Videčský zpravodaj č.10
www.vidce.cz

Ročník XII.

Říjen 2012

Postup při zřizování kanalizační přípojky - vše obe cné informace
Vzhledem k šířícím se neúplným a nepravdivým údajům mezi budoucími producenty
odpadních vod (občany) do nově budované splaškové kanalizace v obci Vidče,
rozhodli jsme se ještě jednou zveřejnit a podrobněji vysvětlit postup při zřízení
kanalizační přípojky a připojení na splaškovou kanalizaci provozovanou DSO Vidče
a Střítež nad Bečvou.
Co je nutné udělat před připojením na kanalizaci – !! připojení až

po kolaudaci kanalizace v obci:
1) Před realizací kanalizační přípojky /ti občané, kteří mají provedenou částečnou
realizaci přípojky, před dopojením potrubí na vnitřní kanalizaci objektu/ se
vlastník odkanalizovaného objektu dostaví k provozovateli k sepsání smlouvy
o odvádění odpadních vod. Kancelář provozovatele je ve Stříteži nad Bečvou 197 – budova hasičské zbrojnice (naproti MŠ)
v 1. patře, kancelář Ing. Trčky, tel.: 737 418 506, E-mail: tlprojekt@valachnet.cz. Pro občany budou zřízeny úřední hodiny –
v týdnu vždy jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách.
2) Provést vlastní fyzické napojení objektu (propojení potrubí na vnitřní kanalizaci) na částečně vybudovanou kanalizační přípojku
nebo po realizaci celé kanalizační přípojky, před záhozem vyzvat ke kontrole pracovníka DSO, který provede kontrolu, zda
do kanalizační přípojky nejsou napojeny dešťové vody. Kontakt na pracovníka – Ing. Trčka, tel.: 737 418 506, E-mail
tlprojekt@valachnet.cz. Bez provedené kontroly přípojky nebude umožněn její provoz. Při kontrole bude proveden odečet
vodoměru pro účtování stočného.
V případě částečné realizace přípojky před kolaudací kanalizace je podmínka kontroly přípojky před záhozem taktéž požadována
a je podmínkou splnění technických podmínek připojení ke kanalizaci.
Kontrola před záhozem je nutná a neslouží k tomu, aby provozovatel posuzoval provedení potrubí, jeho dimenzi nebo spád. Slouží
pouze k tomu, aby byla ponejvíce eliminována možnost napojení dešťových a drenážních vod do kanalizace. Přítok tzv. balastních
vod /dešťové vody, drenážní vody/ nejsou nikde odečítány a jejich přítok do kanalizace bude mít za následek zvýšení ceny stočného
pro občany obcí Vidče a Střítež nad Bečvou.
Kontrola přípojky je bezplatná a provádí ji pouze Ing. Trčka. Jakési informace hovoří o několika pracovnících, kteří tyto kontroly
provádějí.
Upozorňujeme občany, že jediným pracovníkem, který tyto prohlídky provádí je Ing. Trčka. Dále informujeme občany, že
kontrola přípojky pracovníkem DSO je bezplatná!! Pokud po Vás někdo požaduje úplatu za kontrolu přípojky nebo
za fotodokumentaci přípojky, je to neoprávněné.
3) Do 3 dnů od kontroly přípojky předloží provozovateli protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizační přípojky /včetně napojení
na objekt/ vystavený oprávněnou osobou, která zaručí, že zkouška vodotěsnosti byla opravdu provedena s vyhovujícím
výsledkem. Protokol musí být v souladu s ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. Jiný postup
zkoušky a protokol než dle ČSN 75 6909 nebude akceptován.
Pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod je potřeba předložit protokol o zkoušce těsnosti kompletní kanalizační
přípojky. Dílčí nebo částečné protokoly provozovatel nepotřebuje ani nevyžaduje.
V případě, že stavebník provedl realizaci přípojky svépomocí, a nemá možnost zajistit tlakovou zkoušku oprávněnou osobou, nabízí
Ing. Trčka možnost provést zkoušku těsnosti za úplatu ve výši 1200,- Kč včetně DPH.
Možný postup pro splnění požadavků DSO pro napojení na kanalizaci:
VARIANTA A)
VARIANTA B)
1) Částečné provedení kanalizační přípojky
1) Uzavření smlouvy na odvádění
2) Kontrola částečného provedení kanalizační přípojky před záhozem – 2) Úplné provedení kanalizační přípojky včetně
Ing. Trčka – ZDARMA
napojení na objekt
3) Uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod
3) Kontrola kompletníé kanalizační přípojky před
4) Napojení – propojení objektu na kanalizační přípojku
záhozem – Ing. Trčka – ZDARMA – ODEČET
5) Kontrola napojení objektu na částečně realizovanou přípojku před
VODOMĚRU
záhozem – Ing. Trčka - ZDARMA – ODEČET VODOMĚRU
4) Do 3-dnů provedení z koušky těsnosti a doložení
6) Do 3-dnů provedení zkoušky těsnosti a doložení protokolu o zkoušce
protokolu o zkoušce těsnosti kompletní kanalizační
těsnosti kompletní kanalizační přípojky včetně napojení na vnitřní
přípojky včetně napojení na vnitřní kanalizaci
kanalizaci objektu
objektu
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Ing. Ladislav Trčka
Starostka obce Vidče

