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Informace obecního úřadu
Letošní první pravidelný svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu bude probíhat
v sobotu, 13. dubna 2013 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Sběrná místa zůstávají nezměněna.
Do kontejneru u OÚ je možno dovézt i železo.
Člověk člověku Valašské Meziříčí
a Obec Vidče
Vás srdečně zvou na

BENEFIČNÍ KONCERT
Vystoupí mužský pěvecký sbor
BESEDA
Valašské Meziříčí
člen Unie českých pěveckých sborů

Pátek 22. března 2013 v 17.30 hodin
sál Kulturního domu Vidče
Vstupné dobrovolné

Sdružení

Výtěžek benefičního koncertu bude věnován
na léčebné výlohy Ondřeje Heryána.
www.clovekcloveku.cz

Usnesení č. 34/2013 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 5. 2. 2013
312/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
313/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 33/2013 ze dne 15. 1. 2013. Všechny úkoly byly
splněny.
314/13 Rada obce Vidče projednala a schválila postup při
odkanalizování budov v majetku obce. Na tuto investiční akci
bude vyhlášeno výběrové řízení.
315/13 Rada obce Vidče projednala a schválila žádosti občanů
na vybudování kanalizační přípojky vč. dohody o právu provést

stavbu na pozemku obce a pověřuje starostku obce smlouvy
podepsat.
316/13 Rada obce Vidče souhlasí s částečnou rekonstrukcí
nájemního bytu v ZŠ.
317/13 Rada obce Vidče projednala žádost o pronájem
pozemku ve vlastnictví obce a doporučuje ZO odsouhlasit
uveřejnění záměru na pronájem.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 18/2013 ze zasedání ZO Vidče dne 28. 2. 2013
227/2013 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 18. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení p. Lenka Machulová, p. Jaroslav Vaculín, ověřovatele
zápisu Mgr. Pavel Drda, Bc. Miroslav Chumchal.
Zapisovatelkou byla určena Eva Kramolišová.
228/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 17/2012 z řádného zasedání ZO dne 13. 12. 2012 přednesenou
starostkou obce.

229/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce mezi 17. – 18. řádným zasedáním přednesenou ústně členy
rady obce.
230/2013 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávy předsedů
finančního výboru a kontrolního výboru.
231/2013 ZO Vidče v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění a zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní
závěrku za období roku 2012.

232/2013 ZO Vidče v souladu s § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Vidče (kupující) a vlastníky
pozemků p. č. 2818, 2819(prodávající), na základě které obec
Vidče kupuje do svého vlastnictví pozemky p. č. 2818 a 2819
za dohodnutou cenu a pověřuje starostku obce kupní smlouvu
podepsat.
233/2013 ZO Vidče schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nemovitostí v majetku obce, a to parcely p. č. 555/9 (ttp)
a pověřuje starostku obce záměr pronájmu zveřejnit na úřední
desce OÚ.
234/2013 ZO Vidče schvaluje zveřejnění záměru směny
nemovitosti v majetku obce, a to části parcely p. č. 2862/5 ( ost.
plocha, ost. komunikace) za část parcely v soukromém vlastnictví
p. č. 99/2 a pověřuje starostku obce záměr směny zveřejnit
na úřední desce OÚ.
235/2013 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nájemní
smlouvu na pronájem pozemku ve vlastnictví obce p. č. 556/1
a pověřuje starostku obce nájemní smlouvu podepsat.

