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Aktuální informace obecního úřadu
- Druhá část stavby kanalizace Vidče bude pokračovat od března 2012, přesný
termín zahájení prací bude stanoven s ohledem na počasí. Současně
s výstavbou kanalizačních stok budou prováděny stavby kanalizačních odbočení
pro umístění šachet domovních přípojek. Celá stavba má být dokončena v listopadu
tohoto roku, připojení jednotlivých rodinných domů na kanalizaci pak do června 2013.
Obec zajistila zpracování projektů domovních přípojek, jejich stavbu si ale zajišťují
vlastníci rodinných domů již sami. Při této příležitosti připomínáme, že si můžete
na OÚ vyzvedávat odsouhlasené projekty pro stavbu zmíněných domovních
kanalizačních přípojek. Čím více se přípojek vybuduje v tomto roce, tím lépe.
- Dále upozorňujeme naše občany, že Distribuční služby ČEZ budou v průběhu roku
(od 19. 2. 2012 do 31. 12. 2012) provádět ořez vzrostlých stromů a jiných porostů,
které rostou na pozemcích obce. Firma, která bude ořez provádět (Forester servis
s.r.o.) po provedení ořezu ponechá dřevní hmotu na místě samém v celých délkách.
Pokud by se stalo, že ořezy zůstanou na hranici pozemku obce s hranicí soukromého vlastníka (nebo dokonce
zůstanou na cizím pozemku), prosíme o trpělivost do doby než obec zajistí jejich likvidaci. Děkujeme.
- Znovu upozorňujeme občany na zákaz parkování aut po okrajích pozemních komunikací, a to zejména na našich
bočních cestách u RD. Parkujte prosím svá auta mimo cesty. A to nejen nyní, v zimním období, ale po celý rok.
Kromě toho, že takovýto vlastník auta porušuje Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění změny č. 411/2005 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, (upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích), tak
přispívá ke zbytečné sousedské nevraživosti, v horším případě zbytečným sporům, které mnohdy již nejdou vzít zpět.
Zákon stanoví, že překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo
plynulost provozu na pozemních komunikacích. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy. Mnohé z našich účelových komunikací ani tuto šířku nemají. Když se pak odstaví na kraji
auto, nikdo neprojede. Podle § 45 uvedeného zákona citujeme:
Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji
na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. Lépe je takovémuto řešení předcházet. Děkujeme.
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 18 ze schůze Rady obce Vidče dne 10. 1. 2012
157/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
158/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 17 ze dne 20. 12. 2011, úkoly byly splněny.
159/12 Rada obce Vidče projednala a v souladu s pověřením
zastupitelstva obce, schválila změnu č. 6 rozpočtu obce za rok
2011.
160/12 Rada obce Vidče po projednání a doplnění, schvaluje
návrh rozpočtu obce na rok 2012 a pověřuje starostku obce
zveřejnit rozpočet na úřední desce OÚ.
161/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost
k vybudování vodovodní přípojky, tj. k napojení RD na hlavní
vodovodní řad obce, vč. dohody o právu stavby na cizím
pozemku obce. Rada obce pověřuje starostku obce dohodu
podepsat.
162/12 Rada obce Vidče schválila finanční příspěvek pro rok
2012 na pečovatelskou službu pro občany Vidče, poskytovanou
Pečovatelskou službou o.p.s. Rožnov pod Radhoštěm.

163/12 Rada obce Vidče vyhověla žádosti ředitelky MŠ Vidče
o schválení účelových darů poskytnutých MŠ.
164/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí dopis Českých
radiokomunikací ve věci postupující digitalizace televizního
vysílání.
165/12 Rada obce Vidče projednala a schválila plánované
akce a stavební práce v roce 2012. Obec se bude zapojovat
do vyhlášených projektů a programů. Samotná realizace
jednotlivých akcí bude uskutečněna za předpokladu
dostatečného objemu finančních prostředků z vlastního rozpočtu
obce.
166/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí žádost ze dne
3. 1. 2011, přijatou pod čj. 02/2012. Žádost týkající se změny
územního plánu Vidče, bude postoupena zastupitelstvu obce
na jeho nejbližší zasedání dne 26. 1. 2012.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 12/2012 ze zasedání ZO Vidče dne 26. 1. 2012
134/2012 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 12. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení Mgr. Pavel Drda, Jaroslav Janda, ověřovatele zápisu
Dagmar Karasovou a Karla Přibyla. Zapisovatelkou byla určena
Eva Kramolišová.
135/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 11/2011 z řádného zasedání ZO konaného dne 8. prosince 2011.
136/2012 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 11. – 12. řádným zasedáním zastupitelstva obce.
137/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu předsedů výborů
finančního a kontrolního o činnosti obou výborů ZO mezi 10.–11.
řádným zasedáním.
138/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o rozpočtovém
opatření - změně č. 6 rozpočtu obce za rok 2011, schválenou
radou obce dne 10. 1. 2012, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
139/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. - 12. měsíc roku 2011 dle Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31. 12. 2011.
140/2012 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje rozpočet obce pro rok 2012 na straně příjmů
ve výši 13 968 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 25 310 tis. Kč.
Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 11 342 tis. Kč, bude kryt
kladným finančním zůstatkem z roku 2011 ve výši 6 342 tis. Kč
a půjčkou od KB ve výši 5 000 tis. Kč.
141/2012 ZO Vidče schvaluje zařazení projektu „Oprava
hasičské zbrojnice Vidče“ a projekt „Oprava sociálních zařízení
v MŠ Vidče“ do rozpočtu obce na rok 2012 s tím, že
a) na realizaci projektu „Oprava sociálních zařízení
v MŠ Vidče“ bude podána žádost o dotaci v rámci DT
č. 1 Podprogramu PF02-12 - Podprogram na podporu
obnovy venkova 2012, vyhlášený Zlínským krajem
pro rok 2012,
b) vlastní prostředky v min. výši 60% budou hrazeny
z rozpočtu obce pro rok 2012, kap. 3613.
Na projekt „Oprava hasičské zbrojnice Vidče“ bude
požádána dotace v rámci výzvy MAS Rožnovsko.

