Informace
o dodávce kompostérů
Vážení občané,
v říjnovém zpravodaji jste byli informováni
o možnosti dodávky kompostérů do domácností
a zároveň
vyzváni
k nahlášení případného zájmu
o kompostér. Na tuto výzvu
reagovalo více jak 180
domácností. Jelikož pozvolna
začíná období sečení zahrad,
množí se i dotazy ohledně
termínu dodání kompostérů.
Situace se má následovně.
V zimních měsících byla
podána žádost o dotaci, jejíž vyhodnocení proběhne
v měsíci květnu. Pokud nám bude dotace přiznána, proběhne následovně výběrové řízení na dodavatele. Předpokládáme, že
kompostéry by poté mohly být pro zájemce k dispozici v průběhu měsíců září či říjnu. O možnosti vyzvednutí kompostérů budete
případně informováni prostřednictvím zpravodaje, obecního rozhlasu a webu obce.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Usnesení č. 36/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 13. 3. 2017
276/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
277/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 34 ze schůze rady dne 15. 2. 2017 a č. 35
ze schůze rady dne 27. 2. 2017.
278/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila účetní
závěrku a rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy
ve Vidči za rok 2016.
279/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila účetní
závěrku a rozdělení hospodářského výsledku Základní školy
ve Vidči za rok 2016.
280/2017 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IP-12-8017242 Vidče, p.č. 575/2, Randus,
NNV, NNK s firmou ČEZ Distribuce a.s., zastoupená firmou
ARPEX MORAVA s.r.o. se sídlem Ostrava-Přívoz,
Teslova 873/2, 702 00 na zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy a pověřuje starostu obce Smlouvu o zřízení
věcného břemene podepsat.
281/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje aktualizace
seznamu projektových záměrů Základní školy pro investiční
Intervence z Integrovaného regionálního operačního programu
a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území.
282/2017 Rada obce Vidče schvaluje žádost TJ – oddílu
stolního tenisu na zakoupení 2 ks stolů na stolní tenis.
283/2017 Rada obce Vidče schvaluje žádost o pronájem
pozemku p.č. 1063/1 a p.č. st. 589 v k.ú. obce Vidče a pověřuje
starostu obce zveřejnit záměr pachtu na úřední desce obce.
284/2017 Rada obce Vidče projednala žádost folklórního
souboru Valašenka a schvaluje finanční příspěvek na činnost

souboru.
285/2017 Rada obce Vidče schvaluje Příkazní smlouvu
uzavřenou dle § 2430a násl. Zákona č. 87/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen občanský zákoník) s Mgr. Jaroslavem Peškem,
Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na vykonání
technického dozoru při realizaci projektu „Revitalizace zeleně
v centru obce Vidče“ a pověřuje starostu obce Příkazní smlouvu
podepsat.
286/2017 Rada obce schvaluje Příkazní smlouvu uzavřenou dle
§ 2430a násl. Zákona č. 87/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
občanský zákoník) s Ing. Gabrielou Peškovou, Bučiska 617,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm na vykonání autorského dozoru
při realizaci projektu „Revitalizace zeleně v centru obce Vidče“
a pověřuje starostu obce Příkazní smlouvu podepsat.
287/2017 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvy
uzavřené dle §2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník mezi obcí Vidče panem V. N. a paní B. P. na finanční
dar k významnému životnímu jubileu.
288/2017 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
k projektu „Revitalizace zeleně v centru obce Vidče a pověřuje
starostu obce Dodatek č. 1 podepsat.
289/2017 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o poskytování
služeb při realizaci projektu „Modernizace odborných učeben
ve vazbě na zájmové vzdělávání“ ve smyslu občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů s firmou
regiozona s.r.o. a zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu
o poskytování služeb podepsat.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Zápis do ZUŠ Alfréda Radoka - Vidče

