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Aktuální informace obecního úřadu
- Realizuje se projekt „Oprava sociálních zařízení v MŠ“, práce
probíhají podle schváleného harmonogramu, ukončeny budou v druhé
polovině měsíce srpna tak, aby nebyl našim dětem narušen začátek
nového šk. roku. Na tento projekt jsme získali finanční dotaci
ze Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy
venkova PF02-12 ve výši 40% celkových nákladů.
- Probíhá zpracování nového územního plánu obce Vidče, v současné
době jsou s pořizovatelem změny ÚP projednávány a upřesňovány
jednotlivé lokality pro jejich budoucí využití. Na nový územní plán
obce jsme rovněž požádali v rámci Podprogramu na podporu
obnovy venkova Zlínský kraj o finanční výpomoc a naše žádost
uspěla. Získali jsme příslib dotace ve výši 245 tis. Kč.

- Kanalizace obce – zbývá vybudovat posledních cca 750 m kanalizačních stok (z celkových 17,8 km), které se teď
složitě budují většinou v zahradách rodinných domů. Pokračuje stavba kanalizačních odbočení pro domovní přípojky,
těch chybí ještě asi 50. V nejbližších dnech začnou od dolního konce obce opravy bočních cest, tam kde stavba
probíhala. Stavbu chce zhotovitelská firma dokončit namísto smluvně závazného termínu 8. listopadu, už v měsíci
září. Snad nám to příroda a živly nepokazí. Teprve po následné kolaudaci celé stavby, se budeme moci pomocí
domovních přípojek na kanalizaci připojit. Termín začátku možnosti připojení vám včas oznámíme. Obec Střítež
nad Bečvou má již stavbu zkolaudovanou. Je ale potřeba sdělit, že ve Stříteži začala stavba 8. listopadu 2010, u nás až
v březnu 2011.
- Připravené stavební práce a opravy obecního majetku (vstup do OÚ, hasičská zbrojnice, komunikace v Hájích, další) jsou
plánovány na konec léta a na podzim.

Další zprávy
- V průběhu měsíce září letošního roku plánuje společnost Telefónica Czech Republic, a. s. zrušení nevyužívaného VTA (telefonní
budka) v lokalitě: Vidče 427, (u Pošty), a to z důvodu poklesu zájmu o využívání veřejných telefonních automatů. Dostupnost
služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane zachována.
- Ředitelství silnic Zlínského kraje zahájilo práce na opravách prvních dvou mostů na dolním konci obce směrem

od Stříteže. Je to výborná zpráva, ale opravami je opět částečně ztížen průjezd obcí v daném místě, na mostcích je
sundáno staré zábradlí, dávejte prosím pozor při projíždění.
- Opravy povodňových škod našeho potoka nejsou ještě hotovy, budou ukončeny koncem měsíce října.
A na závěr - znovu žádáme občany, aby odpad, který chtějí
uložit do kontejnerů u obecního úřadu, přiváželi
pouze v pracovní dny. Zase jsme museli po víkendu
uklízet potrhané pytle plné různého odpadu vyhozené před
plotem. A zároveň žádáme, aby nikdo nevyhazoval

odpad (včetně nebezpečného), kde se mu zachce.
Poslední případ – do ornice, kterou máme už jen
v omezeném množství a teď nutně potřebujeme na vyrovnání
terénů v zahradách, nám někdo zcela chladnokrevně vyvezl
plechové obaly od sprejů na konzervaci podvozku aut.
A rovněž nám někdo na stejném místě zavezl ornici hlínou
plnou kořenů, zbytků z demolice a jiného odpadu. Tak
nevíme, jestli to už opravdu není schválnost nebo jen drzost?
Všem, kteří nám pomáháte, děkujeme.

Pěkný zbytek léta vám přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 14/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného 28. 6. 2012
166/2012 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 14. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení p. Jaroslav Janda, paní Marie Jurčová, ověřovatele
zápisu Ing. Karla Malíka, p. Jaroslava Vaculína. Zapisovatelkou
byla určena Eva Kramolišová.
167/2012 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 školských
organizací ve šk. roce 2011/2012.
168/2012 ZO Vidče bere na vědomí předloženou důvodovou
zprávu k založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s.
169/2012
a) ZO Vidče rozhodlo o založení akciové společnosti Valašská
vodohospodářská a.s. bez veřejné nabídky akcií s tím, že obec
jako zakladatel při založení upíše počet akcií uvedený
v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní
kurs jedné upisované akcie 246,- Kč, přičemž nepeněžitým
vkladem dudou akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín
a.s., oceněné na 246,- Kč za jeden kus akcie znalcem jmenovaným
usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je
přílohou důvodové zprávy.
b) ZO schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové
společnosti Valašská vodohospodářská a.s., v předloženém znění
včetně navrhovaných zástupců do orgánů akciové společnosti dle
přílohy 1, přičemž založení společnosti, nepeněžitý vklad obce,
zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje
i pro případ, že by společnost byla zakládána pouze některými
zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky,
že společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou
v zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady – akcie
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.- alespoň ve výši
200 000 000,- Kč s tím, že zbývající část akcií při nezměněném
základním kapitálu bude upsána dobrovolným svazkem obcí
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splacena vkladem
peněžitým.
c) ZO souhlasí s nepeněžitým vkladem do společnosti Valašská
vodohospodářská a.s., jak je popsán v zakladatelské smlouvě.
170/2012 ZO Vidče zmocňuje starostku Mgr. Štěpánku
Mikulenkovou k provedení všech úkonů k založení společnosti
Valašská vodohospodářská a.s., zejména k podpisu příslušných
notářských zápisů a souvisejících listin a dále ke všem úkonům ke
splacení vkladu, přičemž starostka je oprávněna zmocnit případně
další osobu ve stejném rozsahu.
ZO Vidče ukládá zajistit realizaci bodů a) až c) uvedených
v bodě 169/2012 tohoto usnesení , v předpokládaném společně
ujednaném
termínu
založení
společnosti
Valašská
vodohospodářská a.s. dne 10. 7. 2012.