142/2012 ZO Vidče schvaluje zařazení projektu „Oprava sochy
Krista“ do rozpočtu obce na rok 2012 s tím, že
a) na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci
z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
vyhlášeného MMR v roce 2012,
b) vlastní prostředky v min. výši 30 % budou hrazeny
z rozpočtu obce pro rok 2012, kap. 3326.
143/2012 ZO Vidče schvaluje zařazení projektu „Územní plán
obce Vidče- Návrh“ do rozpočtu obce na rok 2012 s tím, že
a) na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci
v rámci DT č. 2 Podprogramu PF02-12 - Podprogram
na podporu obnovy venkova 2012, vyhlášený
Zlínským krajem pro rok 2012,
b) vlastní prostředky budou hrazeny z rozpočtu obce
pro rok 2012, kap. 3635.
144/2012 ZO Vidče schvaluje žádost o zařazení pozemku p. č.
1585/3 (lesní pozemek) v k. ú. Vidče do nového územního plánu
jako plochy pro zemědělskou činnost.
145/2012 ZO Vidče schvaluje žádost o zařazení pozemku p. č.
1789/1, 1789/3 (orná půda) a pozemků p. č. 1789/2, 1862
(trv. trav. porost) v k. ú. Vidče, do nového územního plánu jako
plochy pro bydlení.
146/2012 ZO Vidče schvaluje žádost o zařazení části pozemku
p. č. 1878/8 (trv. trav. porost) v k. ú. Vidče, do nového územního
plánu jako plochy pro bydlení dvou rodinných domů.
147/2012 ZO Vidče bere na vědomí jednostranné prohlášení
o vlastnickém právu k nemovitosti, kterým manželé Vojtěch
a Ludmila Mičolovi uznávají výlučné vlastnické právo Obce
Vidče k pozemku v k. ú. Vidče, p. č. 1739/6 (orná půda) o výměře
212 m2.
148/2012 ZO Vidče schvaluje komisi pro likvidaci majetku obce
vyřazeného při inventarizaci majetku obce za rok 2011 ve složení:
Dagmar Karasová (předseda), Karel Přibyl, Bc. Miroslav
Chumchal.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení v souladu se zákonem č. 302/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
Obec Vidče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo účetní obce.
I. Náplň práce:
• Komplexně zajišťuje fakturaci v obci (vydávání i přijímání
faktur, vedení knihy došlých faktur, jejich kontrolu
a likvidaci).
• Provádí ucelený soubor účetních operací podle zákona
o účetnictví, zpracovává čtvrtletní a roční uzávěrky, zodpovídá
za jejich včasné odesílání do CSÚIS (centrální systém účetních
informací státu) ve stanovených termínech.
• Spolupracuje na sestavení návrhu ročního rozpočtu obce a jeho
změn v průběhu roku, kontroluje čerpání výdajových položek
a plnění příjmů, každý měsíc předkládá výkaz o plnění rozpočtu
a zodpovídá za jeho odesílání do CSÚIS ve stanovených
termínech.
• Vede oddělenou evidenci o čerpání dotací a účelově vázaných
prostředků, zvláště s příspěvkem z EU
(jsou přísně
kontrolovány).
• Vede evidenci o majetku obce (přírůstky, úbytky, odpisy),
provádí přípravu inventur, zpracovává inventurní soupisy,
ověřuje soulad fyzického a účetního stavu majetku.
• Zodpovídá za vymáhání pohledávek a plnění závazků obce dle
nájemních, kupních a jiných smluv.
• Je zmocněncem pro jednání s finančním úřadem, zpracovává
daňová přiznání, zodpovídá za plnění daňových povinností
obce.

• V souladu s obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích
zajišťuje výběr poplatků ze psů a hřbitovních poplatků, vede
o nich evidenci.
• Organizuje a zajišťuje průběh finančních kontrol ze strany
nadřízených orgánů.
• Zpracovává návrhy vnitřních směrnic týkajících se finančních
operací a soc. fondu.
• Sestavuje roční výkazy pro FÚ, ČSÚ a jiné orgány státní správy,
zodpovídá za jejich včasné odesílání ve stanovených termínech.
• Sestavuje závěrečný účet obce.
• V případě nepřítomnosti pokladní obce zajišťuje pokladní
služby pro potřeby OÚ.
• V některých záležitostech zastupuje matrikářku v případě její
nepřítomnosti (ověřování)
• Vede archiv účetních dokladů a dokladů týkajících se
personálních záležitostí, vede o tom archivní knihu.
II. Místo výkonu práce
• Obec Vidče
III. Požadavky
• Uchazeč musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., ze dne 13. června 2002 o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném
znění.
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• Životopis, ve kterém se uvedou údaje o průběhu dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech, včetně pracovního
zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů,
apod.) a dovednostech týkajících se správních činností.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců). U cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaným domovským státem.
• Doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (ověřená kopie
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání)
• Doklad o splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem
(č. 451/1991 Sb., v platném znění)
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději
do úterý 6. března 2012, do 12:00 hodin na adresu:
Obecní úřad Vidče, 756 53 Vidče 96.