provozní technik kanalizace

Jaroslav Vaculín
Nabízíme tyto služby:
-

provedení projektové dokumentace včetně zaměření
montáž kanalizačních přípojek k rodinným domům
napojení přípojek na stávající šachty k rodinným domům
provedení zkoušky těsnosti včetně protokolu

Kontakt:

Vážení občané, firma KMO Zubří
vám nabízí k prodeji (za výhodné ceny)
kanalizační trubky pro stavbu
domovních kanalizačních přípojek.
V případě vašeho zájmu,
volejte svůj požadavek na uvedená telefonní
čísla - viz nabídka.
KMO Zubří, s.r.o., U Bečvy 300, 756 54 Zubří
tel.: 602 733 761, 602 704 281, 571 658 056

CENÍK
KANALIZAČNÍ TRUBKY DN 150

tel. 603 256 276
tel. 602 804 574

- výkopové práce jsou prováděny lehkým pásovým bagrem
- všechny výkopové práce jsou ukončeny uvedením
do původního stavu
Jaroslav Vaculín, Vidče 461
vodohospodář – specialista evidenční číslo dekretu 191/VH11

Délka

Cena

5m

570,-

3m

360,-

2m

240,-

Uvedené prodejní ceny jsou včetně 20 % DPH.

Usnesení č. 28/2011 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 25. 9. 2012
258/12 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
259/12 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 28/2012 ze schůze rady dne 6. 9. 2012. Všechny úkoly
byly splněny.
260/12 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o dílo s firmou
Naryner Construction s.r.o. na opravu hasičské zbrojnice
a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat.
261/12 Hodnotící komise složená ze členů rady obce projednala
a vybrala zhotovitele na stavbu Prodloužení vodovodního řadu –
Fabián západ. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Alpine Bau CZ s.r.o. a doporučuje starostce obce s vybraným
uchazečem připravit k podpisu smlouvu o dílo.
262/12 Rada obce Vidče souhlasí s navýšením pracovního
úvazku družinářky ZŠ vč. zabezpečení finančního krytí dle zprávy
zástupkyně ZŠ a to s platností od 1. 10. 2012 do konce roku 2012.
V tomto období bude sledován počet žáků a po vyhodnocení se
navýšený pracovní úvazek prodlouží nebo ukončí.
Rada obce Vidče schvaluje výměnu plynového kotle v ZŠ
a schvaluje navýšení rozpočtu na tuto investici.
263/12 Rada obce Vidče souhlasí s úpravou platu ředitelky MŠ
podle platné tabulky pro pedagogické pracovníky. Zároveň
schvaluje převod 5% z provozních prostředků na platy
pedagogických a nepedagogických pracovníků za období
9-12/2012.
264/12 Rada obce Vidče souhlasí s nabídkou sponzorského daru

