Informace obecního úřadu
Sdělujeme občanům termín podzimního sběru a svozu
nebezpečného a velkoobjemového odpadu
uskuteční se

v sobotu 19. října v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Sběrná místa zůstávají nezměněna, tj. parkoviště před sídlem
firmy „Fabián“, parkoviště u budovy obecního úřadu,
parkoviště před bývalým obchodem „U Hajného“.
Ve stejný den bude proveden i sběr železa,
ale ten pouze do kontejneru u budovy obecního úřadu.
Ještě jedna podstatná informace týkající se likvidace
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Obec Vidče má
uzavřenou smlouvu o možnosti likvidace tohoto odpadu se
Sběrným dvorem v Rožnově pod Radhoštěm. Tam mohou mimořádně dovést naši občané velkoobjemový, případně
nebezpečný odpad i mimo pravidelné svozy a zdarma ho zde uložit. Zdarma pro občana, nikoliv pro obec. Pravidelně
dostáváme měsíční vyúčtování za přijatý odpad a tyto měsíční finanční částky nejsou zanedbatelné. Zarážející ale je, že
někteří naši občané do sběrného dvora dováží velkoobjemový odpad pravidelně, někdy i několikrát za měsíc. Totéž platí
o likvidaci pneumatik. Jména občanů i množství jimi ukládaného odpadu jsou přílohou faktur. Jako každý z nás, zaplatí
takovýto občan za likvidaci odpadu ročně 400,- Kč, ale během roku likviduje další, vlastní odpad, v řádech několika tisíců.
A tento jeho odpad platí obec, takže my všichni. Aby nedocházelo ke zneužívání tohoto systému likvidace odpadu, rozhodla
rada obce, že mimo svoz, který provádí obec pravidelně 2x ročně, občané mohou na jedno č.p. likvidovat individuálně
ve sběrném dvoře v Rožnově, odpad max. do výše 1 000,- Kč.
Částku převyšující ročně jeden tisíc korun za uložený odpad, bude občan muset obci s platností od ledna 2014, zaplatit.

Kanalizační přípojky – opět upozorňujeme naše občany, kteří mají svůj dům na kanalizaci již napojený a mají uzavřenou
smlouvu o odvádění odpadních vod (smlouvu je nutno uzavřít před napojením na kanalizaci), aby si smlouvu, která je již
podepsaná správcem kanalizace, vyzvedli na obci. V současnosti jich máme na obci nevyzvednutých zase desítky. Přílohou
této smlouvy je totiž platební kalendář záloh na stočné (čtvrtletně) a termíny splátek již mnohým vypršely. Máme již
připojeno na kanalizaci více než 360 rodinných domů, děkujeme za spolupráci. Termín připojení byl z důvodu špatného
počasí během celého jara prodloužen z původně smluvně stanoveného termínu 30. 6. 2013 do konce srpna. V odůvodněných
případech bylo, a stále je, možno se souhlasem obce termín ještě posunout, těchto případů máme vícero. Ti občané, kteří
nejsou na kanalizační řad stále připojeni a neoznámili obci důvod, proč tomu tak není, budou postupně vyzváni k vrácení
částky za pořízení dokumentace pro stavbu domovní přípojky. Obec bude rovněž pravidelně požadovat u těchto rodinných
domů doklad o likvidaci splaškových vod.
- S příchodem podzimu si hodně z nás chystá zásobu dřeva pro nadcházející chladné dny. V této souvislosti opakovaně

žádáme o ohleduplnost při řezání dřeva. Hlavně ve sváteční dny prosím motorové pily nepoužívejte! Děkujeme.
- Našim žákům, učitelům i všem zaměstnancům základní i mateřské školy přejeme úspěšný nový školní rok, všem občanům

přejeme pěkné podzimní dny.

Štěpánka Mikulenková

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 25. 10. - 26. 10. 2013.
V obci Vidče je jeden okrsek, jeho sídlo je v budově KD Vidče č. 96.

