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Aktuální informace obecního úřadu
 Připomínáme sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu, 22. října
2011, v době od 8:00 do 14:00 hodin.
 Kanalizace obce - do konce září bylo na katastru naší obce provedeno 41 %
z celkových prací, což představuje necelých 7,3 km plánovaných kanalizačních stok.
Před zahájením zimní údržby, budou cesty v obci opraveny tak, aby byly zabezpečeny
veškeré práce související s jejich sjízdností. Konečná úprava cest (ABS) bude
postupně prováděna až po dokončení stavby kanalizace obce. Vzhledem k tomu, že
trasy kanalizačních stok často kříží trasy vodovodních přípojek k rodinným domům
ze soukromých studní (v projektu stavby nemohla být jejich poloha vyznačena,
protože přípojky nejsou zaměřeny), je potřeba, aby při výkopových pracích byli
pracovníci zhotovitele na tyto přípojky (alespoň jejich přibližnou trasu) upozorněni.
Trasy plynového řadu a obecního vodovodu máme sice zaměřeny a v terénu
vyznačeny, ale i tak se občas „najdou“ na jiném místě.
V souvislosti s plánovanou zimní údržbou komunikací v bočních ulicích, znovu
naléhavě upozorňujeme vlastníky aut na parkování jejich vozidel tak, aby umožnily
průjezd traktoru s radlicí. Opakovaně se stává, že zaparkovaná auta průjezd
komplikují. Prosím, buďte ohleduplní ke svým sousedům.
 Sdělujeme občanům, že si mohou na Obecním úřadu vyzvedávat již odsouhlasené
projekty domovních kanalizačních přípojek (Územní souhlasy). Protože v mnoha
případech jsme neměli a stále nemáme kompletní požadované přílohy (zejména chybí smlouvy s obcí), doporučujeme, abyste si
na náš úřad předem zavolali a zjistili si, zda váš „Územní souhlas“ je vydán. Volat můžete na tel. číslo: 571 655 011, 571 619 643.
 Ostatní stavební práce – začaly opravy dvou nejvíce poškozených mostů v obci, a to most pod kinem a most u čp. 52. Na druhý
z uvedených mostů (u čp. 52) jsme v rámci dotací na vykrytí povodňových škod z května minulého roku, získali finanční podporu
ve výši 90% z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V minulém čísle bylo chybně uvedeno, že dotace je přidělena ze SFŽP.
Na opravu mostu pod kinem jsme dotaci již nezískali.
 Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků ve škole, především k počtu našich prvňáčků, kterých je letos 27, bude klubovna
u tělocvičny upravena na školní družinu. Z důvodu naléhavosti musí být práce provedeny během měsíce října. Stavební úpravy
provede firma Naryner Construction s. r. o., Vidče.
 Budova Sahara je již opravena. Oprava zahrnovala zateplení
dvou stěn budovy, nátěr celé fasády, výměnu střešní krytiny
a dešťových svodů, opraven sokl budovy.
Klidné podzimní dny vám přeje

Štěpánka Mikulenková

Usnesení č. 13/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13. 9. 2011
110/11 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
111/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 12/2011 ze dne 25. 8. 2011.
112/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
následující stavební práce:
- umístění ochranné sítě na víceúčelovém hřišti SAHARA
- byla dokončena oprava střechy tělocvičny základní školy
- probíhají dokončovací práce na opravy budovy SAHARA
- stavba kanalizace pokračuje dle harmonogramu
113/11 Rada obce Vidče projednala a schválila:
- Opravu třídy pro školní družinu. Jedná se o opravu a zateplení
stropu a výměnu okna. Opravu provede firma Naryner
Construction s.r.o. Práce bude provedena na smlouvu o dílo.
- Navýšení rozpočtu základní školy Kč v r. 2011 na plat nové
družinářky.

114/11 Rada obce Vidče projednala a schválila výši příspěvku
na žáka od jiných obcí.
115/11 Rada obce Vidče projednala Dohodu o zimní údržbě
mezi obcí, firmou Alpine a pracovníky, kteří zimní
údržbu provádějí. Odpovědnost za případné škody musí
být součástí Dohody.
116/11 Rada obce Vidče projednala a doporučuje
zastupitelstvu obce schválit zrušení smlouvy o sběru
nebezpečného a velkoobjemového odpadu se sběrným
dvorem v Rožnově pod Radhoštěm z důvodu
plánovaného častějšího svozu odpadu v obci.
117/11 Rada obce Vidče provedla prohlídku pozemku obce
p. č. 553/3,l st. 323. Bude provedeno ocenění
schváleného záměru prodeje.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 14/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 4. 10. 2011
stavby přípojky na pozemku obce a pověřuje starostku
obce dohody (smlovy) podepsat.
123/11 Rada obce Vidče projednala cenovou nabídku
na provádění kontroly a servisu srážkoměru. V této věci
bude nadále jednáno.
124/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
havarijní stav budovy na bývalém školním pozemku
a doporučuje demolici stavby.
125/11 Rada obce Vidče schválila změnu termínu zastupitelstva
obce na 25. 10. 2011.