Další požadavky
• Vzdělání ekonomického zaměření (SŠ,VŠ)
• Znalost problematiky , příslušných zákonů a předpisů
• Spolehlivost, samostatnost, komunikativnost
• Práce na PC, řidičský průkaz sk. B
• Praxe v oblasti státní správy a samosprávy výhodou
IV. Přihláška do výběrového řízení
Přihláška zájemce o zaměstnání musí obsahovat:
• Jméno, příjmení, titul zájemce
• Datum a místo narození zájemce
• Státní příslušnost zájemce
• Místo trvalého pobytu zájemce
• Číslo obč. průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li
o cizího státního občana
• Datum a podpis zájemce
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících dokladů a příloh:

Obálku označte heslem NEOTVÍRAT-přihláška do výběrového
řízení.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Leden ve videčské škole
Děti po vánočních prázdninách přicházejí
odpočinuté a nabyté novými dojmy, ale ve škole
vánoční pohodu vystřídá náročnější školní práce.
Nesmějí lenošit, pokud chtějí ještě něco dohnat
a vylepšit si své hodnocení za 1. pololetí. Jak
dopadli, se letos školáci dozvěděli 31. ledna, kdy obdrželi výpisy
vysvědčení. Většina jich byla určitě doma pochválena, protože
122 žáků (76 %) prospělo s vyznamenáním, 37 žáků (23 %)
prospělo a neprospěl pouze 1 žák. Navíc 43 žáků bylo pochváleno
(za vynikající prospěch, za práci ve Valašence, za aktivní přístup
k vyučování, za práci pro třídní kolektiv…). Napomenuto bylo
5 žáků a žádná další výchovná opatření udělena nebyla.
Vzhledem k budoucnosti školy je pro nás důležité i to,
kolik nastoupí budoucích prvňáčků. Proto tedy paní učitelky
Slámová a Halamíková navštívily 4. 1. rodičovskou schůzku v MŠ
Střítež nad Bečvou, 11. 1. rodičovskou schůzku s psychologem
v MŠ Vidče. Ještě před zápisem byly vše ohlédnout v naší škole
děti už 11. 1. A konečně 23. 1. dorazily děti v doprovodu rodičů
k zápisu, při němž malovaly, počítaly, poznávaly barvy a zvířátka,
povídaly, zpívaly a recitovaly. Přišlo 22 dětí (16 z Vidče a 6
ze Sříteže).
Na prospěchu závisí i další směřování dětí z 8. a 9. třídy,
jejichž prospěch se uvádí na přihlášky na střední školy.
Ve Zlínském kraji navíc budou konat SCIO testy z matematiky,
českého jazyka a obecně studijních předpokladů. Své 2 přihlášky
musejí mít odevzdané na středních školách nejpozději do 15. 3.
O všem kolem přijímacího řízení byli rodiče informováni

na schůzce ve škole a obdrželi i tiskopisy přihlášek.
Výuka byla doplněna i besedami ve školní knihovně
(4., 5., 6. třída), třídním kolem recitační soutěže v 2. třídě,
projektovými týdny v hodinách angličtiny ve 3. třídě na téma My
family a v přírodovědě ve 4. třídě na téma Společenstva lesa, pole
a vody. Hodiny tělocviku pokračovaly novoročním volejbalovým
turnajem čtveřic, v němž slavilo úspěch družstvo starších žáků
Velká 6.
V lednu vládne všemu paní Zima. A tak se do království
ledu a sněhu vydaly na Pustevny děti z 1. a 2. třídy, kde si
prohlédly ledové sochy a také si samy zajezdily na bobech
a klouzácích. V týdnu od 16. do 20. ledna strávili společně šesťáci
a sedmáci čas na lyžařském kurzu v Horní Bečvě. Všech 23 žáků
pod vedením učitelů TV L. Ludvigha a P. Drdy zvládlo základy
lyžování nebo se v něm ještě zdokonalili. V závěrečných závodech
mezi hochy zvítězil Lukáš Petružela ze 6. třídy a mezi děvčaty
byla nejlepší Alena Mičkalová ze 7. třídy. Zima zavedla
do přírody 26.1. i druháky, kteří pozorovali stopy lesní zvěře,
donesli dobroty do krmelce, dívali se, jak zima mění krajinu
a tvořili také zimní stavby.
V prosinci se konaly volby do Školské rady při ZŠ Vidče.
Na nové tříleté volební období byly do ní nově za rodičovskou
veřejnost zvoleny paní K. Dobešová ze Střítěže a J. Žemlová
z Vidče. Ostatní členové v ní pracovali už v minulém období.
Ve volbách byla opětovně předsedkyní ŠR zvolena paní učitelka
Vlaďka Slámová.
J. Pečálková

POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ NA PUSTEVNÁCH
Letošní zima zatím šetřila s přídělěm sněhové nadílky.
A tak jsme si ani s dětmi ve školce zimních radovánek neužili.
Námrazu na keřích, ojínělé větve stromů jsme ještě neměli
příležitost obdivovat.
Proto jsme se v pátek - v posledním lednovém týdnu
vypravili s celou MŠ i několika rodiči na Pustevny. Počasí – jako
by bylo objednané. Modrá, azurová obloha se při výjezdu
na vrchol před námi otevřela s usměvavým sluníčkem, které
chránilo bezvětří. Na pomoc jsme si vzaly i pár maminek, které se
s námi postaraly nejen o bezpečnost dětí, ale i o dobrou náladu.
Pustevny nás rovněž přivítaly celé rozzářené, jiskřivý
sníh, stromy jako z bělostných krajek. Pravá zimní pohádka.
Našim cílem bylo podívat se na krásné sněhové, ledové sochy,
které vytvořila skupina umělců – sochařů.
Starší děti si udělaly výšlap na rozhlednu Cyrilku, odkud
měly krásný výhled na celé okolí. Výšlap byl náročný, takže první
účastníci, kteří zdolali vrchol, hned rozbalovali svačinky a teplé
čaje. S malými dětmi jsme obešli kouzelné domečky ,,Maměnku“,
,,Libušín“ pod chatu Šumnou. Smlsli jsme si na svačince

a dobrůtkách, které nám připravily maminky.

