Informace obecního úřadu
Výsledky letošních komunálních voleb v naší obci
Počet volených členů zastupitelstva: 15
Voliči v seznamu: 1392
Vydané obálky: 784
Volební účast: 56,32 %
Odevzdané obálky: 778
Platné hlasy: 10 264

Zvolení zastupitelé:
1. ČSSD
3 496 hlasů; 34,06 %
5 mandátů:
1. Bc. Miroslav Chumchal
339 hlasů; 9,69 %
2. Mgr. Roman Petružela
314 hlasů; 8,98 %
3. Ing. Karel Malík
288 hlasů; 8,23 %
4. Václav Vičan
268 hlasů; 7,66 %
5. Oldřich Bury
259 hlasů; 7,40 %
2. Schopnosti, znalosti, zkušenosti pro Vidče
2 797 hlasů; 27,25 %
4 mandáty:
1. Mgr. Pavel Drda
348 hlasů; 12,44 %
2. Mgr. Pavel Kuběja
296 hlasů; 10,58 %
3. Milena Dudová
277 hlasů; 9,90 %
4. Mgr. Lumír Ondřej
246 hlasů; 8,79 %
3. ODS a nezávislí
2 100 hlasů; 20,46 %
3 mandáty:
1. Ing. Dalibor Kubiš
291 hlasů; 13,85 %

2. Petr Pavelka
236 hlasů; 11,23 %
3. Petr Jurča
207 hlasů; 11,06 %
4. KDU-ČSL
1 871 hlasů; 18,23 %
3 mandáty:
1. Mgr. Šárka Pavlíčková
257 hlasů; 13,73 %
2. Ing. Vladimír Nerád
207 hlasů; 11,06 %
3. Kateřina Němcová
165 hlasů; 8,81 %
O novém složení vedení obce, to je o tom, kdo bude další čtyři
roky v obci starostou, místostarostou i o tom, kdo se stane
členem rady, teď už rozhodne 15 vámi zvolených zastupitelů
(viz výsledky voleb), a to na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce, které bude s největší pravděpodobností svoláno na pondělí,
10. listopadu 2014. Do tohoto data zůstává stávající vedení obce
(starosta, místostarosta, radní) ve svých funkcích.

Další informace
Prosíme občany, kteří si objednali a nevyzvedli kompostér na likvidaci bio odpadu, ať tak učiní do konce měsíce října, jinak
budou rozděleny mezi další zájemce. Děkuji za pochopení.
Milena Dudová, místostarostka obce

Stavební práce:
- Začala realizace dvou docela náročných projektů, které připravujeme už od ledna tohoto roku. Jde o zateplení budovy Obecního
úřadu v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu Vidče“ a zateplení budovy čp. 251 v rámci
projektu „Energetické úspora budovy služeb v obci Vidče“. Celkové náklady na tyto dva projekty jsou ve výši cca 6 mil. Kč.
Na oba tyto projekty jsme požádali o finanční dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášeného SFŽP a finanční
dotace nám byla na obě tyto akce přislíbena ve výši 3, 785 mil. Kč, což činí 90% z uznatelných nákladů. Práce na zateplení obou
budov měly být zahájeny původně již v polovině měsíce září tohoto roku, z technických důvodu se ale začátek oprav posunul až
na říjen.
- Rada obce rovněž rozhodla o výměně ještě původní střešní krytiny na budově Obecního úřadu.
- Dokončují se opravy nejvíce poškozených komunikací v majetku obce, také jsou prováděny dílčí opravy dešťové kanalizace.
Všechny tyto, našimi občany požadované opravy, budou dokončeny ještě na podzim tohoto roku.
- Nejpozději v měsíci listopadu budou provedeny opravy komunikací, které souvisí s reklamacemi po stavbě kanalizace. Prosíme
občany o trpělivost.

Upozornění:
Důrazně upozorňujeme všechny stavebníky na zákaz vyvážení hlíny v horším případě stavební suti, na pozemek v lokalitě
Jedlovina poblíž chaty Iveta! Bez svolení OÚ je zde navážena hlína z různých výkopů a hrozí sesuv půdy do koryta potoka
Maretky.
Ukládání přebytkové hlíny není povoleno na žádném pozemku v majetku obce. Drzost a bezohlednost některých našich
občanů nezná hranic. A bohužel nejde jen o nepovolené uložení zmíněné přebytečné hlíny, ale rovněž o likvidaci všeho
možného domovního odpadu, včetně splaškových vod.
Štěpánka Mikulenková

Poděkování
Vážení občané,
Vy, kteří jste se zúčastnili komunálních voleb a i Vy,
kteří navštívíte kulturní dům později, jste procházeli nebo budete
procházet nově zrekonstruovaným vestibulem kulturního domu.
Věříme, že se Vám nové prostory líbí a že je budeme všichni
využívat ke spokojenosti.
Na úpravě interiéru se finančně spolupodíleli hlavně pan
Ing. Jan Měrka, firma REMAK a.s., dále firma Fabián
a synové s.r.o.

Projekt vyhotovil pan Ing. arch Vladimír Fiedler.
Na realizaci projektu se podíleli firma Jiří Fabián
a synové s.r.o., pan Vlastimil Dobeš, firma VESPOL s.r.o. a firma
pana Ondřeje ze Zubří.
Touto cestou obec Vidče děkuje za spolufinancování
rekonstrukce a rovněž za velmi dobře odvedenou práci.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 29/2014 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2014
370/2014 Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) Vidče schválilo
program 29. zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Pavel Drda, Lenka Machulová ověřovatele zápisu Ing. Karla
Malíka, Petra Jurču. Zapisovatelkou byla určena paní Eva
Kramolišová.
371/2014 ZO Vidče po projednání schválilo v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, „Smlouvu
č. 14185124 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“
uzavřenou mezi SFŽP Praha 11,Kaplanova 1931/1 a Obcí Vidče,
Vidče 96 na akci „Likvidace bio odpadu v obci Vidče“
a pověřuje starostku obce smlouvu o poskytnutí dotace podepsat.
372/2014ZO Vidče projednalo a schválilo rozpočtové opatření
č. 5 rozpočtu pro rok 2014, na základě kterého zapojuje obec
do svého rozpočtu finanční podporu z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na spolufinancování projektu„ Likvidace bio odpadu
v obci Vidče“.

