Informace obecního úřadu
Vážení občané,
Informujeme Vás, že v nejbližších dnech Vám bude doručeno
vyúčtování výše stočného za rok 2013 (faktura), včetně předpisu
záloh na rok 2014. Důvodem zpoždění byla skutečnost, že nám
společnost VaK Vsetín dodala odečty vodoměrů až nyní.
Žádost na dotaci ze SFŽP na náš projekt „Likvidace bioodpadů v obci
Vidče“ (kompostéry) je zaslána na Fond. Čekáme na další rozhodnutí,
zda naše žádost uspěla. O tomto projektu Vás budeme průběžně
informovat.
V současné době jsme byli osloveni firmou, která provádí průzkum
mezi obcemi pro realizaci projektu „Vzdělávání v oblastech Základy
obsluhy počítačů, notebooku a tabletů, Finanční gramotnosti, Základů
podnikání, Práva a nového občanského zákoníku a Spotřebitelské gramotnosti“. Vzdělávání by probíhalo zdarma v naší obci.
Abychom se této akce zúčastnili, potřebujeme zpětnou vazbu od Vás obyvatel, zda byste měli o některé z těchto oblastí zájem.
Pokud ano, sdělte nám Vaše stanovisko na OÚ Vidče (tel. 571655010, 571619643).
Cílem je pomoci obyvatelům vracejícím se na trh práce, např. matky na mateřské, nezaměstnaní, absolventi, lidé nad 50 let a lidé,
kteří uvažují o vlastním podnikání, pro které jsou navíc v těchto dnech vypsány další dotační programy, které jim umožňují získat
finanční prostředky podporující právě zakládání nových podniků v rámci projektu rozvoje venkova.
Obecní úřad Vidče

Usnesení č. 46 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 1. 2014
434/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
435/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
kontrolu usnesení č. 45 ze schůze rady obce dne 17. 12. 2013.
Všechny úkoly byly splněny.
436/13 Rada obce Vidče projednala a schválila plánované
investiční a neinvestiční akce v roce 2014. Tyto akce budou
upřesněny a provedeny dle finančních možností obce.
437/13 Rada obce Vidče projednala a schválila uzavření
Dodatků ke smlouvám o pronájmu nebytových prostor v majetku
obce Vidče ve spolupráci s kontrolní komisí.
438/13 Rada obce Vidče schválila výši příspěvků pro neziskové
organizace a žádost o umístění pouťových atrakcí v obci.
439/13 Rada obce projednala žádost pořadatelů Valašské rally
a uděluje souhlas se zvláštním užíváním komunikace.
440/13 Rada obce Vidče souhlasí s cenovou nabídkou firmy
D.I.P. – ELSTAV s.r.o. na opravu hromosvodů a pověřuje
starostku obce v této věci dále jednat.
441/13 Rada obce Vidče projednala další postup
pro majetkoprávní vypořádání komunikace na Kutiskách.
442/13 Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě
o spolupráci mezi T klub – kulturní agentura, příspěvková
organizace a obcí Vidče a pověřuje starostku obce Dodatek č. 4
podepsat.
443/13 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o daňovém poradenství uzavřené dle odst. 2), § 269 obchodního
zákoníku a odst. 3), § 3 zákona č. 523/92 Sb. o daňovém
poradenství a Komoře daňových poradců ČR dne 30. 5. 2011
pod evidenčním číslem 1/2011/263/1 mezi Obcí Vidče