Po cestě jsme moc obdivovali práci vlekařů, práci zimní
rolby a lyžaře, jak svižně sjížděli zasněžené stráně. Děti lákala
nadýchaná sněhová peřina – a tak se v ní pořádně zaskákaly
a vydováděly.
Už se těšíme na příští rok – co nám PANÍ ZIMA
PŘEDVEDE!!!
Za MŠ zapsala: Jitka Kadlubiecová
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PODĚKOVÁNÍ
Milí rodiče, dovolte mi touto cestou vám všem poděkovat,
že jste se zapojili do našeho ekologického programu ve sběru
plastu a papíru. Tímto nám narůstá konto v naší pokladně, kdy
v letošním školním roce jsme překročili loňský rekord!
1. třída „Berušky“ nasbírala
20.509 ks
2. třída „Sluníčka“ nasbírala
20.520 ks
Celkem:
41.029 ks plastu
Zůstatek k
30. 6. 2011
1.513,13. 6. 2011
10.167,15. 12. 2011
2.908,Celkem:
14.588,-

V letošním roce i za sběr papíru není finanční částka malá:
Zůstatek k
30. 6. 2011
9/2011
9/2011
10/2011
11/2011
12/2011
Celkem:
1/2012
Celkem:

1.235,765,1.110,1.371,1.312,1.654,7.447,1.710,9.157,-

Vyhodnocení plastu 1. pololetí
1. třída Berušky
2. třída Sluníčka
1. Randusová Aneta
5.190 ks
2. Děcká Nicol
2.720 ks
3. Onderková Viktorie 1.855 ks
4. Baslová Pavlína
1.760 ks
5. Nováková Nicol
1.550 ks
6. Neradová Patricie 1.175 ks
7. Jurčová Zuzana
1.135 ks
8. Cáb David
750 ks
9. Mičkal Marek
745 ks
10. Prasličák David
740 ks
11. Mandula Jaroslav
635 ks
12. Mertovi A+E
620 ks
13. Pavlíček Jakub
520 ks
14. Lázničková Karoli
470 ks
15. Bosáková Sofie
270 ks
16. Cábová Julie
250 ks
17. Zetochová Markéta
124 ks
Celkem
20.509 ks

VŠEM MOC DĚKUJEME!

1. Fůsková Sofie 3.666 ks
2. Hajná Martina 2.822 ks
3. Žitník Dan
1.420 ks
4. Fojtíková Natálie1.400 ks
5. Urban Šimon
1.340 ks
6. Mičkal Jan
1.180 ks
7. Vaníčková Ver. 965 ks
8. Kapoun Jonáš
840 ks
9. Pavlíček Vojtěch 821 ks
10. Bury Jan
780 ks
11. Drda Radek
635 ks
12. Doležal Václav
580 ks
13. Sušňová Klára
557 ks
14. Švajdová Barbora 500 ks
15. Hutyrová Ivana
495 ks
16. Dobešová Nikola 450 ks
17. Bařinová Adéla 350 ks
18. Pavelková Linda 140 ks
19. Zetochová Ver.
125 ks
20. Ondřejová Adéla 109 ks
Celkem
20.520 ks

p. ředitelka Hana Crhová

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIDČI
VYHLAŠUJE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

STAVEBNÍ A ZEDNICKÁ ČINNOST
Základové desky
Hrubé stavby
Dřevostavby
Stavby na klíč

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SE USKUTEČNÍ

28. 3. 2012 V MŠ OD 9.00 – 15.00 HOD.
PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDLOŽÍ
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE TAKÉ RODNÝ LIST
DÍTĚTE A POTVRZENÍ LÉKAŘE O TOM, ŽE SE
DÍTĚ PODROBILO STANOVENÉMU
PRAVIDELNÉMU OČKOVÁNÍ.
ŽÁDOSTI A FORMULÁŘ K LÉKAŘI JE NUTNO SI
VYZVEDNOUT BĚHEM MĚSÍCE ÚNORA V MŠ!
ŘEDITELKA MŠ Crhová Hana

Vnitřní a vnější omítky
Sádrokarton
Zateplování budov
Kamenné obklady
Zdění komínů

Ploty, terénní úpravy
Montáž bednění
Železobetonové konstrukce
Sanace železobetonových
konstrukcí
Rekonstrukce budov
Ostatní zednické práce
Vodo-Topo
Ocelové konstrukce
Další práce dle dohody

Info na tel.: 606 848 044, 739 009 883
Email: zdenekdobes@gmail.com

Pozvánka na divadlo
Divadelní soubor Chaos uvede
v sobotu 3. 3. 2012 v sále kulturního domu v 16. hodin
francouzskou komedii Anna v ringu.

Osoby a obsazení:

ANNA - Helena Křenková
BERNARD - MUDr. Jaromír Veith
JACQUELINE - Hana Slováková
ROBERT - Jan Závorka
BRIGITTE - Aneta Porubová
Režie - Bohumila Bitalová
Nápověda - Šárka Jurčová, Jana Bařinková
Hudba - Bohumil Volek
Ozvučení - Václav Drda
Osvětlení - Radek Štefela
Stavba scény - Josef Rýdl, Milan Jurajda, Pavel Brožek

Akci organizuje Kulturní komise RO.
Předprodej vstupenek zajišťuje D. Karasová v knihovně
(středa 13:00 – 18:00, pátek 12:00 – 17:00) nebo kdykoliv doma.
Je možno volat na mobil 737 073 070 a domluvit se.
Zakoupené lístky budou jako místenky.
Cena vstupenky je 60 Kč.
Přijďte si zpříjemnit sobotu a pobavit se.
Srdečně zvou pořadatelé

Je to komedie o tom, že není šikovné přivést si domů
milence právě, když zde má váš manžel svou milenku.
Ještě, že Anna, která se snaží svou nápaditostí a humorem
zachraňovat nejen situaci, ale i manželství svých pánů.
Více informací na webových stránkách divadla
www.divadlochaos.cz.
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Vánoční příběh: Někdy vteřina změní člověku celý život ...
Na vozíku sedí čtyřiadvacetiletý mladý muž
a usmívá se na nás. Je ještě unavený po procedurách,
ale vypadá spokojeně. Postupně se vrací do života,
přestože před lety byl v komatu a v té chvíli byl
okamžik, který teď s námi prožívá, tak vzdálený. Ale
Ondra ani jeho rodina to nevzdali, i když opakovaná
léčba je finančně náročná a už není kde brát.