pro účely obce.
265/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o pokračování
prací na stavbě odkanalizování obce Vidče. Zároveň vzala
na vědomí Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod
kanalizací sloužící veřejné potřebě.
266/12 Rada obce Vidče vzala na vědomí dokončení opravy
cesty v lokalitě Háje, přípravu opravy hasičské zbrojnice
a prodloužení vodovodního řadu Fabián – západ.
266/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádosti občanů
na vybudování vodovodní přípojky vč. dohody o právu stavby
na pozemku obce a pověřuje starostku obce dohodu (smlouvy)
podepsat.
267/12 Rada obce Vidče projednala žádost o pronájem sklepních
prostor v objektu obecního úřadu k provozování nácviku hudební
produkce. Jelikož vchod do obecního úřadu a sklepních prostor
není samostatně oddělen a nelze proto zabránit nekontrolovanému
pohybu osob v prostorách obecního úřadu, rada obce žádost
o pronájem zamítla.
268/12 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost občanů
o umístění dopravního zrcadla.
269/12 Rada obce projednala žádosti občanů o prodloužení
pouličního osvětlení, a problémů s odvodem dešťových vod.
V těchto věcech bude nadále jednáno.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

50 let už je tomu,
co společně jste vyšli z domu,
ruce jste si podali
a životem spolu se vydali.
Dne 27. října 2012 oslaví
manželé Anna a Josef Vičanovi
zlatých 50 let společného života.
Hodně zdraví, lásky a radosti přejí
dcery Zuzana, Iva a Naďa s rodinami
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Milena Dudová
místostarostka obce

DVB-T aneb příjem televize z pozemních vysílačů v obci
Zrušením analogového televizního vysílání se odmlčel i televizní vykrývač Hlaváčky pro obec Vidče. Většina občanů obce
byla nucena přejít na příjem signálu ze satelitů – zde je možnost příjmu nejen českých, ale i třeba slovenských a jiných
zahraničních programů.
Není to však zadarmo – mimo koncesionářských poplatků poskytovatel požaduje od 1. 9. 2012 dalších 29 kč/měsíc
za příjem českých a slovenských (nikoliv placených) programů a poplatek je vyžadován od každého satelitního přijímače
v domácnosti. Samozřejmě jej uživatel nemusí platit, ale pak nebude mít možnost sledovat programy jako je ČT1, ČT2,
Nova, Prima, atd…
České televizní (ale i rozhlasové) programy jsou také šířeny prostřednictvím pozemních vysílačů (náhrada za analogové
vysílání) a ty mimo koncesionářských poplatků nejsou dále zpoplatněny. Programy jsou nabízeny v tzv. Multiplexech:
MULTIPLEX1……ČT1, ČT2, ČT24, ČT4-Sport
MULTIPLEX2……NOVA, PRIMA, BARRANDOV, NOVA CINEMA, PRIMA COOL
MULTIPLEX3……PRIMA LOVE, OČKO
MULTIPLEX4……POHODA, ČT1-HD, NOVA-HD, FANDA (poznámka HD-vysoké rozlišení)
A jaké jsou teoretické možnosti příjmu v obci Vidče. Z okolních vysílačů, které přicházejí v úvahu, jsou to:
Vysilač
Valašské Meziříčí (Radhošť)
Brno (Kojál)

Jeseník (Praděd)

Kanál
54H
37H
29H
40H
59H
36H
53H
51H

Výkon
0,1kW
0,1kW
100kW
100kW
100kW
100kW
100kW
100kW

Program
MULTIPLEX1
MULTIPLEX2
MULTIPLEX1
MULTIPLEX2
MULTIPLEX3
MULTIPLEX1
MULTIPLEX2
MULTIPLEX3

Mapa pokrytí
Není signál
???
Není signál
Není signáli
Není signál
Na hranici příjmu
Není signál
Není signál

A moje praktické zkušenosti?
Vše, co je dále popsáno, je vázáno na lokalitu pod kinem, kde bydlím. Použil jsem poměrně kvalitní směrovou anténu,
a také navázal na aspoň nějaké zkušenosti s dálkovým příjmem televize. Záměrně jsem nešel do komplikovaných řešení se
soustavu antén. Je možné, že v jiných částech obce bude situace o něco lepší, někdy bude i ještě horší.
Valašské Meziříčí (Radhošť)
Výkon vykryvače je velmi malý a v cestě signálu je kopec. Signál se mi nepodařilo vůbec zachytit. Odpovídá to teoretické mapě pokrytí.
Brno (Kojál)
Podobná situace jako u vykrývače Radhošť. Žádný z uvedených kanálů se nepodařilo zachytit. Odpovídá to také teoretické mapě
pokrytí. Přitom tento vysilač v době analogového vysílání se dal přijímat. V současnosti je však vysílací výkon menší a použité jsou
kanály s vyšším kmitočtem, které se hůře ohýbají na překážkách.
Jeseník (Praděd)
Na hranici příjmu je 36 kanál (MULTIPLEX1), jednou mi i naskočil MULTIPLEX2 na 53 kanálu. MULTIPLEX3 na kanálu 51 se
nepodařilo vůbec zachytit.
Tomu zase odpovídá i mapa pokrytí, kterou zveřejnily České radiokomunikace (www.digistanky.cz).

