Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna 2015 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. 11 skupin
koledníků vybralo celkem 70 448 Kč, což je o 8 183 Kč více než v roce
minulém. Všem dárcům, koledníkům a jejich doprovodu, děkujeme.

Informace obecního úřadu
Vyúčtování stočného za rok 2014 bude provedeno v lednu tohoto roku. V průběhu
měsíce února Vám bude doručen společně s fakturou za doplatek či přeplatek stočného
i platební kalendář čtvrtletních záloh na rok 2015.

Statistika pohybu obyvatel a matriční události v roce 2014
K 31. 12. 2014 žilo v naší obci 1715 obyvatel, což je o 7 méně než na začátku roku.
Toto číslo tvoří 851 žen a 864 mužů. Přestože v roce 2014 byly uzavřeny 2 sňatky,
narodilo se 10 dětí z toho 8 chlapců a 2 dívky. K trvalému pobytu se v naší vesnici nově přihlásilo 22 osob, odhlásilo 20.
V uplynulém kalendářním roce zemřelo 19 obyvatel Vidče. Mezi našimi obyvateli je, bohužel, 112 vdov a 24 vdovců. Tak jako
každým rokem roste průměrný věk obyvatel ČR, roste i průměrný věk občanů žijících ve Vidči, k 31. 12. 2014 byl průměrný věk
41,32 roků. Za zmínku určitě stojí, že se mezi našimi obyvateli vyskytuje 5 občanů ve věkové hranici 90 – 99 let.

Upozornění
Vážení spoluobčané,
bohužel se v naší obci vyskytuje opakovaně nešvar v podobě vyhazování
velkoobjemového odpadu zejména v okolí chaty Ivety, ale i v obecních lesích.
U budovy OÚ je zřízeno sběrné místo, dvakrát do roka probíhají v obci sběrné dny
velkoobjemového odpadu a rovněž můžeme využívat služeb sběrného dvora
v Rožnově pod Radhoštěm. Všechny tyto služby jsou pro občany bezplatné. Jelikož
se začátek nového roku nese ve znamení předsevzetí, zkusme si dát všichni jedno
společné v podobě využívání těchto služeb a neznečišťování svého okolí. Všem
občanům, kteří již tak léta činí a věřím, že je nás drtivá většina, touto cestou děkuji.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Usnesení č. 2/2014 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17. 12. 2014
11/2014 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
12/2014 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 1/2014 ze dne 19. 11. 2014. Všechny úkoly byly
splněny.
13/2014 Rada obce Vidče bere na vědomí Smlouvu
o poskytování právních služeb a doporučuje Zastupitelstvu obce
Vidče tuto Smlouvu schválit na příštím zasedání dne 11. 2. 2015.
14/2014 Rada obce projednala a schválila změnu rozpočtu č. 8
(Usnesení ZO č. 25/2014 ze dne 26. 11. 2014).
15/2014 Rada obce projednala a schválila Smlouvu o právu
provést stavbu pro vodovodní přípojku pitné vody, plynovodní
přípojku a přípojku splaškové kanalizace na pozemku v k.ú.
Vidče, p.č. 2824/2 (ost. plocha, ost. komunikace) ve vlastnictví
obce Vidče a pověřuje starostu obce smlouvu o právu provést
stavbu podepsat.
16/2014 Rada obce Vidče projednala a jmenovala předsedy
a členy komisí zřízených radou obce a to:
Kulturní komise, komise pro školství, mládež, volný čas a sport,

stavební komise, komise pro informace a propagaci.
17/2014 Rada obce Vidče projednala žádosti místních spolků
o finanční příspěvky na rok 2015 a schválila výši příspěvků
na jejich činnost.
18/2014 Rada obce Vidče projednala žádosti neziskových
organizací o finanční příspěvek na rok 2015 a schválila jejich
výši.
19/2014 Rada obce projednala a schvaluje Smlouvu o výpůjčce
mezi spol. EKO-KOM a.s. Rada obce pověřuje starostu obce
Smlouvu o výpůjčce podepsat
20/2014 Rada obce projednala a schvaluje Darovací smlouvu
pro Nadační fond Základní školy Vidče k financování činnosti
folklorního souboru Valašenka a pověřuje starostu obce
Darovací smlouvu podepsat.
21/2014 Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce
o stavebních pracích v obci.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starostka obce
místostarostka obce

Prosinec v základní škole
Všechny žáčky 1. stupně školy zaujala 3. prosince
beseda s autorem a ilustrátorem dětských knih A. Dudkem, ale
jinak všechny oslovil předvánoční čas. Se svou paní učitelkou
D. Hladkou připravili třeťáci vánoční jarmak a z jeho výtěžku
předali dar Kojeneckému ústavu ve Valašském Meziříčí.
Adventní dobu připomněla všem výzdoba školy a také
akce, které připravili naši deváťáci: 4. 12. Mikulášský turnaj
v odbíjené pro 5 přihlášených družstev, 5. 12. obchůzka
mikulášské družiny a 17. 12. tradiční vánoční vystoupení
pro školu a rodiče plné koled a vánočních tradic.