a Ing. Jiřím Turoněm a pověřuje starostku obce Dodatek č. 1
podepsat.
444/13 Rada obce Vidče v souladu s ustanovením § 102,
odstavce 3) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů:
vzala na vědomí skutečnost, že obec se stane od 1. 2. 2014
plátcem DPH na základě povinné registrace, a to s měsíčním
zdaňovacím obdobím,
rozhodla o tom, že obec Vidče se jako pronajímatel u staveb,
nebytových prostor, bytů a pozemků u všech nově uzavíraných
smluv vzdá nároku na osvobození od DPH dle § 56 zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, pokud nájemce je
plátcem DPH,
rozhodla o tom, že obec Vidče se jako pronajímatel u staveb,
nebytových prostor, bytů a pozemků postupně nejpozději
k 1. 1. 2015 u všech již uzavřených smluv vzdá nároku
na osvobození od DPH dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
v platném znění, pokud nájemce je plátcem DPH a pronajaté
prostory používá ke své ekonomické činnosti,
rozhodla zvýšit ceny za dodání zboží a služeb od 1. 2. 2014
o DPH na výstupu v těchto případech:
- nájmy, u kterých se obec Vidče vzdá nároku na osvobození,
- nájmy movitých věcí nebo trvale instalovaných zařízení,
- půjčování a nájmy movitých věcí,
- věcná břemena zřizovaná na majetku využívaném k ekonomické činnosti
- ostatní služby v rámci ekonomické činnosti, neuvedené v dalším rozhodnutí

rozhodla nepromítnout do ceníku zboží a služeb DPH na výstupu
a daň bude odváděna ze stávajících cen v těchto případech:
- přeúčtování energií a služeb, u kterých si obec uplatní nárok
na odpočet daně na vstupu
- prodej zboží, u kterého si obec uplatní nárok na odpočet daně
na vstupu,
- krátkodobé nájmy u nájemců, kteří nebyli zřízeni nebo založeni
za účelem podnikání, kdy příjem z takovéhoto nájemného je
pro obec nevýznamný a kdy uživatelem prostor je neplátce
daně nevyužívající pronajaté prostory pro svou ekonomickou

činnost.
Rada obce Vidče dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodla svěřit
starostce obce Vidče rozhodování o uzavírání dodatků k nájemním
smlouvám týkajících se změn v návaznosti na to, že se obec Vidče
stane plátcem DPH a pověřila starostku obce podpisem dodatků
k nájemním smlouvám týkajících se změn v návaznosti na to, že
se obec Vidče stane plátcem DPH.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 47 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 4. 2. 2014
445/14 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
446/14 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí kontrolu
usnesení č. 46 ze schůze rady obce Vidče dne 14. 1. 2014.
Všechny úkoly byly splněny.
447/14 Rada obce Vidče schválila zpracování energetického
auditu budovy obecního úřadu a budovy pošty z důvodu
plánované opravy.
448/14 Rada obce Vidče byla seznámena s postupem prací
na opravu vstupu do KD.
449/14 Rada obce Vidče projednala a schválila žádost o dotaci

ze Zlínského kraje na opravu komunikací v majetku obce.
450/14 Rada obce Vidče schválila Mandátní smlouvu na školení
BOZP a PO zaměstnanců úřadu.
451/14 Rada obce Vidče byla seznámena s postupem prací
na opravě vstupu do budovy pošty a schvaluje vzniklé vícepráce.
452/14 Rada obce Vidče schvaluje aktualizaci povodňového
plánu obce firmou ENVIPARTNER s.r.o. v základní variantě.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Všechno nejlepší k životnímu jubileu
V únoru se dožívá významného životního jubilea
členka turistického oddílu seniorů paní Marie Hajná.
Je plná elánu a je s ní vždy legrace. Zúčastňuje se všech společenských akcí v obci,
jezdí na zájezdy a na túrách ušla spousty kilometrů.
Přejeme jí do dalších let, ať se jí vyhýbají všechny viry, bacily a nemoci,
hodně štěstí a pohody v kruhu rodiny i přátel. Ať ji neopouští optimismus,
nadále šíří dobrou náladu a stále zpívá krásné písničky.
Turistický oddíl seniorů