Českým Radiokomunikacím, jako provozovateli sítě vysílačů a vykryvačů jsem zaslal dotaz, jak se bude v obci Vidče
situace řešit, neboť podle mapy pokrytí jim musí být situace známá. Zde je odpověď :
České Radiokomunikace (ČRa) jsou technickým operátorem vysílacích sítí, tj. všechny vysílače, včetně dokrývacích, jsou
provozovány na základě konkrétních objednávek provozu vysílače od TV společností, v případě dokrývačů i od Městských
nebo Obecních úřadů.
V současné době nemáme žádnou objednávku na výstavbu dokrývačů pro obec Vidče. Pokud se problém týká celé obce
a ani při použití kvalitní, odborně instalované anténní techniky nelze zabezpečit kvalitní signál, obraťte se prosím
na Obecní úřad, který může vstoupit do jednání s TV společnostmi ohledně výstavby DVB-T dokrývačů, případně může
jejich provoz objednat přímo u ČRa.
V případě objednání této vysílací služby jsou České Radiokomunikace připraveny realizovat výstavbu DVB-T dokrývače
v nejkratším možném termínu, tak jak to již bylo provedeno na mnoha jiných lokalitách, na celém území České republiky.
Nějak na nás v tomto státu zapomínají. Asi jsme již nezajímavé pohraničí. Nezapomínají na nás však s koncesionářským poplatkem –
ten je vyžadován bez ohledu na to zda máte, či nemáte možnost příjmu. Podobná situace je také minimálně ve Valašské Bystřici a určitě
bude i jinde v okolí.
Přitom na rozdíl od nás vlastní vykrývače mají v okolí například: Jablůnka, Vsetín, Huslenky, Velké Karlovice, Nový Hrozenkov.
Vidče mělo vykrývač v době analogové televize také. A minimálně České Radiokomunikace musely vědět o problému s pokrytím TV
signálu v obci. Problém musí být znám i Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která přiděluje televizní kmitočty a problém Vidče
v minulosti řešila a mapu pokrytí schválila.
Nevidím také důvod, proč by výstavbu vykrývače objednávala a financovala obec Vidče – ta není příjemcem ani koncesionářských
příspěvků, ani nemá podíl z reklam.
Lubomír Drda
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Podzimní čas vzpomínek
Přiblížil se listopad a s ním i čas vzpomínek na zemřelé.
Snažíme se vyzdobit hroby ještě lépe, než v ostatní části roku.
A tak rozzářený hřbitov, jako první listopadové dny, není nikdy
jindy vidět. Avšak všem zemřelým nemůžeme hroby ozdobit.
Možná i mezi svými blízkými máte takové, kteří zahynuli v době
války a nikdo neví, kde jejich hrob je. Nebo se někdo odstěhoval
do světa a je pohřben daleko. Nelze jeho hrob navštívit. To mne
vede k myšlence, že ještě důležitější než vyzdobený hrob je to,
jaké místo pro své blízké máme ve svém srdci. Jak na ně
vzpomínáme.
V této chvíli nás od našich zemřelých dělí hranice smrti.
Ale přijde čas, kdy ji i my překročíme a zde na světě zanecháme
jiné blízké. Jak budou potom oni vzpomínat na nás? Co jim po nás
zůstane v jejich srdci? I to je téma, na které bychom neměli při
této příležitosti zapomínat.
Pro mne osobně je letošní vzpomínka na zemřelé víc
aktuální, protože jsem v březnu doprovodil na hřbitov vlastního
tatínka. Díky své výchově neměl v životě vždy opravdový vztah
k Bohu. Ale nyní mohu s pokojem v srdci podle své víry říct, že