Osmáci s deváťáky navštívili také 10. prosince
předvánoční Vídeň a prohlídli si rovněž její památky z doby
panování Habsburků.
Sportu se věnovali i třeťáci se čtvrťáky při společné
Mikulášské laťce 10. prosince a turnaji ve vybíjené 11. prosince.
Vystoupení souboru Valašenka také ještě prospěla
k navození sváteční nálady, a to dvakrát při vystoupení pro školu
a pro veřejnost ve Vidči, při mikulášském vystoupení na Soláni
a jako host v pořadu Živý betlém v rožnovském muzeu.
Čertovská besídka druháků 16. 12. předznamenala
vánoční besídky všech tříd 19. prosince,
jimiž se rozloučili se starým rokem.
Nechť ve zdraví, při školní práci
i radovánkách zažívají úspěchy a radost
v novém roce 2015.
J. Pečalková

Králové ve Vidči
Tenké hlásky malých králů se ozývaly 6. ledna
za zavřenými dveřmi některých chalup. O tradici třech králů se
děti učí v mateřské škole, a tak společně s paní učitelkami Hankou
Crhovou a Lenkou Vajterovou vyrazili staršáci do ulic koledovat.
Nadšení z královských korun, které si děti samy vyrobily jim
nevzal ani nelítostný mráz, který jim maloval líce na červeno. Děti
koledovaly u Obecního úřadu, na poště, v obchodě, u kadeřnictví,
v textilu u paní Vlasty, a pak se zastavily ještě u svých kamarádů
ve škole. Poté ještě prošli
ve vesnici pár chalup, než je
velká zima zahnala nazpět
do školky. Horká polévka
od paní kuchařky Jany pak
králům moc chutnala, když
jim na čerstvém a mrazivém
vzduchu z koledovaní tolik
vytrávilo.
A
co
děti
vykoledovaly? Nějakou tu
korunku, kterou si děti pošetří
na výlet a bonbony, se kterými
děti dobře vědí co mají udělat.
Především
si
ale
děti
zakořeňují tradice, které už se

dnes málo vidí. Třeba se staršákům naučená písnička o třech
králích bude hodit koncem ledna k zápisu do základní školy.
Pavlína Parks

Kulturní komise Rady obce Vidče Vás zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se koná

v sobotu 31. ledna 2015 ve 14.00 hodin
v sále Kulturního domu ve Vidči.

Vstupné dobrovolné. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
Zároveň se obracíme s prosbou na všechny firmy i jednotlivce, kteří by byli ochotni přispět jakoukoliv cenou do tomboly pro malé
účastníky karnevalu. Budeme rádi za různé reklamní předměty, ručně vyrobené dárečky, sladkosti a podobně. Vše je možné donést
do ZŠ paní Blance Drdové nebo paní Zdence Holišové nejpozději do 28. 1. 2015.
Za Vaši pomoc děkují pořadatelé.
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Zprávy z knihovny
Už jste slyšeli o tom, že se dá číst i ušima
a dokonce i potmě? Že ne? A chtěli by jste to sami
zkusit? Nic to není. Stačí vám k tomu najít ty správné
knihy – lépe řečeno audioknihy, které pro vás načetli
známí herci a herečky na CD nosiče. A tak všem těm,
kteří nemají čas a nebo nemohou z různých důvodů
sami číst a čtení jim přesto chybí, stačí vybrat si titul,
vložit do přehrávače, zavřít nebo nezavřít oči, napnout
uši a poslouchat. Možná už nějakou takovou knihu
doma máte, možná už ji máte ale oposlouchanou
a chtěli by jste další. Tak navštivte místní knihovnu,
kam připutoval nový cirkulační soubor složený právě
z audioknih. Budete si moci vybrat podle své chuti
nejen z pohádek a básníček pro nejmenší, ale také
z knih pro dospělé: například detektivku JoNesba nebo
Čtyři dohody od D. M. Ruize načtené Jaroslavem
Duškem. Přijďte, vyberte si a poslouchejte.
Božena Zajícová