171/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 13/2012 z řádného zasedání ZO konaného dne 19. 4. 2012
přednesenou starostkou obce.
172/2012 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 13. – 14. řádným zasedáním zastupitelstva obce.
173/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. -5. měsíc roku 2012 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 5. 2012.
174/2012 ZO Vidče v souladu s § 84 odst.2, písm.b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
změnu č. 2 rozpočtu obce za rok 2012 dle přílohy.
175/2012 ZO Vidče schvaluje prodej pozemku p. č. 703/2 (orná
půda) za dohodnutou cenu 40 Kč/1 m2 a pověřuje radu obce
projednat do příštího zasedání s žadateli průběh vlastnické hranice
uvedeného pozemku a starostku obce připravit kupní smlouvu.
176/2012 ZO Vidče schvaluje prodej pozemku p. č. 751 (trv.
trav. porost) za dohodnutou cenu 40 Kč/1 m 2 a pověřuje radu obce
projednat do příštího zasedání s žadateli průběh vlastnické hranice
uvedeného pozemku a starostku obce připravit kupní smlouvu.
177/2012 ZO Vidče schvaluje směnnou smlouvu uzavřenou mezi
obcí Vidče a vlastníkem pozemku p. č. 220 v k.ú. Vidče,
na základě které obec Vidče směňuje pozemek v majetku obce
p. č. 2771/24 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 30m 2
za pozemek p. č. 220/2 (zahrada) o výměře 109 m 2. Pozemek
p. č. 220/2 vznikl dělením pozemku p. č. 220 a pozemek
p. č. 2771/24 dělením pozemku 2771/8, oba geometrickým
plánem č. 1180-32/2012 ze dne 18. 6. 2012. ZO pověřuje starostku
obce smlouvu podepsat.
178/2012 ZO Vidče schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi
obcí Vidče a vlastníky pozemku p. č. 2808/1 a p. č. 2808/3 (oba
ost. plocha, ost. komunikace), na základě které vlastníci darují
obci pozemky p. č. 2808/1 a p. č. 2808/3 (ost. plocha, ost.
komunikace) a obec uvedené pozemky přijímá do svého
vlastnictví. ZO pověřuje starostku obce darovací smlouvu
podepsat.
179/2012 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informace
o postupu prací na stavbě Kanalizace obce Vidče - stavbě
kanalizačních stok a kanalizačních odbočení.
180/2012 ZO Vidče dle § 84 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů deleguje starostku
obce Vidče jako zástupce obce na jednání mimořádné valné
hromady VaK a. s. Vsetín konané dne 10. 7. 2012. Jako
náhradníka deleguje místostarostku obce.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 25/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 24. 7. 2012
231/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
232/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 24 ze schůze rady dne 12. 6. 2012. Úkoly byly
splněny.
233/12 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
ze ZK na zpracování územního plánu a pověřuje starostku obce
smlouvu podepsat.
234/12 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo s firmou
Cobbler s.r.o. Zašová na opravu části cesty v lokalitě Háje
a pověřuje starostku obce Smlouvu podepsat.
235/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o pokračování
prací na stavbě odkanalizování obce. V současné době zbývá
dokončit cca 2 km hlavního kanalizačního řadu. Stavba musí být
dokončena nejpozději do 8. 11. 2012.
236/12 Rada obce Vidče projednala žádost občanů o vybudování

příkopy nad jejich domy a doporučila v této záležitosti vzájemnou
dohodu mezi vlastníky pozemků.
237/12 Rada obce Vidče schvaluje žádost ředitelky MŠ
o zařazení účelového daru z Nadace OKD Ostrava na projekt
Učení a zábava, to je naše zahrada do rozpočtu MŠ.
238/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádosti
na vybudování vodovodních přípojek vč. dohody o právu stavby
na pozemku obce a pověřuje starostku obce dohody (smlouvy)
podepsat.
239/12 Rada obce Vidče projednala a schválila stavební práce:
- Oprava hasičské zbrojnice.
- Oprava vchodu do obecního úřadu.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce
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Milena Dudová
místostarostka obce

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BESKYDY
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel: 571/654293, fax: 571/657407, e-mail: beskydy@nature.cz
mobil: 607 837 854, 724 804 161