předstoupil před Boha připraven. A těší mne i to, že jsem mu i já
při svém povolání k tomu mohl pomoci. Měl jsem možnost být
u něho ještě tři hodiny před smrtí. A tak zůstáváme spojeni nejen
v myšlenkách, ale i v Boží přítomnosti. Neboť Bůh přesahuje čas
i prostor a zůstáváme v něm ať už putujeme zde po zemi nebo
přecházíme do věčnosti.
Proto si dovoluji v závěru mého příspěvku připojit
výzvu starším občanům nebo těm, které trápí vážná nemoc a mají
stejnou víru. Zvláště ji adresuji těm, kteří se už nemohou dostat
do kostela. Nebojte se požádat o udělení svátostí. Smíření
s Bohem a přijetí svatého přijímání – těla Kristova, nás posiluje
ve spojení s Bohem, který nás pak chrání před malomyslností
a obavami, jaké to bude, až se před ním objevíme. A také mohu
udělit svátost nemocných, při které prosíme v první řadě
za uzdravení člověka. V nebezpečí smrti pak také za to, aby
člověk mohl předstoupit před Boha s čistým srdcem. V takovém
případě to bude setkání radostné, když konečně uvidíme svého
milujícího Otce a nebudeme mít důvod se ho bát.
P. Karel Janečka

Oprava oken v kostele
Kdo v uplynulých měsících prošel kolem kostela,
nemohl přehlédnout, že se dělá nějaká větší oprava. Jednalo se
o opravu oken, jak jsme o tom mluvili i psali víc než rok. Nyní
mohu konstatovat, že první etapa je dokončena. Za 590.000,- Kč
byla opravena přibližně jedna čtvrtina oken. Náklady na opravu
byly zvýšeny tím, že po statickém posouzení okenních sloupků
a prohlédnutí celého ostění bylo třeba opravit i to. Jednotlivé části
vitráží jsou osazeny v rámu z betonových odlitků, které byly
pouze přilepeny nějakým spojovacím materiálem k sobě a místy
držely už jen silou vůle. Pohyby stavby také způsobily praskání
a sedání těchto dílů. Bez jejich zajištění a zpevnění by nejspíš
během pár let došlo k dalšímu poškozování opravených oken.
Tomu bylo potřeba předejít. Vzhledem k vývoji a složitosti
hledání způsobu nejlepšího řešení se zapojilo více lidí a firem, než
se došlo k zamýšlenému výsledku.
Opravu oken provedla firma GLASSiCENTER s.r.o. se
sídlem v Novém Boru a doufám, že dále budeme s touto firmou
spolupracovat. Zpevňovací a zednické práce provedla firma
RADEKOV spol. s r.o. z Rožnova pod Radhoštěm. Část lešení
byla postavena svépomocí za přispění pana Oldřicha Buryho
a pana Josefa Šimurdy s pomocí dalších brigádníků z farnosti.

Dopravu lešení zajistil zdarma pan David Jurča. Část lešení byla
zapůjčena zdarma od firmy Jiří Fabián a synové s.r.o. Při potřebě
venkovního lešení pomohla místní firma Naryner Construction
s.r.o., která lešení zdarma zapůjčila i postavila. Nakonec si
postavila firma RADEKOV ještě své lešení. Všem zúčastněným
vyslovuji upřímné poděkování za provedenou práci a čas, který
tomu věnovali.
Finančně nám pomohla dotace z ministerstva kultury
ve výši 125.000,- Kč, z Nadace Děti-kultura-sport ve výši
60.000,- Kč a z Obce Vidče ve výši 30.000,- Kč. Ostatní
prostředky byly ze sbírek a od několika dárců. Za tuto pomoc
a také za modlitby rovněž upřímně děkuji.
Nyní nás čeká jednání s památkářkou o způsobu opravy
oken v lodi kostela, které jsou zdobena sklomalbou. Dosud
opravená okna jsou poskládána z barevných sklíček Vzhledem
k obtížnosti předchozích jednání je pravděpodobné, že to nebude
ani v této fázi jednoduché. Přitom budeme skládat prostředky
na pokračování oprav. Výhodou je to, že už víme, jak vyřešit
opravu ostění.
P. Karel Janečka

Charita Valašské Meziříčí, středisko Rožnov p. R.
ve spolupráci s Diakonií Broumov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
 znečištěný a vlhký textil

SŠ zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm
4leté maturitní obory:

AGROPODNIKÁNÍ
- zaměření: Chov

koní a zvířat
Chov drobných zvířat
Mechanizace a péče o zeleň

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- zaměření: Geoinformační

systémy
a pozemkové úpravy

3letý učební obor:

