Informace obecního úřadu
Vážení občané,
v dřívějších vydáních zpravodaje 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. Touto cestou
Vám chceme oznámit,
že žádost o dotaci byla
úspěšná a v měsíci
červnu bylo vypsáno
společně
s ostatními
obcemi Mikroregionu
Rožnovsko výběrové
řízení, do kterého se
zřejmě z kapacitních
důvodů,
nepřihlásila
žádná firma. Výběrové řízení se tak bude opakovat
a kompostéry budou k vyzvednutí na obecním úřadě na začátku měsíce dubna 2018 – o možnosti vyzvednutí kompostérů
budete informováni prostřednictvím zpravodaje, obecního rozhlasu a webu obce.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Obecní rozhlas
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám připomněli
možnost zasílání hlášení obecním
rozhlasem přes mobilní telefon SMS
zprávou i na Váš e-mail. V případě, že
neslyšíte nebo nerozumíte hlášení
obecním rozhlasem, stačí se registrovat
na adrese www.vidce.hlasenirozhlasu.cz, nebo kontaktujte paní
matrikářku na tel. čísle 571 655 010. Lze si vybrat, jaký typ

hlášení chcete na své mobilní telefony či mailové schránky
odebírat – pokud nemáte zájem odebírat např. hlášení o prodeji,
nebude tento typ hlášení na Vaše tel. číslo či e-mail adresován.
Doufáme, že tento pohodlný způsob získání
informací se osvědčí. V případě nejasností se, prosíme, obraťte
na zaměstnance obecního úřadu.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Usnesení č. 41/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 26. 6. 2017
327/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
328/2017 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek 4 k pojistné
smlouvě č. 7720905195 – pojištění majetku.
329/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Příkazní
smlouvu o autorském dozoru k projektu Energetické úspory
budovy tělocvičny Vidče s fa CHCI-DŮM s.r.o., IČ: 03886964,
se sídlem Přemyslovců 992/52, Ostrava Mariánské Hory, 709 00
a pověřuje starostu obce Příkazní smlouvu podepsat.
330/2017 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku pana
Josefa Blinky, Horní Bečva 76, 756 57 Horní Bečva na projekční
a inženýrskou činnost k zakázce Rekonstrukce komunikace
na Velkou Lhotu.

331/2017 Rada obce Vidče schvaluje, na základě poptávkového
řízení výběr firmy KÁMENBAU s.r.o., IČ: 28659261, se sídlem
Vidče 581, 756 53 Vidče jako zhotovitele zakázky Oprava
komunikací v obci Vidče 2017 – odvodnění. Rada obce Vidče
zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou KÁMENBAU s.r.o.
a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.
332/2017 Rada obce Vidče schvaluje Příkazní smlouvu
o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi při realizaci
zakázek Energetické úspory budovy tělocvičny Vidče,
Revitalizace zeleně v centru obce Vidče a Rekonstrukce márnice
s panem Jiřím Brzokoupilem, Přemyslovců 730/76, 747 07
Opava a pověřuje starostu obce Příkazní smlouvu podepsat.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 42/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 19. 7. 2017
333/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
334/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 40 ze schůze rady dne 12. 6. 2017 a usnesení č. 41
ze schůze rady dne 26. 6. 2017. Všechny úkoly byly splněny.
335/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu na cizím pozemku p.č. 2826/1 mezi obcí
Vidče a paní S.P. a panem R.D. a zároveň pověřuje starostu obce
smlouvu podepsat.
336/2017 Rada obce projednala
a schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-8020484/01
Vidče p.č. 1490/15, mezi obcí Vidče a ČEZ Distribuce, a.s.
a zároveň pověřuje starostu obce smlouvy podepsat.

