Informace obecního úřadu
Vážení občané,
děkujeme Vám za spolupráci v roce 2013.
Přejeme Vám všem klidné a pěkné Vánoční svátky
prožité spolu se svými nejbližšími
a do nového roku 2014 přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Štěpánka Mikulenková, starostka obce
Vážení občané,
z důvodu čerpání řádné dovolené ve dnech 23. 12., 27. 12., 30. 12.,
31. 12. 2013 a ve dnech 2. 1., 3. 1. 2014 bude Obecní úřad uzavřen.
V naléhavých případech volejte: Starostka obce
tel. č.: 724 180 310
Místostarostka obce tel. č.: 602 716 368
Z důvodu uzavření obecního úřadu v době od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014 je
možné si nechat ověřit podpis nebo fotokopii, výpisy z katastru nemovitostí,
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů na MěÚ
v Rožnově p/R, případně na České poště v Rožnově p/R.
Další informace
•
•
•

Stejně jako v letošním, bude i v příštím roce 2014 poplatek za odvoz pevného domácího odpadu činit 400,- Kč /osoba/rok.
Poplatek za psa zůstává ve výši 200,- Kč, za každého dalšího 250,- Kč.
Poplatky je možno platit již od 6. 1. 2014 v hotovosti do pokladny obce, popř. převodem na účet obce 4120851/0100, variabilní
symbol = číslo domu.
Pozor, do konce ledna 2014, děkujeme.

Svoz odpadu v prvním pololetí roku 2014
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin; Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
Do popelnice na směsný odpad patří: smetí, popel, starý textil, použité hygienické potřeby, staré pryže,
mastné papíry, drátěné sklo, rohože, kousky koberce, obaly od džusu.
Do popelnice nepatří !!! Kovový odpad, části motorů či elektromotorů, autobaterie, pneumatiky
z kol - motocyklů, kamení, cihly, suť nebo odpad nebezpečný.
Popelnice je nutno ve svozový den řádně přichystat k odvozu tak, aby stály nejdále 2m od okraje vozovky a nebyly zastrčeny
u plotů nebo rodinných domů. V zimním období zajistit maximální zpřístupnění k popelnicím.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6., a 18. 6. 2014.
SVOZ: 15. 1., 12. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5. a 11. 6. 2014.
Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ: PET láhve, Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového zboží, fólie, od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové
obaly a láhve z umělých hmot.
sklo, skleněné láhve od nápojů.
Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin. Uvedené
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
typy pytlů budou ve svozový den přichystány na místech,
SVOZ: 15. 1., 12. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5. a 11. 6. 2014.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané či ze kterých jsou běžně vyprazdňovány popelnice, musí být
sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír, spisy, zavázány nebo jiným způsobem zajištěny tak, aby při
manipulaci (nakládání) nedošlo k vypadnutí obsahu pytle.
katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.

A ještě jedno naléhavé připomenutí:
Upozorňujeme všechny občany, kteří se budou s rokem 2013 loučit pomocí zábavné pyrotechniky, na přísný zákaz použití této
pyrotechniky na ploše nového víceúčelového hřiště nebo v jeho těsné blízkosti. Při dopadu světlic na zem vzniká nevratné
poškození (propálení) umělého povrchu tohoto hřiště. Hřiště nám musí sloužit ještě hodně let, přece si ho nebudeme sami ničit!
A také pozor na možný vznik požáru a zbytečných úrazů.
Štěpánka Mikulenková, starostka

Usnesení č. 43 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. 11. 2013
414/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
415/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 42/13 ze schůze rady obce dne 8. 10. 2013. Všechny
úkoly jsou splněny.
416/13 Rada obce Vidče vzala na vědomí Inspekční zprávu ZŠ
a žádost o navýšení rozpočtu ZŠ na rok 2014. Rada obce
schválila mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a ředitelce MŠ dle
přiložené žádosti.
417/13 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o ukončených
a probíhajících stavebních pracích v obci.
418/13 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvy
o zřízení věcného břemene pro přípojku NNk pro novostavbu
na p.č. 1577/8 a pověřuje starostku obce smlouvy podepsat.
419/13 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu o pořízení