118/11 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
119/11 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 13/2011 ze dne 13. 9. 2011.
120/11 Rada obce Vidče projednala a schválila smlouvu o dílo
s firmou Naryner Construction s.r.o. na opravu původní
klubovny v ZŠ a pověřila starostku obce smlouvu o dílo
podepsat.
121/11 Rada obce Vidče vzala na vědomí informaci
o ukončených a probíhajících stavebních prací v k. ú.
obce Vidče
122/11 Rada obce Vidče projednala a schválila žádosti občanů
o vybudování vodovodních přípojek vč. dohody o právu

Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Vypínání analogového vysílání ČT k 31. říjnu: 84 vysílačů
Česká televize k 31. 10. 2011 vypne 7 analogových vysílačů ČT1 velkého výkonu a 77 analogových vysílačů ČT1 a ČT2
malého výkonu – signály 66 vysílačů budou od 40. týdne označené piktogramem.
Česká televize v závěru října vypne většinu svých zbývajících analogových vysílačů. Říjnová vlna vypínání analogového
zemského vysílání ČT proběhne 31. 10. 2011, kdy ukončí řádný provoz 84 analogových vysílačů velkého i malého výkonu situovaných
v územních oblastech Jeseník (35), Zlín (24), Brno (11), Ostrava (10) a Trutnov (4).
V pondělí 31. října 2011 krátce před půlnocí bude vypnuto 7 analogových vysílačů ČT1 velkého výkonu: Jeseník –
Praděd, Nový Jičín – Veselský kopec, Olomouc – Radíkov, Ostrava – Hošťálkovice, Třinec – Javorový vrch, Valašské Klobouky
– Ploštiny a Valašské Meziříčí – Radhošť. Jejich signály budou od 40. týdne označené piktogramem (symbolem v podobě čtyř
čtverečků vpravo dole na obrazovce) a průběžně se objevující textovou lištou se základními informacemi o vypnutí.
Během 31. října 2011 skončí řádný provoz také 77 analogových vysílačů malého výkonu – 67 dokrývačů ČT1 a 10
dokrývačů ČT2. Signály 18 z nich před vypnutím z technických důvodů nebudou označené piktogramem ani textovou lištou.
Signály ostatních 59 označené obě grafickými prvky budou od 40. týdne.
Česká televize o vypínání analogových vysílačů informuje nejen ve svém zpravodajství, v teletextu ČT1 na straně 650,
na stránkách internetového speciálu www.digict.cz a prostřednictvím horké linky digitalizace Diváckého centra ČT 261 13 74 74, ale
také individuálně oznamuje podrobnosti úřadům všech měst a obcí dotčených vypínáním analogových dokrývačů. Navíc říjnovou
a listopadovou vlnu vypínání analogového zemského vysílání České televize podpoří vlastní outdoorovou kampaní. V územních
oblastech Ostrava, Jeseník a Zlín tak posílí standardní státní informační kampaň Národní koordinační skupiny (NKS) o další prvky.
Vedle bilboardů u silnic a plakátů na nádražích Česká televize zajistí plakáty v prostředcích hromadné dopravy. Upozorní jimi obyvatele
daných regionů na definitivní konec „analogu“ právě letos na podzim. Všichni diváci v územní oblati Ostrava tedy budou mnoha
prostředky upozorněni, že po velmi dlouhé době souběhu digitálního a analogového zemského vysílání ČT bude to analogové v jejich
oblasti plošně ukončeno 31. 10. 2011. Stejně tak diváky v územních oblastech Jeseník a Zlín nemine varování, že v těchto oblastech
Česká televize navyužije výjimku přípustnou dle Technického plánu přechodu (TPP) až do června 2012 a vypne poslední analogové
vysílače právě během říjnové a listopadové vlny (31. 10. a 30. 11. 2011 – podrobnosti v tiskové zprávě ČT do konce listopadu vypne
veškeré analogové vysílače).
Již zítra 30. 9. 2011 proběhne zářijová vlna vypínání analogového zemského vysílání ČT, v jejímž rámci se definitivně
odmlčí 17 analogových vysílačů ČT malého výkonu (podrobnosti v tiskové zprávě Vypínání analogového vysílání ČT k 30. září: 17
dokrývačů). Jako zcela poslední je naplánována listopadová vlna – k 30. 11. 2011 skončí provoz posledních 27 analogových vysílačů
České televize (podrobnosti ČT zveřejní začátkem října).
Podzimní vypínání analogových vysílačů České televize se týká posledních opozdilců, kteří nevyužili dlouhé doby
souběžného analogového a digitálního zemského vysílání a dosud si nezajistili digitální příjem. Netýká se tedy většiny diváků, kteří již
mají digitální televizor nebo set-top-box DVB-T, případně využívají satelitní, kabelový přijem nebo IPTV.
Štěpán Janda, tiskový útvar ČT