Usnesení č. 39 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 30. 7. 2013
374/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
375/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 38/13 ze schůze rady obce dne 4. 6. 2013.
376/13 Rada obce Vidče projednala a neschválila žádost
o umístění nového výherního hracího automatu v zařízení
v majetku obce.
377/13 Rada obce Vidče schvaluje smlouvy o zřízení věcného
břemene s obcí na vodovodní přípojky (dle přílohy) a pověřuje
starostku obce smlouvy o zřízení věcného břemene podepsat.
378/13 Rada obce Vidče projednala žádost MěÚ Rožnov p.R.
odboru životního prostředí o zaslání stanoviska ve věci likvidace
dešťových vod a trvá na Dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést
stavbu.
379/13 Rada obce Vidče projednala a bere na vědomí upravený
pasport místních komunikací.
380/13 Rada obce Vidče projednala a odsouhlasila postup
výběru zhotovitele dopravního značení v obci.
381/13 Rada obce Vidče bere na vědomí informace z jednání
na úpravu vstupu do KD.
382/13 Rada obce Vidče bere na vědomí žádost firmy
Commodum s.r.o. o odkup pozemku v majetku obce.
383/13 Rada obce Vidče projednala opětovný záměr na prodej
pozemku v majetku obce p.č. 4063/1 a doporučí zastupitelstvu

obce na příštím zasedání prodat pozemek za původní navrhovanou
cenu.
384/13 Rada obce Vidče projednala platby za odpad
a odsouhlasila výši poplatku za odpad dovážený občany
do sběrného dvora v Rožnově pod Radhoštěm na částku max.
1000,- Kč na číslo popisné za kalendářní rok. Částku převyšující
1.000,- Kč zaplatí občané na účet obce po vyzvání.
385/13 Rada obce Vidče schvaluje přeložení hlavního
vodovodního řadu obce u MŠ.
386/13 Rada obce Vidče schvaluje zveřejnění záměru pronajmutí
pozemku, který je určen jako kynologické cvičiště a následnou
smlouvu o budoucí smlouvě nájemní.
387/13 Rada obce Vidče schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na opravu komunikace v obci Vidče v lokalitě nad hřištěm.
Současně rada obce schválila komisi pro otevírání obálek
a komisi pro výběr cenově nejvýhodnější nabídky.
388/13 Rada obce Vidče schvaluje žádost na opravu plynového
kotle v budově KD.
389/13 Rada obce Vidče schvaluje změnu plánu práce rady obce
v roce 2013.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 21/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného 29. 8. 2013
267/2013 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 21. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení p. L. Machulová, ing. D. Kubiš, ověřovatele zápisu
p. K. Přibyl, Bc. M.Chumchal. Zapisovatelkou byla určena Eva
Kramolišová.
268/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 20/2013 z řádného zasedání ZO konaného dne 27. 6. 2013
přednesenou starostkou obce.
269/2013 ZO Vidče ruší z důvodu nepřesné citace bod usnesení
č. 266/2013.
270/2013 ZO Vidče schvaluje opravený text usnesení
č. 266/2013, a to takto: ZO Vidče schvaluje navržený pasport
místních komunikací obce Vidče a pověřuje starostku obce v této
záležitosti dále jednat.
271/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 20. – 21. řádným zasedáním zastupitelstva obce.
272/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. - 7. měsíc roku 2013 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 7. 2013.
273/2013 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce za rok 2013 dle
přílohy.
274/2013 ZO Vidče schvaluje prodej částí pozemků v majetku
obce p.č. 2823/4 a 2823/5 (oba ost. plocha, ost.komunikace)