Jednoho dne Ondru
Heryána
kouslo
klíště.
Následky byly katastrofální.
Ondra začal být napřed
unavený, bylo i podezření
na meningokoka, pak byl
převezen do nemocnice Ostrava - Poruba. Tam už upadl
do komatu, ochrnul. „A taky mohl dýchat jen za pomoci
přístrojů, nepřijímal potravu. V nemocnici jsme byli každý
den, ačkoli nevnímal, pouštěl jsem mu jeho oblíbené
písničky, nahrávky se vzkazy spolužáků, četli jsme mu,
jako kdybych s ním normálně komunikoval“,vzpomíná jeho
otec Jaromír a pokračuje: „Těžko si někdo dovede
představit to martyrium, kluk měl třicet kilo a z důvodu
ochrnutí nemohl polykat, dostával infuze přímo do břicha,
neuseděl ani minutu, neudržel hlavu, nikdo ho
na rehabilitaci z těchto důvodů nevzal.

Tak jsme si ho vzali domů, ze zdravého kluka ani
ne třicetikilový uslintaný hekající uzlíček. Musel jsem
opustit práci, manželka táhne všechno sama. Naučili jsme

obsluhovat přístroje,tracheo,odsávačku hlenů z plic, pak
postupně začali vařit a mixovat polévky. Postupovalo to
velmi pomalu, prosili jsme kluka, aby na oběd snědl aspoň
pět malých lžiček. Nedokázal to v sobě udržet a vzápětí to
šlo ven. Věřte, že každý pokrok byl pro nás radost, jakou si
ani neumíte představit. Samozřejmě, že to musel zvládnout
i psychicky, zpočátku, když jsme ho odpojili od přístroje
a on o tom nevěděl, tak dýchal sám, ale jakmile to zjistil,
bylo zle. Musel se naučit takovou samozřejmost, jako je
sám dýchat. Zkoušeli jsme i Vojtovu metodu,kterou jsme
cvičili. Dennodenní masáže obličeje, dásní, jazyka. později
jsme se dostali do rehabilitačních lázní Košumberk, kde
nás trochu popostrčili dopředu. Opravdový zlom k lepšímu
nastal až tady v Piešťanech v Adeli. Jsme tu popáté, léčba
je drahá, ale výsledky stojí za to, když vidíte, jak vaše dítě,
které bylo tak dlouho v komatu, dva roky ležící pacient
a najednou udělá první kroky, to se nejde neubránit slzám.
A to Ondra dokázal loni v listopadu. Můžete se doma snažit
jak chcete a taky to děláme, ale tuhle péči, jaká je tady
prostě nenahradíte. Ještě, že máme doma rodinné zázemí,
kde jsme mimo jiné zřídili i malou tělocvičnu. Co byste
pro své dítě neudělali, sháníme prostředky na léčbu jak se
dá, někdy vypomohou sponzoři, různé nadace. Škola nám
pomohla, když uspořádala koncert, jehož výtěžek věnovala
na Ondrovu léčbu. Ale je neuvěřitelné, že na tuhle léčbu
v Adeli nepřispívá naše zdravotní pojišťovna. Zvláště když
tu vidíte pacienty z různých zemí,nejen EU, kde příspěvek
nebo celé zaplacení léčby jsou samozřejmostí. To není
žádná propagace, je to holá skutečnost, o které se může
přesvědčit každý. Je nabíledni, že bez této léčby by prostě
nebyl Ondra tam, kde je.

Možná se to může někomu zdát jako souboj
s větrnými mlýny. Tahle nemoc nám tak zásadně změnila
život, že jsme museli změnit úplně životní hodnoty. Tím
jsme se naučili vážit si každého dne, kdy můžeme být
spolu. Vlastně každý den se musíme probudit s myšlenkou,
že se těšíme na nový den, který společně prožijeme...
Pokud byste chtěli ulehčit Ondrovi další život,
máte možnost pomoci. I v mladém věku může potkat
každého z nás podobný osud, a pak je pomocná ruka
dvojnásob důležitá. Velká většina rodičů prodala všechno
co mohla, a žije jen pro okamžik pokroku v léčbě. Tak to je
případ i rodičů Ondry. „Sehnat peníze je o to obtížnější, že
už to není dítě, ale mladý muž, a to se prostředky zajišťují
mnohem hůře“, dodává Ondrova maminka Alena.
Zdroj: www.houser.cz, autor článku Aleš Pohořal

Číslo účtu, na které můžete přispět a pomoci Ondrovi: 232 050 621/0300
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Dětský karneval
V sobotu 11. února ožil sál kulturního domu díky
princeznám, dráčkům, beruškám, motýlkům, kovbojům, pirátům
i vojákům a různým zvířátkům, kteří zaplnili taneční parket. Tance
bylo tentokrát víc než dost. Malí klauni ze 4. třídy s klaunem
Dagim naučili ostatní šest veselých kreací. Byli to malí pořadatelé.
Namalovali
i plakáty
dětského
karnevalu.
Děkujeme
za spolupráci. Dětem se klauni líbili a rády se přidaly.
Žákyně 8. a 9. třídy pomohly obsluhovat v šatně
a rozdávály sponzorské dary ve hře Štěstí dětem.
Děkujeme všem sponzorům, bez její pomoci by děti
neměly spoustu dárečků a dobrot. Já děkuji všem, kteří pomáhají
při kulturních akcích. Svůj volný čas věnují pro vás, pro všechny,
kteří se akcí zúčastní. Bez nich by to prostě nešlo.
Zisk bude využit při akcích pro děti organizovaných
v tomto roce.
Zdeňka Holišová
O tom, které akce pro děti platíme ze zisku z dětského
karnevalu Vás informujeme ve Videčském zpravodaji. Pro přehled
Vás seznámíme se všemi akcemi z loňského roku. Do pokladny
OÚ byl předán zisk z dětského karnevalu 12 000 Kč. Z toho jsme
postupně hradili následující akce: Malování vajíček, ilustrátor
A. Dudek pro MŠ a 1. tř ZŠ, Dětský den, zájezd do Lešné – dětem
a studentům zaplaceno vstupné do ZOO a zámku, Mikulášská
nadílka pro ZŠ a MŠ.
Kulturní komise RO

