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Aktuální informace obecního úřadu
Sdělujeme občanům termín podzimního sběru a svozu
nebezpečného a velkoobjemového odpadu
uskuteční se v sobotu 6. října v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Sběrná místa zůstávají stále nezměněna, t. j. parkoviště před sídlem firmy
„Fabián“, parkoviště u budovy obecního úřadu, parkoviště
před bývalým obchodem „U Hajného“.

Ve stejný den bude proveden i sběr železa. Pozor (!), pouze
do kontejneru u budovy obecního úřadu.

stavební práce
- v srpnu byla dokončena oprava sociálních zařízení v naší MŠ (40% dotace od Zlínského kraje), podmínky pro pobyt
našich nejmenších dětí ve školce se touto opravou opět výrazně zlepšily

- začátkem září byla dokončena stavba – prodloužení vodovodu pro připojení šesti domácností na hlavní vodovodní
řad obce
- opraven je vstup do budovy OÚ
- stavba kanalizace se blíží ke konci, začínají se opravovat boční komunikace, opravu hlavní cesty na Rožnov oddálila
oprava dvou mostů, kterou provádí Ředitelství silnic Zlínského kraje
- ostatní stavby jsou plánovány v průběhu podzimu
- Volby do Krajských zastupitelstev a Senátu ČR budou probíhat ve dnech 12. - 13. října 2012 (pátek, sobota),
případné 2. kolo volby do Senátu ve dnech 19. - 20. října.
Sídlo volebního okrsku Vidče je sál KD. Nezapomeňte si s sebou vzít platný průkaz totožnosti.
Klidné podzimní dny vám přeje
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 26/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 14. 8. 2012
240/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
241/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 25 ze schůze rady obce dne 24. 7. 2012. Úkoly byly
splněny.
242/12 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o dílo s panem Zdeňkem Dobešem na úpravu vchodu do OÚ
a pověřuje starostku obce Smlouvu podepsat.
243/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí, že byly osloveny
3 firmy na opravu hasičské zbrojnice, z kterých bude vybrána
nejlevnější cenová nabídka.
244/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o pokračování
prací na stavbě odkanalizování obce. V současné době zbývá

dokončit cca 750 m, stavba pokračuje dle harmonogramu.
245/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost
na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky vč. dohody
o právu stavby na pozemku obce a pověřuje starostku obce
dohody (smlouvy) podepsat. Rada obce Vidče schválila
přidělení poslední přečerpávací stanice pro připojení rodinného
domu.
246/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí pokračování
stavebních prací na opravě sociálních zařízení v MŠ. Zároveň
projednala a schválila přeložení hlavního vodovodního řadu
na p. č. 1099/4.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 15/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného 30. 8. 2012
181/ 2012 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 15. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení p. Karel Přibyl, paní Lenka Machulová, ověřovatele
zápisu Mgr. Pavel Drda, p. Dagmar Karasová. Zapisovatelkou
byla určena Eva Kramolišová.
182/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 14/2012 z řádného zasedání ZO konaného dne 28. 6. 2012
přednesenou starostkou obce.
183/2012 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 14. – 15. řádným zasedáním zastupitelstva obce.
184/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru mezi 14. - 15. řádným zasedáním ZO.
185/2012 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. - 7. měsíc roku 2012 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 7. 2012.
186/2012 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
změnu č. 3 rozpočtu obce za rok 2012 dle přílohy.
187/2012 ZO Vidče schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi
obcí Vidče a paní xx, na základě které obec Vidče prodává a paní
xx kupuje do svého vlastnictví pozemek p. č. 703/2 (orná půda)
o výměře 155 m2 za dohodnutou cenu 40,- Kč/m 2. ZO pověřuje
starostku obce kupní smlouvu podepsat.
188/2012 ZO Vidče schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi
obcí Vidče a paní xy, na základě které obec Vidče prodává a paní
xy kupuje do svého vlastnictví pozemek p. č. 751 (ttp) o výměře
1463 m2 za dohodnutou cenu 40,- Kč/m 2 . ZO pověřuje starostku
obce kupní smlouvu podepsat.
189/2012 ZO Vidče schvaluje darovací smlouvu uzavřeno mezi