za dohodnutou cenu 40,- Kč/m2 a pověřuje starostku obce v této
záležitosti s žadatelem o odkup uvedených pozemků dále jednat
a do příštího řádného zasedání připravit kupní smlouvu.
275/2013 ZO Vidče schvaluje prodej pozemku v majetku obce
p.č. 1601/4 (ost. plocha, neplodná) za dohodnutou cenu
40,- Kč/m2 a pověřuje starostku připravit do příštího řádného
zasedání kupní smlouvu.
276/2013 ZO Vidče opakovaně projednalo žádosti dvou občanů
obce Vidče o převod parcel v majetku obce do majetku žadatelů –
viz žádosti č.j. 209/2013 a č.j.210/2013 ze dne 20. 6. 2013.
Z důvodu nedoložení potřebných dokumentů v této věci zatím
nerozhodlo.
277/2013 ZO Vidče rozhodlo vydat pasport místních
komunikací, tj. zařazení pozemních komunikací v majetku obce
Vidče do kategorie místních komunikací. ZO pověřuje starostku
obce zveřejnit na úřední desce OÚ „Oznámení veřejnou
vyhláškou o zahájení řízení o změně kategorie pozemní
komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie místní
komunikace.“
278/2013 ZO Vidče schvaluje výměnu a doplnění nového
dopravního značení v obci a pověřuje v této záležitosti dále
jednáním radu obce (viz příloha).
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 40 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 30. 8. 2013
390/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
391/13 Rada obce Vidče na základě doporučení výběrové
komise, rozhodla zadat realizaci projektu „Oprava komunikace
v obci Vidče – v lokalitě nad Hřištěm“ společnosti REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, Hrachovec 245,
757 01 Valašské Meziříčí, jejíž nabídka byla cenově

nejvýhodnější.
392/13 Rada obce Vidče pověřuje starostku obce s vítězným
uchazečem podepsat smlouvu o dílo.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení z mimořádné schůze Rady obce Vidče konané dne 10. 9. 2013
393/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
394/13 Z důvodu odstoupení vítězného uchazeče firmy REPONT
s.r.o. Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, Hrachovec
245, 757 01 Valašské Meziříčí na realizaci zakázky „Oprava
komunikace v obci Vidče – v lokalitě nad hřištěm“ rozhodla
Rada obce Vidče přidělit realizaci
této zakázky firmě

KÁMENBAU s.r.o., 756 53 Vidče 581, jejíž nabídka byla 2.
v pořadí nejvýhodnější.
395/13 Rada obce Vidče pověřuje starostku obce s uchazečem
KÁMENBAU s.r.o. 756 53 Vidče 581 podepsat smlouvu o dílo.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce
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Milena Dudová
místostarostka obce