Zákon č. 115/2000 Sb, pojednává o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů (bobr,
los, kormorán, vydra, rys, vlk, medvěd) ve změně zákona č. 476/2001, č. 320/2002 Sb., č. 130/2006 Sb. a č. 227/2009 Sb.
Pro potřeby tohoto zákona se poněkud odlišně definuje pojem „škoda“, neboť se liší od „klasického“ pojmu škoda, který používá
občanské právo hmotné. Zde nahrazuje škodu stát, který ji nezavinil ani nebyla způsobena jeho provozní činností. Důvodem je, že stát
vybrané živočichy chrání. Též rozsah náhrady škody je odlišný od rozsahu stanoveného v §442 občanského zákoníku.
Dle tohoto zákona se nahrazuje škoda způsobena vybraným živočichem na
a) životě nebo zdraví fyzické osoby,
b) vymezených domestikovaných zvířatech (skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci
a kožešinová zvířata),
c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat (např. slovenský čuvač, německý ovčák, kavkazský ovčák, kuvazs,
pyrenejský pastevecký pes),
d) rybách (ryby chované k hospodářským účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo
pstružích farmách),
e) včelstvech a včelařském zařízení,
f) nesklizených polních plodinách, nebo
g) lesních porostech,
h) uzavřených objektech nebo
i) movitých věcech v uzavřených objektech,
za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
Náhradu škod u domestikovaných zvířat lze poskytnout jen při splnění určitých podmínek:
• Skot, kůň, osel a jejich kříženec, ovce, koza nebo prase byli v době vzniku škody umístěni v uzavřeném objektu nebo
elektrickém ohradníku nebo při jejich umístění v době vzniku škody mimo uzavřený objekt nebo el. ohradník byli
pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa,
• hrabavá drůbež a vodní drůbež byla umístěna v době vzniku škody v uzavřeném objektu,
• králíci a kožešinová zvířata byli umístěni v době vzniku škody v uzavřeném objektu.
Náhradu škod na rybách lze poskytnout jen při splnění těchto podmínek:
• škoda byla způsobena kormoránem velkým nebo
• škoda byla způsobena vydrou říční, pokud se v době a na místě vzniku škody prokazatelně zdržovala.
Náhrada škody na polních plodinách se dle §6 odst. 3 tohoto zákona neposkytne, pokud nebyly sklizeny v agrotechnických lhůtách
obvyklých pro dané území.
Dle § 6 odst. 4 lze poskytnout náhradu škody na uzavřených objektech a to i v případech, že škoda nebyla způsobena přímo
vybraným zvláště chráněným živočichem, ale způsobila ji vymezená domestikovaná zvířata v důsledku napadení zvláště chráněným
živočichem.
V oblasti Beskyd se většinou jedná o škody způsobené chráněnými šelmami na hospodářských zvířatech (nejčastěji vlky
na ovcích ponechaných v noci venku bez dozoru).
Podle zákona musí poškozený ohlásit vzniklou škodu do 48 hodin Správě CHKO Beskydy (došlo-li ke škodě na území CHKO
Beskydy) nebo příslušnému městskému úřadu (došlo-li ke škodě mimo území CHKOB). Místně příslušný orgán ochrany přírody
provede šetření k určení původce škody a vystaví protokol, který zašle příslušnému krajskému úřadu jako podklad pro vyhodnocení
této události. Poškozený zašle krajskému úřadu písemnou žádost o náhradu škody, k níž přiloží posudek veterináře (porvrzení škody
na hospodářských zvířatech), doklad o vlastnickém vztahu k hospodářským zvířatům (je možné i čestné prohlášení), doklady o výši
úhrady za veterinární vyšetření, za léky pro zraněná zvířata, za odvoz do kafilerie.
V Rožnově pod Radhoštěm dne 9. 7. 2012

Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy
Valašské ZOD, družstvo
756 51 Zašová 622

OZNÁMENÍ
Valašské ZOD, družstvo bude na základě hospodářského výsledku roku 2011 v letošním roce vyplácet dividendy všem členům družstva.
Tyto se budou vyplácet ve stejném termínu jako nájemné za zemědělské pozemky (tj. říjen – listopad 2012).
Dále bychom chtěli informovat všechny vlastníky zemědělských pozemků, že družstvo má nadále velký zájem o pronájem
zemědělských pozemků zejména proto, že podnik v minulosti věnoval velké investice do chovu mléčných krav (stáje, dojírna,
technologie). Zájem o pronájem pozemků bude pokračovat i při změně dotační politiky (plánované od 1. 1. 2014), protože pozemky
budeme dále využívat k výrobě krmiva.
Případným

zájemcům o prodej zemědělské půdy připomínáme trvalý zájem družstva o odkoupení zemědělských pozemků.
vedení Valašského ZOD, družstva

IČO: 47151641
Farma Zašová-Luhy: T 571 634821, F+T 571 634754
DIČ: CZ47151641
Farma Střítež:
T 571 634234
KB Valašské Meziříčí, č.ú. 30812851/0100
E-mail: vzod.zasova@tiscali.cz
Firma je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl Dr, vložka 186
ID datové schránky: wb79ngy
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Krátké ohlédnutí za polovinou roku
Za uplynulé pololetí se videčtí turisté setkali 26x,
našlapali 230 km při průměrné účasti 10 osob.
Nejsou v tom jen pravidelné úterky, ale též 3 sobotní
akce – společný zájezd na Kysuce a Hrčavu, 7. Pochod kolem
Vidče, účast na otvírání nového přístřešku pro turisty
na Tanečnici, na pozvání KČT Val. Bystřice. Někteří členové ještě
zdolávali hory v okolí Liptovského Jána. Takže, ne vždy příznivé
počasí, naše aktivity příliš neomezilo.
Mezi zdařilé túry patřil výšlap na oblíbený Santov, trasa
z Vigantic na D. Bečvu a opět přes Bečvu k Jurkovičově
rozhledně na Karlově kopci. Všem se líbila prohlídka N. Jičína
s průvodcem, návštěva Muzea klobouků a následující túra
do rodiště Fr. Palackého do Hodslavic. 22 turistů si užívalo
tradiční svatodušní smažení a opékání v Jedlovině. Po delší době
byl Troják nástupním místem na vrcholovou túru po Hostýnských
vrších a kolem Rusavy s nejvyšším bodem Pardus, kde se rozevřel
výhled široko do kraje.
Poslední červnová túra z Mikulůvky přes Oznici
do Jarcové nám připravila nejen daleké výhledy po tomto koutu
Valašska. Na malebných pasekách se totiž žije. Staré domy
většinou opravené, hodně postavených nově a stále se všude staví
malé i velké usedlosti. Na trase nás čekalo plno nevšedních
překvapení. Např. u nového odpočívadla (postavily Lesy ČR
na mnoha místech) Lesní bar! V protékajícím potůčku 2 bedny
s alko i nealko nápoji, na stromě ceník, pokladnička a dokonce