373/2014 ZO Vidče po projednání schválilo v souladu s §85
zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu
o dílo dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012.,
občanského zákoníku, uzavřenou mezi objednatelem Obcí Vidče,
Vidče 96 a zhotovitelem spol Naryner Construction s.r.o.
Vidče 168 na akci „Energetické úspory budovy služeb v obci
Vidče“ a pověřuje starostku obce smlouvu o dílo podepsat.
374/2014 ZO Vidče po projednání schválilo v souladu s §85
zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu
o dílo dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012.,
občanského zákoníku, uzavřenou mezi objednatelem Obcí Vidče,
Vidče 96 a zhotovitelem spol Commodum, spol. s r. o. Valašská
Bystřice 225 na akci „Snížení energetické náročnosti objektu
Obecního úřadu Vidče“ a pověřuje starostku obce smlouvu o dílo
podepsat.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Usnesení č. 54 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 23. 9. 2014
481/14 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
482/14 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 53/14 ze schůze rady obce dne 15. 8. 2014.
483/14 Rada obce Vidče vzala na vědomí současný stav
stavebních prací v obci a schvaluje další etapu oprav komunikací
vč. svodu dešťových vod, které bude provádět firma Alpine Bau
CZ s.r.o. Zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s prováděcí firmou
a pověřuje starostku obce Smlouvu o dílo podepsat.
484/14 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o projektech
Nadstavba učeben v ZŠ“, „Snížení energetické náročnosti objektu
Obecního úřadu Vidče“ a „Energetické úspory budovy služeb
v obci Vidče. Zároveň schválila Příkazní smlouvu na technický
dozor obou stavebních akcí zateplení budov v majetku obce

a pověřuje starostku obce příkazní smlouvu podepsat. Rada obce
schválila výměnu střešní krytiny na budově OÚ a pověřuje
starostku obce provést poptávku na tuto stavbu.
485/14 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
s Českou poštou a pověřuje starostku obce Dodatek č. 1 podepsat.
486/14 Rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
na domovní vodovodní přípojku a pověřuje starostku obce
Smlouvu o právu provést stavbu podepsat.
487/14 Rada obce projednala žádosti občanů a žádost
o pronájem plechové boudy o velikosti 19 m 2 a pověřuje
starostku obce zveřejnit záměr o pronájmu.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Usnesení č. 30/2014 ze zasedání zastupitelstva obce dne 2. 10. 2014
375/2014 Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) Vidče schválilo
program 30. zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Bc. M. Chumchal, Ing. Dalibor Kubiš, ověřovatele zápisu
Jaroslava Jandu, Marii Jurčovou. Zapisovatelkou byla určena
paní Eva Kramolišová.
376/2014 ZO Vidče bere na vědomí plnění usnesení č. 28/2014
ze dne 28. srpna 2014 a usnesení č. 29/2014 (mimořádného)
ze dne 16. září 2014 přednesenou starostkou obce.
377/2014 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu o činnosti rady
obce mezi 28. – 30. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou
radními obce.
378/2014 ZO Vidče bere na vědomí ústní hodnotící zprávy
o činnosti výborů , přednesenou jejími předsedy.
379/2014 ZO Vidče bere na vědomí informaci o čerpání
rozpočtu obce za 1. – 8. měsíc roku 2014 přednesenou starostkou
obce.
380/2014 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
rozpočtové opatření - změnu č. 6 rozpočtu obce pro rok 2014 dle
přílohy.
381/2014 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní smlouvu,
na základě které obec Vidče prodává a manželé L.a J. H. kupují
do SJM pozemek p.č. 17/4 (ostatní plocha neplodná půda)
o výměře 1169 m2 za vzájemně dohodnutou cenu 40,- Kč/m2
a pověřuje starostku obce kupní smlouvu podepsat.
382/2014 ZO Vidče po projednání schvaluje směnu části
pozemku v majetku obce p.č. 1576/3 (orná půda) o výměře 77 m2,
za část pozemku v majetku A. a R. P. p.č. 1576/20 o výměře 77 m2
a pověřuje starostku obce přípravou směnné smlouvy.
383/2014 ZO Vidče po projednání schvaluje záměr směny části
pozemku v majetku obce p.č. 1647 (lesní pozemek bez dřevní
hmoty ) o výměře 1511 m2 za pozemky v SJM vlastníků
M. a L. K., a to ideální ½ pozemku p.č. 2824/2 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře 1201 m2, části pozemku p.č. 1587 (orná
půda) o výměře 100 m2 a část p.č. 1595/6 (orná půda) o výměře
212 m2. ZO pověřuje starostku obce záměr směny pozemků
zveřejnit na úřední desce.
384/2014 ZO Vidče po projednání schvaluje žádost o směnu části
pozemku v majetku obce p.č. 2794/5 (ost. plocha, jiná plocha)
za část pozemku p.č. 251 (ttp) v majetku soukromého vlastníka
a pověřuje starostku obce záměr směny zveřejnit na úřední desce.
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385/2014 ZO Vidče po projednání schvaluje žádost o odkup částí
pozemku v majetku obce p.č. 2774/2 (ost. plocha, ost.
komunikace) a pověřuje starostku obce záměr směny zveřejnit
na úřední desce.
386/2014 ZO Vidče po projednání schválilo novou smlouvu
o zástavě nemovitostí č. 10000483304 uzavřenou mezi KB a. s.
Praha a obcí Vidče na krytí úvěru poskytnutého na stavbu
„Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“. ZO pověřuje
starostku obce novou smlouvu o zástavě nemovitosti

