Informace obecního úřadu
Svoz velkoobjemového odpadu
sběrná sobota
Letošní druhý a tedy poslední

svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
bude probíhat v sobotu 1. října 2016
v době od 8.00 h do 14.00 h.
Sběrná místa zůstávají nezměněna. Železo je možné dovést
do kontejneru u budovy obecního úřadu.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce
Milena Dudová
místostarostka obce

Informace o ukládání odpadů ve sběrném místě u budovy OÚ
V letošním roce otevřelo město Rožnov pod Radhoštěm nový sběrný dvůr, který je v majetku města Rožnov p. R. Tento
sběrný dvůr je určen pouze pro občany města Rožnova pod Radhoštěm, proto upozorňujeme občany, že nelze vozit odpad
do sběrného dvora v Rožnově ani za úplatu.
Do sběrného místa u OÚ Vidče můžou občané naší vesnice dovážet v úředních hodinách komunální odpad, kovy, sklo,
elektrospotřebiče a nově také stavební suť. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhá dvakrát ročně – vždy na jaře
a na podzim, o termínech informujeme s dostatečným předstihem ve Videčském zpravodaji a na webových stránkách obce. Bioodpad
lze v měsících duben až říjen likvidovat pomocí hnědých kontejnerů rozmístěných po vesnici. Svoz plastů, papíru a skla probíhá
v pravidelných intervalech.
V případě nejasností ohledně využití sběrného místa u OÚ kontaktujte starostu či místostarostku obce.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Obec Vidče přijme brigádníky
Obec Vidče hledá brigádníky na práci v lese – vypalování větví po těžbě dřeva, nátěr stromků proti okusu lesní zvěří,
případně vyžínání trávy v mladých lesních porostech. Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit či informovat na mailu
obec@vidce.cz, nebo tel. čísle 571 655 010.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Kulturní akce v měsíci srpnu
V pátek 26. srpna jsme se ve sportovním areálu Na Sahaře loučili s prázdninami. Program zahájilo v 16.00 h utkání žen
Dolní konec - Horní konec. Chtěli bychom poděkovat všem hráčkám za předvedené sportovní výkony a příjemnou atmosféru, která
na hřišti panovala, a také všem pořadatelům z řad Tělovýchovné jednoty Vidče. Utkáním žen program neskončil, ba naopak, byl
předzvěstí II. Videčského rockování, které končilo kolem jedné hodiny ranní. Velké díky o obdiv za organizaci tohoto vydařeného
minifestivalu zaslouží Mgr. Roman Petružela. Zdatně mu sekundovali pánové Lukáš Fabián, Petr Pavelka a Lumír Ondřej. Děkujeme
rovněž všem, kteří se kromě výše jmenovaných jakkoliv zasloužili o hladký průběh celého odpoledne a večera. Za zmínku určitě
stojí, že na minifestival si našlo cestu přes 260 platících návštěvníků. Děkujeme Vám všem za projevený zájem a těšíme se na setkání
i v příštím roce na III. Videčském rockování.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 14 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 25. 8. 2016
167/2016 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
14. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Bc. Miroslav Chumchal a pan Václav Vičan a ověřovatelé zápisu
Ing. Karel Malík a Mgr. Šárka Pavlíčková, zapisovatelkou byla
určena paní Eva Kramolišová.
168/2016 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu ředitele
základní školy Mgr. Zdeňka Chrásteckého a ústní zprávu ředitelky
mateřské školy paní Hany Crhové o činnosti obou školských
organizací ve šk. roce 2015/2016.
169/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 13/2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
9. 6. 2016.
170/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 13.–14. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
171/2016 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných
celků a DSO, sestavený k 31. 7. 2016 bez připomínek.

172/2016 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje rozpočtové opatření č.4 rozpočtu obce za rok
2016 dle přílohy č.1.
173/2016 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku Obce Vidče č. 1/2016, „O nočním
klidu“ dle přílohy č. 2.
174/2016 ZO Vidče schvaluje seznam projektových záměrů
Základní školy Vidče, okres Vsetín, se sídlem Vidče 181, 756 53
Vidče, IČ: 45211604 uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy
pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního
programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních
území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD) a ukládá starostovi
obce podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“
uvedené školy dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 důvodové
zprávy.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Soutěž „O nejlepší guláš dědiny“
Přijďte, staňte se porotci a rozhodněte, který guláš bude nejlepší.

 Ochutnáte několik druhů guláše
 Poslechneme si a zatančíme si při kapele Navalentym
Začátek akce v pátek 23. 9. 2016 v 17.00 h u Kino Clubu Miláno.
Bude i kus masa a dobré pivo. Srdečně zve obec Vidče.