kompostérů pro naše občany. V současné době byly zaslány
veškeré podklady firmě Envipartner, která zpracovává žádost
a projekt v rámci výzvy v rámci Operačního programu Životního
prostředí.
420/13 Rada obce Vidče souhlasí s pořízením protisněhové
zábrany na střeše základní školy a s úpravou vjezdu do dvora ZŠ.
421/13 Rada obce Vidče projednala a nemá připomínky
k předběžnému rozpočtu obce na rok 2014, o kterém bude ještě
jednáno s finančním a kontrolním výborem obce.
422/13 Rada obce schvaluje Darovací smlouvu Valašského
ZOD v Zašové a pověřuje starostku obce Darovací smlouvu
podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Usnesení č. 44 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 26. 11. 2013
423/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
424/13 Rada obce Vidče společně s předsedy a členy finančního
a kontrolního výboru projednala a doporučuje zastupitelstvu
obce Návrh rozpočtu obce Vidče na rok 2014 schválit na jednání
dne 12. 12. 2013. Zároveň schválila zveřejnění návrhu rozpočtu
na rok 2014.
425/13 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě
o spolupráci s T klubem – kulturní agenturou, příspěvková

organizace v Rožnově p.R. a pověřuje starostku obce Dodatek
č. 4 podepsat.
426/13 Rada obce Vidče rozhodla o způsobu vypořádání
s vlastníky rodinných domů, kteří se přes výzvu nepřipojili
na kanalizaci obce a nezaplatili poplatek, který obec
investovala do jejich projektové dokumentace.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Usnesení č. 23/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného 20. 11. 2013
291/2013 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 23. zasedání, určilo návrhovou komisi ve složení
p. Karel Přibyl, ing. Vladimír Nerád, ověřovatele zápisu
Bc. Miroslav Chumchal, p. Dagmar Karasová. Zapisovatelkou
byla určena Eva Kramolišová.
292/2013 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2
písm. x) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, podle
§ 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního zákona
konstatuje ověření, že územní plán není v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením
vlády č. 929 dne 20. 7. 2009, jejíž schválení bylo oznámeno
ve sbírce zákonů č. 270/2009
b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, vydanými
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 9. 2008, č. usn.
0761/Z23/2008, v platném znění
c) výsledkem řešení rozporů
d) stanovisky dotčených orgánů
e) stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje
293/2013 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2

písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, podle
§ 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního zákona
a ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a) vydává opatření obecné povahy č. 01/2013 – Územní plán
Vidče v rozsahu daném OOP č. 01/2013
b) souhlasí v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně
některých
souvisejících
zákonů
(zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, se způsobem zapracování podmínek, vyplývajících
ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení
vlivů Územního plánu Vidče na životní prostředí, jak je
uvedeno v opatření obecné povahy č. 01/2013.
294/2013 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje změnu plánu
práce pro rok 2013.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2014 V NOVÉM KULTURNÍM DOMĚ V ZAŠOVÉ
Ráda bych Vám představila novinku, jež doufám, že Vás nadchne, a to divadelní předplatné. Jedná se o roční předplatné, v jehož rámci
můžete v novém KZ v Zašové navštívit 6 divadelních představení renomovaných pražských, brněnských a regionálních divadel.

21. 2. 2014 v 18:00hod.
POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM (Divadlo CHAOS)

26. 9. 2014 v 18:00hod. SLEČNA ABIGAIL
(agentura Mertopol Art Production s. r. o.)
Aneb jak na to při randění, sbližování a v manželství.
Hrají: Jitka Asterová, Lukáš Pavlásek Režie: Lucie Polášková

Bláznivá komedie odehrávající se v padesátých letech 20. století,
pojednává o dvou neúspěšných hercích Jackovi a Leovi, kteří se
rozhodnou v přestrojení za tetiččiny neteře, obrat umírající, starou
příbuznou o dva miliony dolarů. Zesnulá tetička, ale náhle ožije a udělá
hercům čáru přes rozpočet.

24. 10. 2014 v 18:00hod.
KACHNA NA POMERANČÍCH (Divadlo Devítka)
Ďábelsky rozehraná partie manžela, kterak získat zpět svoji ženu
za pomoci jejího milence a své milenky.