č. 10000483304 (budova č.p. Vidče 432 na parcele st. 586)
podepsat a podat návrh na vklad zástavního práva do KN. Tato
nová smlouva o zástavě nemovitostí nahrazuje Smlouvu o zástavě
nemovitostí č. 10000278567 ze dne 28. 1. 2011.
387/2014 ZO Vidče vzalo na vědomí zhodnocení volebního
období 2010-2014. Volební období vyhodnotilo jako úspěšné.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Usnesení č. 55/2014 z mimořádné schůze Rady obce konané dne 2. října 2014
488/14 Rada obce Vidče projednala a schválila program
mimořádné schůze bez doplnění.
489/14 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo, uzavřené mezi Obcí Vidče a spol. Commodum, s.r.o.
Valašská Bystřice, na základě kterého se mění termín začátku
realizace projektu „Snížení energetické náročnosti objektu
Obecního úřadu Vidče“ na 13. 10. 2014. Rada obce pověřuje
starostku obce tento Dodatek č. 1 podepsat.
490/14 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo, uzavřené mezi Obcí Vidče a spol. Naryner s.r.o. Vidče,
na základě kterého se mění termín začátku realizace projektu
„Energetické úspory v budově služeb ve Vidči“ na 13. 10. 2014.
Rada obce Vidče pověřuje starostku obce uvedený Dodatek
podepsat.
491/14 Rada obce Vidče v souladu s § 81 zákona č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle
§ 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
k zakázce „Oprava střechy objektu obecního úřadu Vidče“, a to
sdružení Urban – Naryner Vidče, jejíchž nabídka byla ze tří
uchazečů vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rada
obce pověřuje starostku připravit s vítězným uchazečem smlouvu
o dílo.
492/14 Rada obce Vidče bere na vědomí informace o aktuálně
prováděných stavebních pracích na úpravě vestibulu KD.
493/14Rada obce schvaluje konečný seznam oprav částí
komunikací v majetku obce. Opravy budou provedeny ještě letos,
v průběhu října – listopadu.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Vzpomínková akce
Ve čtvrtek, 25. září proběhla
na místním hřbitově u pomníku sochy
Krista, společná modlitba, věnovaná našim
občanům, kteří zemřeli na bojištích nebo
na útrapy během 1. světové války.
Od této strašné války, ve které
umíraly miliony lidí, uběhlo letos 100 let. Je
to dlouhá doba, tak asi proto se tato pěkná,
tichá vzpomínka na naše padlé spoluobčany
setkala se zájmem pouze několika málo
občanů.
Děkuji
panu
P.
Janečkovi
za organizaci této akce i květinový dar.
Nám všem přeji, abychom žádnou válku
my, ani naše děti nikdy nezažili.
Štěpánka Mikulenková

Poděkování na závěr
Vážení spoluobčané, po zralé úvaze jsem se rozhodla
v letošních komunálních volbách již nekandidovat, takže Vám
v tomto čísle našeho Zpravodaje píši informace o činnosti
obecního úřadu jako starostka už naposled. Dovolte mně tímto
vyjádřit mé osobní veliké poděkování Vám všem, kteří jste mně
po dobu 12 let pomáhali naši obec zvelebovat, ale také ji v tom
nejlepším světle prezentovat navenek. Děkuji zejména všem
svým současným i dřívějším spolupracovníkům obecního úřadu,
radním i zastupitelům, také starostům a starostkám z okolních
obcí, zejména pak starostovi obce Střítež nad Bečvou, a to
především za pomoc při přípravě a realizaci stavby
Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou.
Děkuji za spolupráci rovněž firmám, které během mých
volebních období realizovaly mnohé stavební práce, o těch jsem
psala na jiném místě tohoto čísla zpravodaje. Ne vše je hotovo
podle mého přání, práce na obci nikdy nekončí, ale nejdůležitější
plánované akce jsou provedeny. Svoji práci jsem po celou dobu
brala jako službu obci, byla to služba vám všem a vykonávala

jsem ji stejně poctivě a hlavně ráda, jako práci v předchozích
zaměstnáních. Být starostou v obci ale není úplně jednoduché,
zažila jsem kromě těch hezkých i dost těch nehezkých chvil, ale
nenechala jsem se nikdy znechutit a odradit, protože mne tato
práce těšila. Kritiků a tzv. odborníků, se najde při všech akcích
celý zástup, zejména pokud je dílo už hotovo. Během těch tří
volebních období byly v obci vybudovány stavby trvalé hodnoty,
naše obec je pěkná, v rozpočtu obce máme nyní dostatek financí
pro bezproblémové splácení úvěru, který máme z důvodu stavby
kanalizace, takže předávám obec a odcházím s dobrým pocitem.
Teď už se těším na to, že se budu s vámi v obci setkávat
a probírat s vámi už ne úřední, ale jen běžné životní nebo
sousedské problémy.
Nově zvolenému zastupitelstvu obce přeji hodně sil
a novým členům vedení obce přeji, aby se jim dařilo co nejlépe.
V obci na ně čeká ještě hodně práce, určitě ji zvládnou.
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Ještě jednou za Vaši spolupráci děkuje a pěkné dny přeje
Štěpánka Mikulenková

Stručné hodnocení programového prohlášení
Rady obce Vidče pro volební období 2010 – 2014
Správa obce:
- Kvalitní a efektivní výkon veřejné správy pokládá rada obce dlouhodobě za službu občanům.