337/2017 Rada obce Vidče pověřuje starostu obce zveřejnit
záměr na pronájem baru BoraBora na úřední desku obce.
338/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje poplatek
ve výši 20,- Kč za pořízení výpisu z CzechPOINT, za pořízení
výpisu z živnostenského rejstříku a z bodového hodnocení řidičů.
339/2017 Rada obce projednala žádost na odvodnění části
komunikace p.r. 2775/4. Navržený realizační návrh zamítla
a navrhla jiné řešení odvodnění této komunikace.
340/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila Dodatek č. 1
ke smlouvě o nájmu pozemku s Tělovýchovnou jednotou
Vidče, z.s.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Informace Valašského ZOD, družstva Zašová
Valašské ZOD, družstvo
připravilo pro majitele
pozemků pronajímaných
družstvu, pro členy družstva, zaměstnance a rodinné příslušníky
Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 17.června 2017.
Pozvané naštěstí neodradilo nepříznivé počasí a dorazilo
cca 722 návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout celý areál farmy
Luhy v Zašové.
S velkým zájmem se setkaly především prohlídky farmy
spojené s odborným výkladem, při kterých bylo možné si
prohlédnout stáje s 326ks dojnic a také novou technologii dojírny.
Kromě stájí bylo možné shlédnout vystavenou zemědělskou
techniku, kterou ocenili nejen dospělí, ale také dětská část
návštěvníků. Doplňující informace mohli zájemci čerpat
z vystavených panelů s prezentací k pořizovaným investicím,
při nichž se družstvo snaží maximálně využít programů
ministerstva zemědělství.
Naši hosté mohli během takřka trvalého deště využít
nadstřešené venkovní posezení a dopřát si ochutnávku
připraveného občerstvení.
Milým překvapením byla návštěva ministra zemědělství
Ing. Mariana Jurečky, který krátce pozdravil přítomné. Dalším
překvapením, bohužel nepříjemným, bylo selhání ozvučení,
za které se dodatečně omlouváme.
I přes špatné počasí a technické problémy jsme se setkali
ze strany zúčastněných s velkým ohlasem a vyjádřením
spokojenosti s navázáním na tradici Dne otevřených dveří,
započatou v roce 2015.
Děkujeme všem za návštěvu, přízeň a podporu
Ing. Jan Jadrníček
za představenstvo Valašského ZOD, družstva

Foto ze Dne otevřených dveří a bližší informace
o Valašském ZOD, družstvu získáte na webové adrese
www.valasskezodzasova.cz.

Valašské ZOD, družstvo má trvalý zájem o pronájem
zemědělských pozemků nebo odkoupení pozemků
k zemědělskému využití. V případě zájmu je možné
se informovat na tel. 571 634 821, 603 461 225 nebo
elektronicky na adrese vzod.zasova@vzod.cz.

Myslivost
Prázdninové dny letošního roku jsou v myslivosti,
a zvláště v našem kraji, ve znamení zpráv o rozšíření afrického
moru prasat (AMP). Veškeré podstatné informace je možné získat
ze zpráv a denního tisku.
Všechny doposud zjištěné a potvrzené případy AMP
jsou v lokalitě kolem Zlína. V naší obci ani nejbližším okolí nebyl
do dnešního dne AMP zjištěn. Pokud by někdo přece jenom nalezl
při pobytu v přírodě uhynulé divoké prase, v žádném případě se
uhynulého prasete nedotýkat a nepřibližovat se na vzdálenost
kratší 2 metry. Je povinnosti každého občana nález co nejdříve
nahlásit na pracoviště Krajské veterinární správy Zlínského kaje
na telefonní číslo +420 720 995 201, případně kontaktovat

Hasičský záchranný sbor České republiky, Policii České
republiky, popřípadě městskou policii. Likvidace padlin na AMP
není v kompetenci členů mysliveckého spolku.
Pokud chtějí občané mít aktuální informace o této
nákaze, byl pro tento účel spuštěn web www.africkymorprasat.cz
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Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče

Informace pro účastníky podzimního jednodenního poznávacího zájezdu
na Střední Moravu 7. 10. 2017
Program začne ráno v 6.30 hod. odjezdem od ZŠ
Vidče. Do autobusu se bude nastupovat na tradičních zastávkách –
podrobné informace k programu zájezdu budou podány všem
účastníkům nejméně týden před odjezdem.
První zastávkou bude město Napajedla. Prohlédneme si
centrum s historickými památkami a pak odjedeme do Hřebčína.
Prohlídka s průvodcem začne v 9.00 hod. a potrvá zhruba
90 minut. Po exkurzi odjedeme do Kroměříže.
V Kroměříži nás bude čekat průvodkyně, která nás
provede historickou částí města. Prohlídka je zhruba na hodinu
a zavede nás až k Podzámecké zahradě, kterou si prohlédneme
nebo projedeme vláčkem. Záleží na počasí – když je nevlídno,
vláček nejezdí.
Po absolvování první části prohlídky Kroměříže si dáme
odpočinek na oběd – zařídím v jednom místě a po zhruba
hodinové spočívce navštívíme Květnou zahradu s výkladem