28. 3. 2014 v 18:00hod
LÁSKA A PÁREČKY (agentura Sophia Art)
Mistrovsky napsaná, místy hořká francouzská komedie, byla hrou Francie
roku 2004, v níž se komickým způsobem demonstrují problémy
nastupující dospělosti.
Hrají: Jan Révai, Kateřina Janečková, Karel Zíma, Jarmil Škvrna,
Ernesto Čekan. Režie a překlad: Jaromír Janeček

25. 4. 2014 v 18:00hod.
KOLEGA MELA GIBSONA (Divadelní spolek Frída)
Je komorní příběh jednoho herce, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec
provinčního divadla, zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán
policií. Hrají: Martin Trnavský Režie: Jakub Nvota

21. 11. 2014 v 18:00hod.
SPLAŠENÉ NŮŽKY (Městské divadlo Zlín)
Detektivní komedie, ve které o tom, kdo je vrah, rozhodujete Vy!

Změna programu vyhrazena!
Divadelní předplatné je vždy na konkrétní místo po celou dobu
předplatného. Cena za divadelní předplatné je 919Kč.
Rezervace v kanceláři asistenta kultury na OÚ Zašová,
tel.: 571 620 927.
Bližší informace na www.zasova.cz/divadelnipredplatne/
Těšíme se na vás. Bc. Kristýna Dobiášová
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Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

CENOVÉ OZNÁMENÍ
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2014:
Cena v Kč/m3:

Bez DPH

Včetně 15% DPH

Vodné

38,60

44,39

Stočné

27,20

31,28

Vodné + stočné

65,80

75,67
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- cena vodného je stanovena za 1m (1000 litrů) odebrané pitné vody
- cena stočného je stanovena za 1m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace
Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2013 stavy svých vodoměrů, protože budou stanoveny technickým propočtem.

TŘÍKRÁLOVÉ ZPRÁVY
Rok s rokem se sešel a opět se přiblížila doba Vánoc a příchod
nového roku. S těmito dny je tradičně spojena Tříkrálová sbírka.
V roce 2013 vybrali koledníci na Rožnovsku částku přesahující
1 milion korun. Část těchto peněz putovala na domácí a zahraniční
projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Více než polovinu jsme
využili
na dofinancování
budovy
Charity
v Rožnově
pod Radhoštěm. Zde je zázemí pro pracovníky pečovatelské
a ošetřovatelská služby a pro tyto služby: Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Centrum denních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

JAK VYUŽIJEME DARY Z TKS V ROCE 2014?
Z Vašich darů pořídíme kompenzační pomůcky: invalidní vozíky,
polohovací křesla, WC židle a sedačku do sprchy. Pomůcky budou
sloužit jak našim klientům, tak i potřebným občanům regionu.
Plánujeme zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu. Dary
využijeme také na přímou pomoc lidem v nouzi.

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…
Charita rozesílá skupinky koledníků složené z vedoucího, kterému
je alespoň 18 let, a dalších tří koledníků. Každé skupince je
přiděleno území, ve kterém postupně navštíví každé obydlí.
Zpívají koledu, prosí o příspěvek, na dveře píší požehnání
K+M+B a dárcům dávají symbolické dary v podobě cukru
a kalendáře.
Každý, kdo chce aktivně podpořit toto dobré dílo Charity
a zapojit se do koledování, je srdečně zván! Přivítáme jak děti,
tak i dospělé. Není potřeba žádných zvláštních podmínek, pouze
jediná: ochota pomoci!

TERMÍN KONÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY:
10.–11. ledna 2014
Koordinátor sbírky: Jan Lušovský – 603 549 682
Děkujeme všem, kdo naše koledníky přijmete a přispějete
finančním darem ve prospěch potřebných.
Kontakt na Charitu Valašské Meziříčí, středisko Rožnov
pod Radhoštěm: tel.: 571 654 954, www.valmez.charita.cz

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, koordinátor sbírky: Mgr. Marek Navrátil, tel.: 581 115 207, e-mail: tks@charita.cz.
Tříkrálová sbírka je řádně evidovaná a kontrolovaná dle osvědčení oznámení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012
č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012. Odpovědná osoba: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel.