Rozvoj infrastruktury obce, výstavba, investice:
- Prioritou je vybudování splaškové kanalizace obce (2011-2012), včetně zajištění odborné pomoci při řešení přípojek na kanalizační
řad od jednotlivých RD.
Splněno, stavba kanalizace, která byla největší akcí v historii obce jak rozsahem prací, tak finančním objemem, je dokončena,
obec zajistila a zaplatila zpracování a dodání projektové dokumentace na stavbu domovních přípojek pro občany a předala
jim je zdarma.
- To je VV maximální možné míře zajistíme opravy místních i účelových komunikací po výstavbě kanalizace, průběžně budeme sledovat
stav veřejných komunikací a zajišťovat jejich postupnou opravu, postupná oprava poškozených mostů.
Splněno, komunikace jsou, popř. budou v nejbližším období ještě letos opraveny, postupně bude jejich stav sledován
a udržován, během volebního období byly opraveny v obci celkem 4 mosty.
- Výstavba dalších částí vodovodního řadu.
Splněno, vybudovány další tři větve vodovodního řadu, provedena přeložka řadu u MŠ.
- V rámci zlepšení kultury cestování vybudování nové autobusové zastávky „Na Křižnicích“.
Provedeno, zastávka na Křižnicích je nová.
- Vybudování parkoviště u MŠ.
Zatím neprovedeno, záměr přechází pro nové volební období.
- Vybudování varovného systému v obci (bezdrátový rozhlas) a postupná rekonstrukce pouličního osvětlení (výměna pouličních svítidel
za úsporná)
Splněno, bezdrátový rozhlas vybudován v rámci projektu „Protipovodňová opatření obce Vidče“, pouliční světla se průběžně
při opravách mění na úsporná.
- Průběžná oprava poškozených částí budov v majetku obce.
Budova tělocvičny - oprava střechy tělocvičny, opravy sprch, šaten a světel v budově tělocvičny, opravy budovy Obecního
úřadu - vchod, KD - rekonstrukce vstupního vestibulu, opravy v budově MŠ – rekonstrukce kuchyně, výměna soc. zařízení,
budova Sahary – zateplení budovy, výměna střešní krytiny, připraveno zateplení budovy pošty, obecního úřadu a KD, výměna
střešní krytiny na budově OÚ a KD, opraveny základy budovy pošty.
- Údržba obce.
Celoroční úklid nejen prostranství v centru obce, údržba zeleně v obci, údržba hřbitova, včetně opravy sochy Krista, zajištěno
další třídění odpadu, včetně zajištění zpětného odběru elektro zařízení, textilu, nově pořízené kompostéry pro domácnosti.
- Pomoc při vytváření kvalitních moderních podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků v naší mateřské a základní škole, podpora
volnočasových aktivit, uchovávání kulturních tradic.
Stálá velmi dobrá spolupráce se základní i mateřskou školou, podpora projektů, které školy realizují, pravidelně doplňován
knižní fond v místní knihovně, kde je rovněž veřejně přístupný internet pro všechny věkové skupiny, jsou vytvořeny
podmínky pro pořádání tradičních sportovních i kulturních akcí pro občany, obec podporuje a váží si činnosti dětského
folklorního souboru Valašenka. Dokončeny jsou úpravy terénu u víceúčelového hřiště, včetně oprav svahové deformace,
umístěna je ochranná síť pod běžeckou dráhou, také jsou dokončeny terénní úpravy ve Spině pro kynologické cvičiště
a činnost tohoto spolku je již zahájena.

Oblast služeb
- Udržení současné veřejné dopravní obslužnosti, zachovat a zkvalitnit prostředí pro lékařskou péči občanům, výpomoc seniorům,
veřejný pořádek.
Dopravní obslužnost se přes opakovanou snahu snížit počet autobusových spojů přes Vidče dosud podařilo zachovat,
postupně se opravuje prostředí pro ordinaci obvodního lékaře, obec finančně přispívá na výpomoc seniorům (Charita, další),
s Policíí spolupracuje obec při zajišťování veřejného pořádku, tato spolupráce je dobrá.

Podpora podnikání
- V průběhu volebního období obec podporovala místní podnikatele i firmy nabídkou účasti ve výběrových řízeních, trvale je
umožněna prezentace firem na webových stránkách obce.

Až na drobné výjimky se volební program podařilo splnit (dost možná, že jsem na některé uskutečněné akce
zapomněla), převážnou část uskutečněných akcí bylo možné ovšem realizovat jen díky finančním dotacím, které se
obci dařilo v průběhu volebního období získávat.
Dotace v tomto období získala obec z FS EU, SFŽP, SZIF, MMR, Zlínského kraje, ale rovněž od místních
podnikatelů a firem. Všem těmto děkujeme, děkujeme rovněž za dobře provedenou práci všem firmám, které v naší
obci prováděly všechnu tu spoustu stavebních prací, kterých bylo v tomto období vskutku hodně. Největší objem
prací odvedly firmy (nebudu uvádět přesný název společností): fa Alpine Bau, fa Cobbler, fa Fabián a synové, KMO
Zubří, Commodum, Kámen Bau, Naryner, Urban, DPI, ale mnoho práce odvedli i mnozí další naši řemeslníci.
Stejně tak Rada obce děkuje za podporu, pomoc a spolupráci i Vám, vážení spoluobčané.
Štěpánka Mikulenková, starostka
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Komise pro volný čas dětí a mládeže zve na

Odbor sportu pro všechny zve všechny zájemce

Pochod strašidelných bytostí

na společná cvičení:

Sraz účastníků v kostýmech
a s lampióny v ruce je na prostranství u Fabiánů

v pátek 24. 10. 2014 v 18,30 hod.,
odkud vyjde průvod plný různých světýlek.