obcí Vidče a Sborem dobrovolných hasičů (SDH) Vidče,
na základě které SDH Vidče daruje obci a obec Vidče přijímá
do svého vlastnictví pozemek p. č. 300/1 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře 279 m2, budovu bez č. p. umístěnou
na pozemku st. 112/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek
st. 112/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m 2. ZO pověřuje
starostku obce darovací smlouvu podepsat.
190/2012 ZO Vidče schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene uzavřenou mezi obcí Vidče a spol ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupenou spol. ENPRO Energo s. r. o. Valašské Meziříčí,
týkající se uložení zemního kabelového vedení NN včetně
pojistkové skříně do pozemku v majetku obce p. č. 2826/1 (ost.
plocha, ost. komunikace). ZO pověřuje starostku obce kupní
smlouvu podepsat.
191/2012 ZO Vidče neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku v majetku obce p. č. 2807/3 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře 152 m2.
192/2012 ZO Vidče bere na vědomí aktuální informace
o dokončování prací na stavbě Kanalizace obce Vidče - stavbě
kanalizačních stok a kanalizačních odbočení.
193/2012 ZO Vidče bere na vědomí závěrečný účet (hospodaření
za rok 2011) sdružení Mikroregion Rožnovsko a Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko.
194/2012 ZO bere na vědomí žádosti občanů o provedení oprav
účelových komunikací v majetku obce a oprav dešťové
kanalizace. Konečné rozhodnutí bude až po vyčíslení nákladů
s opravami spojenými.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 27/2012 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 6. 9. 2012
247/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
248/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 26 ze schůze rady obce dne 14. 8. 2012. Úkoly byly
splněny.
249/12 Rada obce Vidče projednala a vybrala zhotovitele
na opravu hasičské zbrojnice a to firmu Naryner Construction
s. r. o., která provede vnitřní stavební práce. Smlouva o dílo bude
předložena do příští schůze rady obce.
250/12 Rada obce schvaluje opravy cest v obci poškozených
stavbou Kanalizace Vidče. Opravy, které již bude financovat obec
ze svého rozpočtu mimo projekt stavby, budou prováděny
postupně.
251/12 Rada obce Vidče projednala žádost rodičů o prodloužení
provozní doby školní družiny. V této záležitosti bude dále
jednáno.
252/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádosti občanů
o vybudování vodovodních přípojek vč. dohody o právu stavby
na pozemku obce a žádost na sjezd přes pozemek v majetku obce
a pověřuje starostku obce dohody (smlouvy) podepsat.

253/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost ČEZ
ENPRO o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu mezi obcí
Vidče a ČEZ Distribuce a. s. o uložení kabelového vedení NN
do pozemku v majetku obce a pověřuje starostku obce smlouvu
podepsat.
254/12 Rada obce Vidče projednala a schválila:
- žádost ředitelky MŠ o přednostní zhotovení kanalizační přípojky
k MŠ z důvodu zahájení prací na rekonstrukci zahrady MŠ.
- zahájení stavebních prací „Prodloužení vodovodu u Fabiána –
západ.
255/12 Rada obce Vidče schvaluje upravený plán práce rady obce
Vidče.
256/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost farního
úřadu na bezúplatný pronájem sálu KD.
257/12 Rada obce Vidče schvaluje žádost ředitelky MŠ
o zhotovení dřevěné stylové brány do areálu zahrady MŠ.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Setkání seniorů
Kulturní komise RO zve všechny seniory na setkání, které se uskuteční
v pátek 5. října v 15:00 hodin v sále kulturního domu.
Po zahájení vystoupí děti z Valašenky. Následovat bude zábavný pořad členek kulturní komise.
Určitě se pobavíte a třeba také poučíte.
V 17:00 bude pro každého připraveno občerstvení. Potom už bude volná zábava.
K tanci i poslechu bude hrát na harmoniku paní Alena Balejíková.
Přítomna bude i paní starostka Mgr. Š. Mikulenková a místostarostka M. Dudová.
Můžete si s nima pobesedovat a ptát se na všechno co Vás o naší obci zajímá.
Všechny Vás srdečně zveme
Na setkání s Vámi se těší pořadatelky
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Usnesení z jednání Bezpečnostní rady Zlínského kraje ze dne 12. 9. 2012
Rozšířená Bezpečnostní rada Zlínského kraje v souvislosti s otravami metylalkoholem projednala stav ve Zlínském kraji a
bere na vědomí
- informace ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje o situaci, kterou řeší v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví včetně informace o počtu a výsledcích provedených kontrol
- informace ředitelů nemocnic o hospitalizování pacientů v souvislosti s otravou metylalkoholem. Pacienti s otravou jsou
hospitalizováni pouze v Krajské nemocnici T. Bati a.s. a z celkového počtu 8 jsou 4 ve vážném stavu
- informaci Policie ČR – krajské ředitelství policie Zlínského kraje
- informaci starostů obcí s rozšířenou působností o situaci a o opatřeních přijatých ve svých správních obvodech v reakci
na doporučení Zlínského kraje ze dne 11. 9. 2012
doporučuje:
• ředitelce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
• zřídit stálou telefonní linku pro veřejnost
• podávat informaci tajemníkovi Bezpečnostní rady Zlínského kraje o aktuálním stavu denně vždy v 08.00
• starostům obcí s rozšířenou působností
• informovat obce ve svém správním obvodu o vývoji situace
• spolupracovat s orgány Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ve svém správním obvodu a zajistit součinnost s prodejci
výrobci alkoholu
ukládá
• řediteli Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a ředitelům nemocnic hlásit všechny případy otrav metylalkoholem nebo
podezření z otrav okamžitě tajemníkovi Bezpečnostní rady Zlínského kraje
• tajemníkovi Bezpečnostní rady Zlínského kraje zajistit předávání informací na obce s rozšířenou působností cestou pracovišť
krizového řízení.
MVDr. Stanislav Mišák
Předseda Bezpečnostní rady Zlínského kraje