Knihovna
V lednu se vždy počítají a hodnotí výsledky předchozího
roku. Také já bych Vás chtěla seznámit se statistikou za rok 2011.
Nákup knih
35 476 Kč
Předplatné periodik
11 427 Kč
Počet knih
9 422 ks
Zaregistrovaní čtenáři
167 (úbytek o 37)
Z toho děti do 15 let
55
Celkem návštěvníků
2 326
Návštěvníci využívající internet
146
Návštěvníci kulturních akcí
368
Vypůjčky celkem
10 312
Cirkulační soubory
230
Kulturní akce
47
Besedy s žáky ZŠ dělala B. Zajícová a R. Vinklerová.
V knihovně se také schází a připravuje akce Kulturní komise RO.
Pravidelně přicházejí do knihovny děti ze školní družiny
s p. učitelkou D. Třeštíkovou. Akcí pro děti je hodně, odcházejí
spokojené, slibují, že se zaregistrují jako čtenáři, ale opustí
knihovnu a přijdou zase až se třídou. 55 zaregistrovaných dětí je
velmi málo. V knihovně je taková nabídka knih a časopisů, že je
škoda, aby ležely v regálech.
Také v lednu proběhly besedy pro děti ZŠ, přišly děti
z družiny a povídali jsme si o Jiřím Trnkovi, který má sté výročí
narození. Důvodem k návštěvě knihovny je také nová, krásná
výstavka výtvarných prací dětí z mateřské školky. Moc děkuji
paní učitelce Janě Martínkové, která výstavku naaranžovala a také
dětem, které malovaly velké výkresy. Určitě to měly složité, ale
výsledek je úchvatný.
Co připravuji: měsíc březen je měsícem knihy a letos
čtenářů. Všichni, kdo se v tomto měsíci zaregistrují jako čtenáři
budou osvobozeni od poplatku na rok 2012. Také ti nezodpovědní
čtenáři, kteří mají dlouhodobě doma knihy nemusí platit poplatek
za opožděné vrácení. Všichni návštěvníci budou mít možnost
vybrat si z vyřazených knih.
V březnu bude také beseda se spisovatelkou J. Grobcovou.
Píše o historii Moravy, ale také o její diskriminaci. Přiveze sebou
také své, už vydané knížky. Další knížku má rozepsanou a určitě
nám o ní také povykládá. Termín i místo konání se včas dozvíte.
Začátkem dubna pozvala již tradičně knihovna ilustrátora
dětských knih A. Dudka s pořadem pro děti MŠ a 1. tř. ZŠ –

program je hrazen Kulturní komisí RO ze zisku z dětského
karnevalu. Dětem se jeho program vždy moc líví a aktivně se
na něm podílejí. Bývá veselo a určitě tomu tak bude i letos. Pokud
děti mají nové knížky od A. Dudka, ať si je přinesou a pan
ilustrátor jim tam napíše vtipné věnování.

Doufám, že si spoluobčané z nabízených akcí vyberou
a svou účastí podpoří snahu oživit naši knihovnu.
Knihovnice D. Karasová
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Jednodenní poznávací a turistický zájezd
CHKO Kysuce a Moravskoslezské Beskydy
dne 12. května 2012

Poznávací a turistický zájezd
na Chodsko, NP Šumava a Bavorský les
ve dnech 20. – 23. září 2012

Zájezd je zaměřen na přírodní a technické zajímavosti
Kysúc a turistiku v nejvýchodnější části Moravskoslezských
Beskyd.
Odjezd od ZŠ Vidče v 6.00 hod. směr Slovensko Rožnov p.R., Horní Bečva, Turzovka, Čadca, Stará a Nová
Bystrica, Oravská Lesná. Navštívíme Múzeum kysúckéj
dediny, projedeme se po úzkorozchodné železnici
z Vychylovky a Tanečníku. Prohlédneme si první slovenský
orloj ve Staré Bystrici a navštívíme novou rozhlednu
na Bobovci s překrásnými rozhledy. Cesta k rozhledně je buď
po žluté turistické značce ze Staré Bystrice (cca 3,5 km) nebo
po lepší polní cestě od hlavní silnice – kratší (cca 2 km).
Při cestě do Česka se zastavíme v Čadci – krátká
procházka.
Dále
na Svrčinovec,
až
dojedeme
do nejvýchodnější obce Česka s názvem Hrčava. Z Hrčavy
si uděláme krátkou túru na Trojmezí – místo, kde se stýkají
státní hranice Polska, Slovenska a Česka. Trasa tam i zpět má
necelých 5 km.
Po programu v Hrčavě odjedeme směr Třinec,
Hnojník, Frýdek Místek, Rožnov, Vidče. Návrat kolem
20. hodiny.
Program může být postaven jinak, ale vše, co je
uvedeno výše, bude absolvováno. Záleží především
na časových možnostech. Budeme se pohybovat větší část dne
na Slovensku, takže počítejte s eury alespoň na vstupné.
Veškeré nutné výdaje budou uvedeny v tištěném programu,
který obdrží účastníci nejpozději týden před odjezdem.
Cena zájezdu: Členové SPV 300,- Kč; turisté
senioři 280,- Kč; děti 200,- Kč; cizí 350,- Kč. V ceně je
doprava, parkovné, telefony, celodenní průvodce a tištěný
program zájezdu.
Přihlášky u pí V. Hajné, tel. 737537297 nebo
pí M. Švajdové, tel. 736716150 nejpozději do 15. dubna
2012 včetně platby.
Marcela Švajdová, vedoucí zájezdu

Pozvánka na malování vajíček
Dne 15. března 2012 vás všechny,
bez rozdílu věku a pohlaví, zve
paní M. Bařinová a Kulturni komise RO
do kulturního domu ve Vidči.
Proběhne předvelikonoční malování
vyfouklých vajiček. Sami si můžete
zvolit techniku malovaní vajíček:
vosková batika, vyškrabování,
voskový reliéf, děrování
V dopoledních hodinách budou zdobit
žáci základní školy. Začínají
od 8:30 hod. Budou-li mít zájem
rodiče, prarodiče, kdokoliv,
příjděte se na zručné děti podívat.