Co lze vypouštět do kanalizace
Vážení uživatelé kanalizace,
V současné době je v obci vybudovaná kanalizace již nastaven tak, že veškeré vody, které přitečou na ČOV v Zašové
v plném provozu. Vzhledem k tomu, že jsou na kanalizaci jsou měřeny a podle proteklého množství fakturováno vyčištění.
připojení téměř všichni obyvatelé, je na místě připomenout co lze Pokud zde přitékají vody balastní, jsou taktéž účtovány jako
a nelze do oddílné splaškové kanalizace vypouštět.
vyčištěné. Tento stav neúměrně pak zatěžuje cenu stočného –
Od začátku výstavby kanalizačních přípojek je vody, které byly vyčištěné a nebyly změřeny na vodoměrech
požadováno, aby do kanalizace nebyly vypouštěny dešťové obyvatelů, jsou plošně rozpočítány do ceny stočného a zatíží tak
a drenážní vody, které jsou v kanalizaci vodami balastními – tj. všechny obyvatele v obci.
nežádoucími. Důvodem je obchodní měření mezi provozovatelem
Dále je nutno v souladu s provozním řádem kanalizace
kanalizace (DSO Vidče a Střítež nad Bečvou) a společností připomenout, že do kanalizace nelze vypouštět úplně vše, co nás
VaK Vsetín a.s., která odpadní vody čistí. Zde je obchodní vztah napadne.
Výňatek z provozního řádu kanalizace:
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními
vodami. (V případě, že vypouštěné odpadní vody zvlášť nebezpečné látky v malé koncentraci obsahují, je možno je vypouštět
do kanalizace pouze na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu)
A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež B. Nebezpečné látky:
jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
neškodné:
1. zinek
2. měď
3. nikl
4. chrom
5. olovo
1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které
6. selen
7. arzen
8. antimon
9. molybden 10. titan
mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
11. cín
12. baryum
13. berylium
14. bor
15. uran
prostředí.
16. vanad
17. kobalt
18. thalium
19. telur
20. stříbro
2. Organofosforové sloučeniny.
2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3. Organocínové sloučeniny.
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo
potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost
teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo
zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
jeho vlivem.
4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které
5. Rtuť a její sloučeniny.
mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou
6. Kadmium a jeho sloučeniny.
biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.
původu.
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou 7. Fluoridy.
vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména
a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání
amonné soli a dusitany.
vod.
9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně
9. Kyanidy.
stabilizované komposty.
Taktéž je nutno připomenout, že kanalizační stoka není smetiště. Neslouží pro odvádění
komunálního a jiného odpadu – zbytky potrubí, pneumatiky, duše, štěrky a kamení,
nedopalky z domácích palíren.
Do odpadkového koše, a nikoliv do kanalizace, patří použité dámské potřeby (vložky,
tampóny), nepotřebné hadry a mopy po úklidu, pleny, vlhčené dětské ubrousky, ovoce
a zelenina, zbytky jídel, plastové PET lahve, atd...
Všechny tyto věci způsobují zvýšené zanášení stoky, zpomalení odtoku odpadních vod
stokou. Důsledky jsou plně ucpaná potrubí, zahnívající stojící splašky v potrubí a poté
nadměrný zápach z kanalizace, ucpaná čerpadla a měřící profily na kanalizační stoce.
Odstraňování důsledků takto odváděných věcí způsobuje zvýšení provozních nákladu
na údržbu kanalizační stoky a v konečném důsledku může vést ke zvýšení ceny stočného.

Do kanalizace lze vypouštět pouze
komunální odpadní vody, kterými
jsou:
• odpadní vody z WC
• odpadní vody ze sprchových koutů,
umyvadel, van
• odpadní vody z myček a praček
• odpadní vody z dřezů

Ing. Ladislav Trčka
provozní technik kanalizace

Ladův podzim na Krásné samotě
v dobových kostýmech a s ochutnávkou pečených brambor

27. září 2013
PROGRAM:
15:00 hod. - 15:30 hod. - Sraz u Základní školy Vidče v kostýmech (není podmínkou) a půjdeme přes les
na Krásnou samotu; autem lze dojet na vyhrazené parkoviště " u Nováků "
16:00 hod. - 16:30 hod. sraz všech účastníků, rozmístění dětí i rodičů na devět stanovišť
16:30 hod. - 18:00 hod. si budeme s dětmi hrát přetahovanou, na Peška, s hadrovým míčem se bude hrát fotbal, ručkovat po laně, atd.

Nezapomeňte si vzít špekáčky na opékání, kus chleba a teplé oblečení, večery jsou už chladné.
Po 18:00 hod. se bude opékat na velkém ohništi. Bude ochutnávka pečených brambor, brambory dodáme my.
Na podzim lidé potkávali, na loukách i pastvinách, světlonohy. A ti si připraví pro děti překvapení. Děti splní zároveň i bobříka odvahy.
Žízeň nebudete mít, o to se postarají Hasiči. Večerní posezení u ohniště s kytarou, zazpíváme si s dětmi.
Nezapomeňte si vzít dobrou náladu. Přejeme si suché a slunečné počasí. A večer, ať nám měsíc svítí nad hlavou.
Vstup volný.
Srdečně zvou pořadatelé z Vidče
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ČSOP SALAMANDR
Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tisková zpráva