236/2013 ZO Vidče schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene uzavřenou mezi obcí Vidče a spol. ČEZ Distribuce a.s.
(stavba Vidče p. č. 858/5,2) a pověřuje starostku smlouvu
podepsat.
237/2013 ZO Vidče po projednání schvaluje „Povodňový plán
obce“.
238/201 ZO Vidče bere na vědomí zprávu inventarizační komise
o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2012 a zprávu
komise pro likvidaci majetku, vyřazeného při inventarizaci obce
v roce 2012.
239/2013 ZO Vidče schvaluje žádost ZŠ Vidče o převod
kladného hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního
fondu školy.
240/2013 ZO Vidče schvaluje odpisový plán příspěvkových
organizací zřizovaných obcí (MŠ, ZŠ).
241/2013 ZO Vidče schvaluje finanční příspěvek městu Frenštát
pod Radhoštěm pro oběti výbuchu v panelovém domě, ve výši
10 000,- Kč a pověřuje starostku podepsat darovací smlouvu.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Blahopřání
V měsíci březnu slaví
paní
Viktorie
Hajná
významné životní jubileum.
Oslavila je také se členy
turistického kroužku seniorů.
Všichni ji zazpívali píseň
jako poděkování a gratulaci:
Deset let nás týden co týden
vytahuješ z našich
chalup ven,
zvládáme doly,
taky kopečky,
vodíš nás jak ovečky.
Na západ, východ
a též na sever
nebo na jih vždy
udáváš směr,

Foto: M. Švajdová

busy i vlaky necháš přistavit,
jsi nám vzorem stále FIT!
Kultura a též vzdělání
trochu,
k tomu občas kapička moku,
na všechno myslíš,
nelituješ čas,
to ví dobře každý z nás.
Přejeme Tobě pevné
zdravíčko,
nad sebou máš vždycky
sluníčko,
ať se Ti vyhne
každá nehoda,
provází Tě pohoda.
Členové turistického
kroužku seniorů

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Neděle Zmrtvýchvstání
Velikonoční pondělí

24.3. – 9:30 hod.,
28.3. – 17:00 hod.,
29.3. – 17:00 hod.,
30.3. – vzkříšení 19:00 hod.,
31.3. – 9:30 hod.,
1.4. – 9:30 hod.

Ať Vás Kristus zmrtvýchvstalý
naplňuje láskou a pokojem,
posiluje Vás v životě
a upevní Vaši naději
na život věčný.
P. Karel Janečka

Knihovna
Březen je měsícem knihy, ale také
čtenářů. Naše knihovna vyhlásila na celý
měsíc amnestii pro nezodpovědné čtenáře,
kteří mají doma knihy i několik měsíců.
Jsou zproštěni poplatku za opožděné
vrácení knih. Nabízíme také vyřazené
knihy,
kterých
bylo
při
loňské
inventarizaci vyřazeno 2 500. Hodně si už vzali spoluobčané, ale
stále ještě velká část zůstává.
Budou probíhat besedy, soutěže, hry pro děti. Bohužel
nebudu moct nabídnout zdarma internet. Vláda ho několik let
knihovnám platila, takže nebyly žádné poplatky. Od března vláda
toto rozhodnutí zrušila a obce budou internet platit samy. Všem je
známo, že se šetří tam, kde to postihuje většinu spoluobčanů
a zažíváme to na vlastní kůži. Stejně dopadly knihovny. Už