Usnesení č. 24 / 2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17. 8. 2016
212/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
213/2016 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 22 ze schůze rady dne 13. 7. 2016. Všechny úkoly byly
splněny.
214/2016 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace č. D/2477/2016/KH se Zlínským krajem
na pořízení nové požární techniky.
215/2016 Rada obce Vidče schvaluje průjezd obcí Vidče
XIII. Partr Rally Vsetín dne 15. 10. 2016.
216/2016 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy
amethyst.cz, s.r.o. na zakoupení nebo pronájem tiskárny a kopírky.
217/2016 Rada obce Vidče schvaluje Zásady řízení
příspěvkových organizací - škol a školských zařízení zřizovaných
obcí Vidče.
218/2016 Rada obce Vidče schvaluje Zásady pro poskytování

odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol a školských
zařízení zřizovaných obcí Vidče
220/2016 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvu
uzavřenou dle §2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník mezi obcí Vidče panem K. Z. na finanční dar
k významnému životnímu jubileu. Zároveň pověřuje starostu
obce Darovací smlouvu podepsat.
221/2016 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o poskytování služeb při realizaci projektu „Dodávka a montáž
svítidel LED pro Obec Vidče“ ve smyslu občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Vidče
a firmou regiozona s.r.o. Sokolská 3938, Zlín a pověřuje starostu
obce Smlouvu o poskytování služeb podepsat.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 25 / 2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 31. 8. 2016
222/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
223/2016 Rada obce Vidče schvaluje, dle doporučení hodnotící
komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce
„Dodávka svítidel LED pro obec Vidče“ firmu Empesort, s.r.o.,
Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí a zároveň
schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou podle § 2079 a násl. Zákona

č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanského zákoníku)
s vítězným uchazečem firmou Empesort, s.r.o. Železničního
vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí a pověřuje starostu obce
Kupní smlouvu podepsat.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 26 / 2016 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 7. 9. 2016
224/2016 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
225/2016 Rada obce Vidče projednala a schvaluje nejvhodnější
nabídku k veřejné zakázce na stavební práce „Parkoviště MŠ
Vidče“ firmu Naryner Construction s.r.o., 756 53 Vidče 168. Rada
obce Vidče zároveň schvaluje Smlouvu o dílo podle ustanovení

§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník s firmou
Naryner Construction s.r.o., 756 53 Vidče 168 a pověřuje starostu
obce Smlouvu o dílo podepsat.
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Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Září v honitbě
Prázdniny uběhly, náš čas se opět rozloží do běžného
pracovního a školního rytmu. I v rámci mysliveckého spolku
Vidče jsme se s prázdninami již tradičně rozloučili poslední
srpnový víkend setkáním rodinných příslušníků a členů spolku.
Počasí nám přálo a tak jsme společně strávili příjemné odpoledne.
Den se již začíná rapidně zkracovat a k podzimnímu
času patří vedle doznívajícího babího léta i chladná rána
s mlhovými opary. To je typický čas pro jelení říji, která začíná
právě v měsíci září a trvá přibližně do konce října. Králové našich
lesů, doposud ukrytí v houštinách, vycházejí na volná prostranství
a předvádějí svojí sílu a ušlechtilost. Opět po roce věnují veškerou
energii k zachování vlastního rodu. Ti, kteří měli to štěstí a mohli
jelení říji pozorovat a zažít ji z bezprostřední blízkosti potvrdí, že
se jedná vždy o nezapomenutelný zážitek.
V tomto období si silní jelení vytvářejí skupiny říjných
laní a troubením (hluboký hrdelní hlas) dávají najevo sokům svou
sílu a připravenost k soubojům o vládu nad harémem. Místo říje –
říjiště určují laně. Říje probíhá od večera do rána, přes den se
odpočívá. Pozoruhodné je to, že během říje jelen nepřijímá téměř
žádnou potravu. K soubojům o laně nedochází vždy. Ti slabší již
podle troubení poznají, že jejich čas ještě přijde a drží se raději
opodál. K soubojům dochází pouze mezi těmi nejsilnějšími.
Souboj spočívá v zaklesnutí paroží a přetlačování, přičemž
k poranění dochází jen výjimečně a obstojí vždy ten nejstatnější.
O impozantnosti soubojů svědčí i to, že hmotnost jelena
evropského dosahuje 250 kg. Laně jsou asi o jednu třetinu menší.
Po osmi měsíční březosti laň rodí začátkem června jednoho až dva
kolouchy. Ti jsou hned po narození čilí a následují matku, která je
kojí asi čtyři měsíce. Jeleni se dle podmínek dožívají 13 až 20 let.
Žijí v pevně organizovaných tlupách, které jsou tvořeny samicemi
s mláďaty a nedospělými jedinci. Mladí samci tvoří samostatné

tlupy, staří jeleni se stávají samotáři.
Pokud by chtěl někdo pozorovat říji na vlastní oči a uši,
musí se vydat do okolních lesů. Ve Vidči se jeleni trvale
nevyskytují, ale pouze přecházejí.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče, Jednatel

AGAPE
Milí farníci, srdečně vás zveme na posezení v Kulturním domě
ve Vidči, které bude probíhat čtvrtou neděli v měsíci
po mši svaté v 10.30h.
Můžeme společně posedět, popovídat – setkat se.
Zde bude připraveno občerstvení – káva, čaj,
buchty, pro děti bonbonky.