Tisková zpráva: Ve Vidči se objevil kamenný ještěr
12. 8. 2013, Rožnov pod Radhoštěm
Stavba originální zídky ve tvaru ještěra byla završením práce dobrovolníků z firmy ON Semiconductor. Ti věnovali jeden svůj
pracovní den na počátku srpna, aby pomohli rožnovským ochráncům přírody s péčí o cennou louku ve Vidči.
Kopec Vápenka na rozhraní Rožnova a Vidče patřil už před 100 lety k nejcennějším místům Rožnovska. Většina původních
pastvin a luk však díky hospodaření JZD postupně zanikla a jejich poslední zbytky téměř zarostly v minulých dvaceti letech. „Snažíme
se vrátit původní tvář alespoň malé části těch luk. Podle odborníků tu stále některé vzácné druhy zvířat a rostlin přežívají. Je tak ještě
šance, že se znovu rozšíří“, řekl Martin Konupka, vedoucí terénních prací neziskové organizace ČSOP Salamandr.
Proto zde už vloni ochránci přírody vyřezali mnoho keřů. Letos využili nadšení dobrovolníků, kteří dostali hrábě a vidle, aby
v horkém letním dnu uklidili více než hektar luk. „Práce to nebyla jednoduchá, na mnoha místech bylo víc ostružin než trávy. Než se
louka obnoví, ještě to pár let potrvá“, doplnil Martin Konupka.
Na závěr ještě vznikla zídka pro ještěrky, které dali dobrovolníci tvar ještěra. „Pro mě to byl návrat do nějakých sedmnácti let
a kosení luk v Karpatech. Moc pěkné“, shrnula své dojmy jedna z účastnic Klára Konvičná.
Zatímco ve větších městech se zapojení zaměstnanců firem do neziskových aktivit pomalu stává běžnou věcí, v regionu je
společnost ON Semiconductor jedním z průkopníků. Na jaře se její dobrovolníci už zapojili do úklidu odpadků na Radhošti a sázení
stromků, další spolupráce s ČSOP Salamandr je pro letošní rok ještě naplánována.
•
•
•

ČSOP Salamandr je nezisková organizace z Rožnova pod Radhoštěm.
Posláním ČSOP Salamandr je péče o přírodu a krajinu Beskyd.
Dobrovolníků bylo celkem 13.
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materiály pro střechy a fasády

KONTAKT:
Petra Kutílková
+420774949478
petra.kutilkova@salamandr.info

.
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Knihovna
Již
tradičně
vyhlašuji ve školním roce
2013/2014
soutěž
O nejlepšího dětského čtenáře. Soutěž potrvá
po celý školní rok. Zvítězí dětský čtenář, který
nejvíckrát navštíví knihovnu a vypůjčí si knihy
nebo časopisy. Pokud přijde jen na počítač, účast
se nepočítá. První tři obdrží jako odměny knihy
a ostatní až po desáté místo drobné dárky, které si
mohou sami vybrat.
Národní knihovna vyhlašuje od 30. 9.
do 6. 10. týden knihoven. Potvrdila jsem účast
naší knihovny. Ve středu 2. října 2013 bude Den
otevřených dveří od 9 hod. do 18. hod. Každý
může navštívit a prohlédnout si naši prostornou
a krásnou knihovnu. Budou připraveny hry,
soutěže, čtení a malování. Kdo se v tento den
přihlásí jako čtenář, bude osvobozen od poplatku
na jeden rok. Také všichni nezodpovědní čtenáři,
kteří mají dlouho zapůjčené knihy a nemohu je
žádným způsobem od nich dostat, budou
osvobozeni od pokuty. Bude i možnost si vybrat
z vyřazených knih. Srdečně Vás zvu k návštěvě
a věřím, že svou účastí podpoříte snahu oživit
naši knihovnu.
Také v letošním roce dostala ZŠ
nabídku z MěK Rožnov na besedy pro všechny
třídy základní školy. Oproti předcházejícím letem
je bohatší. Pokud vedení ZŠ tuto nabídku přijme,
navštíví každá třída 2x za rok knihovnu. Paní
Renata Vinklerová má připravené besedy
s různými náměty.
Zpracovávají se také nové knihy, které
jsem pro čtenáře vybrala na jejich přání a také
z nabídky knihkupectví. Můžete se těšit například
na knihu Padesát odstínů svobody, thriler
o upírech Volání úplňku nebo na spoustu románů
pro ženy. Děti se mohou těšit na nové díly
Malého prince, Garfielda či Šmoulů, ti starší
potom na nové knihy od Thomase Breziny.
Knihovnice D. Karasová