v loňském roce vláda omezila dotace krajským, okresním
a městským knihovnám. Ty potom zase svým střediskovým
knihovnám. Již od loňského roku musí obec zaplatit fólii
na obalování a knihovnice musí samy všechny nové i starší knihy
se zničenou fólií obalit. Teď se rozhodlo, že obec Vidče a Střítež
nad Bečvou si budou knihy také samy nakupovat. Paní
R. Vinklerová z Mě Knihovny v Rožnově slíbila, že nám
v začátcích pomůže a dá tipy, kde nakupovat.
Společně se školou a p. učitelkou D. Halamíkovou
zorganizujeme pro děti Noc s Andersenem na konci měsíce
března.
Čtenáři mohou dávat tipy, které knížky jim v knihovně
chybí, my je pak dokoupíme.
Knihovnice D. Karasová
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Únor ve videčské škole
Únor má ze všech měsíců nejméně
dnů a návštěva školáků ve škole byla ještě kratší
o pro ně zasloužený týden jarních prázdnin.
Však si je zasloužili, vždyť kromě učení se
téměř všichni naši školáci chystali vystoupit
na školní akademii. Příprava na ni byla dlouhá
a náročná, deváťáci v čele s Evou Petruželovou
dali všemu pohádkové zarámování a starali se
také o průvodní slovo. Ve čtvrtek 21. března
mohl zaplněný sál tleskat scénkám, písním,
básničkám a tanečním vystoupením. Děti své
rodiče i ostatní veřejnost jistě potěšily
a představily se trochu jinak, než jak je známe
ve školních lavicích.
Výuku českého jazyka doplnily
besedy v místní
knihovně s pracovnicí
rožnovské knihovny o tom, co nám prozradí
knížka (3. třída), o čtenářské gramotnosti
(6. třída) a o sci-fi literatuře (7. třída).
Naši žáci také v různých soutěžích
reprezentovali naši školu. Basketbalistky
ze 7. – 9. třídy statečně bojovaly v okrskovém
kole, avšak dále nepostoupily. V okresním kole
Olympiády z českého jazyka skončil Franta
Adam patnáctý. Jeho spolužák, deváťák Ondra
Bathó, byl v Konverzační soutěži v anglickém
jazyce
třináctý.
6. února
jsme
řešili
matematickou soutěž Pythagoriádu. Úspěšným
řešitelem se stal Radek Sušeň z 5. třídy.
Dětem z prvního stupně se líbilo také
baletní vystoupení v místním kulturním domě:
Sněhurka a sedm trpaslíků.
Nyní si deváťáci podávají přihlášky
na střední školy. Téměř všechny čekají přijímací
zkoušky a my všichni věříme, že po zajímavé
akademii zaměří své úsilí tímto směrem.
J. Pečalková
KMO Zubří, s.r.o.
U Bečvy 300

Inze rce

756 54 Zubří

Nabízíme provedení kanalizačních přípojek pro
rodinné domky:
PROVEDEME:
o vym ěření směrové a výškové
o výkopy malým pásovým bagrem
o podsypy pískem + uložení potrubí s napojením
na stávající kanalizaci
o provedení zkoušky těsnosti s protokolem o zkoušce
o napojení potrubí na rodinný domek
o obsyp potrubí pískem a zásyp zeminou s terénní úpravou
o montáž vodoměru

Nabízíme k prodeji kanalizační materiál za výhodné
ceny:
PRODÁVÁME:
o potrubí průměr 150 mm - délka 5 m, 3 m, 2 m
o kolena průměr 150 mm - 15°, 30°, 45°, 67°
o veškeré sypké materiály pro podsyp a obsyp potrubí

KONTAKT:

PEDIKŮRA, MANIKŮRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ
Nabízíme:
Manikůru
Pedikůru
Gelovou modeláž rukou i nohou
Parafínové zábaly
P-shine
Velký výběr gelů, laků, pěkných
ozdůbek, nálepek a komínků

Hana Fusková
Vidče 290, tel.: 604 877 042

o volejte tel. číslo: 602 733 761, 602 704 281
o případně můžete poslat SMS zprávu
tel.: 571 658 056
571 658 049

KRÁSNÉ NEHTY A RUCE
JSOU VIZITKOU
KAŽDÉ ŽENY I MUŽE

e-mail: kmozubri@volny.cz
w w w .kmo-zubri.cz
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Pozvánka na divadlo
Divadelní soubor Chaos Valašská Bystřice
uvede v sobotu 6. dubna 2013
v sále kulturního domu
v 16. hodin situační komedii Rukojmí
...aneb, když je sebevrahům
vyhrožováno zabitím...

Jaroslav Vaculín
Nabízíme tyto služby:
- provedení projektové dokumentace včetně zaměření
- montáž kanalizačních přípojek k rodinným domům
- výkopové práce jsou prováděny lehkým pásovým bagrem
firmou BIG BIRDS s.r.o. Josef Šoukal
- řešení a montáž veškerých vnitřních rozvodů odpadů
v rodinných domech včetně bouracích prací firmou BIG
BIRDS s.r.o. Josef Šoukal
- provedení zkoušky těsnosti včetně protokolu
- všechny výkopové práce jsou ukončeny uvedením
do původního stavu firmou BIG BIRDS s.r.o. Josef Šoukal

Kontakt:

tel. 603 256 276
tel. 602 804 574

Jaroslav Vaculín, Vidče 461
vodohospodář – specialista evidenční číslo dekretu 191/VH11
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Více informací na webových stránkách divadla
www.divadlochaos.cz.