Další plánované termíny společného Agapé:
25. ZÁŘÍ – 23. ŘÍJNA – 27. LISTOPADU
22. LEDNA - 28. ÚNORA – 28. BŘEZNA
22. DUBNA – 28. KVĚTNA – 25. ČERVNA
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Autor: Lviatour – Vlastní dílo

Inzerce

Nabízíme k prodeji
starší rodinný dům
v centru obce Vidče,
vhodný k rekonstrukci.

Bližší informace na:

Jitka Kadlubiecová (Jaroňová):
733 151 656
Josef Jaroň: 731 186 670

Firma Cobbler s.r.o.,
provozovna Dřevovýroba Vidče nabízí
k prodeji suché, nařezané palivové
dřevo smrk, tzv. kostky.

Vhodné k okamžitému roztápění
či topení.
Úplně odpadá pracné řezání a celoroční
sušení před topnou sezónou.
vlečka objem 5,3 prms 2. 000,- Kč vč.
DPH + doprava
 kontejner objem 13,3 prms 5. 000,- Kč
vč. DPH + doprava
Prodáváme i mokré balíky odkorů,
délka 4 m, cena 890,- Kč vč. DPH.
Dopravu zajistíme,
platba hotově při dovozu.
Objednávky nejlépe e-mailem na
drevovyroba@cobbler.cz
mobil: 733 739 940,
tel. / fax: 571 657 020 ,
www.cobbler.cz
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Mateřská škola
Co se nám urodilo přes prázdniny v naší přírodní zahradě.
Sklízíme a zpracováváme
naše produkty! Ostružiny mlsáme, p. kuchařka s p. školnicí
a pomocí dětí připravily domácí
marmeládu, dnes byla výborná
i bublanina s ostružinami.
Vše co se urodilo přes
prázdniny - naše bylinkářka
p. Jasná se nám postarala o to, že

vše zamrazila a můžeme to přidat do polívečky.
Dnes ještě na nás vykukují dvoumetrové slunečnice,
které dáme ptáčkům na zobání.
Na řepě si určitě taky pochutnáme!!!
H. Crhová, ředitelka MŠ

Zprávy z knihovny
Prázdniny nám skončily, děti nastoupily do školy, ale
místní knihovna má stále zavřeno. " Kdy už budete mít
otevřeno? " To je otázka, kterou mi čtenáři často pokládají, a já
jim odpovídám: "Až bude vše hotovo". Zatím jsou práce
na rekonstrukci a úpravách stávajících prostor v plném proudu.

V knihovně pilně pracují sádrokartonáři a elektrikáři, po nich
nastoupí vodaři a podlaháři. Pak dojde na vybavování knihovny

novým nábytkem a zpětné uložení knih a časopisů, které zatím
odpočívají v garáži. Je toho dost, co je třeba ještě udělat, a tak
můžeme jen doufat, že během září bude vše hotovo tak, aby
v říjnu mohla knihovna opět přivítat všechny své čtenáře
a návštěvníky .
Božena Zajícová
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O pohár starosty obce Vidče
Už druhý rok po sobě Videčskému rockování předchází zápas
ženských fotbalových týmů tradičně označovaných jako Horní vs. Dolní.
Samotné střetávání má ale mnohem delší historii. Letošního jubilejního
10. ročníku se zúčastnilo 23 dívek a žen a hrálo se před výbornou
diváckou kulisou.
Utkání skončilo vítězstvím Horního konce, ale je jasné, že
o výsledek zase až tak nešlo. O tom vypovídá také lehce zamlžené skóre:
Jak uvedla zasloužilá kronikářka obce p. Švajdová, ještě nikdy se nestalo,
aby se tolik lidí neshodlo, kolik to vlastně skončilo. Jisté je, že Dolní
konec vstřelil 3 branky a Horní něco v intervalu 7 – 9.
Příjemné a pohodové odpoledne je tou nejlepší pozvánkou

na příští ročník.

Videčské rockování
Poslední srpnový víkend se Sahara rozezněla
elektrickým zvukem kapel v rámci 2. Videčského rockování. Jako
první vystoupila skupina Astmatic, která známé písně prokládala
vlastní tvorbou. Zpívajícího bubeníka Tashunku si mohou mnozí
pamatovat z dávného místního uskupení Valašský vojvoda.
Po nich přišla na řadu nástrojově pestrá originální kapela z jižního
Valašska Symbioza v jejichž repertoáru jsou například
zhudebněné texty od Josefa Kainara nebo Jiřího Žáčka. Závěr
patřil Schelinger revival. Jak již název napovídá, věnují se tvorbě
zesnulého rockového velikána Jiřího Schelingera. Leader skupiny
Laďa Loucký je hlasově originálu tak podobný, že stačilo zavřít
oči a člověk se přenesl o čtyřicet let zpět.
Pořadatelé
uplatnili
své
zkušenosti
z loňska
a k bezproblémovému průběhu přispělo také krásné počasí.
K videčskému rockování je také velice vlídně nakloněn Obecní
úřad, kterému bych chtěl tímto velice poděkovat, stejně tak jako
všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu tohoto krásného
večera.
Za organizátory Lumír Ondřej

Pozvánka na podzimní fotbalové zápasy TJ Vidče

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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