Informace obecního úřadu
Oznámení o změně ceny za stočné
pro rok 2015
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou musel
přikročit k dodatečné změně ceny za stočné pro rok 2015
ze dvou důvodů. Od letošního roku se změnil systém ex-post
monitoringu vodohospodářských projektů pro Státní fond
životního prostředí. U každého projektu je posuzováno
dodržování cen podle finanční analýzy, která byla součástí
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cena se může odchylovat jen
o 10%. DSO stanovil stočné na rok 2013 a 2014 na 16,50,- Kč
a na rok 2015 na 17,40,- Kč v tzv. stálých cenách. SFŽP
vyžaduje
podle
metodiky
Ex post
monitoringu
vodohospodářských projektů v rámci Operačního programu
životního prostředí pro rok 2015 cenu stočného dle finanční
analýzy vypočítané v běžných cenách. Běžná cena je přepočtená
stálá cena, kde je zohledněna každoroční inflace. Pro rok 2015 je
tato cena stanovena na 18,30,- Kč bez DPH. Včetně DPH činí
cena stočného 21,05,- Kč. Tuto cenu je DSO povinen dodržet,
jinak hrozí sankce ze strany SFŽP za nedodržení podmínek
rozhodnutí o dotaci na kanalizaci.
Ing. Martin Beneš,
předseda DSO Vidče a Střítež nad Bečvou

Plátcovství DPH
Dobrovolný svazek obcí se v letošním roce stal dle § 6 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty plátcem DPH, protože
obrat za 12 bezprostředně předcházejících měsíců přesáhl
1 000 000 Kč. Proto se k ceně 18,30,- Kč přičítá pro rok 2015
DPH ve výši 15%.
Stočné vybírané Dobrovolným svazkem obcí Vidče a Střítež
nad Bečvou se stále pohybuje hluboko pod cenami za stočné,
které vybírají větší vodohospodářské společnosti, např. VaK
Vsetín má pro rok 2015 stočné ve výši 32,20,- Kč/m3.
Mgr. Pavel Drda,
místopředseda DSO Vidče a Střítež nad Bečvou

Usnesení č. 7 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. 5. 2015
54/2015 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
55/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 6/2015 ze dne 8. 4. 2015. Všechny úkoly byly
splněny.
56/2015 Rada obce Vidče schválila zapůjčení variabilního
pódia od Mikroregionu Rožnovsko na kulturní vystoupení.
57/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila vypracování
statického posudku k nosnosti stropních konstrukcí v budově
základní školy z důvodu plánované nadstavby nových učeben.
58/2015 Rada obce Vidče projednala a souhlasí se stavbou
přístřešku na dětském hřišti za hasičskou zbrojnicí.
59/2015 Rada obce projednala a odsouhlasila nabídku firmy
REVO hřiště s.r.o., na doplnění herních prvků na zahradě
za hasičskou zbrojnicí.
60/2015 Rada obce projednala a schválila veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí příspěvků na činnost pro kynologický

klub, Jiskérku, Charitu Valašské Meziříčí, myslivecké sdružení,
spolek včelařů, farnost Vidče a darovací smlouvu pro Nadační
fond při Základní škole praktické v Rožnově pod Radhoštěm
a pověřuje starostu obce veřejnoprávní smlouvy a darovací
smlouvu podepsat.
61/2015 Rada obce Vidče odsouhlasila zřízení taxislužby
pro seniory obce Vidče pro návštěvu lékaře a lékárny.
62/2015 Rada obce schvaluje účelový dar ZŠ na činnost
souboru Valašenka. Zároveň schvaluje účelový dar pro ZŠ a MŠ
na bezplatný servis plynového kotle.
63/2015 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na zpevnění povrchu komunikace a uložení vodovodního
potrubí a pověřuje starostu obce Smlouvu o právu provést
stavbu podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 8 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 3. 6. 2015
64/2015 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
65/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 7/2015 ze dne 12. 5. 2015. Všechny úkoly
byly splněny.
66/2015 Rada obce Vidče schvaluje mimořádnou odměnu

řediteli ZŠ dle přiložené žádosti.
67/2015 Rada obce Vidče vybrala a schvaluje nabídku pana
Jiřího Vaculína na zhotovení přístřešku za hasičskou zbrojnicí
a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu o dílo se zárukou
na 2 roky.