Některé analogové vysílače ČT připravené k vypnutí k 31. 10. 2011
(celý seznam je k dispozici na webové stránce: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/?id=5960&strana-2=2&category=2)
Vysílač

Stanoviště

Program Kanál

Okres

Územní oblast

Piktogram

Valašské Meziříčí

Radhošť

ČT1

27

Vsetín

Ostrava

40. týden

Valašská Bystřice

ČT1

32

Vsetín

Zlín

40. týden

Vidče

ČT1

23

Vsetín

Zlín

40. týden

ČESKÁ TELEVIZE – Tiskový útvar
Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory
Telefon: +420 261 133 312 | fax: +420 261 218 599
E-mail: pressct@ceskatelevize.cz
Web: www. Ceskatelevize.cz/press | RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy
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TELEFONICKÁ POMOC

Intervenční centrum Zlínského kraje

Linka SOS Zlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 431 333 (nonstop)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sos@zlin.cz
DONA linka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 511 313 (nonstop)
pomoc obětem domácího násilí
Bílý kruh bezpečí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 317 110 (nonstop)
pomoc obětem trestné činnosti

U náhonu 5208, 760 01 ZLÍN
Telefon: 577 018 265, 774 405 682
www. poradnazlin.cz, ic.zlin@seznam.cz
Zařízení je součástí Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy Zlín, p.o.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
a státním rozpočtem České republiky

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Linka bezpečí . . . . . . . . . . . . . .116 111 (nonstop, bezplatná)
PRO SENIORY
Senior linka . . . . . . . . . . . . . . . 800 200 007 (nonstop, bezplatná)
Linka sdružení „Život 90“ . . . . 800 157 157 (bezplatná)

INTERVENČNÍ CENTRUM
pro osoby ohrožené domácím násilím
Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí,
ke kterému dochází mezi intimními partnery a členy rodiny a je
pro ně charakteristické:
• opakování
• eskalace (stupňuje se)
• jasné rozdělení rolí na ohroženou a násilnou osobu
• neveřejnost (děje se v soukromí)
Pokud již došlo ze strany Policie ČR či na základě rozhodnutí
soudu k vykázání osoby, která vás ohrožuje, z vašeho domova,
Intervenční centrum vás bude kontaktovat samo.
Pokud k vykázání nedošlo, můžete se obrátit na Intervenční
centrum sami.
Pokud chcete pomoci osobě z vaší rodiny či okolí, která je
ohrožena násilným chováním svého blízkého, můžete se také
obrátit na Intervenční centrum.

Intervenční centrum
• poskytuje sociálně-právní poradenství
• poskytuje krizovou intervenci
• zprostředkovává kontakty s dalšími odbornými službami
(psychologické, psychiatrické, zdravotnické, právnické, azylové
bydlení aj.)
• nabízí pomoc při sestavování bezpečnostního plánu aj.
Veškeré služby Intervenčního centra jsou poskytovány
bezplatně.
K poskytnutí služby není nutné žádné doporučení.

Jak je možno postupovat v případech
domácího násilí?

AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ

• pokud se cítíte ohroženi a potřebujete pomoc, volejte policii
• při zranění vyhledejte ošetření u lékaře, sdělte lékaři, co a jak
se vám stalo
• ihned po útoku neuklízejte (např. rozházený či rozbitý nábytek,
roztrhané oblečení aj.)
• v případě kontaktu s policií se nesnažte skrýt případná poranění
• nestyďte se obrátit s žádostí o pomoc na své přátele, rodinu
a odborníky
Domácí násilí samo od sebe neskončí. Po fázi omluv, slibů
a dárků na usmířenou často dochází k jeho opakování, zvyšuje se
jeho četnost a stupňuje se. Nenechte si ubližovat.

Služba je realizována ambulantní a terénní
formou v pracovní dny v tyto hodiny:
Pondělí 7:00 – 15:00;
Úterý
7:00 – 18:00;
Středa 7:00 – 15:00;
Čtvrtek 7:00 – 18:00;
Pátek
7:00 – 13:00;
(nebo dle individuální domluvy)
V době pátek 13.00 hodin až sobota 15.00 hodin, v neděli
a ve státní svátky v době 9.00 až 15.00 hodin,
je obětem domácího násilí zajištěno poskytnutí neodkladné
pomoci prostřednictvím pohotovosti na mobilním telefonu
(tel. č. 774 405 682).