ing. Karel Malinovský
tajemník Bezpečnostní rady Zlínského kraje

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHLÁSILO MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
V Praze dne 14. 9. 2012
Č. j.: MZDR 32317/2012
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně ohrožených
nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými destiláty a lihovinami, postupem podle § 95 zákona č. 258/2000 Sb. vyhlašuje toto

mimořádné

o p a t ř e n í:

Provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby se zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné
formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20 % objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu,
a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Toto mimořádné opatření nahrazuje mimořádné opatření ze dne 12. 9. 2012, č. j. MZDR 32037/2012, a je závazné okamžikem vyhlášení
v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání.
Mimořádné opatření bude odvoláno stejným postupem, tedy vyhlášením v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání.
Celý text mimořádného opatření bude vyvěšen na úřední desce Ministerstva zdravotnictví a úředních deskách v sídlech krajských
hygienických stanic. Obsah úředních desek bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
doc. MUDr. Leoš Heger, Csc.
ministr

První pomoc při podezření na otravu metylalkoholem
Jak poznat metylalkohol? Těžko
Podle Toxikologického informačního střediska je metylalkohol (metanol) podle chuti nerozpoznatelný, příznaky otravy se navíc
od klasické otravy alkoholem výrazně neliší. Počáteční dobrou náladu a zlepšení sebedůvěry vystřídá zvracení a bolesti hlavy.

Kontakty a bližší informace
V případě dotazů týkajících se doporučení Toxikologického informačního střediska pro laiky i pro lékaře lze použít tyto kontakty:

Sergey Zakharov, tel. 224 91 92 93 nebo 224 915 402
e-mail: tis@vfn.cz, Sergey.Zakharov@vfn.cz.
Bližší informace na http://www.tis-cz.cz

"Postižené osoby mají široké zornice, které nereagují na světlo. Otravu metylalkoholem mohou prozradit
typické poruchy zraku - rozmazané vidění, výpadky zorného pole, poruchy rozlišení barev, později osoby
upadají do bezvědomí.
První pomoc? Kvalitní alkohol
Existuje-li podezření na otravu metylalkoholem, jako první pomoc se doporučuje co nejdříve podat 1 až 2 decilitry 40 %
kvalitního alkoholu, který může být zředěn například vodou nebo džusem. Vzápětí je nutné co nejrychleji volat
záchrannou zdravotnickou službu.
Samotná léčba je tím úspěšnější, čím dříve je zahájena. "Jako protijed se používá alkohol, který se podává i po několik dní,
často souběžně s použitím hemodialýzy, tj. umělé ledviny, která odstraní z těla metylalkohol i jeho toxické metabolity,
poškozující sítnici a optický nerv," uvádí varování.
Množství podávaného kvalitního alkoholu jako protijedu nepřehánět !!!
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Knihovna
Ve středu 12. 9. se sešly v knihovně členky kulturní
komise RO. Hlavním programem byla příprava a organizace akce
„Setkání seniorů“. To je příklad, že knihovna se dá využít
i na menší akce a setkání. Kdo by měl zájem, stačí kontaktovat
knihovnici a domluvit se.