Světlo, které nezhasíná
V uplynulých
měsících
vzbuzovala
pozornost
a zvědavost pozorovatelů vesmíru kometa ISON. Vzbuzovala
naději, že by mohla na obloze předvést hezkou podívanou.
Bohužel se očekávání nenaplnila a podle posledních informací se
v blízkosti Slunce rozpadla.
Přibližně před dvěma tisíciletími se také zadívalo
několik mužů na oblohu a viděli tam zajímavý objekt. I když se
úplně přesně neví, co doopravdy viděli, není to rozhodující.
Důležité je, že tito muži viděli dále. Pro ně to bylo znamení
nového krále, kterého se rozhodli najít. Cesta trvala zřejmě dost
dlouho, možná týdny, možná i měsíce. Ale nevzdali se. I když se
jim jejich hvězda na čas ztratila z dohledu, vyptávali se a hledali
dál. Díky své touze byli dovedeni k cíli. Zakusili radost ze setkání
s novým králem a pak se vrátili zpět do své země.
I mnozí z nás se jistě těší na to, že prožijí radostné chvíle
o Vánocích. Do každodenního života, který je plný různých
starostí a práce, přináší prožití Vánoc zklidnění a může člověka
povzbudit do začátku nového roku.
Záleží na nás, jestli budou pro nás Vánoce jako světlo
komety, které se ztratí dříve, než si je stihneme pořádně
prohlédnout. Nebo jestli nás Vánoce přivedou ke Králi, kde
o sváteční bohoslužbě necháme na sebe působit atmosféru té
chvíle a aspoň na čas se pozvedneme nad naše starosti a trápení.
Také však můžeme s tímto naším Králem kráčet životem. Pomocí
Bible uvažovat o tom, co mluvil a konal, a prosit ho, aby nám

pomohl uvést do života to, k čemu své posluchače vyzýval. Tak
může jeho světlo svítit pro nás každý den a my nemusíme v našem
životě bloudit. Protože jeho světlo nemůže žádná temnota pohltit.
Stačí lépe protřít svůj duchovní zrak upřímnou modlitbou
a v touze mít stále oči upřeny na Ježíše.
KRISTUS, SVĚTLO SVĚTA, AŤ PROZÁŘÍ VÁŠ ŽIVOT,
ABYSTE SE I VY STALI SVĚTLEM PRO DRUHÉ,
ZAKOUŠELI JEHO LÁSKU A ZŮSTÁVALI
V NEROZLUČNÉM PŘÁTELSTVÍ S NÍM.
P. Karel Janečka
BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ
24.12.
Štědrý den
22:00
25.12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
9:30
26.12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
9:30
27.12.
Svátek sv. Jana Evangelisty
28.12.
Svátek svatých Mláďátek
29.12.
Svátek Svaté Rodiny
9:30
30.12.
31.12.
Poděkování za uplynulý rok
17:30
1.1.
Slavnost Matky Boží Panny Marie
9:30
Tříkrálové koledování spojené
se sbírkou na charitu proběhne tentokrát
v sobotu 11. ledna 2013.
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DVŮR HRADISKO DNES
Hradisko vždy bývalo nedílnou součástí naší obce Vidče.
Mnoho různých majitelů a chovatelů se vystřídalo na tomto statku
rozkládajícím se v krásné přírodě přímo pod rozvalinami
Rožnovského hradu. Ač je Hradisko součástí obce Vidče, mnoho
lidí není zcela informováno, co nám vlastně jako obci, v dnešních
dnech nabízí.
Statek obývá pan MVDr. Michal Lunter s rodinou, která
kromě toho, že se stará o zvířata, nabízí místním občanům služby
veterinárního lékaře.

PODZIM NA HRADISKU
Koncem října tohoto roku jsme znovu obnovili Podzimní
slavnosti na Hradisku. Oslavili jsme hojnou úrodu dýní a nových
přátelských vztahů. Řemeslné dílny, koně i náš zookoutek
vykouzlili úsměv na nejedné dětské tváři. Kulturní korunou dne byl
večerní koncert Beaty Bocek.
Na podzim jsme taky započali chovatelský kroužek
pro nejmenší každou sobotu ráno, kde se děti učí nejen vztahu
ke zvířatům, ale hlavně jak se mají o ně starat, jak si vážit těžké
práce, učí se zodpovednosti i radosti z kontaktu se zvířetem.