průvodce. Procházka bude trvat zhruba 60 až 90 minut.
Po prohlídce Květné zahrady odjedeme do Chropyně.
Chropyně je spojována s hanáckým králem Ječmínkem,
a protože se budeme celý den pohybovat na dolním konci Hané,
seznámíme se s jeho rodištěm, kde navštívíme zámek, pokud se mi
podaří v mimosezonní době zařídit jeho prohlídku. Po prohlídce
zámku odjedeme směrem Holešov.
Město Holešov bude poslední naší zastávkou
za poznáním. Společně si projdeme jeho historickou část a v cca
18.30 hod. odjedeme domů, do Vidče.
Upozorňuji přihlášené na zájezd, že je třeba ho
uhradit do konce srpna 2017 u paní Viktorie Hajné. Věřím, že
i tento výlet za poznáním našeho blízkého kraje potěší a že se
účastníci dovědí mnoho nových informací.
Marcela Švajdová, vedoucí zájezdu

Červen ve videčské škole
Školní rok 2016/2017 doběhl do svého finále – známky
se uzavřely, vysvědčení vytisklo a před námi se otevírají dva
měsíce vytouženého volna a užívání si pohodových letních dnů.
Dříve než jsme se však rozprchli do víru letních prázdnin, podnikli
jsme ve škole další akce.
K závěru školního roku neodmyslitelně patří školní
výlety. Již koncem května vyjeli prvňáci a druháci do Štramberka
(o tomto výletu jsem se zmiňovala v minulém čísle Zpravodaje).
Ve výletech jako další pokračovala 8. třída výšlapem na Radhošť,
9. třída vyjela na dvoudenní výlet do Staré Vsi u Rýmařova,
7. třída do Kopřivnice, 5. a 6. třída navštívily Lednicko-Valtický
areál a sérii školních výletů uzavřeli čtvrťáci spolu s druháky, kteří
se vypravili do Teplic nad Bečvou.
V neděli 4. června vystupoval soubor Valašenka
pod vedením paní učitelky Smílkové na Kácení máje na Zákopčí.
13. června byli naši prvňáčci ve videčské knihovně
slavnostně pasováni na čtenáře. Jejich čtenářské umění ocenily
paní knihovnice a paní místostarostka Milena Dudová knížkou,
drobným dárkem, přihláškou do knihovny a sladkostí.
Stejně jako školní výlet patří k závěru školního roku
také fotografování tříd. To letošní proběhlo 14. června.
Protože se v červnu s námi loučili deváťáci, projevili
svoji aktivitu a zorganizovali ve škole pár akcí. 16. června
uspořádali v tělocvičně školy souboj talentů X-faktor, 22. června
dopolední Poslední zvonění a odpolední turnaj ve volejbale,
v němž se utkali právě žáci 9. třídy s žáky z 8. třídy a také
s družstvem učitelů.
20. června proběhl pod vedením paní učitelky Hladké
a s velkou pomocí žáků 9. třídy již tradiční sběr papíru a kartonů
u budovy OÚ. Děti, zvlášť ty z prvního stupně, projevily velikou
snahu, proto také právem náleží třídám prvního stupně první tři
příčky v konečném sběrovém hodnocení v kategorii Třídní