Pozvánka na setkání seniorů
Kulturní komise RO zve všechny seniory
na společné setkání, které se uskuteční

v pátek 11. října 2013 v 15:00 hodin

v sále kulturního domu.
Po zahájení vystoupí děti ze 4. třídy, se kterými
paní učitelka D. Hladká připravila
malé divadelní představení Popelka.
Následovat bude hodinový program členek
kulturní komise.
Pro každého bude připraveno občerstvení.
K tanci i poslechu bude hrát na harmoniku
paní Alena Balejíková.

V posledním Zpravodaji jsem napsala, že zveřejním podrobný
program jednodenního zájezdu na Olomoucko, a proto tak
činím. Co se programu týká, je zaměřen především
na historické zajímavosti Olomouce. Je možné ho splnit i při
méně vhodném počasí, takže se nebude operativně měnit
a platí, co je uvedeno. Všichni účastníci ho obdrží týden před
odjezdem. Dále upozorňuji všechny přihlášené, pokud ještě
zájezd nezaplatili, aby tak učinili nejpozději do 27. září 2013.
Ještě jednou ceny: Dospělí 350,-; členové SPV 300,-; turisté
senioři 280,- a děti 200,- Kč. Náhradníci, hlaste se, protože je
vždycky naděje, že pojedete v případě náhle uvolněného
místa.
Marcela Švajdová

Pozvání přijala 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.
Všichni jste srdečně zváni
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé

Jednodenní poznávací zájezd Olomoucko dne 19. října 2013
Zájezd je směrován především za poznáním nejznámějších historických památek Olomouce a jen částečně jejího okolí.
Odjezd od ZŠ ve Vidči v 6.30 hod., možno nastoupit na zastávkách ČSAD. Odjedeme směr Hranice, Lipník, Olomouc. Pravděpodobný
příjezd na parkoviště v Olomouci před osmou hodinou.

Program:
Společná procházka od parkoviště kolem olomouckých hradeb přes Bezručovy sady s výkladem na Dómské náměstí –
nejdéle osídlenou část Olomouce (cca 4 000let) s Arcidiecézním muzeem, Přemyslovským palácem, kaplí sv. Barbory a Dómu
sv. Václava. Prohlídka exteriérů s výkladem vyjma katedrály – prohlídka uvnitř.
Pokračování společné procházky na Biskupské náměstí – Biskupský palác – společná prohlídka je objednána
na 10.00 hod. s průvodcem cca 60 min., vstup 60,- nebo 30,- Kč (v ceně zájezdu).
Po prohlídce projdeme společně kolem univerzitních budov UP k první olomoucké kašně Tritonů a budeme pokračovat
na hrad s výkladem a možnou návštěvou historických památek cestou na Horní náměstí do 12 hod., abychom stihli bití orloje
na radnici.
Poté budeme pokračovat ve společné prohlídce s výkladem celým Horním náměstím – Caesarova, Herkulova
a Ariónova kašna, městské paláce, sloup Nejsvětější Trojice – památka UNESCO až k chrámu sv. Mořice. Kolem Merkurovy
kašny se vrátíme na Horní náměstí a zájemci budou mít možnost vystoupit na věž radnice s nádherným výhledem na Olomouc.
Výstup je objednán na 13.00 hod., cena 15,- Kč (v ceně zájezdu).
Po prohlídce celého náměstí budeme společně pokračovat na Dolní náměstí, kde si všimneme zajímavých měšťanských
domů s názvy, Neptunovy a Jupterovy kašny a Mariánského sloupu. Společně pak dojdeme k parkovišti autobusu. Během pobytu
na obou náměstích bude čas i na občerstvení, takže každý si rozvrhne čas tak, abychom z parkoviště odjeli nejpozději ve 14.15 hod.
směr Náměšť na Hané.
Příjezd do Náměště n. H. nejpozději 14.50 hod.. Je zde objednána na 15.00 hod. společná prohlídka zámku – cca 60 min.,
cena 80,-; 70,- a 40,- Kč. Po prohlídce zámku a přilehlého parku odjedeme do Střížova, kde navštívíme Zahradní železnici –
zajímavá expozice vláčků pro malé, mladé i dříve narozené. Je zde otevřeno pouze v sudé týdny o víkendech. Zdržíme se cca 45 minut.
Cena 30,-; 20,- a 15,- Kč (v ceně zájezdu).
Po prohlídce železnice projedeme Drahanovicemi, kde spatříme exteriér Černé věže, budeme pokračovat na Olomouc
a do arboreta Horizont v Bystrovanech, kam přijedeme kolem 18. hodiny. Individuální prohlídka, posezení a občerstvení v příjemné
restauraci a ukončení zájezdu. Odjezd z Bystrovan cca kolem 19.30 hod. Příjezd do Vidče kolem 20.30 hod.