Osoby a obsazení:
MARC BESSON - MUDr. Jaromír Veith
LUC VERNET – Miroslav Cáb
MADAME MABOUIN – Bohumila Bitalová
SUZY - Petra Pšenicová
JOJO – Jan Závorka
BANÁN – Josef Šturma
Autor: Alain Reymaud-Fourton
Překlad: Jaromír Janeček
Režie - Bohumila Bitalová
Akci organizuje Kulturní komise RO.
Předprodej vstupenek zajišťuje D. Karasová
v knihovně (středa 13:00 – 18:00, pátek 12:00 – 17:00)
příadně 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

Dětský karneval
Tradiční dětský karneval se v Kulturním domě ve Vidči
konal 23. 2. 2013.
Úderem 14. hodiny začaly znít první tóny mixážního
pultu pekelnice Everglíny a Rudy s Nikolou. Slova písničky Ferda
kabrňák – tak pojď a přestaň dovádět – vyzvala seřazený průvod
masek k promenádě. Pod dohledem p. Blanky Drdové se všem
maskám rozdaly balíčky.
Klaun Daggy si vesele vykračoval v čele průvodu
a začala přehlídka masek. Klaun pochválil princezny, víly, baletky
i motýli tanečnice, jak jsou načančané. Máme rádi zvířata – tóny
písničky zazněly pro zvířecí masky – kočičky, pejsky, tygříky atd.
Na karnevale nesměli chybět ani kouzelníci, čarodějnice, čerti
a čertice. Ti pomocí kouzel a zaklínadel mají nač si jen
vzpomenou. Příznivci bojového umění si našli své společníky,
protivníky. Snad je dala dohromady písnička – my jsme přátelé,
v partě veselé. Oblíbená postavička Večerníčka vám před spaním
vypráví spoustu pohádek a i jejich hrdinové se přišli podívat
na náš dětský karneval. Například Křemílek a Vochomůrka. Ale
přišlo i spoustu jiných masek.
Celé tři hodiny se klaun Daggy věnoval dětem. Připravil
si spoustu her, soutěží i tanců v minidiscu. K tomu všemu hrála
hudba z vesela. Jedna ze soutěží byla doplnit chybějící slova
postav z večerníčků, např.: Mach a … a děti odpovídaly sborově,
protože všechny postavičky znají. Další zase malování obrázků se
zavázanýma očima. Děti měly za úkol namalovat sněhuláka.
Vydařená díla klaun ukázal všem a autora odměnily asistentky
Dája a Evča. Potom kolovala kouzelná obálka, která skrývala
záludné otázky z ručky do ručky všech dětí. Když přestala hrát
hudba, vytáhlo si dítě, které zrovna drželo obálku papírek
s úkolem, který muselo splnit. Například utíkej mámě nebo tátovi
dát pusu. Při další soutěži všichni tancovali a podlézali tyč, což se
zalíbilo nejen dětem, ale i dospělým a pořadatelkám. Když byla
tyč nízko měly možnost se podplazit a zvládly to. Nezapomnělo se
ani na ty nejmenší. Sledovali jsme, kdo nejrychleji postaví komín
z pohádkových kostek. Další děti zase mohly balónky komíny
shodit.
Díky darům od sponzorů byly děti odměňovány
za každou soutěž, byla pro ně připravena bohatá tombola a přišla
vhod i banánová svačinka. Všem sponzorům děkujeme.
Tombolu si na starosti letos vzala p. Blanka Drdová se
svými piráty. Tajemně ji ukryli na jevišti za oponou. V době
prodeje tomboly si děti mohly zařádit samy. Sál byl v mžiku
zasypán barevnými papírky. Každé dítě svíralo v ručce kelímek
a tou druhou ho plnilo kolečky a následně vysypalo na kamaráda.
Poté se opět soutěžilo. Přenášela se čočka z jedné misky
do druhé pomocí brčka, tančil se vyřazovací tanec s kloboukem –
komu zůstal klobouk na hlavě, ten vypadl, a také měly děti za úkol
donést co nejvíce věcí na písmenko P a klaun nevěřil svým očím,
co se dá za 1 minutu sehnat.