kolektiv: 1. místo 5. třída, 2. místo 3. třída, 3. místo 4. třída.
Odměnou pro vítěze byly nádherné dorty a sladká odměna také
čekala na nejlepší „sběratelské“ dvojice sourozenců i jednotlivce.
A celkové množství sesbíraného papíru? Přes neuvěřitelných
13 tun!
20. června navštívili žáci 2. a 6. třídy v rámci projektu
Hasík Hasičskou stanici ve Valašském Meziříčí.
Před drogovou závislostí přišel 23. června osmáky
a deváťáky varovat sám před lety závislý na pervitinu Roman
Povala s besedou s názvem „Život v závislosti“.
Jednou z posledních akcí končícího školního roku byl
„Den v přírodě“, který absolvoval každý třídní kolektiv se svým
třídním učitelem 27. června. Jednotlivé třídy se tak rozprchly
poznávat krásy blízkého i vzdálenějšího okolí obce Vidče.
29. června ukončili žáci 1. a 2. třídy intenzivní plavecký
výcvik. Většina žáčků už ovládá různé styly plavání, což určitě
zužitkují o letních prázdninách. Odměnou za jejich snažení jim
bylo předání „Mokrého vysvědčení“ a už teď se mnozí těší
na příští rok, až se v plavání ještě více zdokonalí.
30. červen byl pro všechny školou povinné tečkou
za uplynulým školním rokem. Pro deváťáky však tento den
znamenal něco víc. Na obecním úřadě se za přítomnosti pana
starosty, pana ředitele, učitelského sboru a dalších pracovníků
školy loučili s jednou životní etapou, s devítiletým působením
na videčské škole. Loučení bývá většinou smutnou záležitostí, naši
deváťáci sice za sebou zavřeli dveře základní školy, ale
po prázdninách otevřou dveře svých vysněných středních škol.
Taková už je cesta životem a my všichni jim na ní přejeme hodně
šťastných a úspěšných kilometrů!
A teď už Hurá, vstříc prázdninovým zážitkům
a dobrodružstvím!
A. Cábová
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Zprávičky z mateřské školičky
2. třída Sluníčka - vyhodnocení plastů 2017
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno
Tobik Kulišták
Nicol Obroučková
Deniska Hurtíková
Pastorková Veronika
Vanduch Pavel
Daniel Krist
Randýsková Šárka
Adrian Nerád

Počet
3870
1330
1100
880
715
680
665
650

Poř.
9.
10.
10.
11.
12.
13.
14.

Jméno
Vaculín Teodor
Jurča Matyáš
Jurčová Nela
Drdová Sára
Kubějová Kateřina
Mandulová Nikolka
Minarčíková Verča

Počet
600
550
550
535
460
428
400

Poř.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jméno
Juříčková Bětuška
Šteffen Damián
Duda Matouš
Kramolišová Emma
Zetek Michal
Ondřejová Aneta
Krejcarová Jůlinka

Počet
397
340
331
250
243
240
120

Rozloučení se školáky
Proč paní učitelka pláče, když začínají prázdniny? To je
přece důvod k radosti a ne k pláči! Poslední den ve školním roce
je krásným, ale i smutným. Nejedna paní učitelka, maminka či
babička uroní slzičku, když vidí svoji ratolest ukončit své
bezstarostné období hraní a nastoupuje na školní dráhu.
Děti,
veselé
těšíc
se
do školy
se
nemohou dočkat až
si nasadí poprvé
aktovku na záda.
A my dospělí se
slzičkami v očích
prosíme čas, ať jen
neběží
tak
neúprosně rychle.
S dětmi
jsme se rozloučili
veselou
oslavou
na školní zahradě.
Víla
a skřítek
pasovali
děti
na školáky a děti
poděkovaly
p. učitelkám,
kuchařkám,
p. uklízečce,
ale
i maminkám a všem
za to, že se o ně pěkně staraly. Děti pak měly na zahradě skákací
hrad, diskotéku, buchty a dobroty a dospělí skvělé občerstvení.

Každý měl čas a nikam nespěchal. Rodiče si povídali
a bezstarostně se usmívali. Bylo to pěkné odpoledne.
Chtěly bychom tímto my, paní učitelky poděkovat
rodičům za vyjádřenou důvěru, ochotu a za spolupráci. Vaše děti
byly fantastické a budeme na ně s láskou vzpomínat.

Foto z besídky pro maminky
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Kolektiv MŠ Vidče
Zapsala Pavlína Parks

Léto v knihovně
Léto a prázdniny jsou období,
na které je navázáno mnoho asociací.
Ve spojení s knihovnou je to asi zejména
poležení s knihou u vody na koupališti,
u moře či rybníka, nebo jen tak doma
v křesle. Kniha, pokud je dobře napsaná,
dokáže
čtenáři
připravit
mnohá
dobrodružství a jeho mysl se pak
odpoutává od všedních starostí, které dokážou člověka pořádně
zavalit. A proto naučit se skutečně odpočívat je velmi důležité
a dobrá kniha, potažmo knihovna jako domov knih, vám k tomu
může nápomoci. Stačí nás jen navštívit, nějakou si vybrat a pěkně
se začíst. Můžete využít i možnosti číst ušima, to když si vypůjčíte
některou z našich audioknih. Jsou ideální na dlouhou cestu autem,
vlakem i letadlem, nezaberou místo v kufru a poslouchat je
můžete kdekoliv. O prázdninách nezapomínáme ani na naše
dětské uživatele, pro které jsme na léto připravili vedle čtení knih