68/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila opravu cest
v obci.
69/2015 Rada obce Vidče projednala a zamítá žádost
o vyměření části pozemku v majetku obce Vidče p. č. 2888 (trvalý
travní porost).
70/2015 Rada obce odsouhlasila Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o odvozu směsného komunálního odpadu a jeho uložení
na skládku určenou objednatelem ze dne 1. 1. 2014 uzavřenou

s panem Petrem Těhanem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců a pověřuje starostu obce Dodatek č. 3 podepsat.
71/2015 Rada obce schválila Darovací smlouvy uzavřené podle
§ 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
k příležitosti životního jubilea našich občanů a pověřuje starostu
obce Darovací smlouvy podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče dne 25. 6. 2015
64/2015 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 4. řádného
zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Petr Pavelka,
Mgr. Šárka Pavlíčková a ověřovatelé zápisu Petr Jurča, Ing. Karel
Malík, zapisovatelkou byla určena paní Eva Kramolišová.
65/2015 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
28. 4. 2015.
66/2015 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 4.–5. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
67/2015 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1.-5. měsíc roku 2015 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 5. 2015.
68/2015 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce za rok 2015 dle přílohy.
69/2015 ZO Vidče zamítlo žádost o odkup části pozemku
v majetku obce p.č. 2823/2 (ost. plocha, ost. komunikace).
70/2015 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 J. a V.K. kupují
pozemek p.č. 2774/11 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
86 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 2774/4 a pověřuje
starostu obce kupní smlouvu podepsat.
71/2015 ZO Vidče v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní smlouvu,
na základě které I.J. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č.
183/1 (zahrada) o výměře 114 m 2 a pozemek p.č. 39 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 61 m2 a pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
72/2015 ZO Vidče schvaluje směnnou smlouvu uzavřenou mezi
obcí Vidče a A. a R. P., na základě které obec Vidče směňuje
pozemek v majetku obce p.č. 1576/32 (orná půda) o výměře 77 m2
za pozemek ve vlastnictví A. a R. P p.č. 1576/31 (trvalý travní
pororst) o výměře 77 m2. Pozemek p.č. 1576/32 vznikl dělením
pozemku p.č.1576/3 (ost. plocha, ost. komunikace) a pozemek p.č.
1576/31 dělením pozemku 1576/20 (orná půda), oba
geometrickým plánem č. 1320-118/2014 ze dne 27.8.2014. ZO
pověřuje starostu obce směnnou smlouvu podepsat.
73/2015 ZO Vidče schvaluje smlouvu O uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IP - 12-8017242 uzavřenou mezi obcí Vidče a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., zastoupenou spol. ARPEX MORAVA s.r.o.,
týkající se uložení zemní kabelové přípojky AYKY 4x25
do pozemku v majetku obce p. č. 572 (ost. plocha, ost.

komunikace) a do pozemku v majetku obce p.č. 2854/2 (ost.
plocha, ost. komunikace). ZO pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
74/2015 ZO Vidče schvaluje smlouvu O uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IP - 12-8017148/001 uzavřenou mezi obcí Vidče a spol.
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou spol. ENPRO Energo s.r.o.,
týkající se uložení zemní kabelové přípojky AYKY 4x16
do pozemku v majetku obce p. č. 1577/13 (ost. plocha, ost.
komunikace) a do pozemku v majetku obce p.č. 2824/2 (ost.
plocha, ost. komunikace). ZO pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
75/2015 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou
jednotou Vidče v předloženém znění a pověřuje starostu obce
smlouvu podepsat.
76/2015 ZO Vidče schvaluje uzavření pojistné smlouvy
č. 7720905195 s Kooperativa pojišťovnou a.s., Vienna Insurance
Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
v předloženém znění a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
77/2015 ZO Vidče schvaluje uzavření pojistné smlouvy
č. 7600216757 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů – OS 8
s Kooperativa pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group se sídlem
v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 v předloženém znění
a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
78/2015 ZO Vidče schválilo realizaci projektu „Na zahradě je
nám hej, proto do ní utíkej“ v rámci vyhlášeného Operačního
programu Životní prostředí vyhlášeného Státním fondem
životního prostředí. Vlastní prostředky v max. výši 10%
celkových uznatelných nákladů budou hrazeny z rozpočtu obce
pro rok 2015.
79/2015 ZO Vidče schválilo realizaci projektu „Separace a svoz
bioodpadu v obci Vidče“ v rámci vyhlášeného Operačního
programu Životní prostředí vyhlášeného Státním fondem
životního prostředí. Vlastní prostředky v max. výši 10%
celkových uznatelných nákladů budou hrazeny z rozpočtu obce
pro rok 2015.
80/2015 ZO Vidče schválilo realizaci projektu „Odpočívadla
v obci Vidče“. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem obce
podat žádost o dotaci na tento projekt v rámci vyhlášeného
Národního programu podpory cestovního ruchu – Cestování
dostupné všem, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj.
Vlastní prostředky v max. výši 50% celkových uznatelných
nákladů budou hrazeny z rozpočtu obce pro rok 2015.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 9 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 29. 6. 2015
72/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
73/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 8/2015 ze schůze rady dne 3. 6. 2015. Všechny úkoly
byly splněny.
74/2015 Rada obce Vidče schvaluje, dle doporučení hodnotící
komise, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce „Na zahradě je nám hej, proto do ní utíkej!“
firmu Hřiště pod Květinou s.r.o., se sídlem Mladotice 34, 397 01