Leden ve videčské škole
Po vánočních prázdninách nastoupili žáci do školy
6. ledna. Bohužel sníh stále nepřicházel, byly odloženy lyžařské
kurzy, a tak alespoň prvňáci a druháci si užívali bruslení
na zimním stadionu v Rožnově a dá se říct, že udělali v bruslení
velký pokrok. Bruslit byli i osmáci a deváťáci.
Čtyři deváťáci (I. Fabiánová, T. Bubeník, A. Mičolová
a E. Večerková) prokázali, jak umějí psát na klávesnici počítače
a obdrželi certifikát profesionálního ovládání klávesnice. Nejlepší
z nich Iveta Fabiánová psala rychlostí 314 úhozů za minutu.

v dopravě a se čtvrťáky si povídali na téma Postřehy a popis
pachatele. 27. ledna přijel mezi děti 2. stupně Mgr. Marek Bohuš
z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který
v rámci projektu Věda do škol zajímavě ve dvou besedách –
přednáškách více dětem pověděl o původu našich a cizích
místních názvů a o původu vlastních jmen.
29. ledna byl u nás na škole jarmark. Tentokrát ho
pořádali třeťáci.
Recitační soutěži 1. stupně dne 30. ledna předcházela
třídní kola. Ve školním kole se předvedlo 29 recitátorů
a v jednotlivých kategoriích zvítězili Zdeněk Bahner, Renáta
Jaskulová a Jakub Němec.
30. ledna také obdrželi všichni žáci výpis z pololetního
vysvědčení. A jak jsme dopadli? Myslím, že většina dětí byla
oceněním své práce potěšena, protože 138 prospělo
s vyznamenáním, 43 prospělo a 1 dítě neprospělo. Bylo uděleno 8
pochval ředitele školy a 1 napomenutí třídního učitele. Ti, kterým
se tolik nevedlo, mají možnost zlepšit se v příštím pololetí.
J. Pečalková

Důležitý pro nejstarší předškoláky byl zápis do první
třídy, jehož první část měli kluci a holky 14. 1. v MŠ Vidče
a 16. 1. v MŠ Střítež nad Bečvou. 22. 1. se děti s rodiči dostavily
do školy ke druhé části zápisu. Ukázaly, jak jsou šikovné,
při plnění zajímavých úkolů na téma: CESTA ZIMNÍ
KRAJINOU. Do 1. třídy bylo přijato 28 dětí.
Konalo se i několik besed. 13. ledna to byla
pro sedmáky beseda o poruchách příjmu potravy. Zástupci
Městské policie z Rožnova p. R. vyprávěli třeťákům o bezpečnosti
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ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIDČI VYHLAŠUJE
NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SE USKUTEČNÍ
26. 3. 2014 V MATEŘSKÉ ŠKOLE od 9.00 – 15.00 hodin
PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDLOŽÍ
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE TAKÉ RODNÝ LIST DÍTĚTE A POTVRZENÍ LÉKAŘE O TOM,
ŽE SE DÍTĚ PODROBILO STANOVENÉMU PRAVIDELNÉMU OČKOVÁNÍ.
ŽÁDOSTI A FORMULÁŘ K LÉKAŘI JE NUTNO SI VYZVEDNOUT
BĚHEM MĚSÍCE února v mateřské škole!
ŘEDITELKA MŠ, Crhová Hana
Mateřská škola Vidče, okres Vsetín, příspěvková organizace
Vidče 460, 756 53

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Č.j.: ŘMŠ/59/2012
Účinnost od: 6. prosince 2012, Aktualizace: 3. 2. 2014
Spisový znak: 2-2
Skartační znak: A5
Změny: tímto se ruší směrnice č.j. ŘMŠ/66/2009
Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ
Vidče, okres Vsetín, příspěvková organizace, 756 53 Vidče 460
Informace podána zákonným zástupcům dětí k 6. 12. 2012
na hlavní nástěnce školy.
Ředitelka Mateřské školy Vidče, okres Vsetín, příspěvková
organizace - stanoví následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí
podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 56
dětí. /výjímka na třídu je 28 dětí/.
1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku
2. Dosažení věku zpravidla od 3 let a zdravotní způsobilost
3. Trvalý pobyt v obci
4. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec
5. Dosažení věku dítěte 5 let od 1. září
6. Dosažení věku dítěte 4 let od 1. září
7. Dosažení věku dítěte 3 let od 1. září
8. Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho

pobytu v těchto dnech.
POMOCNÁ KRITÉRIA:
9. Zaměstnanost rodičů
10. Při naplnění kapacity jsou upřednostněny starší děti
Změna provedena na základě platnosti zákona č. 331/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů. Zde je upraveno sledování docházky
dětí do předškolního zařízení. Tyto děti platí plnou úplatu
za předškolní vzdělávání.
Upozornění k zápisu:
Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době
od 9:00-15:00 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude
v těchto dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou
k přijetí do MŠ.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu
(v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy)
důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 10).
Hana Crhová, ředitelka MŠ Vidče

Karneval u berušek
Masopust je veselý svátek, při němž se lidé dobře bavili
a dodnes ho leckde slaví. Dobře jedli a hodně masa a jiných
dobrot snědli. Dělaly se zabíjačky, a když tento svátek skončil,
lidé maso i tancování ,,pustili“ a začal půst.
U nás v mateřské škole, v době plesů a maškarních rejů,
pořádáme karneval. Celý týden jsme věnovali jeho přípravě,
do které byly zapojeny i děti. Malovaly, kreslily a vystřihovaly
veselé obrázky. Hravou formou si procvičily barvičky, tvary,
početní představy a rozvíjely fantazii.
Žádný pravý karneval se neobejde bez
muziky, a tak prostor dostaly známé lidové
písničky,
doprovázené
pohybem
a hrou
na rytmické nástroje. Ty nejen podporují
rytmicko-melodický rozvoj, ale také paměť,
pozornost, vnímání a současně vytvářejí
radostnou a veselou atmosféru.
S velkou chutí si děti také zasoutěžily.
Učily se respektovat pravidla, a také jeden
druhého. Poznávaly, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.
S blížícím karnevalem se společně
zkoumalo, kdo má připravenou masku, a jakou –
a kdo ještě vybírá. ,, Haló, pane karnevale, račte
dále, račte dále...“' V pátek 31. ledna jsme byli
náležitě připraveni na karnevalové radovánky.
Pestrá výzdoba místností, skotačivá hudba,
sladké občerstvení a hlavně děti v maskách každá měla své kouzlo. Ze zimního spánku se

probudilo a na ples přiletělo několik včeliček a berušek,
z pohádkové země přijely princezny a víly, drak i vodník. Své
jezdecké umění předvedl kovboj. Nechyběl šikovný hasič se
Spider-manem. Zajíček, myška a vlk zastupovali říši zvířat.
O zábavu se postarali dva námořní kapitáni - paní učitelky.
Zpívali jsme, tančili, soutěžili, křepčili a hlavně se
nenudili. Milé maminky a tatínkové - dík za masky, se kterými si
děti tohle jedinečné dopoledne jak se patří užily.
Za MŠ zapsala: Jana Martínková
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Hurá napadl nám sníh!!!
Paní ředitelka Hana Crhová nám na druhý týden v únoru
objednala sníh, abychom mohli jet na lyžařský výcvik. Jak to
udělala to je záhadou! Právě, když už nikdo jiný v sníh nedoufal
a sněženky vykoukly, my jsme vyrazili na Bílou, kde bylo sněhu
dost. Některé ostatní školy dokonce i zrušily své předplacené
kurzy, ale pak velmi litovaly, když se k jejich překvapení začaly
na zem snášet obrovské vločky!
Naši stateční lyžaři dorazili na Bílou v pondělí
10. 2. 2014. Parta sehraných instruktorů si je rozebrala do družstev
a své týmy společně pojmenovali podle úrovně jejich schopnosti
lyžovat. Draci, ti nejstatečnější, kteří jezdí jako draci, ihned
nasadili lyže a vyrazili na lanovku. Medvědi, kteří se zimy nebojí
a jsou stateční už ukazovali co umí, no a ti začátečníčci-tygříci, se
museli porvat s těmi začátky, které jsou vždycky těžké.
Na čerstvém vzduchu a pohybem jak známo nejlépe
vytráví, a proto svačinka se zdá dětem obzvlášť chutná! Pokrok,
který naši lyžaři dělali doslova ze dne na den byl neuvěřitelný,
a proto jsme se znova přesvědčili, že staré dobré přísloví je
pravdivé: “Ohýbaj mňa mamko, dokuď jsem já Janko.”
Lyžařský výcvik děti zakončily Olympiádou a medaile
rozzářily jejich tváře. Na naše malé lyžaře jsme velmi pyšní,
mnozí z nich už by mohli dělat instruktory nám.