Čti, žij zdravě
Čti, žij zdravě je letošní název pro „týden knihoven“,
který probíhá 1. - 7. 10. Také naše knihovna se připojila. V tomto
týdnu budou osvobozeni od poplatků noví čtenáři, pokuty
za upomínky nebudou muset platit nezodpovědní čtenáři a stále
budeme nabízet zadarmo knížky vyřazené při inventarizaci.

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří se uskuteční
3. října 2012 od 9. hod. do 18. hod. v místní
knihovně. Pro děti budou připraveny soutěže, hry, malování a jiná
zábava. Jsou připraveny i ceny, které přicházejí v časopisech,
sladkosti a občerstvení. Bude možno si prohlédnout dokumentaci
knihovny a výstavku prací dětí z MŠ a samozřejmě prolistovat
časopisy a knihy.
Dopoledne pozvu děti z mateřské školky. I vy jste
srdečně zváni.
Knihovnice D. Karasová

Začátek školního roku
Dětem skončily nejdelší a nejteplejší
prázdniny. Nic jim tedy nezbývalo, než oprášit či
dokoupit všechny potřeby a pomůcky do školy
a 3. září se do ní vypravit.
Nejprve se po jednotlivých ročnících
setkali ve svých třídách. Přivítali se, sdělili si první
dojmy, obdrželi důležité pokyny a poté se vydali
do kulturního domu.
Po úvodních projevech paní starostky
Š. Mikulenkové a pana ředitele Z. Chrásteckého se
programu ujali deváťáci. Svými milými slovy
přivítali prvňáčky, jimž se stali „strážnými anděly“.
Vyvedli je na jeviště a všem představili. Nás těší,
že do první třídy nastoupilo 18 žáčků.
Vzrostl i celkový počet žáků, v celé škole
je jich nyní 175. Na jejich výchově a výuce se bude
podílet stejný učitelský sbor jako vloni.
J. Pečálková

Září, září – slunce září, podzim bude v kalendáři…
Tak jako minulý rok, mateřská škola otevřela svá dvířka
a přivítala všechny děti po prázdninách. V letošním roce byly
prázdniny pro děti i rodiče prodloužené, neboť hygienické zařízení
v dětských umývárnách dostalo nový kabát! Při příchodu do tříd
čekalo na děti překvapení. Nejen umývárky, ale i třídy byly
vymalovány a připraveny, tak aby se děti v nich cítily spokojeně
a šťastně.
Paní učitelky přivítaly všechny děti úsměvem a malým
dárečkem, který si po odpočívání donesly domů. V mladším
oddělení bylo trošinku rušněji, úsměv u nově příchozích dětí
poněkud ztuhl, když jim maminka zamávala přes okýnko a odešla
domů. To paní učitelky musely slzavé údolí zastavovat a myslet
na to, že to přejde!

Trochu z naší ekologie….
Dovolte mi poděkovat všem rodičům,
prarodičům, kteří s velkým úsilím pomáhají
sbírat nejen plastové láhve, ale také i papír.
V letošním roce stále přibývalo
papíru, kartonu, za které nám bylo
naúčtováno 13.702.- Kč a za plasty – do této
doby, jelikož je to účtováno čtvrtletně jsme
získaly 6.743.- Kč.
Všechny děti budou odměněny.
Určitě se půjdeme podívat do 1. třídy
za našimi školáčky, kterým odměna řádně
patří!
Zároveň se omlouváme za loňskou
1. třídu, kdy při zhotovení vyúčtování se
nám ztratil list s počty kusů plastu, ale
naštěstí pořádník zůstal, takže známe
nejlepší sběrače.
Ještě jednou všem moc děkujeme
a nepřestávejte sbírat!
Ředitelka MŠ Hana Crhová