Písek a zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem
Hřiště pod Květinou s.r.o., se sídlem Mladotice 34, 397 01 Písek
a pověřuje starostu obce smlouvu o dílo podepsat.
75/2015 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu příkazní o zajištění
technického dozoru pro zajištění realizace stavby „Na zahradě je
nám hej, proto do ní utíkej“ a pověřuje starostu obce Smlouvu
příkazní podepsat.
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Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 10 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 7. 2015
76/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
77/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 9/2015 ze dne 29. 6. 2015. Všechny úkoly byly
splněny.
78/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila Rozpočtové
opatření č. 3/2015.
79/2015 Rada obce Vidče schválila pomoc manželům D.
při odstraňování následků požáru jejich rodinného domu.

80/2015 Rada obce Vidče schvaluje mimořádnou odměnu
ředitelce mateřské školy dle přiložené žádosti.
81/2015 Rada obce Vidče schvaluje žádost o povolení průjezdu
XII. Ročníku PARTR RALLY VSETÍN, která se uskuteční dne
17. 10. 2015.
82/2015 Rada obce Vidče schvaluje záměr na pronájem
nebytových prostor v budově tělocvičny.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Blahopřání
V červenci 2015 oslavil životní jubileum 80 let pan Jan Randus.
Od roku 2003, kdy vznikl oddíl turistů seniorů je jeho aktivním členem.
Zúčastňuje se i s manželkou vycházek, výšlapů a všech akcí a poznávacích zájezdů.
Pouze v úterý 28. 7. zůstal doma, protože na jeho pozvání zamířil k Randusom
na dolní konec téměř celý oddíl turistů seniorů. Všichni přišli, aby Janíkovi poblahopřáli,
zavzpomínali na společné zážitky a při vínečku zazpívali písničky
a připili na jeho zdraví do dalších let.
Všichni moc děkujeme za pozvání, milé přivítání,
krásné posezení a všechny dobroty a pohoštění,
které pro nás připravila celá rodina.

Milý oslavenče, přejeme Ti do dalších let
jen to nejlepší, stále dobrou náladu, hodně štěstí, spoustu krásných zážitků a hlavně pevné zdraví.
Těšíme se, že společně ujdeme ještě hodně kilometrů za krásami přírody nejen Valašska a okolí.
Turisté senioři

Vzpomínka
Dne 19.června 2015 uplynulo 100 let od narození Ladislava Jurči,
posledního videčského kováře a zkušeného podkováře. Vzpomínáme na něho
jako na člověka pracovitého, skromného, pokrokového a poctivého.
Patřil ke sportovním nadšencům, kteří v mládí v roce 1944 zakládali SK Vidče
a stavěli první hřiště. I když pracoval v dřevařském družstvu Portáš, svému řemeslu
zůstal věrný až do doby, kdy mu ho znemožnil zdravotní stav.
Zemřel v prosinci 1987 ve věku 72 let. Životní oporou mu byla manželka Marie,
rozená Cabáková, s kterou vychovali sedm dětí.
Pokud jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Marcely a Jiřího Švajdových

Zájezd na Brněnsko 3. 10. 2015
Odjezd od ZŠ Vidče v 5.30 hod. směr Olomouc, Brno,
Rajhrad – příjezd kolem 8.30 hod. Prohlídka klášterního areálu
včetně kostela a Památníku písemnictví s průvodcem (cca
60minut).
Odjezd cca v 9.30 hod. do Dolní Kounice. Prohlídka
zříceniny kláštera Rosa Coeli a synagogy (případně městečka),
vše do 11.15 hod. s průvodcem místního infocentra, neboť
zmíněné objekty se zavírají 30. září.
Odjezd do Brna, příjezd cca 11.45 hod. Od 12.00 hod.
prohlídka vily Tugendhat ( UNESCO). Patnáctičlenné skupiny
budou pouštěny dovnitř po 30 minutách tak, abychom se všichni
dostali. Předpokládám, že prohlídka vily a zahrady bude ukončena
mezi 14. až 15.00 hod.
Po prohlídce vily odjedeme do centra města, kde si
uděláme krátkou procházku (cca 60 minut), abyste poznali aspoň
exteriéry významných brněnských památek. Procházku ukončíme
u Janáčkova divadla, kde se podíváme na produkci fontány (pokud
bude v provozu). Byla otevřena na podzim 2014. Odjezd z Brna
17.30 až 18.00 hod., návrat do Vidče po 20. hodině.