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zdravotnická záchranná služba . . . . . . . . . . . . . . . 155
Policie ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Městská policie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Integrovaný záchranný systém . . . . . . . . . . . . . . . .112

PORADENSKÉ SLUŽBY
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, tel. 577 210 809
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
a linka důvěry Kroměříž
Nitranská 4091, 767 01 Kroměříž, tel. 573 340 131
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín
Smetanova 1050, 755 01 Vsetín, tel. 571 999 888
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Uherské Hradiště
Hradební 1250, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 572 555 330
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Luisa Uherský Brod
Bří Lužů 116, 688 01 Uherský Brod, tel. 572 630 241
Občanská poradna, STROP Zlín
Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, tel. 571 110 896
Občanská poradna Charity Zlín
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, tel. 577 012 454
Občanská poradna Uherské Hradiště
Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 572 540 723
Občanská poradna Vsetín
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín, tel. 571 410 231
Občanská poradna při občanském sdružení Pod křídly
Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 629 068
Sociální poradna Kroměříž
Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 330 013
Dluhové poradenství Samaritán
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice, tel. 577 925 083
PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni
SNP 4789, 760 05 Zlín, tel. 577 241 352
Azylový dům pro matky s dětmi
Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 616 657
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.
Hrbová 1561, 755 01 Vsetín, tel. 571 421 062
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Petrklíč, o.p.s.
Na Krajině 44, 686 01 Uherské. Hrad. – Vésky, tel. 572 503 675
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
Pod Valy 664, 688 01 Uherský Brod, tel. 572 633 105
Charitní dům – azylové ubytování pro matky s dětmi a ženy
v tísni
Havlíčkova 2995, 767 01 Kroměříž, tel. 573 335 528
Nový domov
Hlavní 1229, 765 02 Otrokovice, tel. 577 932 388
PRO MUŽE
Azylové zařízení a nízkoprahové centrum pro muže bez přístřeší
Hornomlýnská 3712, 760 01 Zlín, tel. 577 430 011
Azylový dům pro muže, o.p.s.
Purkyňova 702, 767 01 Kroměříž, tel. 573 340 630
Azylový dům a noclehárna Samaritán
Moravní 936, 765 02 Otrokovice, tel. 577 925 083
Azylový dům svatého Vincence
Na Hradbách 700, 686 03 Staré Město, tel. 572 542 988
Azylový dům Elim
Horní Jasenka 119, 755 02 Vsetín, tel. 571 432 624
PRO MUŽE I ŽENY
Sociální poradna s azylovým bydlením
Průmyslová 1299, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 572 501 563
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Jubilanti

Vzpomínka

V říjnu slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Vlčková Hana
Křenková Evžena
Knápek Zdeněk

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije v našich
srdcích dál.

60 let
75 let
85 let

Dne 14. 10. 2011 uplyne už 10 let
od úmrtí naší milované maminky,
babičky, tety, sestry, manželky

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

Ludmily Vávrové
Vzpomínáme – nikdy nezapomeneme

OÚ Vidče

Poděkování z farnosti Vidče
Děkuji Obci Vidče za příspěvek na opravu hodin na věži
kostela. Celkové náklady činily 65000,- korun. Práci provedl
hodinář Antonín Lasovský z Kojetína. Při týdenním zkušebním
provozu hodiny nevykazovaly žádné poruchy. Bohužel
po namontování do věže se ukázalo, že se hodiny po několika
dnech zastavují. Tento nedostatek se ještě řeší a věříme, že bude
zdárně vyřešen.
V pondělí 10. října bylo vyňato jedno vitrážní okno
z kostela. Je třeba na něm provést potřebné laboratorní zkoušky,
které si přeje památkářka, aby mohlo být provedeno očištění a aby
chybějící sklíčka byla v oknech nahrazována odpovídajícími.
Po provedených zkouškách budou stanoveny pracovní postupy
a pak bude naděje, že nám památkářka vydá svolení
k restaurování. Děkuji panu Václavu Bitalovi, že přes velmi
krátký termín a jiné obtíže obětavě zajistil a postavil k určenému
oknu lešení, aby firma mohla demontáž provést při jedné cestě. Je

totiž ze severních Čech a měla práci
v Hutisku.
Mimořádné sbírky na restaurování
vitráží jsou v kostele 3. neděli v lednu,
březnu, červnu, červenci, srpnu, září
a prosinci. Přispět lze však kdykoliv, můžete
svůj dar poslat i přes někoho známého. Při
daru nad 500,- korun obdrží dárce slíbený
pamětní list a na požádání mohu také napsat
potvrzení do účetnictví.
Pobožnost za zemřelé se bude
konat ve středu 2. listopadu. V 16 hodin
bude v kostele mše svatá a po ní půjdeme
na hřbitov. Tam se ještě společně
pomodlíme.
P. Karel Janečka

Informace komise pro školství, mládež, volný čas a sport
Komise pro volný čas dětí a mládeže
Vás zve na lampiónový pochod strašidel, který se
uskuteční v úterý 25.října 2011. Sraz účastníků je
na prostranství u Fabiánů v 18,30 hod., odkud vyjde
průvod plný lampionů, různých světýlek a strašidelných
masek. Po průvodu, který bude končit
v kině,
budou
vyhodnoceny
a odměněny nejhezčí masky. Potom se
mohou děti pobavit nad pásmem
pohádek. V případě špatného počasí bude sraz
v 18,30 přímo v kině.