i azalka. V odpočívadle vše potřebné –
otvírák, krabička na víčka, popelník,
mapa a zápisníček pro zákazníky.
Vedle ohniště s připraveným dřevem,
tyčemi na opékání, bedna na prázdné
láhve a odpad. Nachodili jsme tisíce
km, ale takové pohlazení na duši
nezažili. Jen ať dlouho slouží a má následovníky!
Kolem vrcholové túry do Jarcové zrekonstruovala obec
Oznice partyzánský bunkr, postavila pomník zemřelému
partyzánovi z obce a dále po trase obelisk na počest T. G.
Masaryka, který v místech odpočíval v roce 1905 při svém pobytu
v Jarcové.
I konec túry byl výjimečný. Původní majitelka Češkova
mlýna ochotně přijala neohlášené návštěvníky, samozřejmě k naší
velké radosti. Jedná se totiž o nejstarší obyvatelku Moravy 107
letou paní Vlastu Češkovou. Uvítala nás ne babička, ale upravená
a načesaná šedovlasá dáma. Téměř bez vrásků, slyšící, pohyblivá
a s dobrou pamětí. Vidí bez brýlí. Ve 105 letech ji totiž operoval
zlínský lékař MUDr. P. Stodůlka. Názor nás všech? Vypadá
na věk kolem 80 let. A její recept na dlouhověkost? Střídmě žít
a hodně se pohybovat! Aspoň o ten pohyb se každé úterý snažíme
a zveme mezi nás i ostatní.
V. Hajná

Jednodenní poznávací zájezd na Přerovsko dne 20. října 2012
Zájezd je zaměřen na poznání historických, technických
i současných zajímavostí Přerovska. Navštívíme Brodek
u Přerova – exkurze ve světoznámé zvonařské dílně
Dytrychových, prohlídka Brodku se zvonkohrou. Dále
Předmostí u Přerova – známé naleziště lovců mamutů. Poté se
přesuneme do města Přerov, kde si prohlédneme historickou
i novou tvář města. Z Přerova odjedeme na Helfštýn –
prohlídka hradu. Po prohlídce hradu navštívíme město Lipník
nad Bečvou – prohlídka historického centra města.
Po prohlídce města ukončíme zájezd společným posezením
v pivovaru.
Časově je zájezd řazen takto: Brodek 8.00 až 10.00 hod.
Předmostí do 12.00 hod.

Přerov do 14.00 hod.
Helfštýn do 16.00 hod.
Lipník do 18.00 hod. + posezení do 19 hod.
Příjezd do Vidče cca ve 20.00 hod.
Cena zájezdu:
Turisté 280,- Kč; děti 200,-; členové SPV 300,-; cizí 350,- Kč.
Cena zahrnuje dopravu, cenu exkurze ve zvonařské dílně
(55,- Kč/os.), cenu zvonkohry pro skupinu, parkovné, poštu
a telefony. Zdarma je celodenní průvodce zájezdem a letáček
s podrobným programem zájezdu, který obdrží účastníci
nejpozději týden před odjezdem. Zájemci se mohou hlásit u pí
V. Hajné, tel. 737537297 nebo M. Švajdové, tel. 736716150
do 30. září 2012 včetně platby.
Vedoucí zájezdu Marcela Švajdová

Zprávičky z Mateřské školičky
Vážení rodiče a milí spoluobčané!
Dovolte mi touto cestou, abych Vám pár větami
zhodnotila školní rok 2011/2012, co se v MŠ událo, jakých akcí
jsme se zúčastnili a co připravujeme do dalších let.
Během školního roku nastoupilo do MŠ 52 dětí,
do školy odchází 14 dětí a přijato bylo na šk. Rok 2012/2013
14 dětí.
Z našich nejzajímavějších akcí, které připravujeme již
od podzimu – je drakiáda ve spolupráci s kulturní komisí, výroba
podzimníčků – s rodiči, uspávání broučků v MŠ, no a jak broučci
usnou, pomalu a jistě nám začíná zima! Jako první přichází
Mikuláš a v loňském roce se nám vydařilo valašské pásmo
,,Půjdem spolu do Betléma“ ve spolupráci s valašským souborem
Radhošť, na kterém se předvedly jak děti ze souboru Radhošť, tak
se předvedly i naše děti z MŠ. Děkujeme všem, kteří se do této
větší akce zapojili a kteří podpořili tuto akci, jak finančně, tak
svojí prací a píli, neboť příprava a průběh nebyl jednoduchý, ale
výsledek a zážitek byl překvapivý. A to už klepaly za dveřmi
VÁNOCE, kde Ježíšek byl velmi štědrý a bohatý!
Abychom zdárně přečkali zimu, tak s dětmi
navštěvujeme saunování, kterého si děti moc užívají. S každým
rokem přibývá nadšenců, kteří mají největší zážitek z ochlazování
studenou vodou, ale i ze svačinek a pamlsků, které připraví rodiče.
V lednu jsme se vydali shlédnout ZIMU V PLNÉ SVÉ