i možnost si zasoutěžit. Máme pro ně připraveno řadu kvízů
a rébusů. Vyhodnocení prázdninových soutěží proběhne
v polovině září, kdy se děti vrátí do školních lavic a samozřejmě
i do knihovny.
Na závěr mi dovolte ještě jedno malé chlubení.
Ve středu 12. července 2017 navštívila naši knihovnu krajská
komise, která měla za úkol zhodnotit nominaci videčské knihovny
v soutěži Knihovna roku Zlínského kraje. Byli jsme nominováni
společně s dalšími sedmi knihovnami Zlínského kraje - například
Městská knihovna Zubří. Komisi se v naší knihovně, která ji
přivítala sluníčkem a barvami, moc líbilo. Byla překvapena
vzdušným prostorem a vybaveností, kterou na „obyčejné
venkovské“ knihovně ani nečekala. A jak to dopadlo? To se
dovíme až na podzim u příležitosti Týdne knihoven. Doufáme, že
se nám podaří titul Knihovna roku Zlínského kraje získat. Držte
nám palce.
Božena Zajícová

Pozvánka na tenisové kurty
do Stříteže nad Bečvou
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Činnost SDH Vidče v dubnu a květnu
Konec dubna a začátek května byl bohatý na události
v naší organizaci. Poslední sobota v dubnu patří hasičské pouti
na sv. Hostýně, které se tradičně zůčastňujeme. Letos to ale bylo
jiné, vydali jsme se na pouť novým vozem. Poslední den v dubnu
patří pálení čarodejnic. I letos jsme stavěli hranici a předvedli
techniku s ukázkou hašení, do které se zapojili i nejmenší hasiči.
Měsíc květen jsme zahájili v duchu hasičského hesla
Bohu ku cti bližnímu ku pomoci na transfůzní stanici v Novém
Jičíně. Poděkování patří všem, kteří se zůčasnili, ale především
těm, kteří darovali krev poprvé.
V sobotu 6. 5. se byli naši nejmenší podívat
na obvodovou soutěž ve Valašské Bystřici.
Za SDH Knébl Oldřich

Fotbalistům Vidče začala nová sezóna 2017/2018
Milí fotbaloví příznivci, rádi
bychom touto cestou poděkovali všem Vám,
kteří máte fotbal rádi. Děkujeme za Vaší
přízeň a náklonnost v uplynulé sezóně, všem
sponzorům a Obci Vidče za finanční
podporu, hráčům, trenérům, divákům
a všem funkcionářům za obětavost, bez
které by nebyl fotbal u nás ve Vidči na tak kvalitní úrovni.
Po krátké letní přestávce se rychle přiblížil a odstartoval
nový fotbalový ročník 2017/2018. Srdečně Vás zveme na všechny
zápasy našich velkých i malých fotbalistů. Přijďte se podívat!
Níže nabízím los mužů – mistrovské zápasy podzimní části nové
sezony.

MUŽI VIDČE – PODZIM 2017
●
●
●

Brumov „B“ – Vidče
Vidče – Vlachovice
Podlesí – Vidče

neděle 6. 8.
sobota 12. 8.
neděle 20. 8.

10:00 hod
16:30 hod
16:30 hod

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vidče – Nedašov
Kelč – Vidče
Vidče – Nevšová
Val. Meziříčí „B“ – Vidče
Vidče – Valašské Klobouky
Valašské Příkazy – Vidče
Vidče – Vigantice
Zubří – Vidče
Kateřinice – Vidče
Vidče – Slušovice

neděle 27. 8.
sobota 2. 9.
sobota 9. 9.
neděle 17. 9.
sobota 23. 9.
neděle 1. 10.
sobota 7. 10.
neděle 15. 10.
neděle 22. 10.
sobota 28. 10.

16:30 hod
16:00 hod
16:00 hod
14:00 hod
15:30 hod
10:00 hod
15:00 hod
15:00 hod
14:30 hod
14:30 hod

Podrobnější informace o zápasech lze získat kdykoliv
z internetové adresy https://souteze.fotbal.cz/subjekty/ . Termíny
zápasů mládeže budou postupně upřesňovány. Proto prosím
sledujte www stránky Vidče, fotbalovou skříňku v centru obce,
Facebook TJ Vidče a v neposlední řadě Videčský zpravodaj.
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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