Ženy – aerobic

pondělí v 19,00 hod.

Ženy 2 (zdravotní cvičení)

pondělí v 17,00 hod.

Cvičení rodičů s dětmi

úterý v 16,00 hod.

Přijďte si zacvičit!

Akci ukončí dětský zábavný program
v sále kulturního domu.
Občerstvení zajištěno.

Pohodový podzimní zájezd do Ostravy a okolí
Pro nejisté počasí a též „co v Ostravě, tam to známe“ se
zpočátku ani moc lidé na tento zájezd nehlásili. Obrat nastal až
v půlce září, kdy se autobus téměř opět naplnil. Všichni, co si
předchozí větu neřekli, byli však maximálně spokojeni. Jednak
různorodým programem a nakonec i počasím.
První zastávka byla v Příboru, který patří k nejstarším
městům na Moravě. Tam jsme si prohlédli exteriér rodného domu
Sigmunda Freuda, včetně bronzové pohovky před ním. Zakladatel
psychoanalýzy má vskutku důstojný pomník a také své náměstí.
Po prohlídce Příboru jsme pokračovali do Ostravy.

V Ostravě u Nové radnice nás už očekávala průvodkyně
z ostravského infocentra, která se nám pak dvě hodiny věnovala.
Nejdříve jsme se vyvezli autobusem na Slezskou Ostravu
a do Michálkovic, kde jsme si udělali ranní výšlap na haldu Ema.
I když je tento ostravský umělý kopec z hlušiny už dost starý,
pořád v něm ještě doutná zbytek uhlí a horniny se v něm stále
přeměňují. To jsme poznali podle nepříjemného zápachu. Je z něj
však nádherný pohled na celou Ostravu, což nám kapku kazila
mlha.
Po návštěvě haldy Ema jsme se přesunuli zpět do města,
kde
nás
průvodkyně
provedla
po
nejdůležitějších
pamětihodnostech a dříve narození mohli posoudit, jak se centrum
Ostravy za posledních dvacet let změnilo. Je to spíše k horšímu,
poněvadž tam netepe život, což bylo pro centrum dříve příznačné.
Zato jsme mohli zase ohodnotit, jak se opravily některé významné
domy či památky a co nového se postavilo. Divadlo loutek,
Miniuni či Nová Karolína jsou sice krásné nové stavby, ale pohled
na protější padající bývalý nejprestižnější obchodní dům
Ostravice, dříve Textilia, podepřený stojkami, je poněkud
bezútěšný stav.
Nás však čekaly Dolní Vítkovice, mimořádná technická
památka, která nemá obdobu nejen v Evropě, ale i ve světě. Naším
cílem byl Malý svět techniky. Podle informací si tam prý vyhrají

děti, mladí i dříve narození. A informace nelhaly, neboť tomu tak
skutečně bylo a za téměř dvě hodiny si mohli účastníci zájezdu
vyzkoušet ledacos – třeba řízení tramvaje, vlaku, letadla, nebo
vyzkoušet, jak se co dělá a nechyběl ani slavný Nautilus.