KRÁSE – uskutečnili jsme výlet na Radhošť, kde
děti shlédly krásné díla výtvarných umělců.
Karnevalové veselí nám letos zpříjemnilo
divadlo Maringotka. Děti si to užily s velkou
radostí, soutěživostí, zpěvem a smíchem.
A přišlo – jaro! Samozřejmě první se
musela vynést Mařena, aby to jaro přišlo!
Obě třídy nachystaly krásné Moreny,
které za zpěvu v průvodu šly upálit do místního
potoka!
Jaro otevřely i děvčata ze 2. třídy, které se zúčastnily
přehlídky MŠ ,,Mateřinka“ ve Valašském Meziříčí s tanečním
pásmem ,,Duhová víla“, kde ukázaly jak se ladně cvičí s duhovou
stuhou.
S tímto programem jsme vystoupili i v Rožnově p/R
v Janíkově stodole pořádané SVČ,,Děti zpívají a tančí“.
Příchodem jara u nás v MŠ začíná i pracovní nálada a to
hlavně při úpravě naší zahrady, kde děti vedeme k lásce a ochraně
přírody. Na tom všem se podílí nejen naše děti a zaměstnanci, ale
i rodiče, kteří přispěli velkou snahou ke zlepšení pěkného
prostředí naší MŠ. V dubnu jsme vysadili vrbové větvičky
na vyvýšený kopec a budeme sledovat, jak se větvičky budou
zvětšovat. Až nastane pravý čas, větvičky spojíme a doufáme, že
nám vytvoří krásný přírodní tunel.
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S dětmi jsme se vydali i na výlet do Val. Meziříčí
do zámku Kinských, kde byl pro děti připraven výchovný program
ke Dni Země, kde se děti zúčastnily různých soutěží, kvízu, plnění
úkolu z oblasti přírody. Navštěvujeme i Valašské Muzeum
V R. p/R., které rovněž má celoroční výchovné programy.
V letošním roce jsme navštívili pořad ,,Velikonoce na Valašsku“,
kde děti shlédly malování velikonočních vajíček a samy si je
mohly malovat.
Ke Dni matek jsme připravily pro maminky a babičky
malou besídku a nakonec měli všichni přítomní překvapení,
museli se přemístit na naši zahradu a tam na ně čekala
p. Křupalová z chovné stanice Hošťálkové, která se stará
o poraněné ptáky a zvířata.
Všem přítomným se akce líbila, neboť vidět určité druhy
dravců, mývala a lišky, to se jen tak nikomu nepoštěstí. A ještě
větší zážitek byl z focení s těmito ptáky!
V tomto měsíci jsme začali kurz plavání V Rožnově p/R.
Je úžasné pozorovat děti, jak se v této disciplíně zdokonalují
a nejkrásnější na tom je, kdy ty bojácné děti na závěr tohoto kurzu
se nebojí, potopí si celý obličej, hlavu a získávají odvahu a radost
z tohoto sportu!
Je to velmi dobrá příprava na 1. třídu i do dalších let,
protože děti mají už osvojené návyky a hlavně se nebojí vody.
No a ti ostatní,,draci“, ti už si budou osvojovat další a náročnější
styly plavání.
Z dalších akci jsou - slet čarodějnic, který ráno začíná
v MŠ a končí na fotbalovém hřišti s rodiči!
K MDD – jsme dětem opět připravily výlet do hájenky
Semetín, kde jsou děti celý den v přírodě a je moc hezky o ně
postarané – plní úkoly o přírodě, hrají hry, prohlubují si
dovednosti na lanové dráze a na závěr mají jako odměnu výborný
oběd v místní Hájence.
Letošní MDD – 1. června si děti užily na akci
,,Pohádkový les“, který připravila kulturní komise i za účasti
některých pg zaměstnanců MŠ, za kterou jim moc děkuji.
V polovině června nás vždy čeká škola v přírodě týdenní pobyt na Hlaváčkách bez rodičů. Letos jsme měli téma
,,Námořníci v pruhovaném tričku…“, kde se na nás voda jen
hrnula!
Počasí moc nepřálo, ale nám to vůbec nevadilo, protože
bychom nemohli plout do místních zákoutí!
Pláštěnky, holínky jsme měli připravené, takže nám nic
nebránilo vyjít ven i za deštivého počasí! Ve středu nás přijeli
navštívit rodiče, ale bohužel ani v tento den nám nepřálo počasí,
tak Hasiči, Policajti z R.p/R byli odvoláni i sám pán kovboj
Dušan. Ale na náladě nám to nic nezměnilo, naopak – plavali jsme
v jídelně mezi samými dobrotkami, které dovezli rodiče.
A co dál???
Závěr roku! Na jednu stranu pro pg sbor - hurá
prázdniny, dovolená, ale věřte, že při rozloučení s předškoláky
ukápne spousta slziček, nejen rodičům, ale i zaměstnancům MŠ,