Drakiádu, která se měla konat v sobotu 8.října, jsme
odvolali kvůli špatnému počasí. I když v sobotu už nepršelo,
měli jsme strach, že bude všechno mokré a děti by mohly
prochladnout.
Bude-li nám ještě počasí přát, rádi bychom Drakiádu
uskutečnili na konci měsíce října nebo první sobotu
v listopadu. Snad se nám to podaří.
Dále chceme upozornit, že cvičení dětí začne v úterý
1. listopadu a to:
Cvičení školáků – každé úterý 15,00 - 16,00 hod.
Cvičení rodičů s dětmi – každé úterý 16,00 hod - 17,00 hod.

Září ve videčské škole
Po slavnostním zahájení šk. roku dne 1. září se
už následující den rozběhla výuka ve třídách podle
rozvrhu. Třídními učiteli jsou D. Halamíková
(1. třída), V. Slámová (2. třída), P. Smílková
(3. třída), D. Hladká (4. třída), P. Drda (5. třída), Š. Pavlíčková
(6. třída), V. Mertová (7. třída), D. Kovářová (8. třída)
a E. Mandulová (9. třída). Bez třídnictví jsou J. Pečálková
a L. Ludvigh. Ve dvou odděleních školní družiny jsou děti vedeny
H. Vrágovou a D. Třeštílkovou. Ve vedení školy pracují ředitel
školy Z. Chrástecký se zástupkyní E. Mandulovou a hospodářkou
L. Maléřovou.
Velmi aktivní byl soubor Valašenka, který vystoupil
na oslavách 600 let obce Hážovice, zahájení školního roku ve Vidči,
v Kněhyních na pořadu Fan klubu Petra Nováka, na oslavách města
Zubří a při vítání občánků ve Vidči.
Prvňáčci prožili výukovou hodinu klavíru s lektorkou
ZUŠ dne 8. 9. a o týden později podobnou hodinu, zaměřenou
tentokrát na hudební nástroj violu. Zaujal je jistě také výlet do ZOO
v Lešné, kam je doprovázeli deváťáci jako jejich průvodci

i ochránci (22. 9.).
21. září byla třídní Š. Pavlíčková se svými šesťáky
ve valašskomeziříčské hvězdárně na programu Sluneční soustava.
Třídní čtvrťáků D. Hladká navštívila s dětmi kino
v Rožnově (12. 9.) a poznávali se při hrách a táboráku (22. 9.).
Koncert skupiny Navalentyn sledovali všichni žáci
v tělocvičně školy dne 23. září.
Měsíc září jsme zakončili 29. září sportovním
dopolednem na Sahaře, kde smíšená 13-ti členná družstva žáků
3.-9. třídy plnila úkoly na osmi stanovištích (dvojskoky, hod
míčem, topografické značky, vzájemné přenášení, poznávání
přírody, dopravní znalosti, střelba ze vzduchovky a hod míčkem
na cíl). Vše připravili učitelé Tv.
Pro děti byla zajímavá i „rošáda“ 30. září, kdy se
vzájemně vyměňovali a prožili vyučovací hodinu v úplně jiné třídě.
Pokračuje i projekt Comenius mezi naší školou a školami
z Estonska, Belgie a Polska. V jeho rámci prožily týden s kolegy
z jiných zemí v belgické škole p. uč. Kovářová a Mertová.
J. Pečálková
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Zábavné odpoledne s firmou – Akropol
Léto je nenávratně pryč a vlády se ujal podzim. S ním
přichází i nový školní rok. Letos naší školku navštěvuje 48 dětí
z toho čtrnáct nováčků. Spolupráce s rodiči byla vždy na velmi
dobré úrovni a naším přáním je i nadále ji upevňovat
a obohacovat. K tomu slouží různé kulturní a sportovní akce.
První z nich, kterou sponzorovali a zorganizovali
finanční poradci z firmy Akropol, bychom mohli nazvat „Možná
přijde i kůň“. Hlavně kvůli nestálému počasí se zdálo, že zábavné
odpoledne na školní zahradě nebude. Ale 15. září se obloha
projasnila a občas vykouklo i sluníčko. Rodiče, kteří se svými
ratolestmi přišli, určitě nelitovali. Děti si mohly vyzkoušet hod
míčky na cíl, házení podkovami, modelování v písku.
S darovanými bublifuky vytvořily během chvilky „bublinkové
království“. Soutěžily o největší bublinu. Největším překvapením
byl bezesporu nádherný kůň, který čekal osedlaný na první
odvážlivce. Provezl velké i malé „kovboje“. Byl to úžasný zážitek,
neboť někdo seděl v sedle poprvé v životě. Na závěr se všichni
přesunuli k našemu novému ohništi „u dvanácti měsíčků“.
Za chvíli se linula zahradou vůně opékaných špekáčků. Odpoledne
se opravdu vydařilo. Radost a veselá nálada je vždy nejlepší
odměnou pro všechny, kteří se na akci podílejí.