Z Vítkovic jsme pokračovali v programu už mimo
Ostravu, a to v Petřkovicích na vrchu Landek. Všichni se těšili, jak
budou fárat do černouhelného dolu, takže naučná stezka k soutoku
Odry a Ostravice nebyla na programu dne. Ba ani slavná
Landecká Venuše neznamenala tolik, jako exkurze v dole, kdy se
všichni prostřednictvím průvodců, bývalých havířů, seznámili
s těžkou prací horníků v dolech na Ostravsku. Kromě toho bylo
možno se seznámit i s prací záchranářů a vidět i originál havířské
šatny.
Z Petřkovic směřovala naše cesta do Poruby, slavného,
téměř stotisícího sídliště na západě Ostravy, které se začalo
budovat v padesátých letech a staví se tam dodnes. Cílem byla
nejstarší část tzv. „Oblouk, Věžičky a Dvouletky.“ Cihlové domy
s výzdobou z padesátých let a architekturou socialistického
realismu jsou dnes městskou památkovou zónou a splývají se
starou zástavbou původní Poruby a velkým množstvím zeleně.
Po projížďce Hlavní třídou Poruby jsme už směřovali
k poslednímu našemu cíli, lázním Klimkovice. Ty se rozkládají
jako úplně nové budovy na kopečku nad stejnojmennou obcí. Jsou
sice malé, ale účinné, neboť se v nich léčí zásluhou jodobórové
vody z vrtu v Polance, kromě jiných nemocí, především pohybové
ústrojí a pooperační stavy.
Po podvečerní procházce lázněmi a příjemném posezení
v restauračních zařízeních, jsme nabrali kurz k domovu. Dojeli
jsme za tmy, ale podle plánu, spokojení, že se nám den výtečně
vydařil.
Marcela Švajdová
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NOVOHRADSKÝCH HOR, ČESKÉ KANADY A VITORAZSKA
V rámci každoročního poznávacího zájezdu, kdy
poznávají Vidčané pohraniční oblasti naší vlasti, jsme letos
objevovali krásy Novohradských hor, České Kanady
a příhraničního Vitorazska v Rakousku. Za čtyři dny pobytu jsme
poznali hodně nového, ale zdaleka ne vše, co je v této poetické
oblasti lesů a rybníků zajímavého.
Už první den jsme navštívili Schwarzenberskou hrobku
v anglickém parku u rybníka Svět v Třeboni a pak jsme se
přemístili na Trhosvinecko. Našim cílem bylo nejen
malebné městečko Trhové Sviny, ale především barokní
skvost, postavený podle Dienzenhoferova návrhu, poutní
kostel Nejsvětější Trojice. Celá stavba s okolím připomíná
památku UNESCO na Zelené hoře. Odtud jsme odjeli
do Slepičích hor, což je Soběnovská vrchovina s vrchy
Kohoutem a Slepicí, ale hlavně upravenými malými
osadami a městečky, jako je Benešov nad Černou
a Kaplice, které tvoří městské památkové rezervace.
Za první den zájezdu jsme už více nestihli,
neboť jsme se museli dopravit až do Blata, kde jsme
bydleli v penzionu u Žišpašského rybníka. Protože bylo
krásné počasí vychutnávali jsme si každý den východ
slunce nad jeho hladinou.
Program
druhého
dne
nás
zavedl
na Novohradsko,
tj.
do Nových
Hradů
a okolí
a na Vitorazsko. Začali jsme Novými Hrady, kde na nás
měla čekat průvodkyně celým dnem. Ta nás však vypekla
a poslala vzkaz, že je nemocná. Nezbylo mi než se
postarat, jak to půjde, což se za pomoci informací ochotné paní
z IC nakonec úspěšně zdařilo. Ve městě jsme si prohlédli exteriéry
měšťanských domů a při cestě do Rakouska hrobku Buquoyjů,
mecenášů a bývalých vládců Novohradska.
Naše cesta směřovala nejprve do Weitry, což je velmi
pěkné městečko pod vitorazským zámkem. Po prohlídce jsme
pokračovali do Gmündu a odtud do přírodního parku Blockheide.
Tento přírodní park je úžasným relaxačním centrem pro všechny
obyvatele zmíněného města, ale hlavně pro turisty, kteří si mohou
zvolit délku okruhu i zajímavosti, které chtějí zhlédnout. Celý
park a okolí Gmündu je však nejlépe vidět z rozhledny uprostřed
parku, kterou jsme také navštívili.
Z Rakouska jsme se vrátili do Novohradských hor, a to
do Dobré a Hojné vody. Odtud je to už jen kousek do Žofínského
pralesa, který však není přístupný. Přístupný je ale barokní poutní
chrám Nanebevzetí Panny Marie v Dobré vodě a rozhledna
na Kraví hoře. Obě lokality byly i našimi cíli. Bohužel jsme už
z časových důvodů nezvládli procházku Terčiným údolím
u Nových Hradů, protože na ubytování bylo ještě daleko. Celý
náročný den jsme ukončili dobrou večeří a večerním programem.
Třetí zájezdový den jsme věnovali celý České Kanadě.
Nejdříve jsme se ráno zastavili v Klášteře I, což je zbytek mohutné
klášterní stavby, která se zde budovala už od začátku 16.století.
Dnes stojí jen raně barokní kostel Nejsvětější Trojice, ruiny
klášterních zdí a přístupné je i podzemí se svíčkou v ruce, kde lze
spatřit tři prameny léčivé vody.
Pak jsme pokračovali do Kláštera II, kde valná část
výpravy vyrazila na pětikilometrovou túru na hrad Landštejn. Je
to mohutná pevnost z počátku 13.století v místech, kde se
setkávaly hranice Čech, Moravy a Rakouska. Cesta vedla lesem
kolem hraničního opevnění, které se budovalo před 2.světovou
válkou.
Po prohlídce této mohutné zříceniny jsme pokračovali
do Stálkova, kde nám pan Tůma předvedl, co je možné udělat
za 45 roků sbírání samorostů. Muzeum samorostů bylo tak
rozsáhlé, že mnohé objekty byly součástí celé usedlosti.
Ze Stálkova jsme odjeli do nedalekého Valtínova, odkud
jsme si s chutí vyšlápli na Havlův kopec, na kterém stojí rozhledna
ve tvaru tužky. Má nejen označeno všech 180 schodů, ale jsou to
nejpohodlnější schody, po kterých jsme kdy šlapali nahoru.
Výhled to byl báječný, ale ještě báječnější byl úkol po výstupu

nahoru: Najít skalní útvar zvaný Ďáblova prdel. Musím přiznat, že
i tak ostříleným borcům, jací v našem kolektivu jsou, to dalo dost
běhání po lese, ale nakonec se zadařilo a kamenná zadnice byla
nalezena. Rozhledna, spousta zajímavých kamenných útvarů
a malých jezírek s lekníny, tvořících retenční nádrže stojí
na soukromém pozemku, jehož majiteli dělá radost, že jsou tato
místa využívána veřejností.