A jaké překvápko nám Hradisko chystá příští rok?
Jezdecká školička a chovatelský kroužek pro nejmenší
budou pokračovat, takže se tešíme na Vaši návštěvu nejenom
při společenských akcích, ale i ve stáji.
Obyvatelům Vidče moc děkujeme za přízeň a přejeme
hodně radosti a spokojenosti do nového roku 2014.
MVDr. Michal Lunter, překlad Pavlína Parks

Životní jubilea
Vážení občané,
bohužel s účinností zákona o základních registrech osob se nejen
zpřísnilo, ale i omezilo využívání osobních údajů, proto nemohou
členové Kulturní komise RO a pracovníci OÚ osobně blahopřát
spoluobčanům k jejich životnímu jubileu. Tudíž, chcete-li

popřát někomu ze svých příbuzných či blízkých
s trvalým pobytem na území obce Vidče k významnému
životnímu jubileu 70 a více let a přejete si, aby se
i členové Kulturní komise RO a pracovníci OÚ osobním
blahopřáním připojili ke gratulaci, nahlaste tuto

skutečnost na OÚ u paní matrikářky Evy Kramolišové.
Totéž platí i v případě, že chcete významnou životní
událost (narození, výročí apod.) zveřejnit ve Videčském
zpravodaji. Konkrétní přání pak můžete posílat na e-mail:
zpravodaj@vidce.cz.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se všichni
zapojíte a budete se nejen hlásit pro blahopřání k životnímu
jubileu, ale také pošlete svá přání i do našeho Videčského
zpravodaje.
Za komisi pro tisk a propagaci obce Jana Karasová

Knihovna
Žáci 3. třidy navštívili 28. listopadu knihovnu. Paní R. Vinklerová pro ně připravila vzdělávací akci
s názvem V roli detektiva. V této třídě je nejvíce čtenářů, kteří pravidelně navštěvují knihovnu. Využili příležitost
a vypůjčili si knížky. Další 3 děti dostaly na přání přihlášky a po souhlasu rodičů se staly také čtenáři.
Děti dostaly od obecního úřadu k Mikuláši nový soubor her, který obohatí náš dětský koutek, kde si děti rády hrají.
Knihovna bude v provozu i po svátcích v pátek 27. 12. 2013
Přeji všem krásné svátky vánoční a v novém roce 2014 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Knihovnice D. Karasová

Listopad ve videčské škole
Na začátku měsíce připomněli svátek HALLOWEEN
svým jarmarkem páťáci a vychutnali si ho všichni milovníci
sladkostí.
11. listopadu směřovali naši žáci 1. - 6. třídy
do Valašského Meziříčí na divadelní přestavení O medvědu
Ondřejovi, které bylo zdramatizováno kvůli omezení provozu
u Hrachovce. Vše jsme však stihli díky řidičům ČSAD.
Děti většinou rády sportují. Proto přivítaly
předmikulášský turnaj ve volejbale, v němž byli nejlepší deváťáci.
Třeťáci a čtvrťáci zase absolvovali kurs bruslení v Rožnově.
Obzory se žákům otevírají i díky přednáškám.
19. listopadu besedovali s policistou druháci. Šesťáky pak zaujala
na obecním úřadu beseda s paní starostkou Štěpánkou
Mikulenkovou, která jim zajímavě přiblížila práci obecního
zastupitelstva.
V této době mnozí myslí na Vánoce, a proto čtvťáci
vyráběli v keramické dílně s paní Cábovou dárky k Vánocům.
Na naší škole proběhlo také školní kolo Olympiády