Od 14 hodin budou mít možnost i dospělí
ozdobit vyfouklé vajíčko. Podaři-li se vám nějaké
vyfouknout, vemte jej s sebou. Paní M. Bařinová
se vám bude věnovat do 17. hodiny.
Těšíme se na vaši účast, pořadatelé

V letošním roce navštívíme
prostřednictvím
čtyřdenního
poznávacího
zájezdu
Chodsko,
severozápadní část Šumavy – NP
Šumava a NP Bavorský les ve SRN.

Program:
1. den
Odjezd od ZŠ Vidče v 5.00 hod., z Rožnova Videčská
4.45 hod. směr Olomouc, Brno, dálnice D1, Humpolec, Tábor,
Písek, Strakonice, Klatovy, Domažlice – příjezd cca
12.00 hod., společná prohlídka, odjezd na okružní jízdu
Chodskem, prohlídka a procházka významných míst v obcích
Újezd, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Výhledy,
Chodov, Trhanov. Dále Česká Kubice, Všeruby – začátek
NP Šumava a CHKO Český les; Nýrsko, kolem vodní nádrže
Nýrsko, Zelená Lhota, Hojsova Stráž – zastávka, Železná
Ruda, Bayerisch Eisenstein – penzion Sluneční dvůr –
ubytování, večeře, nocleh.

2. den
Snídaně v 7.00 hod., odjezd v 7.30 hod. směr Špičák – sedlo,
odtud na turistickou trasu k Černému a Čertovu jezeru
a zpět na Špičák k dolní stanici lanovky na Pancíř, cca
9 km. Lanovkou na Hofmanky, dále Pancíř - rozhledna,
občerstvení, zpět na Špičák. Dále do SRN do oblasti Velkého
Javoru. Lanovkou na Velký Javor, procházka, zpět
na parkoviště, pokračování cesty k Velkému Javorskému
jezeru – podvečerní procházka u jezera, návrat na ubytování,
večeře, nocleh.

3. den
Snídaně v 7.00 hod., odjezd v 7.30 hod. směr Povydří. Pěší
túra Čeňkova pila – Antýgl podél Vydry cca 7,5 km.
Nechodci
autobusem přes Srní na Antýgl. Dále směr
Modrava kolem Vchynickotetovského kanálu. Na Modravě
se zdržíme do 15.00 hod. a pojedeme na Kvildu – procházka,
pokračování směr Horská Kvilda se zastávkou na Jezerní
slati. Projdeme se po stezce cca 30 minut. Cesta bude
pokračovat přes Srní, Prášily, Skelnou, Železnou Rudu,
do Bayerisch Eisenstein – Sluneční dvůr, večeře, nocleh.

4. den
Snídaně v 7.30 hod., nakládání, odjezd v 8.00 hod. směr
Zwiesel, Spiegelau, Neuschönau – příjezd cca v 9.00 hod.
V NP Bavorský les návštěva NS v korunách stromů –
procházka je 1,3 km dlouhá a trvá zhruba hodinu. Poté odjezd
směr Grafenau, Hohenau, Freyung, Strážný – hraniční
přechod do ČR. Dále Vimperk, České Budějovice, Tábor,
Humpolec, D1, Brno, Olomouc, Vidče. Po cestě zastávka
na oběd nebo občerstvení. Návrat do Vidče kolem 21. hodiny.
Cena zájezdu je 2 700,- Kč
Co je v ceně: Doprava, parkovné, telefony a poštovné,
3x ubytování, 3x polopenze v penzionu Sluneční dvůr
na německé straně Železné Rudy – Bayerisch Eisenstein, ale
platí se českými korunami, dále celodenní čtyřdenní průvodce
a malý informační bulletin.
Přihlášky na zájezd do 15. března 2012 u pí M. Švajdové
osobně nebo na tel. 736 716 150. Záloha na ubytování
a polopenzi musí být zaplacena do 15. dubna, čili
do 10. dubna zaplatí účastníci 1 700,- Kč zálohu na zájezd.
Zbytek ceny, 1 000,- Kč, je splatný do 10. června. Při
doplatku zájezdu obdrží účastníci zájezdu informační
bulletin s připraveným podrobným programem.
Marcela Švajdová, vedoucí zájezdu
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VD PORTÁŠ nabízí bukové a jasanové palivové dříví
Druh palivového odpadu

Cena za m.j.

1

odpad ze zkracovací pily, fošny tl. 48 mm v různých délkách do 35 cm

800 Kč/ prms

2

odřezky z hranolků v různých délkách do 35 cm, suché do 20% vlhkosti

500 Kč/ prms

3

boční odřezky o délce 0,8 - 1,5 m, tl. 45 mm, šířky 1 - 8 cm

500 Kč/ prm

4

středové odřezky bez kůry o délce 1m uložené na paletě

1200 Kč/ m3

5

odkorky nakrácené na 1 m a uložené na paletě

600Kč/ prm

6

odkorky z katru v délce 3 - 6 m

400 Kč/ prm

Ceny paliva jsou konečné (zahrnují DPH 14%).