Z Valtínova to už byl jen skok do Českého Rudolce, kde
jsme se podívali, co zbylo z krásného zámku zvaného Malá
Hluboká. Během války byl vykraden, pak znárodněn a použit jako
ubytovna zaměstnanců státního statku, sloužil JZD, chátral
a chátral a dnes je v rukou soukromého majitele, který však
nedosáhne na dotace. Než se tato ruina promění opět na zámek,
bude to nějakou dobu trvat.
Posledním cílem třetího dne zájezdu bylo město
Slavonice, renesanční perla České Kanady. Ve Slavonicích jsme si
chtěli společně prohlédnout především nádherně zdobené pozdně
gotické a renesanční domy, ale bránilo nám v tom množství
stánků, které se na hlavním náměstí nacházely. Ve Slavonicích byl
totiž jarmark, takže nezbylo, než aby si prohledl co chce, každý
sám. Někteří si prohlédli fasády krásných domů, ale i keramické
dílny a jiní vystoupali i na 35 metrů vysokou věž kostela. Pobyt
ve Slavonicích jsme zakončili netradičně. Valná část účastníků
zájezdu využila živé hudby na jarmarku, nechali si zahrát
a roztančili přítomné diváky.
Poslední den jsme se všichni provezli úzkokolejkou
z Velké Bystřice do Jindřichova Hradce. Pro mnohé to byl
obrovský zážitek, protože vlakem nejeli už několik let a projíždět
tak nádhernou krajinou jako je Česká Kanada, stálo skutečně za to.
V Jindřichově Hradci na nás čekala průvodkyně, která nás
provedla nejdůležitějšími místy města. A nejen to, dokonce nám
zahrála na zobcovou flétnu! Kromě průvodkyně zapůsobila
na všechny nádherná zpívající fontána, kterou někteří stačili
zhlédnout dvakrát.
Po návštěvě a obědě, v tomto památkami oplývajícím
městě, jsme se vydali na cestu k domovu. Po cestě jsme se ještě
zastavili v Kostelním Vydří a v Dačicích jsme projeli kolem
zámku, pomníku kostky cukru a náměstím. Pak už jsme zamířili
na dálnici a co nejrychleji domů.
I tentokrát nás spolehlivě dovezla tam i zpět firma
Skalík. Skalíci – Jan i Martin tvoří nedílnou součást všech
zájezdů, které jsem doposud pro Vidčany organizovala. Moc jim
děkuji za patnáctiletou spolupráci.
Zájezd do neprobádaných a málo známých končin naší
vlasti se myslím povedl, a to nejen programově, ale i zásluhou
krásného počasí, protože za čtyři dny jsme nezmokli. To si naši
spoluobčané doma na Valašsku říci nemohli.
Marcela Švajdová
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Září v naší základní škole
1. září 2014 nám slavnostně začal nový školní rok. Žáci
se opět společně sešli ve třídách, přivítali se mezi sebou a se
svými třídními učiteli. Pak se všichni odebrali do kulturního
domu, kde se o program a přivítání 28 prvňáčků postarali
deváťáci. Máme tedy nejen moc malých žáčků, ale celkově
navštěvuje letos naši školu 193 dětí. Také proto nakonec kvůli
velkému zájmu bylo otevřeno i třetí oddělení školní družiny.
Od 2. záři poté začala pravidelná výuka podle rozvrhu.
Začala i činnost kroužků a pobočky ZUŠ ve Valašském Meziříčí.
Členové Valašenky se tak 11. září představili na náměstí
v Rožnově pod Radhoštěm a prošli městem se sdružením lidí,
jichž se týká Parkinsonova nemoc.
Úvodní třídní schůzky už měli rodiče dětí 1. a 2. třídy

a také proběhly první besedy a exkurze. 12. září byli na besedě
v knihovně druháci a páťáci. 23. září se třeťáci a čtvrťáci v Zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí zúčastnili výukových programů
o ptácích a houbách a prohlédli si výstavu čerstvých hub. O den
později vyjelo na celodenní exkurzi do Moravského krasu 45 žáků
převážně ze 6. a 7. třídy. Měli možnost navštívit Punkevní
jeskyně, propast Macocha, jeskyni Balcarku a zámek v RájciJestřebí. Další den 25. 9., prvňáčci společně se svými patrony
z 9. třídy pobyli v ZOO Lešná a páťáci potrénovali na dopravním
hřišti v Rožnově pod Radhoštěm.
Měsíc školní práce je za námi a věřme, že úspěšný bude
celý školní rok.
Jaromíra Pečalková

Podzimní výlet na Hradisko
Třída Sluníček naší MŠ podnikla 6. října 2014 podzimní
výlet do přírody. Vyjeli jsme linkovým autobusem na Kutiska,
a pak se vydali pěšky kaštanovou alejí ke statku na Hradisko. Děti
měly za úkol sbírat do pytlíčků kaštany a jiné přírodniny. Cestou
jsme pozorovali zvířátka – pasoucí se koně na Hradisku, krávy,
telátka a ovečky na školním statku.
Poté následovala náročná cesta zpět do MŠ. Terén byl
po deštích blátivý, a proto nám trvala déle. Děti musely
překonávat přírodní překážky. Cestou jsme se zastavovali
a pozorovali přírodu: její podzimní barvy a rozmanitosti, broučky,
kytičky… Povídali jsme si o mysliveckém posedu, který jsme
míjeli, našli několik hříbků, zazpívali si písničku. Když se nám
konečně ukázal pohled ze Zuberského kopce na Vidče, byly už
děti unavené, špinavé a těšily se na oběd. Do školky jsme si
přinesli kromě zážitků také podzimní dary přírody, které
využíváme při našich dalších činnostech.
Lenka Vajterová

Návštěva KNIHOVNY!

Leze, leze brouk, vítr do něj fouk. Roztočil ho dokola převalil se brouk!
Měsíc říjen - jako každý rok, je velmi pestrý a bohatý!
Již při vtupu do místní knihovny, nás přivítal BROUČEK
„BOŽENKA“, který děti usadil do křesílek a povídal si s dětmi
o přírodě, o broučcích a potom hlavně i o knížkách. Děti si
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při
rozhovoru
upevňovaly
vztah
ke knihám, učily se
znát,
jak
kniha
vzniká a samozřejmě
si mohly na knížku
i sáhnout a prohlížet!
„Brouček“ - dětem
předčítal z knihy „Broučci“, při které
se
seznamovaly
s hrdiny živočišné
říše.
Moc děkujeme
p. Božence Zajícové,
za příjemné posezení
a těšíme se na další
návštěvu!
Za MŠ Vidče: Hana
Crhová, ředitelka MŠ

Kocour Modroočko!

Jaro, léto, podzim, zima - to je celý rok!