protože my je vidíme, když tam příjdou jako3 –letí, ne všichni se
stejně adaptují na školní prostředí a najednou 3 roky uběhnou jako
voda a už se s nimi loučíme! Tady člověk vidí, jak to všechno
utíká a jaké děti dělají pokroky!
To jsem Vám všem jen nastínila průběh akcí naší MŠ,
ale musím jen připomenout, že vše není zadarmo! Proto bych
chtěla poděkovat všem zaměstnancům, rodičům, kteří jsou
zapojeni do sběru plastu a papíru a snaží nám přispět do pokladny
ne malé finanční částky! Z těchto peněz hradíme dětem akce,
výlety a odměny .
Rovněž jsme pořídili horolezeckou stěnu, která byla
zafinancována z Nadace Děti – kultura – sport částkou 10.000.-Kč
a bylo přidáno 7.500.- Kč ze sponzorského daru, kterou věnovali
v loňském roce rodiče, kteří nechtějí být uveřejněni. Moc
děkujeme! Děkujeme i Obci za poskytnutí brigádníků, kteří nám
pomohli vykopat prostor, pro postavení stěny a tím jsme ušetřili
8.000.-Kč. Zároveň děkuji p. Bosákovi za kamínkovou úpravu
kolem horolezecké stěny.
V únoru jsme podali žádost o nadační příspěvek z OKD
na vybudování ekologické zahrady. V květnu jsme se dozvěděli
s velkým úspěchem, že nám bylo poskytnuto 250.000.-Kč. A tím
nám začal rej na vypracování projektu. Vše je hotovo ! V minulem
týdnu jsem podepsala smlouvu, tak jen čekáme na navrácení
smlouvy a do měsíce by měly přijít první finance – 125.000.-Kč.
Z této finanční položky jako první bude zhotovena zelená učebna
na přední straně zahrady, kterou zhotoví Jiří Kramoliš a zároveň
zastřeší obě dvě pískoviště na naší MŠ.
Celý projekt bude zveřejněn na webových stránkách naší
MŠ – během měsíce září! (www.msvidce.cz)
Musím rovněž vzpomenout, že projekt byl psaný tak,
aby byl uskutečněn ve spolupráci s rodiči, knihovnou, Obcí a ZŠ.
Chtěla bych moc poděkovat všem rodičům, Fm
Revimont s.r.o., kteří přispěli finančním obnosem na vybudování
a obnovu školní zahrady. Zatím nechci jmenovat, protože finanční
částky se mění.
Udržitelnost projektu je zajištěna mnohaletým
vzděláváním pedagogického sboru v rámci EVVO.
Přírodní zahrada bude sloužit pro následující generace
dětí navštěvující MŠ a ZŠ. Naskytnou se příležitosti pro výsadbu
a pěstování nových rostlin, pro budování nových ekologických
a herních prvků. Našim cílem není vytvořit statickou zahradu, ale
vdechnout život prostoru, který bude nadále rozvíjen
a spoluutvářen dětmi.
Zahradní ekosystém se bude v průběhu let měnit
a vyvíjet, bude docházet k jeho zapojení do okolní krajiny.
Biodiverzita zahrady přinese nové potravní řetězce pro stále více
živočichů. Vzniklý prostor nezůstane jednotvárný, nýbrž
dynamický.
Chceme také, aby naše ekologická zahrada sloužila jako
ukázka a motivace pro další vzdělávací instituce v regionu.
Za MŠ zapsala Hana Crhová, ředitelka MŠ

Červen ve videčské škole
Závěrečný měsíc školního roku bývá
ve znamení zvýšené aktivity: uklízí se,
píší se písemky, zkouší se a uzavírá se
klasifikace, vyjíždí se na výlety
a exkurze,
všichni
se
připravují
na prázdniny.
Měsíc začali netradiční oslavou –
turnajem Ke Dni dětí naši třeťáci a čtvrťáci. A kde se byli žáci
naší školy podívat? V Brně (Špilberk, vila Tugendhat, historické
centrum) byli sedmáci a na konci měsíce také páťáci, šesťáci
a deváťáci (planetárium a historické centrum). Deváťáci spojili
program ve Všemině (lanové centrum, lezecká stěna a rafty)
s prohlídkou Luhačovic a zámku ve Vizovicích. O týden později
pobývali v areálu hotelu Všemina i osmáci. První a druhá třída
zase navštívila muzeum aut v Kopřivnici a cestou do ostravského
planetária se děti zastavily na mošnovském letišti. Pohodového

pobytu v Ostravě si užili i osmáci. Turistiku a hry na Radhošti si
při dvoudenním pobytu vyzkoušeli navíc i páťáci.
Dívky z 8. a 9. třídy také v malé kopané soutěžily
v okresním kole, kde skončily čtvrté. Sedmáci si ve výtvarné
výchově vyzkoušeli batikování, prvňáci byli v knihovně pasováni
na čtenáře a čtvrťáci si na své třídní akci v Rožnově zahráli
bowling a vyzkoušeli skoky na trampolíně.
Nejdůležitější jsou však výsledky školní práce. Jak tedy
u nás dopadl školní rok? Ze 162 žáků školy jich 120 prospělo
s vyznamenáním, 41 prospělo a neprospěl 1 žák. Pochvalu či
knižní odměnu dostalo 72 žáků, 1 žák obdržel napomenutí třídního
učitele.
Teď jen zbývá popřát všem hezké prázdninové zážitky,
hodně sluníčka a příjemně prožité prázdniny. Děkujeme také
všem, kteří pomáhali škole či sponzorovali její akce.
J. Pečálková
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Místní knihovna
Inventarizace
knih
skončila.
Konečný výsledek budeme znát, až všichni
nezodpovědní čtenáři vrátí knížky. Zapomněli,
že jejich povinností je minimálně jednou
za měsíc navštívit knihovnu. U nepřečtených
knih si mohou nechat prodloužit vypůjčku.
Bylo vyřazeno více jak 2000 knih.
Jak jsem vás informovala prostřednictvím
místního rozhlasu, máte možnost si
z vyřazených knih jakékoliv množství vzít
zadarmo. Tato nabídka stále trvá.