Kopci na Bílé třikrát zdar a zase za rok nashledanou.
Pavlína Parks

Vyhodnocení plastu 2013
Vážení rodiče,
chtěla bych vám všem poděkovat, že nadále
sbíráte plast i papír, za které dostáváme finanční
odměnu. V letošním školním roce nám počet ks
plastu stoupl, čímž vám všem děkujeme a určitě
opět uskutečníme s dětmi za odměnu pár výletů.
Děkujeme zároveň i občanům, kteří přispívají
a přinášejí plast k MŠ z různých firem!!! Můžete
přidávat i papír. U garáže MŠ jsou 2 železné
kontejnery, do kterých můžete vhazovat papír.
PROSÍME!!!
PŘINÁŠEJTE
PLASTY
OPRAVDU NEJDŘÍVE 2 DNY PŘED SVOZEM
– DODRŽUJTE TYTO TERMÍNY! ODVOZ JE
VŽDY PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI.
Za rok 2013 jsme získali za papír:
za plast:
Září 2013 – leden 2014 za papír:

6 586,- Kč
9 557,- Kč
1 894,- Kč

Za celý kolektiv MŠ Hana Crhová, ředitelka MŠ

Vyhodnocení plastů
1. pololetí 2013/2014
1. třída BERUŠKY
1. Kočíb Jakub
2. Vaníček David
3. Fůsek Nikolas
4. Petružela Adam
5. Kramolišová Andrea
6. Vaculín Teodor
7. Galčánová Nikola
8. Křenek Robert
9. Jurčová Veronika
10. Minarčíková Tereza
11. Mandulová Nikola
12. Goláň Jakub
13. Pavelová Kristýna
14. Maléř Patrik
15. Randýsek Matěj
16. Ondřejová Aneta
17. Vanduch Pavel
18. Cábová Klára
CELKEM:

4 160 ks
4 040 ks
3 080 ks
1 590 ks
1 000 ks
595 ks
518 ks
477 ks
394 ks
369 ks
244 ks
215 ks
195 ks
150 ks
120 ks
115 ks
110 ks
74 ks
17 446 ks

Vyhodnocení plastů
1. pololetí 2013/14
2. třída SLUNÍČKA
1. Randusová Aneta
2. Lázničková Karolína
3. Onderková Viktorie
4. Fojtík Dominik
5. Děcká Nikol
6. Bitala David
7. Cáb David
8. Neradová Patricie
9. Mertová Eva
10. Pastor Marek
Pavlíček Jakub
11. Mandula Jaroslav
12. Nováková Nicol
13. Směták Antonín
14. Polášek Matyáš
15. Jurčová Zuzana
16. Vanduch Radek
17. Zetochová Markéta
18. Křenek Richard
19. Vajterová Ester
20. Mandula Ondřej
CELKEM:
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5 845 ks
3 340 ks
1 550 ks
1 400 ks
1 330 ks
1 300 ks
1 240 ks
1 220 ks
1 200 ks
1 080 ks
1 080 ks
985 ks
960 ks
959 ks
910 ks
792 ks
525 ks
475 ks
463 ks
450 ks
237 ks
27 341 ks