V půl 11 přijelo divadlo ,,Smíšek“, které děti velmi
zaujalo a slzičky přestaly kapat po tvářičkách.
Ve 2. třídě přivítaly děti barevné kočičky, které jsou
v letošním roce symbolem našich krásných umýváren proto, aby
děti byly čistotné a věděly, že čistota ,, je půl zdraví“.
Chtěla bych moc poděkovat celému kolektivu MŠ
za předprázdninovou přípravu na rekonstrukci a samozřejmě velké
díky za zdárný úklid a přípravu tříd po malování.
Zároveň děkuji i maminkám, které pomohly při
vyklízení tříd, ale také při zvelebení a údržbě naší zahrady
po prázdninách.
Zapsala ředitelka MŠ
Hana Crhová

Vyhodnocení - sběr plastu 1. pololetí 2012
3. Žitník Daniel
1 780 ks
4. Urban Šimon
1 720 ks
19. Zetochová Markéta
Baslová Pavlínka
5. Bařinová Adéla 1 475 ks
20. Nováková Nicol
Cáb David
6. Hajná Martina
1 461 ks
21. Lázničková Karolína 7. Fojtíková Natálie 1 390 ks
Červenka Noel
22. Mertová Eva
Prasličák David
8. Bury Jan
1 050 ks
23. Směták Antonín
Cábová Jůlie
9. Pavlíček Vojtěch 1 030 ks
24. Bitala David
Merta Adam
10. Kapoun Jonáš
740 ks
Mandula Jaroslav
11. Obroučka Dominik 646 ks
Neradová Patricie
12. Drda Radek
586 ks
Randusová Aneta
13. Mičkal jan
540 ks
Randýsek Josef
14. Sušňová Klára
505 ks
Jurčová Zuzana
15. Dobešová Nikol
420 ks
Kovářová Sabina
16. Ondřejová Adéla 390 ks
Křenek Richard
17. Hutyrová Ivana
385 ks
2. třída ,, Sluníčka“ 18. Zatochová Veronika 366 ks
Děcká Nicol
1. Vaníčková Veronika 19. Švajdová Barbora 330 ks
Mičkal Marek
2 595 ks
Pavlíček Jakub
20. Pavelková Linda
60 ks
2. Fůsková Sofie
Bosáková Sofie
21. Doležal Václav
50 ks
2 286 ks
Onderková Viktorie
CELKEM:
19 805 ks

1. třída ,,Berušky“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny
Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy
i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Nabídka práce
Práce ve wellness centru - Rožnov
pod Radhoštěm
vedlejší činnost / hlavní činnost

Požadujeme:
• bezúhonnost
Provádíme i montáže.
• samostatnost
• min. 10 hodin času týdně
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované • věk min. 18 let
panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné
Nabízíme:
dřeviny ze zahradnictví.
•
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice uplatnění v mimořádně lukrativním oboru
• flexibilní pracovní dobu dle Vašich představ
od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy na okrasné dřeviny.

• možnost profesního i osobního růstu
• nezávislost, atraktivní příjem
• podpora a vedení osobním poradcem

Prodáváme také stínící tkaninu.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR.

ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

V případě zájmu kontaktujte na:
e-mail: martinazilkova@seznam.cz
tel.: 777032288

Střední škola zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm oznamuje,
že pořádá na podzim 2012
Budova pošty 252
Vidče

Provozní doba:

dle objednávek

733 688 740
NOVINKA
- Hloubkové ošetření a narovnání vlasů
brazilský kreatinem Beox
- prodej bižuterie a Swarovského
Dále nabízím - profesionální a kvalitní kadeřnické služby
- příjemné a pěkné prostředí
- poskytnutí rad a tipů, jak pečovat o vlasy
- prodej vlasové kosmetiky
- možnost zakoupení dárkových poukazů

„ZA KAŽDOU ŽENU, ALE I MUŽE
MLUVÍ UPRAVENÉ RUCE“
Manikúra, pedikúra, nehtová modeláž a další služby
péče o vaše ruce a nohy.