Tímto bychom chtěli firmě Akropol poděkovat.
MŠ Vidče

Pozvánka na Den otevřených dveří v místní knihovně
V sobotu 12. listopadu v místní knihovně od 9 hod. do 15 hod. proběhne Den otevřených dveří.
Pro děti jsou připraveny kvízy o znalostech pohádek a knih, soutěže zručnosti, hry, malování atd.
Každý dostane malou odměnu.
Dospělí si mohou prohlédnout knihovnu, novinky, které vyšly a nebo časopisy. Mohou si také
zasoutěžit s dětmi či mezi sebou nebo posedět u kávy a besedevat. Fantazii se meze nekladou.
Občerstvení bude zajištěno. Můžete si také za symbolickou cenu vybrat vyřazené knížky.
Nově přihlášení čtenáři budou zproštěni poplatku.
Srdečně vás zve a těší se na vaši návštěvu
knihovnice a ostatní pořadatelé

Knihovna
Od 3. 10. do 9. 10. byl týden knihoven. Také
jsme se připojili a vyhlásili několik výhod pro čtenáře.
Ti nezodpovědní byli zproštěni pokuty za opožděné
vrácení knih. Noví čtenáři zase poplatku na tento rok.
Zájemci si mohli za symbolickou cenu vybrat
z vyřazených knížek.

V pondělí 3. 10. navštívila knihovnu školní družina
s paní učitelkou D. Třeštíkovou. Prohlédli si knihovnu, vysvětlila
jsem dětem rozdělení knih a jaké časopisy v knihovně najdou. Pak
následovala zábava. Děti řešily rýmované hádanky, odpovídaly
na otázky o pohádkových hrdinech atd. Za správné odpovědi
dostávli sladkou odměnu. Čas rychle ubíhal a na malování už
nezbyl. Tak si každý vybral obrázek do družiny. Děti byly skvělé
a s paní učitelkou jsem se domluvila, že brzy zase přijdou.

V pátek se sešly seniorky, pravidelné čtenářky, a při
kávě jsme si povídali o knížkách, knihovně a akcích v obci. S paní
Kapounovou jsem potom domlouvala Den otevřených dveří.
Pomáhala mně i loni, tak jsem se na ni obrátila. Předběžně jsme
naplánovaly program, se kterým nám pomůžou děti
ze čtenářského kroužku. Přijďte se určitě podívat, co jsme
vymyslely.

V úterý 11. 10 proběhly besedy pro druhou a třetí třídu
ZŠ. Dělala je p. Renata Vinklerová z MěK Rožnov p. R. Je
profesionální knihovnicí a pomáhá mi zajišťovat co je potřeba.
Přijde také v úterý 25. 10. do naší knihovny. Pro děti z mateřské
školky připravíme povídání o broučcích a také různé soutěže
a hry.
Také jsme dostali nové knížky, tak si přijďtě nějakou
vybrat a půjčit.
Knihovnice D. Karasová
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Vítání občánků
V pondělí 19. září ožila naše obřadní
místnost. Kulturní komise RO
s vedením obce připravili druhé vítání
občánků v tomto roce. Přes nevlídné
počasí přišlo s rodiči ze šesti
pozvaných pět občánků.
Rodiče
a
hosty
přivítala
D. Karasová, která tuto slavnost
uváděla. Prvními gratulanty byly děti z Valašenky, které si
pod vedením p. uč. D. Halamíkové připravily pásmo písniček
„ze starých časů“. Na housle je doprovázela p. uč. D. Třeštíková.
Děti přišly v hojném počtu v slavnostních krojích a svým
působivým vystoupením zpříjemnily slavnostní odpoledne. Moc
jim všem děkujeme.
Po vystoupení byla přivítána a slova se ujala
p. místostarostka M. Dudová, která pronesla k rodičům milá, ale
také poučná slova a přijala nové občánky do svazku obce Vidče.
Po přečtení slibu přicházeli rodiče ke stolu, kde se
podepsali do pamětní knihy a přijali gratulaci a dárky
od p. místostarostky. Obřadní síň zdobila krásná dřevěná kolébka,
kterou rodiče využívali k focení svých miminek. Celou slavnost
fotila předsedkyně kulturní komise p. Z. Holišová.
Po společném fotografování jsme rodičům poděkovali
za účast a pořáli hodně štěstí, pohody a nezapomenutelných
zážitků se svým děťátkem.
Děkujeme
všem
hostům,
také
řediteli
ZŠ
Mgr. Z. Chrásteckému, který přišel podpořit Valašenku
a pořadatele a podíval se na své budoucí žáky.
Do svazku obce Vidče byli přijati: Klára Jaroňová,
Veronika Pastorková, Vojtěch Staňo, Sára Drdová, Alžběta
Juříčková a Ondřej Stodůlka.
Za kulturní komisi RO D. Karasová