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne: 8. - 10. listopadu 2012
čas: 8:00 – 17:00 hod.; sobota 8:00 – 12:00 hod.
místo: nádraží ČD Rožnov – VAGON (naproti státní policii vjezd
autem přímo na nádraží)
kontakt: 571 654 954, 603 549 682 - Jan Lušovský
~ Děkujeme za Vaši pomoc. ~
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ZEMĚDĚLEC – farmář
Den otevřených dveří – 30. 11. a 1. 12. 2012
telefon: 571 654 392
E-mail: info@szesro.cz;
http: www.szesro.cz

Chcete zjistit, třeba i nezávazně, co nejvíce
informací opěstounské péči?
Chcete vědět, na co všechno se musíte
připravit při přijetí dítěte do rodiny?
Chcete znát zkušenosti odborníků i pěstounů?
Na všechny tyto otázky a řadu dalších, které Vás zajímají, Vám pomohou najít
odpověď pracovníci a pěstouni občanského sdružení Rodina sv. Zdislavy,
Kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti náhradní rodinné péče.
Informace poskytnou také: Krajský úřad Zlín, Městský úřad Rožnov p. R.,
Městský úřad Valašské Meziříčí

RODINA SV. ZDISLAVY
Kraj ský úřad Zlín
občanské sdružení
Odbor sociálních věcí

Městský úřad
Městský úřad
Odbor sociálních věcíí Odbor sociálních věcíí
Hutisko – Solanec 395 Třída Tomáše Bati 21
STEFANIUM Palackého 480
Zašovská 784
752 62 Hutisko – Solanec
761 90 Zlín
756 61 Rožnov p. R.
757 01 Val. Meziříčí
tel.: 724 127 500 tel.: 557 043 320, 577 043 111
tel.: 571 661 270
tel.:
571 674 574
www.rodina-zdislavy .cz www.kr-zlinsky .cz
www.roznov.cz
www.valasskemezirici.cz

Září v základní škole
Dne 3. září začal nový školní rok. Naši deváťáci se
ukázali na slavnostním zahájení a hlavně představili nové
prvňáčky, jimž se stali „anděly strážnými“. Potkávají se teď
dennodenně ve škole, ale také se vydali dne 26. září na výlet
do ZOO Lešná, kde se o malé školáčky jejich starší kamarádi
starali.
Velkou sportovní akcí, jíž se zúčastní žáci z Rožnova
p. R. a okolí se stala Rožnovská olympiáda dětí a mládeže. Začala
12. září Během za zdravím, v němž byl z našich žáků
nejúspěšnější Petr Mičkal z 9. třídy, který ve své kategorii obsadil
6. místo. Pokračovala 13. 9. a tento den byl našim nejúspěšnějším
reprezentantem Viktor Smetivý z 9. ročníku, jenž časem
7,90 s zvítězil v běhu na 60 m. Snažili se však všichni, i 14. 9.
děvčata 2. stupně v basketbalovém turnaji.
Zajímavé akce prožili osmáci se svou třídní učitelkou
V. Mertovou. 5. září v průběhu své turistické vycházky vystoupali

v Rožnově na nově vybudovanou Jurkovičovu rozhlednu. Podruhé
zamířili v Rožnově do Mlýnské doliny Valašského muzea
v přírodě, kde poznali vaření našich babiček, viděli, jak se pekl
chleba, a sami si zkusili uvařit „trnkové“ knedle a „zemňákový“
guláš.
18. – 19. září zajistila Š. Pavlíčková pro své sedmáky
dvoudenní pobyt v Aktivity parku hotelu ve Všemině. Program
obsahoval aktivity na posílení komunikace a spolupráci dětí,
lanové aktivity, bowling a plavání.
Všichni žáci si po dvouměsíčních letních prázdninách
začali zvykat na pravidelnou školní práci. Více se o jejich
rozjezdu ve škole mohli rodiče dozvědět na prvních třídních
schůzkách 25. září. Deváťákům a jejich rodičům, kteří se letos
budou rozhodovat, kde chtějí pokračovat ve studiu, přiblížili své
školy zástupci šesti středních škol.
J. Pečálková