Pozvánka na divadlo
Divadelní soubor
Chaos Valašská Bystřice
uvede v sobotu
15. března 2014
v sále kulturního domu
v 15. hodin komedii
Pod praporem něžných dam.
Více informací na webových stránkách
divadla www.divadlochaos.cz.
Délka představení:
100 minut + 15 minut přestávka.
Akci organizuje Kulturní komise RO.
Předprodej vstupenek zajišťuje
D. Karasová v knihovně
(středa 13:00 – 18:00, pátek 12:00 – 17:00)

případně doma. Je možno volat na mobil
737 073 070 a domluvit se.
Zakoupené lístky budou jako místenky.
Cena vstupenky je 70 Kč.
Přijďte si zpříjemnit sobotu a pobavit se.
Srdečně zvou pořadatelé

Knihovna
Tradičně je knihovna v lednu a únoru hojně
navštěvovaná. Zodpovědní čtenáři přicházejí
zaplatit poplatky na rok 2014, které zůstávají
stejné. Pracující dospělí 50 Kč; důchodci, studenti a děti 30 Kč.
Nečekaně přišel třetí cirkulační soubor zakoupený
vsetínskou knihovnou. Rok bude u nás a potom půjde do Stříteže
n. B. Hry, které byly zakoupené koncem loňského roku se budou
také půjčovat. Bude to trochu složitější než u knih, ale určitě to
všichni zvládneme. Protože jsou hry drahé (až 600 Kč) budu
vybírat zálohu 200 Kč, kterou vrátím, když bude hra v pořádku
do 1 měsíce dodána do knihovny. V případě ztráty některých částí
bude muset čtenář koupit novou hru. Uvidíme, jak se tento systém
osvědčí.
Kulturní komise RO se pravidelně schází v knihovně
a připravuje akce pro spoluobčany. V měsíci lednu jsme
s knihovnou připravovaly dětský karneval, který se letos
uskutečnil již 1. února. Rozdělily jsme si úkoly, aby bylo všechno
zajištěné. Podrobnosti najdete v dalším příspěvku.
Paní knihovnice Renata Vinklerová z MěK Rožnov p. R.
připravila pro děti ze základní školy kulturní i vzdělávací akce.
Sedmá třída měla 4. února besedu na téma Sci-fi a fantasy
a ve stejný den čtvrtá třída besedu Jak daleko je slunce. O týden
později navštívili knihovnu druháci a sami se aktivně podíleli
na besedě O čtyřech kočkách a odpovídali na otázky o kočkách,
které jim paní knihovnice připravila. Hned po nich přišla třetí
třída, která měla besedu na téma Pohádky a pověsti z Radhoště.

I když nebyl půjčovní den, využily děti možnost si vypůjčit
knížky. Některé si vzaly přihlášky, aby se také mohly stát čtenáři.
Knihovnice D. Karasová

Tradiční dětský karneval
Kulturní komise RO měla koncem ledna plné ruce práce.
Pomáhal nám i p. Vlad. Fabián, kterému děkujeme. Museli jsme
vyzdobit sál kulturního domu, sestavit tříhodinový program
pro děti, který obsahoval soutěže i tanec (nezapomněli jsme ani
na rodiče). Dále připravit tombolu (nastříhat a stočit lístky)
a samozřejmě zajistit občerstvení.
V sobotu 1. února bylo vše připravené a členky kulturní
komise si přály, aby se toto odpoledne všem líbilo. Rodiče
chválíme, že své děti vyparádili do překrásných masek. V sále se
to hemžilo princeznami, tanečnicemi, kouzelnicemi, prostě jedny
šaty hezčí než druhé. Nechyběli ani kovbojové, zvířátka,
sportovci, roztomilý čertík a stydlivý vodník. Všichni se
přítomným divákům předvedli v promenádě masek po 14. hodině.
Masky obdržely mls, balíček nebo banán od p. J. Jurče. Každý rok
dostanou děti sponzorské dary, za něž moc děkujeme.
Hudbu pouštěli Nikola a Ruda. Ochotně nám pomáhají
při každé akci pro děti, a proto i jim patří dík.
Tombolu si vzala na starost p. B. Drdová. Ochotní
rodiče rádi pomáhali. Milí rodiče, vážíme si toho. O soutěže taky