Koncem června skončila soutěž
O nejlepšího dětského čtenáře. Je to již
tradiční soutěž a trvá vždy po celý školní rok.
Výsledky soutěže:
1. Bařáková T.
39x navštívila knihovnu
2. Žemla D.
37x
3. Bařák
36x
4. Žemlová L.
23x
5. Jaskulová R.
22x
6. Škařupová V. 22x
7. Křenková M. 21x
8. Křenková A. 19x
9. Fryšarová K. 17x
10. Němcová M. 17X
První tři vítězové obdrželi knížky a ostatní
drobné dárky a sladkosti. Od 1. září 2012
do 30. června 2013 bude opět probíhat soutěž
O nejlepšího dětského čtenáře.
Děkuji všem čtenářům, kteří ani
o prázdninách nezapomínají, že máme krásnou
knihovnu s bohatou nabídkou knih a časopisů.
Otevírací doba je stále ve středu 13:00 – 18:00
a v pátek 12:00 – 17:00.
Knihovnice D. Karasová

Změna trasy vláčku rožnováčku
Jen v pátek 20. 7. 2012 změnil
vláček rožnováček svoji trasu.
Díky rodinnému souboru „Furt
v luftě“ měla naše obec nezapomenutelný
zážitek. Paní Blance Drdové a spol se podařilo,
že Vidčem projížděl vláček motoráček
z Rožnova p. R.
Tradiční trasa od zástávky Muzeum,
kolem koupaliště, na náměstí T. G. Masaryka,
se na pár hodin změnila. Směr Rožnov –
Vidče. Zastávka U Sifona a zpět. Přesně
v 18:40 podjel vláček mostem do Vidče.
Cestující mávali z vláčku na kolemjdoucí a oni
s radostí pozdrav opětovali.
Atraktivní
kloboučky
zdobené
čímkoliv, krášlily naše dámy všech věkových
kategorií. Móda se vrátila o několik let zpět.
Všem to náramně slušelo.
Uvítací ceremonie neměly chybu.
Taky proč ne, vždyť vlak byl ve Vidči poprvé,
ale možná, že ne naposled.
Měla jsem možnost absolvovat jízdu
vláčkem motoráčkem a děkuji rodinnému
souboru za pěkný zážitek.
Zdeňka Holišová
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Poslední den ve škole
Středa 27. 6. 2012 byla pro školáky
slavnostním dnem. Rozdávalo se vysvědčení!
Ahoj školo na dva měsíce a Huráá na prázdniny!
Každým rokem bývá zvykem, že se devátá
třída loučí se všemi na obecním úřadě. Děti si připravily
vzpomínky od 1. po 9. třídu. Výjimečně se loučila 9. třída jen se
sedmi žáky ve třídě. Pánové Jirka s Jirkou byli jako trní mezi
růžemi Bárou, Věrkou, Terezkou, Miriam a Alenkou. Samozřejmě
v dobrém slova smyslu.
První se přišli rozloučit předškoláci z mateřské školky.
Paní učitelka Iva a paní ředitelka Hanka poslaly děti na dalekou
plavbu. Ty si na širém moři poradily samy. Námořnice drhly
palubu, stahovaly a natahovaly plachty, tužily svaly.
Dalekohledem sledovaly, jak se vzdalují od pevniny.
Po prázdninách, v 1. třídě se budou muset poprat samy se
spoustou věcí.
Malí chlapi námořníci byli hrdi na své tetování a svými
svaly ty svoje námořnice chrání.
Dětem všichni popřáli mnoho úspěchů ve škole. Děti
z mateřské školky se posadily a čekaly, co si připravila
pro všechny 9. třída.
Nejdříve
se
ujala
slova
paní
starostka

Mgr. Š. Mikulenková. Celou třídu nazvala sedm statečných
a popřála jim, aby i do budoucna táhli za jeden provaz, aby se
všichni scházeli. Přála klukům a holkám jen to nejlepší, úspěchy
na nových školách, spoustu nových kamarádů, výborný třídní
kolektiv.
Devátá třída brala loučení s humorem:
Sbohem základečko, já už musím jíti,
těžké učeníčko, podalas mi k žití.
Jeden za všechny, všichni za jednoho. Společnými silami si
vzájemně pomáhali. Podporovali slabší a dodávali jim odvahu,
nebáli se a nic nevzdávali bez boje. Ukázali všem, že nezáleží
na počtu žáků ve třídě. Důležité bylo pouto, které je vedlo dál.
Byla to milá třída a všichni je měli ve škole rádi.
Zanechali za sebou devět společných let.
Rozloučili se s úsměvem, s tím jde všechno líp.
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno, natož, aby se brečelo.
Nemít úkol – nevadí, nemít tahák – vadí,
dostat kouli – nevadí, zažít nudu – jó to vadí!
Hodně úspěchů, teď už loňské deváté třídě, přeje
Zdeňka Holišová
(foto M. Švajdová)

Evropský polytechnický institut, s.r.o.,
1. soukromá vysoká škola na Moravě,
prodloužil možnost podání přihlášek
k vysokoškolskému studiu do konce měsíce září.
Připravila jsem pro Vás zajímavé

za bezkonkurenční ceny
Monika Pavlíčková
737 189 601
více informací na www.uctovalassko.cz

Místo studia si můžete zvolit podle dostupnosti, studovat
lze na pracovišti v Kunovicích, v Hodoníně nebo
v Kroměříži a to v denní nebo i víkendové formě.
Víkendová forma je vhodná pro pracující i pro ženy
na mateřské dovolené.
Využijte několik posledních volných míst a přihlaste se
ke studiu na Evropském polytechnickém institutu co
nejdříve.
Více informací můžete získat na telefonu
+420 606 301 224 nebo na www.edukomplex.cz