Zahájení výstavy v ZŠ
Přibližně dva roky trvala práce našich žáků nad obrázky
znázorňujícími 27 evropských metropolí. Překonali však
pod vedením paní učitelky Mertové všechny obtíže a 5. 10. 2012
mohla být výstavka zahájena.
Kromě žáků, pedagogického sboru, paní starostky
a místostarostky se zahájení zúčastnily i pracovnice informačního
centra Evropské unie EUROPE DIRECT Nový Jičín. Centrum
celou akci zaštiťovalo, poskytlo nám i finanční příspěvek 3 000,Kč na výtvarný materiál. Zároveň poskytlo i různému věku dětí
přístupné obrazové materiály, kvízové úlohy, dotazníky. Za jejich
řešení dostali žáci sladkou odměnu.
Máte-li zájem, přijďte se do školy na výstavku podívat.
Srdečně zvou žáci školy a patronka výstavky p. uč. V. Mertová.
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Broučci 2012
Přišel podzim, začalo se dříve šeřit a lidé z vesnice klopýtali domů z práce.
Museli si dávat pozor, aby nezapadli do nějakého výmolu a jen tak polohlasně si
vždycky posteskli: „Kdyby tady tak byli broučci se svými lucerničkami. To by se mi
veseleji kličkovalo mezi těmi dírami. Kdepak jen letos jsou?“. V tom se zablikotalo
první světýlko někde z horního konce vesnice. A ejhle, přiletělo k němu druhé
světýlko, támhle z Kutisek třetí a hned za ním čtvrté. A již to začíná blikat i z dolního
konce vísky a najednou je tu průvod rozzářených světýlek, lucerniček, lampiónků
i dětských očiček. Broučci z Vidče se jako každým rokem slétají u Fabiánů
na parkovišti, občerství se horkým čajem, ti dospělejší svařáčkem a společně se vydají
cestou skrz vesnici, aby posvítili dobrým lidem na cestu a podzimu ukázali, že jsou
připraveni svítit, poletovat a bavit se. Takže milí Broučci a Berušky, letos je sraz

ve středu 24. října 2012 v 18:00 hodin
u hodné broučkové tety Pavly Fabiánové. Pochod netradičně zakončíme
v „Kulturáku“ divadelním představením o pověstech, které se váží k naší posvátné
hoře – Radhošti. Tak broučci popadněte rodiče a přileťte všichni.
Srdečně zvou pořadatelé

Vítání občánků
V úterý 25. září se ve videčské obřadní síni
uskutečnilo vítání občánků, které připravila Kulturní
komise RO. Z osmi pozvaných dětí přišlo se svými
rodiči pouze pět.
Slavnost již tradičně uváděla D. Karasová
a na začátku přivítala děti z mateřské školky, které
pod vedením paní učitelky J. Kadlubiecové přišly
šťastným rodičům pogratulovat. Poté p. místostarostka
M. Dudová pronesla několik milých a poučných vět
a přijala nové občánky do svazku obce Vidče.
Po přečtení slibu se rodiče podepsali do pamětní knihy
a převzali drobné dárky pro své děti.

Do svazku obce Vidče byli přijati: Dominik Maléř, Veronika
Minarčíková, Šárka Randýsková, Kamila Pastorková, Marika Kramolišová,
Antonie Vašáková, Rozálie Pobořilová a Ema Bublíková.
Nakonec si každý vyfotil své děťátko v kolébce, a také se vyfotili
všichni společně.
Děkujeme všem, kteří přišli i našim malým gratulantům, za jejich
krásné básničky a písničky a přejeme rodičům, aby jejich děti byly zdravé
a prožili s nimi mnoho nezapomenutelných zážitků.
Jana Karasová

Setkání seniorů
Stalo se již tradicí, že Kulturní komise RO pořádá
jednou ročně setkání občanů v důchodovém věku. Také letos
5. října se naplnil sál kulturního domu ve Vidči. V předsálí je
čekala nabídka vyřazených knih, které zdarma nabízela místní
knihovna.
Setkání zahájila předsedkyně Kulturní komise RO,
přivítala všechny přítomné, a také starostku Mgr. Štěpánku
Mikulenkovou, místostarostku Milenu Dudovou a radního
Bc. Miroslava Chumchala. Následovalo vystoupení dětí
z Valašenky, které pod vedením p. učitelky D. Halamíkové
připravily bohatý program. Dětí bylo 40, přišly v krásných
valašských krojích a postupně od nejmenších zazpívaly a zatančily
po valašsku. Všem se jejich vystoupení moc líbilo a odměnou jim
byl tleskající sál. Pořadatelky jim moc děkují.
V dnešní době číhá na naše důchodce nebezpečí
okradení, lákání ke koupi předražených věcí, pozvánky