Březen ve videčské škole
Přestože se běžně traduje „Březen,
za kamna vlezem“, určitě neplatí tato pranostika
pro videčskou školu. Nás naopak první jarní
sluneční paprsky motivovaly ke spoustě aktivit.
V březnu zahájili žáci 3. a 4. třídy
plavecký výcvik v rožnovském bazénu.
Naši žáci také častokrát zavítali
do místní knihovny, kde je zkušená paní
knihovnice provedla vždy nějakým zajímavým
vzdělávacím programem. V průběhu března se
v knihovně prostřídali žáci 1., 3., 5., 6.
a 7. ročníku.
3. března vyjeli do rožnovského kina
sedmáci, aby se zúčastnili přednášky
o Vietnamu.
Zajímavou
akci
zorganizovali
na 8. března paní učitelka Kovářová a pan
učitel Basel pro žáky 8. a 9. ročníku. Navštívili
krajské město Zlín, kde poznali historii
obuvnictví v Baťově muzeu a ve filmových
ateliérech se pokoušeli vytvořit animovaný film.
10. března zavítali žáci 1. – 4. ročníku
do Valašského Meziříčí na divadelní představení
Šípková Růženka, v němž zazněly i krásné
písničky. Divadlo se setkalo s jednoznačně
kladnými ohlasy našich dětí.
13. března se páťáci a šesťáci
dozvěděli něco o Sicílii.
14. března absolvovali naši prvňáčci
preventivní program Veselé zoubky, který
pro ně připravila Drogerie dm. Zábavnou
formou se děti dozvěděly spoustu informací
o samotných zubech a také o péči o ně. Snad
tato akce přispěje u našich dětí k větší pečlivosti
v čištění jejich zoubků!
14. března proběhlo okrskové kolo
ve volejbalu dívek 8. a 9. tříd na ZŠ Horní
Bečva.
Přestože
naše
reprezentantky
nepostoupily do semifinále, odnesly si z turnaje
určitě spoustu zkušeností.
16. března byli ve vsetínské knihovně

oceněni Filip Dobeš (6. roč.) 1. místem a Barbora Juříčková
(6. roč.) 3. místem v okresním kole literární soutěže O poklad
strýca Juráša.
20. března reprezentoval videčskou školu Michael
Dejmek z 9. ročníku v krajském kole Dějepisné olympiády
v Kroměříži. Ve velmi vyrovnaném vědomostním souboji obsadil
krásné 9. místo. Michael Dejmek a Radek Sušeň (oba z 9. roč.)
statečně bojovali 21. března v krajském kole Matematické
olympiády ve Zlíně. Nestali se sice úspěšnými řešiteli, ale účast
v krajském kole je určitě sama o sobě velkým úspěchem.
22. března proběhlo v Uherském Hradišti krajské kolo Zeměpisné
olympiády, v němž se Jakub Němec (7. roč.) umístil na 5. a Hynek
Kraus (6. roč.) na 8. pozici. Všem našim „olympionikům“
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
27. března se uskutečnila pro prvňáčky beseda
v knihovně s názvem Cestování kolem světa. Naši nejmenší se
dozvěděli spoustu zajímavostí o Austrálii a zároveň se učili
aktivně vyhledávat informace z obrázkových atlasů.
V březnu se po několika letech zúčastnili naši žáci
okrskového kola v basketbale. 4. místo jim může být dobrou
motivací do budoucna.
28. března se konal na umělé trávě v Zubří turnaj
v malé kopané McDonald´s Cup 2017. Tým naší školy sestavený
z žáků 4. a 5. ročníku obsadil 4. místo. O den později, 29. března,
se taktéž v Zubří konal turnaj v malé kopané tentokrát pro žáky
1. – 3. třídy, kteří vybojovali celkově pěkné 3. místo.
29. března se děti z 1. třídy zúčastnily v Zubří turnaje