nebyla nouze. Klaun Dagi a pomocníci se dětem věnovali
v jednom kuse. Úspěch měla soutěž pošli balónek, děti také
malovaly se zavázanýma očima domeček, který musel mít dveře,
okna i komín. Sbíraly se věci na písmeno S, což bylo velice
úsměvné, když se zelenaly stokoruny dětem v ručičkách. Tanec
pod tyčí povzbudil i rodiče a pokračovalo se vesele dál, i když
byla tyč velmi nízko nad zemí. Také klaun Dagi učil děti tanečky.
Ty s radostí klapaly zobáčkem a mávaly křidélky při ptačím tanci.
Závěrečnou židličkovou si zahráli malí i větší, všichni bojovali
s velkým nasazením.
Děkuji všem pořadatelům, děkujeme sponzorům –
sportovcům, hasičům, firmě CS Cabot, pojišťovně Generali,
potravinám Mája, rodině Fabiánové, firmě Cobbler, p. učiteli
L. Ludvighovi a všem, kteří přispěli dětem. Bez Vás by to nebylo
ono.
Výtěžek z dětského karnevalu použijeme na další akce
pro děti v roce 2014.
Za kulturní komisi Zdeňka Holišová
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Jednodenní zájezd do Polska - Goczalkowice
na dny otevřených zahrad Kapias 2014
Cestovní kancelář Valaška spolu s Kulturní komisí RO
pořádá zájezd do polských zahrad Kapias
v sobotu 3. května 2014.
Možnost nákupu květin, keřů, travin a stromů za nízké ceny!
Odjezd v 6 hodin z Vidče.
Zájezd je možné objednat u paní D. Karasové v místní knihovně.

Cena: 399,- Kč;
Cena zahrnuje dopravu, nezahrnuje cestovní pojištění 30,- Kč/osobu.
Již je obsazeno 28 míst, je však možno naplnit autobus o kapacitě až 79 míst.
Historie zahrad začala v roce 1979. Majitel, Bronisław Kapias, se rozhodl,
že bude sdílet svoji vášeň a ukáže zájemcům svou pečlivě zařizovanou zahradu,
kde všechny rostliny jsou popsané. Hospodářství má rozlohu 25 ha.
V zahradě najdete lavičky a altánky, kde si můžete odpočinout a pokochat
se přírodními krásami. Prohlídka zahrady je bezplatná.

Sport
!!! V Ý Z V A !!!
ODDÍL SPV – REKREAČNÍ SPORT, TJ VIDČE VYZÝVÁ VŠECHNY PŘÍZNIVCE
POHYBU DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU K CVIČENÍ

RODIČE S DĚTMI
PROBÍHÁ KAŽDÝ TÝDEN V ÚTERÝ OD 16 DO 17 HODIN V MÍSTNÍ TĚLOCVIČNĚ SE ŠKOLENÝMI CVIČITELI
Cvičení s dětmi + rodiči či prarodiči začalo už v roce 2005 a byla by škoda, aby pro nezájem veřejnosti zaniklo!!!

