So-13.30 V – Růžďka
Ne-10:00
5.11.
V-Val.Klobouky So-13.30
tjvidce@seznam.cz
© 16.7.2011 Petr Liška
NT - St 28.9.+ Pá 28.10. + Ne 13.11.
NT – St 28.9.+ Pá 28.10.
NT – St 28.9.+ Pá 28.10.
NT – St 28.9.+ Pá 28.10.
nebo dle dohody
nebo dohoda
nebo dohoda
nebo dohoda
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