z českého jazyka. Zúčastnilo se ho 6 žáků z 8. a 9. třídy. Zvítězila
I. Fabiánová z deváté třídy, druhá byla E. Večerková z 9. třídy
a třetí M. Němcová z 8. třídy. Vítězka postupuje do okresního
kola.
J. Pečalková
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Mikuláš ve Vidči
Adventní čas je tady a s ním i zimni radovánky,
slavnosti a očekávání příchodu Mikuláše. I k nám do Vidče jsme
ho pozvali, aby také naše děti mohl obdarovat za to, co se za rok
naučily.
U této příležitosti Kulturní komise RO uspořádala dne
6. 12. 2013 v 17. hodin Mikulášskou nadílku a každoroční
rozsvěcování videčsského vánočního stromu v centru obce.
Na tuto předvánoční akci se těšili dospělí i děti. V rámci
slavnostního večera vystoupil národopisný soubor Valašenka.
Pro obecenstvo si připravily 50-ti minutové pásmo o tom „jak to
chodilo za starých časů”. Malí a také už ti největší „deváťáci“
předvedli z plných sil to, co umi. Všichni diváci se bavili vtipnými
scénkami a vystoupení ocenili všichni přítomní potleskem.
Tradiční i netradiční vánoční koledy, písně a tance doprovodila
skvělá cimbalová muzika složená z mladých muzikantů
ze souboru Radhošt pod vedenim pani M. Bařinové. A to hlavní
přišlo nakonec. Mikuláš přišel zrovna když „sa všecky děcka
bily”. „Tož tolik chalup jsem obešel, ale tak nedobré děcka keré
sa edem bijú sem eště neviděl. „Děcka ukázaly, že sa umijá modlit
a aji si hrát bez teho, aby sa hádaly.” A tak je Mikuláš nakonec
všechny obdařil dárečky.
Kulturní komise děkuje vedoucím Pavle Smílkové,
Ivaně Mandulové, Míše Bařinové a Pavlíně Parks, za obětavou
činnost a práci s dětmi, která jim zabere spoustu času.
Členky kulturní komise se postaraly o výborné
občerstvení a nabalily pro děti z celé vesnice balíčky, takže
obdarovaní byli nejen ti co vystupovali.
Mikulášské vystoupení se povedlo, škoda že se lidé
rozešli dříve než se stačil slavnostně rozsvítit vánoční strom. Paní
starostka rozsvítila strom přesně v 18 hodin. I přesto, že byly
zpěvačky zklamané, že si nezazpívaly koledy u stromu, stromek
krásně prosvítil naši Valašskou dědinu a navodil vánoční
atmosféru.
Hezký advent a příjemné prožití svátků vánočních přeje
Kulturní komise RO.
P. Parks

Velké poděkování patří hasičům a manželům Neradovým, kteří
s organizací celé akce pomohli, a také všem členkám Kulturní
komise.
Z. Holišová

Mikulášská nadílka v MŠ
Na Mikuláše, čerta i andílka se děti v MŠ těšily mnoho
dní před 6. prosincem. Nejen těšily, ale hlavně připravovaly.
Kreslily, malovaly a lepily rohatá čertiska i jemná křídla andělů.
Během týdne se nástěnky změnily v peklíčko i nebíčko.
Letos proběhla besídka čertovská. Šikovné a ochotné
maminky připravily dětem kostýmy, a tak 6. prosince se to ve
školce hemžilo samými malými čertíky. Samé růžky a ocásky.
Děti z malé třídy byly letos velmi odvážné a předvedly
novou čertí hymnu, kterou pro ně složila paní učitelka Jana
Martínková.
MY JSME ČERTI, MALÍ ČERTI, MY SE NEBOJÍME,
MY SI DNESKA SVOJE ROHY PĚKNĚ NALEŠTÍME.
VYČISTÍME KOPYTA, VYDÁME SE DO SVĚTA,
S ANDĚLEM A MIKULÁŠEM DĚTI NAVŠTÍVÍME.
ZATOČÍME ŘETĚZEM, DAREBÁKY PROŽENEM,
MY JSME ČERTI, PĚKNÍ ČERTI, KDYŽ SE USMĚJEM.

Další písničkou se snažily děti přivolat Mikuláše
a nakonec ve hře s písničkou ukázaly, jak čertíci letí komínem.
Děti ze staršího oddělení předvedly doslova „peklo”.
V písničkách ukázaly, jak to v pekle chodí. Začali topiči, pak se
uklízelo a nechyběly ani kadeřnice a kuchaři.
Po vystoupení přišla odměna v podobě divadla
Maringotka z Rožnova p. Radhoštěm. Rozpustilý čert svými
kousky dovedl rozesmát děti i dospělé. Po pohádce se děti dočkaly
nadílky a z rukou Mikuláše a andílka dostaly balíček.
Článek napsala: Jitka Kadlubiecová
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VÁNOCE NA DĚDINĚ
Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se děti ze staršího oddělení
vydaly na výlet do Rožnova, aby mohly shlédnout vánoční
atmosféru, jak se žilo dříve na Valašsku. I když počasí bylo spíše
předjarní, tak to na náladě neubylo, ba přímo naopak. Hned
v první chaloupce děti shlédly přadleny, které ukázaly, jak se dříve
zpracovávala ovčí vlna a vyslechly si pohádku ,,Sirotek
z Radhošťa". Dále shlédly, jak pan řezbář - Vladimír Klimeš
vyřezával ovečky, koníky a píšťalky. Toto řemeslo děti už znají
z dřívějška, neboť pan Klimeš nás navštěvuje každoročně na škole
v přírodě. V další chalupě shlédly pečení perníčků, vánoček,
viděly jak pan hospodář lije olovo, v kovárně jsme si připomněli,
jak se kují podkovy nejen na koně, ale i na kravičky, ve škole jsme
si zazpívali koledy a poseděli jsme si ve starých lavicích. Cestou
k poslední chalupě jsme potkali Mikuláše a čerta, který se dětí
ptal, zda byly hodné a nezlobily. Samozřejmě, že byly všechny