Toto je stručný nástin programu jednodenního zájezdu
na Brněnsko. Jelikož jsem vstup do vily musela objednat téměř
s ročním předstihem, je počítáno jen s těmi, kteří uhradili vstup
do objektu, tj. 180,- nebo 300,- Kč. Vstup do zahrady lze uhradit
na místě, tj.50,- Kč – platí to pro ty, kteří by nechtěli do vily nebo
si našli jiný způsob strávení dvou hodin.
Žádám všechny přihlášené, aby cenu zájezdu (200,
280, 300 a 350,- Kč) uhradili nejpozději do 15. září 2015 paní
V. Hajné nebo mně. V současnosti jsou ještě 3 volná místa.
Pokud o ně nebude zájem, budou nabídnuta zájemcům z okolí.
Všichni
účastníci
zájezdu
obdrží nejpozději týden
před
odjezdem
podrobný
program
celého dne.
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Marcela Švajdová, vedoucí zájezdu

100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (5) – Projekt a stavitel kostela
Projekt na stavbu kostela v Bratřejově připravil významný stavitel
a architekt Michal Urbánek ze Vsetína. Připravil i projekt
pro kostel ve Vidči. Po několika změnách pak byly plány
dokončeny a následně předány. Všichni, kteří plány viděli, strašili,
že takový kostel za 100 000 K nelze postavit. Stavitel Glos
z Krásna dokonce odhadoval, že ¼ milionu korun bude málo.

„Česká měšťanská škola v Hranicích (1904)“

pak jsou to měšťanské vily „Vila Kleopatra“ a dům manželů
Šindlerových.
Snímek jednoho z plánů architekta Urbánka
Michal Urbánek (29. 9. 1849 – 26. 3. 1923)
Michal Urbánek pocházel z rodiny vsetínského stavitele,
ve Vsetíně se narodil i zemřel. V Novém Jičíně, Praze
a v Olomouci vystudoval reálku, v Brně školu stavitelského
inženýrství. Pracoval v rodinném podniku v Dohňanech
u Púchova, který v roce 1882 přenesl do Vsetína.

Dále se podílel na novém chrámu Panny Marie v Tršicích, 12 km
severně od Přerova.
Pochován je městském hřbitovu v Hranicích na Moravě. Více se
mi o něm nepodařilo zjistit.

Vsetín – Horní náměstí budova „Maštaliska“
Zde provedl novostavbu evangelického kostela, přestavbu
katolického kostela s farou, přestavbu Maštalisek, stavby školních
budov na Horním i Dolním městě a mnoho dalších. Stavěl také
v okolních obcích a městech - ve Vizovicích, Hovězí, Liptále,
Valašských Kloboukách aj. V jeho ateliéru pracoval architekt
Dušan Jurkovič a s ním také vybudoval pro Národopisnou výstavu
českoslovanskou valašskou osadu. Tam se seznámil s Mikolášem
Alšem, který u něj několikrát ve Vsetíně pobýval. Na půdě
Urbánkova domu vznikly Alšovy návrhy pro Pustevny,
Občanskou záložnu a vsetínskou radnici. Michal Urbánek byl
aktivním kulturním a společenským člověkem (člen obecního
zastupitelstva, velitelem sboru dobrovolných hasičů, starostou
vsetínské sokolské jednoty a Sokolské župy valašské
Fr. Palackého).
Stavba kostela
Na stavbu byla zadána veřejná soutěž. Své nabídky podali
p. stavitel Michal Urbánek ze Vsetína, p. Barabáš a Bayer
z Rožnova, p.Fiala a Gottwald z Moravské Ostravy, stavitel Jenaš
a stavitel Hudec z Hranic. Největší, až 30% slevu nabídl stavitel
Albert Hudec z Hranic. Proto mu byla zakázka na stavbu kostela
a fary ve Vidči zadána. Při stavbě spolupracoval s firmou svého
bratrance Josefa Hudce z Lulče u Vyškova. Stavební dozor měl
zednický a tesařský mistr Inocenc Drda z Vidče.
Albert Hudec (1877 – 1923) stavitel z Hranic na Moravě
Někdy a asi nesprávně uváděn i jako Alfred Hudec. O tomto
staviteli se mi nepodařilo získat mnoho informací. Zmiňuje se
o něm SPŠ Stavební Brno, kde v letech 1895-1896 absolvoval
mistrovské studium. Pak určitě následovalo další studium, neboť
později působí jako stavitel, ale i projektant některých staveb. Je
uváděn u několika projektů na Hranicku. Významná je například

Inocenc Drda (4. 8. 1877 – 2. 2. 1958) – tesařský (později
i zednický) mistr
Konečně i jeden z místních rodáků, který se zapojil do stavby
kostela. Narodil se ve Videčských Pasekách. Usadil se ve Vidči,
kde vystavěl na svou dobu pěkný rodinný dům (čp. 254), který
dodnes se zachoval. S manželkou Ludmilou měl 4 dcery.
Pro zajímavost. Nejstarší Růžena, provdaná Hanáčková zůstala
ve Vidči – dodnes známe hospodu „U Hanáčků“. Jindřiška,
provdaná Mičolová skončila ve Zlíně. Její manžel vystavěl, nebo
se podílel na stavbě druhé videčské hospody zvané „Besední“,
později přestavěné na místní kino. Štěpánka, provdaná
Vinklárková skončila v Hustopečích nad Bečvou. Nejmladší
Ludmila zůstala doma.