Sport
Letní fotbalová přestávka byla krátká,
nový ročník 2012/2013 začal ve Vidči 12. srpna
Vážení sportovní přátelé,
skončená sezona 2011/2012 byla velmi podařená. V minulém vydání zpravodaje před prázdninami jsem Vám
přislíbil přinést seznamy střelců všech videčských družstev, a tak se na ně pojďme podívat:
Muži „A“ – 1. Michal Kramoliš – 19 branek (je to zároveň nejlepší střelec celé 1. A třídy, sk. A); 2. Martin Dobeš – 7; 3. Vladimír
Urban – 6; 4. Ondřej Vašut – 5; 5.+6. Dalibor Nerád a Lukáš Vala – každý 3 góly; 7. Lukáš Vala – 3; 8.+9. Milan Drda
a Pavel Drda – každý 1 gól; + 1 vlastní gól soupeře = celkem dali muži „A“ 49 gólů.
Muži „B“ – 1. Jiří Vaculín – 8 branek; 2. Daniel Martinát – 7; 3. Lukáš Vala – 6; 4.-7. – Jan Cáb, Petr Křenek, Dalibor Kubiš, Jan
Kuchař – každý 4 góly; 8.-11. Adam Hlaváček, Radek Mičkal, Petr Nerád, Jakub Štůsek – každý 3 góly; 12. Lumír
Ondřej – 2; 13.-21. Michal Cáb, Tomáš Kolíbal, Zdeněk Křenek, Martin Mičkal, Aleš Němec, Martin Olejník, Dušan
Petružela, Vladimír Urban, Ondřej Vašut – každý 1 gól; zbytek vlastní góly soupeřů = celkem dali muži „A“ 61 gólů.
Mladší žáci – 1. Jakub Kubját 23 branek; 2. Ondřej Dobeš – 18; 3.-4. Daniel Malina, David Vachun – každý 4 góly; 5. Lukáš
Petružela – 2; 6.-9. Matěj Kapoun, Vladimír Merta, Marek Mičkal, Jakub Neřád – každý 1 gól; zbytek vlastní góly
soupeřů = celkem dali mladší žáci 60 gólů.
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Mladší přípravka (minikopaná) – 1. Daniel Němec – 15 branek; 2.-3. Jakub Němec, Alexander Urban – každý 11 gólů; 4. Kateřina
Fryšarová – 5; 5. Michaela Urbanová – 3; 6.-8. Ondřej Cáb, Tomáš Cáb, Adam Žitník – každý 2
góly; 9.-10. Filip Mičkal, Alexander Urban – každý 1 gól; zbytek vlastní góly soupeřů.

NÁBOR NOVÝCH FOTBALISTŮ – ROČNÍK
NAROZENÍ 2000 A VYŠŠÍ

Mladší přípravka v uplynulé sezoně 2011/2012

Vážení rodiče, milí kluci a holky,
opět po krátké měsíční přestávce jsme zahájili tréninkovou
přípravu na novou sezónu 2012/13.
V tomto fotbalovém ročníku budou naší obec
reprezentovat tři mládežnická družstva, mladší žáci (trenéři Jurča
Božetěch a Basel Vladislav), starší přípravka (trenéři Urban
Vladimír a Drda Pavel) a mladší přípravka (trenéři Fojtášek
František a Mičkal Radek).
Nadále přijímáme do svých řad další fotbalisty
i fotbalistky, pro letošek ročník narození 2000 a níže. Bližší
informace u trenérů na fotbalovém hřišti Sahara v době tréninků
nebo na telefonním kontaktu Jurča Petr 606 763 483, Jurča
Božetěch 739 372 551. Tréninky probíhají každé pondělí a pátek
od 16:00 hod. do 17:30 hod. na hřišti na Sahaře.
Fotbal je kolektivní sport, kde mohou děti předvést svoji
chytrost, šikovnost, obratnost, rychlost i míčovou techniku. Sport
ve kterém budou se svými novými kamarády sdílet vítězství
i prohry!
Oddíl kopané TJ Vidče

ROZLOSOVÁNÍ PODZIMU 2012

Srdečně Vás zveme na všechna fotbalová utkání družstev TJ Vidče.
Infrormace o fotbalu u nás: 1) fotbalová skříňka v centru obce, 2) Videčský zpravodaj (1x/měsíc), 3) internet: www.vidce.cz → odkaz
sport – položka fotbal, 4) Valašský deník – zejména PONDĚLNÍ vydání, 5) Facebook – TJ Vidče.

Na fotbalovém hřišti na Sahaře proběhl úspěšný fotbalový turnaj
V sobotu 21. 7. 2012 se konal ve Vidči na fotbalovém
hřišti na Sahaře jednodenní fotbalový turnaj v malé kopané.
Pořadatelé rozdělili fotbalové hřiště na dvě části a přihlášená
družstva tak mohla začít bojovat o své úspěchy v počtu 5 hráčů +
1 brankář a maximálně 3 náhradníci. Do turnaje se pořadatelům
přihlásilo 8 družstev, která byla rozdělena do svou skupin.
Družstva měla možnost zvolit si svůj vlastní název. Konečné
pořadí: 1. Old boys team, 2. Naryner, 3. Ghana, 4. Rožnovští

výlitci, 5. Jedlovina, 6. Střítež, 7. Fotbalisté, 8. Jinej Gang.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Petr Mičkal s 11 góly,
nejlepším brankářem Roman Petružela a nejlepším hráčem Dan
Fojtášek. Celý turnaj zpestřilo utkání starých pánů Vidče, v němž
proti sobě nastoupili horní a dolní konec Vidče. Horní konec
podlehl dolnímu 2:6. Celý turnaj se výborně vydařil, proběhl
v dobrém sportovní duchu a za to patří hráčům i pořadatelům –
Richardu Maléřovi a TJ Vidče velké poděkování.
Mgr. Petr Liška
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