Kontakt pro informace
a objednávky:
Portáš, v.d. Valašská Bystřice
Valašská Bystřice 365
756 27 Valašská Bystřice
Tel.: 571 646 410
kontaktní osoba: paní Holčáková
E-mail: portas@portas-vd.cz
Ve Valašské Bystřici: 1. února 2012

2. Doprava (ceny vč. DPH 20%):

1. Způsob měření:

a. nabídka naší dopravy
a. položky 1 a 2 jsou volně sypané na korbě
- nakládka a vykládka: 120,- Kč; počítá se 1/4 hodiny nakládka a 1/4 hodiny
nákladních aut: AVIE - 5,5 prm, LIAZ - 9 prm
vykládka (60,- Kč za 1/4 hodiny)
b. položka 3 se změří před naložením v klecích
- cena dopravy AVIE: 22,- Kč/ km
c. položka 4 má 1 m3 a již se neměří
- cena dopravy LIAZ: 33,- Kč/ km
d. položka 5 má 1 prm a již se neměří
b. vlastní doprava - nakládka 60,- Kč za 1/4hodiny
e. položka 6 se změří před naložením
3. Vysvětlivky jednotek:
ve staženém stavu
1 prm = 1 prostorový metr rovnaný (odpad vyrovnaný do krychle 1x1x1 metr)
1 prms = 1 prostorový metr sypaný (odpad nasypaný do krychle 1x1x1 metr)

Sport

Fotbalové jaro 2012 ve Vidči začne 31. března
Vážení fotbaloví přátelé, přestože ještě více jak měsíc musíme počkat do začátku jarních mistrovských utkání ve Vidči, už
nyní Vám s předstihem přináším jarní rozlosování, které se podařilo alespoň v omezené míře sestavit již nyní. Uzávěrka tohoto čísla
zpravodaje byla 10. 2. 2012, a právě až v těchto dnech probíhal jarní aktiv oddílů hrajících krajské soutěže, tedy v našem případě muži
„A“. Od tohoto aktivu, který se konal v Otrokovicích, se pak odvíjejí všechny ostatní okresní soutěže.
Proto berte níže uveřejněné rozlosování jen jako předběžné s tím, že v případě mužů „A“ již k mnoha změnám nedojde,
ovšem v případě mládežnických družstev vychází fotbalový svaz týmům vstříc také těsně před startem soutěží a provádí případné změny
a přesuny zápasů. Za měsíc, v březnovém čísle zpravodaje, otisknu rozlosování znovu se všemi dostupnými změnami a aktuálními údaji.
MISTROVSKÉ SOUTĚŽE TJ Vidče - JARO 2012 - !!! PŘEDBĚŽNÝ !!! LOS
*******************************************************************************
DATUM
31.3.-1.4.
7.4.-8.4.
15.4.

MUŽI "A"
V - Lukov

5.5.-6.5.
13.5.

V - Hutisko

Ne-13:00

So-15:30 V - Juřinka "B"

Ne-10:00 Zašová - V

Ne-10:00

Ne-16:00 Branky - V

Ne-16:00 V - Vigantice

Ne-13:00

So-16:00 V - Bynina

Ne-10:00

Zubří - V

Ne-16:00 Hutisko "B" - V

U

volno
Val. Bystřice - V Ne-13:30 14.kolo

V - Juřinka

So-16:30 V - Krhová "B"

Ne-10:00 V - Zubří

Pod. Lhota - V

Ne-16:30 Vel. Lhota - V

Ne-15:00 Krhová - V

So-16:30 V - Loučka

Ne-10:00 V – Poličná "B"

26.5.-27.5. Vlachovice - V
9.6.-10.6.

So-15:30

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

V - Brumov "B"

19.5.-20.5. V - Štítná n.Vl.
2.6.-3.6.

MLADŠÍ ŽÁCI

Dol .Bečva - V

21.4.-22.4. V- Vizovice
29.4.

MUŽI "B"

V - Hovězí

Ne-13:00 8.kolo
U

9.kolo

Ne-13:00 10.kolo

U
U
U
U

So-16:30 Jasenice - V

Ne-16:30 Loučka - V

Ne-13:30 12.kolo

U

So-16:30 V - Mikulůvka

Ne-10:00 V-Hrachovec

Ne-13:00 13.kolo

U

Ne-16:30 Růžďka - V
So-16:30 Kelč - V
U
11.kolo
U
U = bude upřesněno
Ne-10:15 V - Kladeruby
Ne-10:00
U = bude upřesněno
© 11.2.2012 Petr Liška
tjvidce@seznam.cz
NT - Ut 1.5. 17:00
NT - Ut 1.5. 16:30
NT - Ut 1.5. 16:30
NT - Ut 1.5. 16:30
+ Ut 8.5. 17:00.
+ Ut 8.5. 17:00
+ Ut 8.5. 17:00
+ Ut 8.5. 17:00
fotbalová skříňka v centru obce, Videčský zpravodaj 1x/měsíc; www.vidce.cz - odkaz sport -> fotbal;
pondělní VALAŠSKÝ DENÍK ; Facebook - TJ Vidče
Rozlosování jsem se rozhodnul uveřejnit už nyní, i když je zatím předběžné, protože je o něj z řad veřejnosti ve Vidči
už nyní v této době veliký zájem.
V sezoně 2011/2012 zastupují Vidče čtyři družstva:
1. Muži „A“ – Středomoravská 1.A třída, skupina A (řídí Krajský fotbalový svaz Zlín)
2. Muži „B“ – IV. třída Okresního přeboru mužů, skupina B (řídí okresní fotbalový svaz Vsetín)
3. Mladší žáci – Okresní přebor mladších žáků, skupina B (řídí okresní fotbalový svaz Vsetín)
4. Mladší přípravka – Okresní přebor mladší přípravky, skupina B (řídí okresní fotbalový svaz Vsetín)
Mgr. Petr Liška
17.6.

Hutisko - V

Slavičín "B" - V

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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