Na obrázku ten pán s fajfkou
V letech 1901-1902 absolvoval mistrovské studium na SPŠ
Stavební v Brně. Byl po nějakou zaměstnancem stavitele Michal
Urbánka. Jako tesařský mistr se podílel na stavbě místního
kostela, kde zastupoval stavitele Hudce z Hranic. Pozdější (už ji
jako zednický mistr) i na stavbě měšťanské školy v Zubří.
Samozřejmě těch staveb bylo více, ale dnes je těžko je dohledat
a zjistit.
Ing. Lubomír Drda
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Valašské ZOD, družstvo
č.p. 622, 756 51 Zašová

Informace Valašského ZOD, družstva Zašová
Valašské ZOD, družstvo připravilo pro své členy, zaměstnance a rodinné příslušníky Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu
20. června 2015.
Návštěvníci, kterých dorazilo cca 335, si mohli prohlédnout celý areál farmy
Luhy v Zašové, s velkým zájmem se setkaly především prohlídky farmy
spojené s odborným výkladem. Při návštěvě stájí mohli zájemci vidět 320 ks
dojnic, mezi nimiž byly barevnými stuhami označeny dojnice s nejlépe
hodnoceným exteriérem, s nejvyšší aktuální užitkovostí - naše současná
rekordmanka se 70 litry na den dokonce ihned v následujícím týdnu
(29.června) dosáhla 81 litrů na den. Stuhou byla také označena dojnice
s nejvyšší celoživotní užitkovostí 100 000 kg mléka, která byla zařazena
do TOP Klubu v rámci ČR, kde je zatím pouze cca 250 krav.
Součástí prohlídky stájí byla i možnost podívat se na technologii dojírny.
Kromě stájí bylo možné shlédnout vystavenou techniku, kterou ocenili nejen
dospělí, ale také dětská část návštěvníků.
Naši hosté mohli využít i venkovního posezení a dopřát si ochutnávku
připraveného občerstvení. Počasí nám přálo, četné dotazy zúčastněných i vyjádření spokojenosti a nadšení nás vedou k naději, že akce se
setkala s ohlasem a byla úspěšným zahájením dobré tradice. Děkujeme všem za návštěvu, přízeň a podporu.
Ing. Jan Jadrníček
za představenstvo Valašského ZOD, družstva
Bližší informace o Valašském ZOD, družstvu získáte na webové adrese www.valasskezodzasova.cz.
Valašské ZOD, družstvo má trvalý zájem o odkoupení pozemků k zemědělskému využití za zajímavé ceny – dle dohody,
umístění pozemku atd. V případě zájmu je možné se informovat na tel. 571 634 821, 603 461 225 nebo elektronicky na adrese
vzod.zasova@tiscali.cz.

Letní pozdrav z prázdnin do knihovny
V průběhu července a srpna probíhá
prázdninová soutěž pro děti, čtenáře i nečtenáře

O nejoriginálnější pohlednici či pozdrav
Ať už budete kdekoli – u rybníka, u babičky, v lese,
na táboře, u moře, pod stanem – vzpomeňte si
na knihovnu a pošlete ji pozdrav ze svého
prázdninového pobytu. Pokud rádi kreslíte nebo
i jinak tvoříte, můžete i obrázek s tématem prázdnin
vytvořit sami, připište svoji adresu, nalepte známku

a pošlete do 31. srpna 2015 na naši adresu: Místní knihovna,
Vidče 460, 756 53.
Vyhodnocení soutěže proběhne ve středu 16. září 2015
v 14.30 hod. v Místní knihovně ve Vidči.
Pro ty, kteří to ještě nevědí, jedno malé upozorněním
změnu. Po dobu trvání letních prázdnin bude knihovna
otevřena vždy jen ve středu od 10:00 do 17:00 hodin.
Božena Zajícová

Zprávičky z naší mateřské školičky
Rozloučení s předškoláky
19. června proběhlo v MŠ „Rozloučení
s předškoláky“. Ilustrátor dětských knih Adolf Dudek
připravil pro děti program, do kterého vtáhl nejen děti, ale
i rodiče. Moc jsme se společně zasmáli.
Do místní základní školy odchází 10 dětí –
6 chlapců a 4 děvčata. Rozloučili jsme se při té příležitosti
také s holčičkou Varvarkou Zhukovou, která se do ČR
přistěhovala se svými rodiči z Ukrajiny a strávila tento
školní rok u nás v MŠ. Děti se tak mohly seznámit s jiným
jazykem a paní učitelky oprášit své znalosti ruštiny.
Rozloučení s předškoláky proběhlo poslední
červnový den také na místním Obecním úřadě.
Bc. Lenka Vajterová