Pěvecké sdružení moravských učitelů
Ve dnech 22. a 23. října tohoto roku zavítá do našeho
regionu Pěvecké sdružení moravských učitelů. Představí se dvěma
koncerty a to v sobotu 22.10. v 19:30 v sále zámku Žerotínů
ve Valašském Meziříčí a v neděli 23.10. v 15:00 v kinosále
v Horní Bečvě. Na koncertech uslyšíte sborové skladby
význačných autorů, m.j. Foerstera, Dvořáka, Kálika, Suchoně,
Křížkovského, chybět nebudou ani oblíbené úpravy lidových
písní. PSMU je v současné době prakticky jediný „amatérský“
mužský sbor, který zvládne na vysoké umělecké úrovni i ten
nejnáročnější repertoár. O tom svědčí i několikanásobná účast
na Pražském jaru a jiných festivalech doma i v zahraničí.

PSMU založil v roce 1903 Ferdinand Vach, významný
pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studentů a absolventů
kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor. Položil
tak základy moderní sborové interpretaci, opřené o suverénní
technickou dokonalost a hluboké procítění ideového obsahu,

vyspělou hlasovou kulturu, absolutní intonaci a zpěv zpaměti.
PSMU přispělo k obohacení národní kultury i tím, že podnítilo
založení nových pěveckých sborů, ale také vznik četných
a osobitých sborových děl.
PSMU pronikalo od roku 1905 i do ciziny, kde působilo
jako objev a doznávalo triumfálních úspěchů. Vachovo
průkopnické dílo dále rozvinul Prof. Jan Šoupal, pod jeho
vedením dosáhlo sdružení suverénních vítězství v náročných
světových sborových soutěžích. V roce 1964 převzal funkci
dirigenta skladatel a hudební teoretik Prof. Antonín Tučapský,
který vnesl do činnosti sboru řadu nových progresivních prvků.
Po krátkém působení dirigenta Oldřicha Halmy, známého zejména
úpravami lidových písní,stanul roku 1975 v čele PSMU
Prof. Lubomír Mátl, který vede sbor k novým interpretačním
metám dodnes. V současné době diriguje vždy část koncertu
mladý sbormistr Jiří Šimáček coby nastupující generace.
Pěvecké sdružení moravských učitelů je tělesem
výjimečným nejen po stránce kvality, ale také po stránce
organizační. Na rozdíl od jiných sborů nemá a nikdy nemělo
vlastní zkušebnu, kde by zkoušelo, sněmovalo, slavilo... Jsme sbor
zájezdového typu, zkoušky konáme zpravidla v místě, kde se
pořádá koncert. Členové přijedou již připraveni domácím
samostudiem a při zkoušce se skladba pouze skloubí, zpřesní,
upraví podle představ dirigenta. Zatímco jiná pěvecká tělesa mají
možnost se v místě bydliště scházet až několikrát týdně, v PSMU
to není možné. Členská základna je složena z učitelů, ale
i zaměstnanců jiných profesí, roztroušených po celé Moravě,
od Břeclavi po Český Těšín. (Také z našeho regionu v PSMU
působilo a dosud působí několik zpěváků.) Jsme tedy
„bezdomovci“ - ale s tradicemi. A to natolik silnými, že z nich
nelze slevit. Odkaz Vachův a Šoupalův zavazuje a je v PSMU
pořád přítomen.
Nenechte si ujít tento jedinečný kulturní zážitek
a přijďte si ozvláštnit sobotní večer, příp. nedělní odpoledne.
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Inzerce
Charita Valašské Meziříčí, pobočka Rožnov pod
Radhoštěm ve spolupráci s Diakonií Broumov

Firma PITRUN – Kelč

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 Zakázkové stolařství

 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

•
•

vybavení interiérů - domů,bytů,kanceláří, hotelů
vybavení exteriérů - altány, ploty, pergoly

navíc:

•
•
•

přířez plošného materiálu
olepování bočních hran
hrany ABS
Vyrábíme z masivního i umělého plošného materiálu.