Hana Fusková (Valčíková)
Vidče 290, t.č. 604 877 042

„Kurz pro výkon obecných
zemědělských činností“
Kurz bude zahájen 19. 10. 2012 v 8.00 hodin
a bude ukončen v dubnu 2013.
Rozsah hodin: 300.
Cena kurzu: 10 000 – 12 000 Kč /podle počtu
přihlášených/.
Konzultace se budou konat pravidelně vždy
v pátek /8 hodin/, případně po dohodě jiný den.
Kurz bude ukončen testem a obhajobou vypracovaného
projektu.
Tímto kurzem účastník splňuje odbornou způsobilost
pro podnikání v zemědělství pro zahájení činnosti
mladých zemědělců. Směrnice Ministerstva zemědělství
č.j. 37061/2008-18010 ze dne 23.10. 2008 o dalším
odborném
vzdělávání
v resortu
Ministerstva
zemědělství.
Povinnost splnit zemědělskou kvalifikaci nadále trvá
u uchazečů o podporu z opatření Programu rozvoje
venkova (dále jen PRV) I.3.2. Zahájení činnosti
mladých zemědělců. Tito žadatelé o podporu musí
prokázat minimální zemědělskou kvalifikaci a pokud
nemají požadované zemědělské vzdělání, je pro ně
adekvátní náhradou rekvalifikační kurz.

Případní zájemci se mohou přihlásit
nejpozději do 18. 10. 2012.
Předběžně do 30. 9. 2012 /telefonem, e-mail/.
Kontakt pro zájemce:

„BUĎ KRÁSNÁ V KAŽDÉM VĚKU, VŽDYŤ RUCE
JSOU TVOU VIZITKOU!“
-5-

Tel. č. – 571 654 390, 571 654 391
E-mail: info@szesro.cz

www.szesro.cz

TJ Vidče - rekreační sport pro všechny
Pozor!!! Cvičení začíná!
Přijďte mezi nás!
Poslouchejte místní rozhlas, čtěte pozorně plakáty a dozvíte se víc!
Těšíme se na Vás!
P.S. Hledáme cvičitelku zumby - každý čtvrtek od 20.00 - 21.00 hod. v tělocvičně.
V případě zájmu prosím volejte 725 613 586 - Machulová Lenka.

Sport
Úvod nové sezony 2012/2013 nebyl pro fotbalisty příliš zdařilý

1.
2.
3.
4.
5.

V právě probíhajících mistrovských
utkáních hraje za Vidče celkem 5 fotbalových
družstev s velkým podílem mládeže:
Muži „A“ – Středomoravská 1.A třída, skupina A
Muži „B“ – IV. třída Okresního přeboru mužů, skupina B
Mladší žáci – Okresní přebor mladších žáků, skupina B
Starší přípravka – Okresní přebor starší přípravky, skupina D
Mladší přípravka – Okresní přebor mladší přípravky, skupina C

Zatímco během minulého fotbalového ročníku jsme si
zvykli hledat videčské fotbalové družstvo mužů „A“ v tabulce
na předních místech, v nové sezoně v jejím úvodu se videčským
fotbalistům příliš nedaří. Stav fotbalových tabulek k 10. 9. 2012
byl následující:

Muži „A“

Mladší žáci

Starší přípravka

Muži „B“

Mladší přípravka

Střelci za Vidče ke dni 10. 9. 2012 (pro stručnost vždy max. první tři nejlepší):
Muži „A“: 1.-3. Milan Drda + Pavel Drda + Michal Kramoliš – každý 2 góly, Muži „B“: 1.-2. Radek Mičkal + Lukáš Vala – každý 1
gól; Mladší žáci: 1.-2. Matěj Kapoun + Ondřej Dobeš – každý 2 góly; Starší přípravka: 1. Daniel Němec 3, 2. Alexandr Urban 2;
Mladší přípravka: 1. Jakub Němec – 7, 2.-3. Tomáš Cáb + Alexandr Urban – každý 1 gól.

Kde získáte podrobnější informace o fotbale ?
Podpořte naše fotbalisty svou návštěvou přímo na utkání, děkujeme.
V dalších případech jsou informace k dispozici: Každé pondělí ve Valašském deníku (oficiální mediální partner KFS Zlín
a OFS Vsetín), vždy nejpozději v úterý dopoledne ve fotbalové skříňce v centru obce Vidče, průběžně na internetu www.vidce.cz –
vlevo odkaz „sport“ – položka „fotbal“, Facebook – skupina TJ Vidče.
Mgr. Petr Liška
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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