Fotbalová revoluce od příštího ročníku 2014/2015. Duel bude mít vždy vítěze
Zlínsko – Ještě více zatraktivnit regionální kopanou se rozhodl nejpopulárnější sport v Česku. Zlínský krajský fotbalový svaz (KFS)
pro nový soutěžní ročník 2014/15 chystá několik změn, přičemž tou nejzásadnější bude, že s výjimkou kategorie přípravek bude mít
každé utkání svého vítěze! V případě remízy totiž přijde na řadu série pěti pokutových kopů, které určí majitele druhého bonusového
bodu. „Pilotní projekt již druhou sezonu probíhá na Plzeňsku, kde jsou ohlasy pozitivní. Nepopírám, že jsme inspiraci našli v hokeji, kde
toto pravidlo v podobné formě funguje již několik let. Věřím, že tato novinka pomůže k ještě větší popularizaci fotbalu na naší úrovni,"
podotkl předseda Zlínského KFS Zlín Vlastimír Hrubčík, který společně s kolegy projednával návrhy změn v rozpisu pro nový soutěžní
ročník na úterním zasedání výkonného výboru. „Několik málo drobných úprav návrh dozná, ale podle všeho by měl být schválen
na únorovém zasedání výkonného výboru před společným pracovním aktivem fotbalových klubů Zlínského KFS," upřesnil šéf krajské
kopané. Tato pro fotbal zásadní změna se přitom nebude týkat jen krajských soutěží, ale podle všeho i těch na úrovni okresu. „S jejich
zástupci jsme to projednali a i oni jsou této myšlence nakloněni," konstatuje Hrubčík, jehož slova potvrzuje i předseda okresního svazu
ve Zlíně.

Nejzásadnější plánované změny
1. V případě nerozhodného výsledku v mistrovském utkání se
provede rozstřel ze značky pro pokutový kop podle pravidel
fotbalu a jeho vítězi budou přiděleny 2 body, poraženému
zůstává bod 1. Týká se to kategorií žáci, dorost, muži.
2. Rozšíření hracích dnů mistrovských utkání o páteční termín.
Bude připraveno v návaznosti na prodloužení denního světla
v letních měsících.
3. Možnost pro oddíly posunutí termínu začátků mistrovských
utkání v letních měsících pátek a sobota od 17.30 hod.
Pro oddíly, které mohou hrát za umělého osvětlení, bude
stanoven začátek mistrovského utkání nejpozději v 18.30 hod.
4. Ruší se možnost hrát mistrovská utkání krajských soutěží
na škvárovém povrchu. Hracím povrchem bude pouze tráva
nebo hřiště s umělým povrchem, které má platný certifikát
FAČR.
5. Delegace delegátů svazu na mistrovská utkání bude omezena
maximálně na 3 utkání v každé polovině soutěže, pokud STK,
DK nebo KR nenařídí jinak.
6. Vítězi Poháru hejtmana (pohár Zl KFS), který je v dalším
ročníku poháru zařazen do Poháru FAČR, bude umožněna opět

účast i v Poháru hejtmana, bude mít možnost obhájit vítězství
z minulého ročníku.
7. Předzápasové porady rozhodčích s kapitány mužstev
a vedoucími se budou muset povinně účastnit i trenéři obou
mužstev, kteří se musí prokázat platnými trenérskými průkazy.
Týká se kategorie mužů.
8. Oddíly budou povinny uhradit veškeré poplatky a pokuty
z ukončeného ročníku vůči Zl KFS nejpozději v termínu
do začátku 1. kola mistrovských utkání. Pokud tak neučiní,
bude s nimi ihned zahájeno disciplinární řízení.
9. Od soutěžního ročníku 2014/15 dojde k navýšení paušálních
odměn rozhodčích za mistrovská utkání ve všech kategoriích.
Týká se jak okresních, tak krajských soutěží.
10. Přátelská a přípravná utkání – nový soubor předpisů Zl KFS
doporučí oddílům finanční náhradu rozhodčím za řízení těchto
utkání následovně: hlavní rozhodčí 350 Kč, asistent rozhodčího
200 Kč.
11. V návaznosti na on-line internetové přenosy v krajském
přeboru mužů bude nově zpracovaná metodika a pravidla
pořizování videozáznamů. Závěry budou klidnější
s použitím Valašského deníku
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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