Všechno má nejen začátek, ale i konec. Klaun dětem
zamával a slíbil, že se za rok přijde opět za dětmi podívat.
Děkujeme za ochotu a volný čas věnovaný dětem paní
učitelce Dagmar Hladké. Dík patří i bývalým žákům základní
školy Báře, Lukášovi, Nikole a jejímu příteli, ale i žákům 9. třídy,
kteří pomáhali při výzdobě, Dája a Evča pomohly s organizací
a Martin s přípravou losů do tomboly a ve zhotovení výzdoby.
Děkujeme také panu Vl. Fabiánovi za karnevalové vyzdobení sálu
i chodby kulturního domu a nesmím zapomenout ani na členky
kulturní komise, rodiče a všechny, kteří nám pomáhali.
Děkujeme a za rok nashledanou
Zdeňka Holišová
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Sport
Mladší žáci Vidče
V sobotu 23. 2. 2013 jsme se zúčastnili finále II. ročníku Zimní ligy mladších žáků OFS Vsetín v hale ZŠ Hovězí.
Mezi osmi nejlepšími týmy okresu se kluci rozhodně neztratili, prohráli pouze s finalisty a obsadili celkové 5. místo.
Za předvedenou hru sklidili uznání jak soupeřů, tak i přihlížejících diváků a představitelů OFS.
Osm družstev bylo rozděleno dle umístění z předkola do dvou skupin A, B. V další fázi se již vyřazovacím
způsobem hrálo o celkové umístění. My jsme v základní skupině po dvou vítězstvích skončili na druhém místě a ve čtvrtfinále se utkali
s velmi silným celkem Kateřinic. Bohužel nám utekl úvod utkání, inkasovali jsme tři laciné branky a i když v dalších fázích zápasu jsme
soupeře přehrávali, ztrátu jsme již nedohnali a odešli poraženi. Tato prohra nás odsoudila k tomu, že se utkáme v závěrečné fázi
o 5 - 6. místo, opět s celkem Huslenek. Utkání s fyzicky vyspělejším soupeřem skončilo po 20. minutách nerozhodně 1:1 a tak na řadu
přišly penalty. V nich jsme byli úspěšnější a celý turnaj tedy zakončili vítězstvím.
V turnaji nastoupili v bráně David Vachun a dále v obraně Daniel Němec, Marek Mičkal, Adam Žitník, Lukáš Jurča a v útoku
se střídali Matěj Kapoun, Vladimír Merta, Alexandr Urban a kapitán Ondřej Dobeš.
Branky

KONEČNÁ TABULKA

Vidče - Dolní Bečva

1:2

L. Jurča

Rk.

Tým

Vidče - Huslenky

1:0

V. Merta

1.

Dolní Bečva

Vidče - Hošťálková
Čtvrtfinále

4:0

D. Němec 2x, V. Merta, M. Kapoun

2.
3.

Kateřinice
Kelč

Vidče - Kateřinice

1:4

D. Vachun

4.

Horní Bečva

O 5. místo
Vidče - Huslenky

1:1 (3:2) M. Kapoun, pk.: V. Merta, M. Kapoun, D. Vachun

5.

Vidče

6.

Huslenky

Finále

7.

Hošťálková

Dolní Bečva - Kateřinice 1:0

8.

Lhota u Vsetína
pro TJ Vidče Vladimír Basel

Jarní část fotbalové sezony 2012/2013 ve Vidči začíná

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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