v miniházené. Přestože tato akce byla pro děti premiérou, zvládli
celou situaci perfektně a zaslouží si pochvalu za své brankářské
výkony i počet nastřílených gólů.
29. března děvčata Lilee Parks a Anetka Randusová
(obě z 3. roč.) recitovaly v okresním kole Recitační soutěže v ZUŠ
v Rožnově pod Radhoštěm. Vysloužily si čestné uznání.
31. března vyjeli žáci 1. – 4. ročníku do Nového Jičína,
kde v tamějším divadle zhlédli muzikálové představení Ferda
Mravenec v podání herců z Českého Těšína.
A. Cábová
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Myslivost
Prvního dubna je počátek nového mysliveckého roku,
který začal již tradičním sčítáním zvěře, na jehož základě
myslivecký hospodář sestaví plán na následující sezonu.
Sčítaní je jednou z příležitosti, kdy se téměř všichni
sejdeme a po nahlášení stavu zvěře v jednotlivých úsecích máme
možnost probrat záležitosti, na které nemáme jinak čas. Vždy se
zájmem posloucháme vzpomínky našich „starých bardů“, jaké to
bylo za doby jejich mládí. Samozřejmě, že nejraději vzpomínají
na úsměvné příhody, o které nikdy nebyla nouze. Takovou živou
kronikou je u nás pan Jaroslav Snoza. Připomenul nám například,
že základ dnešního mysliveckého spolku byl položen před 65 lety
se čtyřmi zakládajícími členy. Z vyprávění máme dojem, že
v tehdejší době měli lidé k sobě nějak blíže. Svědčí o tom
i fotografie z roku 1965 pořízena na louce ve Spině. Z tehdejších
deseti členů spolku se smažení vaječnice zúčastnilo devět
i s rodinnými příslušníky. Dospělí účastnící jsou na fotografii
známí. Poznáte někdo některé z dětí?
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče

Horní řada zleva: Jaroň Jindřich, Heryán František, Mikunda
Stanislav, Nerád František, Mičola Josef, Buš František, Snoza
Jaroslav, Liška Antonín, Fabián Květoslav,?
Sedící zleva: ?,?,?,?,?,Mičolová Anna,?, Snozová Emilie,?, Bušová
Marie, Nerádová Marie, Lišková Marie, Křenková Zdeňka,?,?,?

Den s Andersenem bez Andersena v knihovně
Už
potřetí
se
naše
knihovna
zapojila
do celorepublikové akce „Noc
s Andersenem“, která probíhá
v knihovnách vždy koncem
března. V naší knihovně se sice
nespalo, všechny akce probíhaly
během dne, ale i tak účastníci
našeho „ Dne s Andersenem „ užily. Pan Andersen se sice opět
nedostavil, ale pohádky pro nás poslal. V dopoledním pásmu
„Babičko, povídej pohádku“ pro děti mateřské školky jich bylo
hned několik. Odpoledne přišly do knihovny děti ze školní
družiny. Tady už na ně čekal Čtyřlístek- komiksoví kamarádi

Myšpulín, Bobík, Puňťa a Fifinka. Děti si kromě jiného také
vyzkoušely vymyslet svůj vlastní komiksový příběh, jako třeba:
Čtyřlístek na výletě. Jako upomínku na toto odpoledne si děti
kromě sladkosti odnesly také Pamětní průkaz a Čtyřlístkovskou
skládačku.
Posledním bodem našeho Dne s Andersenem bylo
zdobení Pohádkovníku - stromu, který dětem i ostatním bude
připomínat nejen pohádky pana Andersena, ale i pohádky jiných
autorů. Náš Pohádkovník roste přímo u chodníku, který vás
zahradou přivede přímo do naší nové knihovny, kde na vás čeká
spousta zajímavých knih a časopisů. Těšíme se na vaší návštěvu.
Božena Zajícová

-3-

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 930,- 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

VEČERNÍ ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ
s populárně – odborným výkladem

Přijmeme zaměstnance
do dřevovýroby ve Vidči na pozice:
●

●

●

Řidič sk. C + profesní průkaz
– rozvoz palivového dřeva vozem MAN
Manipulant – řidič čelního nakladače Volvo

Hvězdárna Valašské Meziříčí a obec Vidče Vás zve
na noční pozorování oblohy.
Termín: 2. 6. 2017 (v případě nepříznivého počasí bude

+ manipulace motorovou pilou

Čas: 21:30

termín přeložen)

Dělník – štípání palivového dřeva

Místo: „Zuberský kopec“

Zájemci se mohou přihlásit na:
e-mail: matrika@vidce.cz nebo tel: 571 655 010

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
na tel. č. 608 308 880.

Počet účastníků je omezen!!!

Krásné jaro!

FOTBAL TJ VIDČE

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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