hodné, tak za zazpívanou koledu a poděkování dostaly balíček
křížal. No, a to jsme byli u konce. V poslední chalupě jsme dostali
občerstvení - perník a bylinkový čaj. Myslím, že si ho všichni
zasloužili, neboť obchůzka byla velmi náročná a dlouhá.
KRÁSNÉ VÁNOCE!
Hana Crhová, ředitelka MŠ

Sport
Starší žáci Vidče
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 mužstvu působí kromě domácích hráčů
také čtyři hráči na hostování z Valašské Bystřice (Patrik Kopecký,
Richard Cáb, Adéla a Matěj Petruželovi), Jakub Smílek ze Zubří
a Ondra Trčka ze Stříteže n. B., který již u nás hrál na jaře
za mladší žáky. Kvalitním doplněním mužstva, kdy všech šest
nováčků bez problému zapadlo do stávajícího kolektivu, jsme se
rázem stali asi jediným týmem, kdo snad může konkurovat stejně
jako loni suverénnímu Kelči. V tabulce nám prozatím patří
výborné druhé místo s jedinou podzimní prohrou na hřišti lídra
skupiny. Kvalitu soutěže si v odehraných osmi utkáních
vyzkoušelo a příležitost dostalo 23 hráčů, z nichž především
vynikali střelecky mimořádně úspěšný Jakub Kubját a v záloze
velmi dobře individuálně vybavený Patrik Kopecký. Družstvo se
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Kelč
Vidče
Hrachovec
Poličná
Vigantice
Zašová
Jarcová

Záp.
9
8
9
8
9
8
9

V
9
7
4
3
2
2
1

R
0
0
0
0
2
1
1

P
0
1
5
5
5
5
7

Skóre
70:13
44:18
45:38
22:55
12:39
9:28
18:29

opět mohlo spolehnou na v bráně jistého a bezchybného Davida
Vachuna.
Hrachovec – Vidče
Jarcová – Vidče
Vidče – Poličná

3:5 (2:0)
1:5 (1:0)
7:1 (4:0)

Kelč – Vidče
Vigantice – Vidče

7:4 (2:3)
2:7 (1:1)

Vidče – Zašová

4:0 (3:0)

Vidče – Hrachovec

8:1 (4:0)

Vidče – Jarcová

4:3 (3:0)

Branky: J. Kubját 4x, R. Cáb
Branky: J. Kubját 4x, R. Cáb
Branky: J. Kubját 5x, R. Cáb,
P. Kopecký
Branky: J. Kubját 3x, R. Cáb
Branky: P. Kopecký 3x,
O. Dobeš, V. Merta,
J. Smílek, J. Kubját
Branky: P. Kopecký 2x,
J. Kubját 2x
Branky: J. Kubját 4x,
D. Vachun, R. Cáb,
O. Dobeš, P. Kopecký
Branky: P. Kopecký 3x,
R. Cáb

TABULKA STŘELCŮ
Jméno
Počet
Kubját Jakub
23
Kopecký Patrik
10
Cáb Richard
6
Dobeš Ondřej
2
Merta Vladimír
1
Smílek Jakub
1
Vachun David
1

Body
27
21
12
9
8
7
4

Družstvo starších žáků
pod vedením trenérské dvojice
Božetěch Jurča a Vladislav Basel
odehrálo první část sezóny
2013/2014 ve složení – horní řada
zleva
Lukáš
Jurča,
Lukáš
Petružela, Jakub Kubját, Radim
Cáb, Vladimír Merta, Marek
Mičkal, Jakub Neřád, Patrik
Kopecký a David Vachun. Dole
Matěj Petružela, Alexandr Urban,
Matěj Kapoun, Filip Dobeš,
Richard Cáb, Ondřej Dobeš
a Ondřej Trčka. Na fotce chybějí
Jakub Smílek, Adéla Petruželová,
Jakub Volek, Dalibor Mičola
a Daniel Malina.
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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