Vyhodnocení plastů únor – červen 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. třída
Adrian Nerad
Matouš Duda
Nicol Obroučková
Teodor Vaculín
Sára Drdová
Denisa Hurtíková
Veronika Pastorková
Pavel Vanduch
Nela Jurčová
Matyáš Jurča
Tobiáš Kulišťák
Damián Štaffen
Emma Kramolišová
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1560 ks
1278 ks
1212 ks
1202 ks
895 ks
715 ks
600 ks
480 ks
390 ks
380 ks
210 ks
193 ks
125 ks

2. třída
Randýsek Václav
Pastor Marek
Kočíb Jakub
Vaníček David
Petružela Adam
Směták Toník
Fůsek Nikolas
Kramolišová Andrea
Fojtík Dominik
Jurčová Veronika
Goláň Jakub
Mandula, Mandulová
Maléř Patrik
Minarčíková Tereza
Bukovjanová Ester
Mičkal Tadeáš
Mertová Eva
Vanduch Radek
18. Křenek Robert
19. Randášek Matěj
20. Pavelová Kristýna
21. Vajterová Ester
22. Galčanová Nikola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2820 ks
2550 ks
2399 ks
2380 ks
2360 ks
2180 ks
1880 ks
1300 ks
1110 ks
812 ks
760 ks
675 ks
560 ks
520 ks
500 ks
480 ks
480 ks
470 ks
450 ks
250 ks
150 ks
35 ks

Škola v přírodě 2015
Na školu v přírodě se staršáci letos velmi těšili. Devět
statečných indiánů odjelo 8. 6. 2015 na týden s paní ředitelkou
do Valašské Bystřice na Hlaváčky k panu Mičkalovi.
V pondělí se děti ubytovaly. Někteří z nich už jeli
podruhé, a proto se s radostí vraceli do “svých “ pokojíčků. A co
na děti čekalo? Indiánský týden plný her a zábavy.
Kromě toho, že pro děti byly připravené hry a soutěže, oddávaly
se radovánkám v bazéně, chodily denně na procházky
s poznáváním květin a stromů, měly možnost také běhat
po volném hřišti a volně si hrát s míčem, na překážkové dráze,
hrát tenis apod.
V úterý, přesto že je počasí strašilo deštovými kapkami,
jim paní ředitelka rozložila na louce medvědí kůže a malí indiáni
je museli pomalovat barvami a vytvořit si tak krásné indianské
týpí - stan pro náčelníka a jeho druhy. K tomu samozřejmě patří,
indiánská lampička, indiánská vlajka a v neposlední řadě studium
indiánského písma.
Ve středu je vždy návštěvní den. Začal návštěvou
kamáradů z MŠ Vidče. Pan Pilař nám opět vytvořil bezvadné
lanové dráhy, aby si děti užily legrace. Odpoledne pak přijeli
za dětmi rodiče! To bylo radosti! Návštěvní odpoledne bylo
obohaceno ukázkami starých řemesel. Byli pozvaní tkalci
s tkalcovským stavem a přadlena s kolovrátkem. Děti měly

možnost si řemesla vyzkoušet. Paní
učitelka Katka umožnila dětem si
vyrobit indianský totem z keramické
hlíny.
Děti
tvořily
totem
ve dvojičkách po částech. Každá
dvojice vytvořila válec asi 30 cm
vysoký a ty se pak na sebe
naskládaly a vytvořily unikátní
totem. Samozřejmě je přijel pobavit
I kovboj Dušan. Večer byl
zakončem opékáním špekáčků, ale
také smutným loučením s rodiči.
Čtvrtek byl dnem pro odvážlivce. Světýlka na stezce
odvahy krásně svítila do tmy a vyzývala odvážlivce tuto krátkou
noční procházku zdolat a překonat strach z hejkala, který se
schovával za stromem.
V pátek přichází velký den. Medaile, pochvaly za hezké
chování a vyhodnocení podle hvězdiček za udržování indánského
tábora, stlaní postýlek, za pěkné papání, spinkání a plnění úkolů.
V poledne přijíždějí rodiče a své malé indiánky, kteří už trošku
i teskní po domově si odvážejí domů.
A je ticho. To je ale najednou prázdno? Je takové
nezvyklé ticho, že je slyšet i ptáčky zpívat v pustém lese
na samotě. Paní učitelka se ohlédne,
zda někdo něco nezapoměl, naposledy
se
nadechne
svěžího
horského
vzduchu,
a také
pádí
domů.
Nashledanou příští rok 2016!
Zapsala Pavlína Parks