V úterý naše 2. třída Sluníček, navštívila Rožnovské
KINO, kde přijeli na pohádku „KOCOUR MODROOČKO“!
Přijel pro nás autobus s p. řidičem Gerlichem a my jsme se mohli
v klidu usadit do křesel a čekat na pohádku! Nedočkavé děti
začaly tleskat, a v tom potichounku po schodech se připloužil
kocourek se zpěvem! Naučil děti, jak se zdraví kočky a jak se
budou zdravit mezi sebou! Muzikálová pohádka měla velký
úspěch, protože kočiček bylo na jevišti spousty a každá kočička
ukázala dětem, jakou má povahu! Děti velmi hezky reagovaly, při
hře byly spontánní a odměniky herce velkým potleskem!!
Za MŠ Hana Crhová

SLUNÍČKO LETNÍ, JARNÍ, PODZIMNÍ, ZIMNÍ

Eva Mertová

Pranostiky
na měsíc říjen
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Září víno vaří, a co nedovaří,
říjen dopeče.
Divoké husy na odletu - konec
i babímu létu.
Je-li říjen velmi zelený, bude
zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá,
sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu;
krásný říjen - studený leden.
Kolikrát tohoto měsíce sněží,
tolikráte v budoucí zimě sníh
padati má.
Spadne-li v říjnu listí, bude
mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne,
tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím
úrodnější příští rok.
Když dub hojné ovoce dává, tak
má velká zima a množství
sněhu býti.
Říjen a březen rovné jsou
ve všem.
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Den otevřených dveří v knihovně

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se
do přírody nedostává velké množství
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spootřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které
se díky recyklaci dají znovu využít?
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Setkání seniorů
Při příležitosti mezinárodního dne seniorů, který je
1. října, se Kulturní komise RO rozhodla připravit v pátek 17. října
2014 setkání seniorů.
Naše starší spoluobčany neodradilo ani nevlídné deštivé
počasí a v 15 hodin byl sál kulturního domu naplněn. Se všemi se
vítala paní starostka Mgr. Štěpánka Mikulenková a místostarostka
Milena Dudová. Přišli také všichni radní.
Potom všechny přítomné přivítala Z. Holišová
a B. Drdová, které nešetřily vtipem a humorem.
Po zahájení už přišly na řadu děti z mateřské školky
s paní ředitelkou H. Crhovou. Byli z nich motýlci a tanečnice
z různých zemí. Za velkého potlesku děti zazpívaly, zatančily
a předvedly moc pěkné scénky. Děkujeme jim za krásný zážitek,
který zahřál u srdíčka.

Potom následovala hra na klávesy a harmoniku k tanci
i poslechu v podání paní Jany Vařejíčkové.
Obecní úřad zakoupil občerstvení, víno a guláš, který
uvařily kuchařky ze základní školy. Byl moc dobrý a všichni si
pochutnali. Děkujeme obětavým kuchařkám.
Pořadatelé poprvé využili našeho nového nádherného
předsálí. V takovém krásném prostředí je radost pracovat. Největší
podíl na výzdobě sálu, nákupech a zajištění programu měla
předsedkyně komise Z. Holišová, ale také ostatní členky Kulturní
komise RO měly plné ruce práce a nezahálely.
Děkujeme všem seniorům za účast a všem, kteří se
podíleli na úspěšném průběhu zdařilé akce. Všichni odcházeli
s úsměvem a spokojení. A to byl hlavní cíl pořadatelů.
Za Kulturní komisi RO D. Karasová

Sport

Fotbalové tabulky TJ Vidče – stav k 10. říjnu 2014
1. Muži – Středomoravská 1.A třída, skupina A
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
FC Slušovice
Spartak Valašské
Klobouky
SK Vlachovice
FC Elseremo Brumov B
1.SK Metropol Podkopná
Lhota
Štítná n.Vláří
FC Zubří
Valašské Meziříčí B
Sokol Podlesí
FC Valašské Příkazy
SK Hrachovec
TJ Juřinka
Vidče
Nedašov

Z V VP PP P Skóre
10 6 1
1 2 22:12

B
21

10 6

1

1

2 18:16

21

10 6
10 5

1
1

0
1

3 21:13
3 25:16

20
18

10 5

1

1

3 22:14

18

10
9
10
9
9
10
10
9
10

1
0
0
3
0
0
0
0
0

1
1
0
0
1
0
0
2
0

3
3
5
3
5
7
7
5
8

18
16
15
15
10
9
9
8
6

5
5
5
3
3
3
3
2
2

15:8
21:10
20:18
14:17
15:18
10:23
9:29
12:21
12:21

V letošním ročníku a jeho
podzimní části také působí družstvo
mladší přípravky. Tabulka této soutěže
bude zveřejněna až během podzimní
přestávky. Podzimní mistrovské zápasy
i nadále pokračují, jste na ně všichni
srdečně zváni.

2. Mladší žáci – Okresní přebor mladších žáků,
skupina B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Podlesí
Dolní Bečva
Hrachovec
Valašské Meziříčí U11
Rajnochovice
Vidče
Zubří
Hutisko
Choryně

Záp
7
6
5
6
6
6
5
6
7

+
6
6
3
3
3
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
3
3
3
3
5
7

Skóre
46: 8
41: 5
14: 9
18: 15
13: 17
17: 30
14: 26
8: 34
13: 40

Body
18
18
9
9
9
9
6
3
0

3. Starší přípravka – Okresní přebor starší přípravky,
skupina C
Rk. Tým
1. Rožnov
2. Vigantice
3. Zubří
4. Hrachovec
5. Valašská Bystřice
6. Prostřední Bečva
7. Vidče
8. Zašová
9. Hutisko

Záp
6
6
7
6
6
6
6
7
6

+
6
5
4
4
2
2
2
1
0

0
0
0
1
0
1
1
0
0
1

0
1
2
2
3
3
4
6
5

Skóre
90: 15
54: 20
56: 59
38: 45
32: 38
37: 49
40: 46
30: 64
20: 61

Body
18
15
13
12
7
7
6
3
1

Mgr. Petr Liška
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