Poznávací zájezdy
Milí cestovatelé
a milovníci poznávacích zájezdů,
přeji vám i všem spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí a pohody
do nového roku a sděluji, že jsem pro vás připravila na letošní rok
dva jednodenní zájezdy po Česku, přesněji po Moravě.

zaujme. Jedná se o Portu coeli v Předklášteří u Tišnova. Účastníci
zájezdu jistě ocení, že podobné stavby, za kterými se jezdí
do Francie, Anglie, Skotska či Irska, máme i u nás a dokonce
na Moravě.

První se uskuteční v sobotu 23. května 2015
do Brna a okolí. Do jeho programu jsem zahrnula návštěvu

budeme věnovat návštěvě nejen význačných míst, ale i turistice.
Podrobný program najdete ve Videčském zpravodaji v srpnu nebo
v červenci (podle toho, kdy vyjde).
Zájemci, hlaste se na telefonních číslech 737 537 297
u paní Viktorie Hajné nebo 736 716 150 u Marcely Švajdové.
Cena pro členy oddílu turistů seniorů je 280,-; pro členy SPV
300,-; pro děti 200,- a pro cizí 350,- Kč.
Přihlášení účastníci zájezdu dostanou jako obvykle
podrobný program zájezdu nejpozději týden před odjezdem.

nedávno otevřeného Památníku písemnictví na Moravě
v Rajhradu, na jih od Brna. Dále městečko Dolní Kounici s mnoha
různými historickými
památkami,ale
především úžasnou
zříceninou kláštera Rosa coeli z 12.století, která má neskutečné
genius loci.
Při návštěvě Brna nelze vynechat při společné prohlídce
známé historické památky, ale především funkcionalistickou vilu
Tugendhat, památku UNESCO.
Také návštěva dalšího historického skvostu jistě všechny

Na podzim je termín zájezdu stanoven
na sobotu 3. 10. 2015, a to na střední Moravu, kde se
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Marcela Švajdová

Životní jubilea
Vážení občané,
jak jste si jistě všimli, již delší dobu neuveřejňujeme jména
jubilantů v našem Videčském zpravodaji, protože je to
protizákonné. Proto, chcete-li významnou životní událost
(narození, výročí apod.) svých příbuzných či přátel zveřejnit
ve Videčském zpravodaji pošlete své
přání na e-mail: zpravodaj@vidce.cz.
Doufáme, že se všichni zapojíte
a budete posílat blahopřání k životnímu
jubileu
do
našeho
Videčského
zpravodaje.
Za komisi pro informace a propagaci
Mgr. Jana Karasová

Vánoční turnaj amatérů ve stolním tenise
Tradičního vánočního turnaje na "Sahaře", který se konal v neděli 28. 12. 2014, se zůčastnilo celkem 18 mužů,
4 ženy a 8 dětí. Turnaj měl vysokou kvalitu, bylo se na co dívat a někteří amatérští hráči by se se svými výkony mohli
srovnávat s profesionály.
Muži hráli systémem "každý s každým" ve 4 skupinách, kde první dva postupovali do finálové skupiny. Zde hráli
opět stejným systémem. Ženy a děti hrály své skupiny. Ženy po dohrátí svých zápasů pokračovaly v turnaji s muži
ve skupině nepostupujícich a musím říci, že byly přinejmenším vyrovnanými soupeři mužům. Také mezi dětmi byly k vidění pěkné
utkání a napínavé zápasy. Výsledky:
Muži: 1. místo
Mičkal Karel
Ženy: 1. místo
Zemanová Věra
Děti: 1. místo
Mazan Dominik
2. místo
Pavelka Milan
2. místo
Kolibalová Dana
2. místo
Mazan Tadeáš
3. místo
Fuksa Jaroslav
3. místo
Lacinová Kristýna
3. místo
Mroček Tobiáš
4. místo
Lacina Miroslav
4. místo
Neradová Šárka
4. místo
Mičkál Filip
Kompletní výsledky a fotografie
budou k vidění na stránkách www.pinecvidce.estranky.cz. Děkuji firmě Cobbler s.r.o.
za příspěvek do cen pro vítěze. Už nyní se
těšíme na příští ročník a doufáme v ještě větší
účast.
Petr Kubját

VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Mgr. Jany 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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