Až na Radhoši potkáte mloka
V létě na Radhošti možná potkáte mloka. Bude nalepený
na autě nebo na čepici pracovníka ČSOP Salamandr. Salamandr
bude letos stejně jako vloni pečovat o radhošťský hřeben. Pokosí
a uklidí několik hektarů horských luk.
Na loukách na radhošťském hřebeni se desítky let
nehospodařilo, a tak zarostly. Salamandr v minulém roce
odstartoval projekt na záchranu a obnovu horských luk a pastvin.
„Vloni jsme na hřebeni vyřezali některé stromy, které zarůstaly
původní pastviny a bránily ve výhledech na blízké i vzdálené
kopce,“ uvedla Barbora Krupová, manažerka projektu.
V některých místech bylo potřeba vyřezat borůvčí, které se za ty
roky, co se na Radhošti pravidelně nehospodaří, příliš rozrostlo
a utlačovalo drobné rostliny. Borůvky letos na Radhošti ale určitě
budou. Borůvčí se vyřezal jenom zlomek celkové rozlohy, a to
hlavně na místech vzdálenějších od turistických cest. V rámci
projektu se taky pásly ovce. „Letos se na Radhošti páslo zhruba
na pěti hektarech. Za příznivého počasí budeme dalších přibližně
osm hektarů séct a uklízet,“ uvedla Barbora Krupová. Jak
na hospodaření reagují rostliny a motýli pomáhají sledovat
a vyhodnocovat odborníci. Výraznější změny ve složení rostlin
můžeme čekat až ke konci projektu v roce 2018. Salamandr se
bude na Radhošti pohybovat až do podzimu, protože musí uklidit
ještě další louky na různých místech v Beskydech.

Práce probíhají v rámci projektu Záchrana smilkových
trávníků v EVL Beskydy, který je podpořen z finančního nástroje
Evropské unie LIFE.
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ČSOP Salamandr

Červen v základní škole
V tomto měsíci samozřejmě spěje do závěru školní práce
v jednotlivých třídách, uzavírají se známky, ale také se pořádají
školní akce a jezdí se na výlety.
Na organizaci několika z nich se podíleli naši deváťáci,
kteří vydatně pomohli při chystání stanovišť akce pro děti
Pohádkový les. Sami také 19. 6. připravili soutěž Talent školy,
v níž taneční část vyhrála skupina Girls from NY, složená z děvčat
1. – 5. třídy. Ve zpěvu zvolili posluchači jako nejlepšího Ondru
Jaroně z 5. třídy. Deváťáci se také připravovali na rozloučení se
školou a 24. 6. si nachystali „poslední zvonění“.
Zaneprázdnění byli i prvňáčci. 5.6. byli v knihovně
pasováni na čtenáře, získali čtenářský průkaz a mohou
do knihovny často zavítat. Navíc společně s druháky zhlédli
v Janíkově stodole v Rožnově vystoupení tanečního oddělení ZUŠ
a také pokračovali v plaveckém výcviku, který zakončili 25. 6.
druháci byli navštívit i ZŠ Záhumenní.
Náročné to měli i třeťáci. V týdnu od 8. června
do 12. června pobyli na škole v přírodě na Soláni, kde se učili,
hráli si, sportovali a soutěžili pod heslem Cesta do pravěku. Také
v červnu navštívili koncert ZUŠ.
Někteří žáci dosáhli významné úspěchy a ocenění.
Osmačka Lucka Fojtášová, která se věnuje bojovým sportům,
získala ocenění hejtmana Zlínského kraje za mimořádné úspěchy
v mimoškolní činnosti v karegorii sportovní. A žákyně 1. až 5.
třídy vedené nadšenými maminkami p. Spáčilovou a p. Vičanovou
uspěly v taneční soutěži v Praze. Zvítězily a získaly úžasné ceny –
dárky od Mattela a koncert Markéty Konvičkové pro školu.
V červnu se dokončovaly školní výlety. Třeťáci se
čtvrťáky a taktéž šesťáci se sedmáky si zajeli do Ostravy, kde
hlavním bodem byla návštěva Světa techniky ve Vítkovicích.
Osmáci a deváťáci byli na třídenním výletě na Liberecku.
Mezi další zajímavé akce patří koncert Janáčkovy
filharmonie v Novém Jičíně pro čtvrťáky a šesťáky, beseda na ÚP
v Rožnově pro osmáky o volbě
povolání, cyklistický výlet

osmáků za golfem do Rožnova či 22. 6. sportovní olympiáda školy
na Sahaře.
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Byly také ukončeny dvě velké sběrové akce, jejichž
organizátorku byla p. uč. Hladká: sběr
plastových víček a sběr starého papíru.
K závěru školního roku patří také
bilancování. Ze 191 žáků školy jich 140
prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli
a 1 žák neprospěl. Bylo uděleno 116 pochval
a 18 knižních odměn. Po převzetí vysvědčení,
která deváťáci dostávají při slavnostním
rozloučení na obecním úřadě, se mohou
všichni
rozjet
vstříc
prázdninovým
dobrodružstvím.
J. Pečalková