na předváděčky s bohatým programem a odměnami. Před tím
vším chtěly svým vystoupením varovat seniory děvčata z Kulturní
komise RO. Předvedly scénku, kterou napsala Blanka Drdová.
Scénka byla zábavná, ale i poučná. Na závěr každý dostal malý
dáreček, pytlíček s levandulovou náplní, který ušila a nazdobila
Z. Holišová.
Po občerstvení, které pro každého připravila Kulturní
komise RO a hradil ho OÚ, začala hrát na harmoniku paní Alena
Balejíková. Bylo veselo, zpívalo se a tancovalo. Zástupci OÚ si
popovídali s lidmi o jejich radostech i starostech. Vydrželi s námi
až do konce.
Moc nás potěšilo, že senioři využili příležitosti
a zúčastnili se tohoto setkání, které jsme pro ně rády připravily.
Přejeme jim, aby se všichni ve zdraví dožili našeho dalšího
posezení a děkujeme za účast.
Za členky Kulturní komise RO D. Karasová
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Čti, žij zdravě
Čti, žij zdravě byl v tomto roce název pro týden
knihoven, který probíhal od 1. 10. do 7. 10. 2012. Vyhlásila ho
Národní knihovna a já jsem naši místní knihovnu přihlásila do této
akce. S dětmi ze čtenářského kroužku jsme nazdobili prostory
podzimními motivy. V chodbách jsem občanům nabízela zdarma
vyřazené knihy. Každý nezodpovědný čtenář mohl v tomto týdnu
bez poplatků vrátit knihy. Noví čtenáři, kteří se přihlásili byli
zproštěni poplatku za knihovnu. Děkuji p. učitelce J. Martínkové
za výstavku výtvarných prací dětí z MŠ.
Ve středu 3. října od 9:00 do 18:00 hod. se konal Den
otevřených dveří. Dopoledne navštívily knihovnu postupně mladší
i starší děti z mateřské školky. Potom je vystřídala 2. třída ZŠ
s třídní učitelkou Dobrou Halamíkovou. Na besedy s nimi přijela

Renata Vinklerová z MěK Rožnov. Připravila dětem hádanky,
soutěže, povídání a čtení z pohádkových knih. Děti ukázaly, že je
znají a umí správně odpovídat. Odpoledne přicházely další děti.
Spolu s dospělými zaplnili knihovnu. Každý dostal malý dárek
z časopisů Kačer Donald, Junior, ABC či Bořek stavitel, které
schovávám pro takovéto příležitosti. Nezapomněla jsem ani
na sladkosti a občerstvení. Moc děkuji p. M. Kapounové
a děvčatům, která mně pomáhala s organizací.
Děkuji také spoluobčanům, kteří navštívili knihovnu
a připomněli mi staré, zašlé časy (před 20 – 10 lety), kdy téměř
každý důchdce, děti i dospělý byli čtenářem naší knihovny.
Celkem bylo 108 návštěvníků.
Knihovna D. Karasová
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Sport
Podzimní videčský fotbal
Milí fotbaloví fanoušci, vážení sportovní přátelé, mistrovské podzimní zápasy v rámci sezony 2012/2013 běží
stále naplno svým tempem podle rozlosování jednotlivých soutěží a skupin. Obec Vidče zastupují na hřištích hráči
z úctyhodných 5 týmů – muži „A“, muži „B“, mladší žáci, starší přípravka a mladší přípravka.
Opět Vám pro přehled uvádím tabulky jednotlivých soutěží tak, jak byly zaznamenány ke dni 10. 10. 2012.
Muži „A“

Mladší žáci

Starší přípravka

Muži „B“

Mladší přípravka

Přikládám Vám také dvě fotografie ze soboty 6. 10. 2012, jejichž autorem je Vladimír Štěpán z Valašského deníku. Jsou to
momentky z mistrovského utkání 1. A třídy, skupiny A, ve kterém domácí Vidče hostilo Hutisko-Solanec (pruhované dresy). Zápas
skončil pro naše fotbalisty výhrou 1:0.

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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