Sport
Nová fotbalová sezona 2013/2014
Vážení fotbaloví fanoušci, letní fotbalová přestávka byla tradičně velmi krátká a čas ubíhá tak rychle, že je
už v běhu nový fotbalový ročník 2013/2014. V tomto ročníku zastupují Vidče na domácích i venkovních hřištích
4 družstva: 1. Muži – Středomoravská 1.A třída, skupina A, 2. Starší žáci – Okresní přebor starších žáků, skupina B,
3. Starší přípravka – okresní přebor starší přípravky, skupina C a konečně 4. Mladší přípravka – hraje se turnajově
v rámci okresní soutěže mladších přípravek. Níže Vám nabízím rozlosování pro podzimní část sezony. Dovoluji si upozornit, že začátky
jednotlivých utkání se v případě dohod soupeřů nebo nezpůsobilého terénu mohou měnit. Sledujte proto, prosím, aktuální informace
v regionálním tisku, ve fotbalové skříňce v centru naší obce, na internetu www.vidce.cz – odkaz sport – položka fotbal a případně též
na Facebooku – skupina TJ Vidče. Budeme velmi rádi, když naše fotbalisty podpoříte svou návštěvou a fanděním! Děkujeme!
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Mgr. Petr Liška

Žáci TJ Vidče
Stejně jako v loňské sezóně, tak i letos
reprezentují oddíl kopané TJ Vidče tři žákovská
družstva. Starší žáci, starší přípravka a mladší přípravka.
Družstvo starších žáků, hrající již na celé hřiště v počtu
11 hráčů, se nám podařilo sestavit po dlouhých šesti letech
a naposledy v sezóně 2007/08 skončilo na 5.místě. V letošním
roce jej tvoří ročníky narození 1999 a výše. V současné době
máme v mužstvu 21 hráčů z nichž čtyři na hostování z Valašské
Bystřice (Patrik Kopecký, Richard Cáb a Adéla a Matěj
Petruželovi), dva žáky místní ZŠ - Jakub Smílek ze Zubří a Ondřej
Trčka ze Stříteže n.B. Zbytek v počtu patnácti jsou domácí hráči.
Naopak dva naši hráči Jakub Kubját a David Vachun hrají
na střídavý start i v Rožnově p.R. krajský žákovský přebor.
Trenéry družstva jsou Jurča Božetěch a Basel Vladislav.
V okresním přeboru jsme zatím odehráli dvě venkovní utkání
s těmito výsledky:
• Hrachovec – Vidče 3:5 (2:0) Branky: Kubját Jakub 4,
Cáb Richard
• Jarcová – Vidče
1:5 (1:0) Branky: Kubját Jakub 4,
Cáb Richard
TABULKA ke 10. 9. 2013
1. Kelč
3 3 0 0 24:6 9
2. Vidče
2 2 0 0 10:4 6
3. Jarcová
3 1 1 1 7:9 4
4. Poličná
2 1 0 1 10:5 3
5. Vigantice 2 0 1 1 2:12 1
6. Zašová
1 0 0 1 0:7 0
7. Hrachovec 3 0 0 3 8:18 0
Ve starší přípravce, ročník narození 2003 a výše hraje
a trénuje 15 hráčů z nichž dva, opět žáci místní Základní školy
Hynek Kraus a Adam Vavruša k nám přišli ze Stříteže n. B.
I v tomto družstvu máme hráče hrajícího na střídavý start krajský
přebor mladších žáků v Rožnově p. R. a zároveň člena výběru
OFS Vsetín Daniela Němce. Trenéry družstva jsou stejně jako
vloni Urban Vladimír a Drda Pavel. V této kategorii došlo
ke změně pravidel. Jednak se zkrátilo hřiště na rozměry 25 x 40m,
ale hlavně se již hraje pouze s 5 hráči v poli a brankářem. Dále se
evidují a zveřejňují pouze výsledky a tabulka. V rámci přípravy
jsme sehráli vítězné přátelské utkání doma proti Podlesí a přijali
pozvání v pondělí 26. 8. 2013 od prvoligového celku Baníku