Návštěva knihovny Valašského muzea v přírodě
V tomto roce měli turisté senioři už dvakrát možnost
navštívit knihovnu Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm. Poprvé to bylo v březnu a podruhé v červenci.
Využili jsme pozvání knihovnice paní Anny Borové, která pro nás
připravila v obou případech zajímavé besedy.
Netušili jsme, že Valašské muzeum má knihovnu, která
obsahuje přes 17 000 svazků, kam patří cca 2500 starých tisků,
knihy, časopisy, noviny, záznamy aj. Také jsme nevěděli, že
knihovna je otevřena pro veřejnost od roku 2007, takže jí lze
využívat jako kteroukoliv knihovnu.
Beseda v březnu posloužila vlastně k seznámení
s knihovnou muzea a starými tisky. Nejvíce zaujaly staré kroniky,
noviny z počátku minulého století a především nejstarší tisk –
BIBLE KRALICKÁ z roku 1631. Tato vzácná kniha byla muzeu
věnována a my jsme se na vlastní oči přesvědčili o její
výjimečnosti.

Beseda v červenci se týkala především 90.výročí
založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově a k té příležitosti
vydanému Almanachu Valašský rok 1925 Čeňka Kramoliše. Paní
knihovnice nás seznámila nejen s osobou autora, ale i dalších
spolupracovníků, kteří se na vydání Almanachu podíleli.

Samozřejmě i se životem rožnovské společnosti první třetiny
minulého století a bratry Jaroňkovými.
Nejdůležitější poznatek, který jsme si odnesli bylo
vědomí, že tak, jak sepsal vše, co patří k celoročnímu životu
obyčejných lidí na Valašsku ve dvacátých letech minulého století
Čeněk Kramoliš, to už nikdo nikdy neudělá. Jeho zásluhou
můžeme my a následující generace čerpat z Almanachu Valašský
rok jako z obrovské studnice poznání života celého Valašska.
Měli jsme také možnost nahlédnout do další významné
Kramolišovy knížky s názvem Vlastivěda moravská , podle které
se děti dříve o svém regionu učily a spatřit tak jedinou starou
známou fotografii videčské zvonice se školními dětmi. Ve čtení
o obci Vidče je i letopočet 1310, kterým se uvádí založení naší
obce, což bylo později historicky vyvráceno, ale to už sem nepatří.

Za obě besedy děkujeme paní knihovnici Anně Borové
a slíbili jsme si, že letoškem naše návštěvy nekončí.
Za turisty seniory Marcela Švajdová

Pozvánka na fotbalová mistrovská utkání mužů
– Středomoravská 1.A třída, skupina A – podzimní část nového ročníku 2015 / 2016
1. Vidče – Brumov „B“
sobota 8. 8. 2015 v 16:30 hod
8. Podkop. Lhota – Vidče neděle 27. 9. 2015 v 15:30 hod
2. Nedašov – Vidče
neděle 16. 8. 2015 v 17:30 hod
9. Vidče – Horní Lideč
sobota 3. 10. 2015 v 15:00 hod
3. Vidče – Zubří
sobota 22. 8. 2015 v 16:30 hod
10. Val. Meziříčí „B“ – Vidče neděle 11. 10. 2015 v 10:00 hod
4. Vlachovice – Vidče
sobota 29. 8. 2015 v 17:00 hod
11. Vidče – Juřinka
sobota 17. 10. 2015 v 14:00 hod
5. Vidče – Val. Klobouky sobota 5. 9. 2015 v 16:30 hod
12. Valašské Příkazy – Vidče neděle 25.10.2015 v 10:00 hod
6. Dolní Bečva – Vidče
neděle 13. 9. 2015 v 16:00 hod
13. Vidče – Podlesí
sobota 31.10.2015 v 13:30 hod
7. Vidče – Kelč
sobota 19. 9. 2015 v 15:30 hod
14. Brumov „B“ – Vidče
neděle 8. 11. 2015 v 10:00 hod
Zápas Brumov „B“ – Vidče bude předehrávkou jarní části ročníku 2015/2016 a bude odehrán jen v případě
příznivého počasí. Zdroj dat: Krajský fotbalový svaz Zlín.
Kompletní rozlosování včetně mládežnických družstev TJ Vidče bude ve Videčském zpravodaji otištěno v zářijovém
čísle. S předstihem pak bude k dispozici na obvyklých místech (internet, fotbalová skříňka v centru obce, regionální
tisk, trenéři jednotlivých družstev)
Mgr. Petr Liška
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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