 Elektromontážní a servisní práce
•

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce - z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
 znečištěný a vlhký textil

•

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne: 3. - 5. listopadu 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. ~

silnoproudé a slaboproudé rozvody, včetně
revize
zabezpečovací systémy

 Centrální vysavače
 Vzduchotechnika
Provozovna: v areálu bývalé Loany Kelč
Sídlo: Kelč 244
Kontakt:
tel:
608 470 044
e-mail: pitrun@pitrun.cz
web: www.pitrun.cz
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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.

Sport
Videčský fotbal v podzimní části sezony 2011 na dobré podařené vlně
Uběhl měsíc a opět Vám vážení čtenáři rád přináším zprávu o fotbalu ve Vidči. Ke dni uzávěrky
tohoto čísla, tzn. k 10. 10. 2011, byl pohled na fotbalové tabulky velice příjemný. Videčské „áčko“ se stále
drželo na vynikajícím prvním místě ve Středomoravské 1. A třídě, sk. B. videčské „béčko“ hrající IV. třídu
Okresního přeboru mužů, skupinu B bylo na šestém místě z celkových dvanácti. Mladší žáci v rámci
Okresního přeboru mladších žáků, skupiny B zaujímali páté místo z jedenácti týmů soutěže. Mladší přípravka
v Okresním přeboru mladší přípravky, skupině B již má podzimní zápasy za sebou a přezimuje v tabulce na velice sympatickém
čtvrtém místě z osmi družstev soutěže. Podzimní část sezony je proto celkově pro všechna 4 videčská družstva vydařená.
Jednotliví střelci za Vidče k 10.10.2011:
1. Muži „A“: 1. Michal Kramoliš – 8 gólů (k 10. říjnu nejlepší
střelec celé skupiny), 2.-3. Martin Dobeš + Lukáš Vala – každý
z nich dal zatím 3 branky, 4. místo Dalibor Nerad – 2, 5.6. místo Jaroslav Marák a Vladimír Urban – každý dosud 1 gól
a do přehledu střelců patří jeden vlastní gól soupeře.
2. Muži „B“: 1. Daniel Martinát – 4 branky, 2.-4. místo Adam
Hlaváček + Jan Kuchař + Martin Mičkal – každý 2 góly, 5.10. místo společně Jan Cáb + Tomáš Kolíbal + Zdeněk Křenek
+ Lumír Ondřej + Jiří Vaculín + Lukáš Vala – každý zatím 1 gól.
3. Mladší žáci: 1. Jakub Kubját – 9 branek, 2. Ondřej Dobeš – 8
gólů, 3.místo David Vachun – 3 góly, 4. Daniel Malina – 2
branky, 5. místo Marek Mička – 1 gól.
4. Mladší přípravka – tabulka je již po podzimní části
kompletní: 1. místo Daniel Němec – 10 gólů, 2.-3.místo Jakub
Němec + Alexander Urban – každý 5 gólů, 4. místo Kateřina
Fryšarová – 4 branky, 5. místo Ondřej Cáb – 2 góly, 6.-7. místo
Tomáš Cáb a Adam Žitník – každý 1 branka.

Mladší přípravka nasbírala své podzimní body (12) a půlka
sezony je již za ní. Proto otiskuju konečnou tabulku po podzimu
(jen připomínám, že název „FK Arsenal“ je název, který si zvolil
tým Rožnova pod Radhoštěm):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FK Arsenal
V. Karlovice.+ Karolinka
Dolní Bečva
Vidče
Hrachovec
Vigantice
FC Zubří
Valašská Bystřice

7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5
6
7

33: 8
32: 14
52: 18
28: 32
21: 31
8: 30
14: 32
12: 35

21
18
15
12
9
6
3
0

Na příští fotbalové aktuality se můžete těšit na stránkách
videčského zpravodaje opět za měsíc. Přejme našim fotbalistům
vydařený zbytek podzimních zápasů.
Mgr. Petr Liška

STAŇ SE FOTBALOVÝM ROZHODČÍM
Zlínský krajský fotbalový svaz hledá nové rozhodčí fotbalu.
Mladé, ale též hráče, kteří ukončili hráčskou činnost a chtějí se aktivně zapojit do fotbalového dění.
Podmínky: Věk 15 – 100 let, občanská bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Nabízíme Vám bezplatné odborné zaškolení. Přednášející lektoři jsou současní i bývalí ligový rozhodčí
a rozhodčí vyšších tříd, kvalifikování lektoři pravidel fotbalu.

Vyplněnou přihlášku zasílejte e-mailem na adresu jakcz@seznam.cz nebo na gona.vlad@centrum.cz
nebo poštou na adresu Zlínský krajský fotbalový svaz, Hradská 854, 756 01 Zlín.
telefonický kontakt: 739 613 409 Jaroslav Kubíček - předseda komise rozhodčích
732 144 883 Vladimír Goňa - vedoucí školy mladých rozhodčích
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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