Ostrava na sehrání utkání s věkově stejným domácím týmem
o přestávce zápasu 6. kola Gambrinus ligy mezi Baníkem a FC
Zbrojovka Brno. Pro všechny zúčastněné to byl nádherný zážitek
zahrát si na hlavním stadiónu na Bazalech před návštěvou 4200
diváků.
V okresním přeboru jsou odehrány tři kola s těmito výsledky:
• FC VKK červení – Vidče 10:9
Branky: Němec Daniel 5, Němec Jakub 2, Urban Alexandr,
Vavruša Adam
• Vidče - FC VKK modří 12:4
Branky: Němec Jakub 5, Němec Daniel 2, Urban Alexandr 2,
Kraus Hynek, Mičkal Filip, Michálek Tomáš
• Nový Hrozenkov – Vidče 5:10
Branky: Němec Jakub 5, Urban Alexandr 2, Kraus Hynek,
Vavruša Adam, Michálek Tomáš
TABULKA ke 10. 9. 2013
1. Dolní Bečva
2 2 0 0 26:3 6
2. FC VKK červení 2 2 0 0 24:11 6
3. Vidče
3 2 0 1 31:19 6
4. Rožnov
3 2 0 1 12:7 6
5. Nový Hrozenkov 3 2 0 1 23:19 6
6. Hutisko
3 1 1 1 14:15 4
7. FC VKK modří 3 1 0 2 13:24 3
8. Prostřední Bečva 2 0 1 1
7:10 1
9. Vigantice
2 002
7:11 0
10. Valašská Bystřice 3 0 0 3
6:44 0
Poslední nejmladší kategorie – mladší přípravka
pro ročníky narození 2005 a výše. V této kategorii trenéři Radek
Mičkal a Zdeněk Němec učí fotbalovým dovednostem asi 10 - 15
dětí. Kromě tréninků, které probíhají pravidelně v pondělí a pátek
od 15:00 hodin, se kluci a holky zúčastňují víkendových turnajů.
Také mladší přípravka má od letošní sezóny pozměněny pravidla.
Hraje se každý týden turnajově „každý s každým“ za účasti
4 družstev na dvou minihřištích 20 x 30m. Hraje se se 4 hráči
v poli a brankářem na branky rozměrů 3,2 x 1,8m. U nás ve Vidči
proběhnou na podzim na Sahaře turnaje tři a to v neděli 15. 9.,
další sobotu 21. 9. a poslední opět v sobotu 12. 10. vždy od 10:00
hodin. Pokud se budete chtít přijít podívat, jste srdečně zváni.
Vladislav Basel

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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