Informace obecního úřadu
Vážení občané,

podzimní sběr a svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu se uskuteční
v sobotu 7. října v době od 8:00 hod.
do 14:00 hodin.
Sběrná místa zůstávají nezměněna, t.j.
parkoviště před sídlem firmy „Fabián a synové“,
parkoviště u budovy obecního úřadu, parkoviště
před bývalým obchodem „U Hajného“.
Ve stejný den bude proveden i sběr železa,
ale pouze do kontejneru u budovy obecního úřadu.
Milena Dudová
Místostarostka obce Vidče

Usnesení č. 43/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 23. 8. 2017
342/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
343/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 42 ze schůze rady dne 19. 7. 2017. Všechny
úkoly byly splněny.
344/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila Knihovní
řád Místní knihovny ve Vidči.
345/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila Ceník služeb
Místní knihovny ve Vidči.
346/2017 Rada obce Vidče pověřuje starostu obce zveřejnit
záměr na pacht pozemků dle navržené pachtovní smlouvy
s Valašským ZOD Zašová.
347/2017 Rada obce schvaluje náklady na opravu komunikace
u domu č. p. 13 ve výši 48.368,06 Kč bez DPH.
348/2017 Rada Vidče schvaluje na základě poptávkového řízení
výběr opravu hlavního vstupu a vstupu na terasu mateřské školy
panem Daliborem Nerádem, DiS, IČ 75544725, 756 53

Vidče 183. Rada obce zároveň schvaluje Smlouvu o dílo
s panem Daliborem Neradem a pověřuje starostu obce Smlouvu
o dílo podepsat.
349/2017 Rada obce Vidče schvaluje pronájem Restaurace Bora
Bora firmě Dobeš gastro s.r.o. dle zveřejněného záměru
na pronájem.
350/2017 Rada obce schvaluje nákup mobiliáře pro úpravu
veřejné zeleně ve středu obce od firmy Kovo-art Poděbrady
s.r.o., Dr. Horákové 46, Poděbrady dle cenové nabídky.
351/2017 Rada obce projednala a schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo k akci „Sesuv půdy v obci Vidče - Stabilizace
sesuvu u RD č. p. 13 v k.ú. Vidče“ uzavřenou s firmou
COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice č. p. 255 dle
změnového listu listu a pověřuje starostu obce Dodatek č. 1
podepsat.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Poradna Rožnov se sídlem Zemědělská 500, Rožnov p. R. poskytuje:


Linka pro ženy a dívky

Provozujeme celostátní krizovo-poradenskou Linku
pro ženy a dívky. Telefonická linka je určena nejen

ženám a dívkám, které se ocitly v obtížné životní situaci a z jakýchkoliv
důvodů nemohou nebo nechtějí navštívit některou z poraden. Je jim
poskytnuta pomoc a podpora v rámci možností telefonického rozhovoru,
případně jsou jim zprostředkovány kontakty na odborná pracoviště,
zabývající se specifickými problémy.
Telefonní číslo linky
603 210 999
Pondělí, středa a pátek
vždy od 8:00 do 20:00
Celostátní krizovo-poradenskou Linku pro ženy a dívky provozuje ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. od roku 2004. Jedná se
o sociální službu dle zákona č.108/2006Sb. O sociálních službách. Linka
byla registrována v roce 2007. Provoz Linky je zajišťován týmem
pracovníků Linky, který tvoří vedoucí Linky, koordinátorka a konzultantky.
Linka je zpoplatněna dle běžného tarifu telefonních operátorů.



Odborné sociální poradenství
Pomoc při hledání dočasného nebo nouzového ubytování
Pomoc při hledání řešení s problémy při výchově dětí
Pomoc při orientaci v komplikovaných rodinných, manželských
a partnerských vztazích (zvláště pokud jste se setkali s násilím nebo
jinými nežádoucími skutečnostmi)
● Pomoc a podporu v období těhotenství pokud vám chybí opora v otci
dítěte, ve vlastní rodině nebo pokud se nacházíte v jiné obtížné situaci
● Pomoc a poradenství v situaci neplánovaného těhotenství
● Pomoc a podpora pokud toužíte po dítěti a nedaří se vám to, nebo jste
o své dítě přišla
● Materiální pomoc formou zapůjčení kojenecké výbavičky, kočárku,
postýlky, krmící židličky, oblečení... (podle aktuálních možností
poradny)
● Zapůjčení odborné literatury
● Koučování – hledání řešení, změny, cíle formou rozhovoru
● Dlouhodobější doprovázení pokud potřebujete pomoc a podporu
při postupném řešní déle trvající obtížné životní situace
● Doprovázení na úřady a organizace pokud potřebujete pomoci
při jednání na oficiálních místech
Kontakt:
● 604 601 714 - Bc. Lenka Oravcová, DiS., vedoucí služby
● 604 227 563 - Mgr. Veronika Vojáčková, sociální pracovnice
● 604 227 549 - Bc. Dana Hurtová, sociální pracovnice
● e-mail: roznov@poradnaprozeny.eu
●
●
●

Nabízíme podporu a pomoc osobám od 15 let, které
prožívají obtížnou životní situaci. Naším cílem je pomoci,
ať už je vaše situace způsobena problémy ve vztazích
s nejbližšími nebo nepříznivými vnějšími okolnostmi.
Nabízíme:
● Orientaci a pomoc v sociálně právních otázkách
týkajících se rodiny (informace o nárocích na sociální
dávky,
pomoc
při podání
návrhu
k
soudu,
zprostředkování kontaktů na úřady nebo další odborníky)
● Asistovaná setkávání rodiče s dítětem
● Poradenství při potížích s finančním hospodařením
a při zadluženosti


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytujeme podporu a pomoc rodinám s nezaopatřenými
dětmi do 18, resp. do 26 let v jejich úsilí zlepšit svou
nepříznivou situaci, a tím vytvořit bezpečné prostředí
pro zdravý vývoj dětí a přispět tak k zachování rodinné
stability. Nenahrazujeme rodiče, ale pomáháme jim
a doprovázíme je, aby svoji roli mohli zvládnout sami.
Služba probíhá především v přirozeném prostředí rodiny

a je určena pro obyvatele Rožnova pod Radhoštěm a okolních obcí.
Nabízíme:
● Terénní služba v přirozeném prostředí klientů, dlouhodobější
spolupráce
● Podpora rodičů ve výchově dětí a v péči o ně
● Pomoc při zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi i v rámci širší rodiny
● Pomoc s domácím hospodařením, poradenství při zadluženosti
● Doprovázení při jednání na úřadech a jiných institucích
● Podpora při hledání bydlení, zaměstnání apod.
● Podpora a pomoc při doučování dětí za přispění dobrovolníků
● Pomoc a podpora v obtížné situaci
Tato služba je diskrétní a bezplatná.
Kontakt:
● 604 601 714 - Bc. Lenka Oravcová, DiS., vedoucí poradny
● 604 227 563 - Mgr. Veronika Vojáčková, terénní sociální pracovnice
● 604 227 549 - Bc. Dana Hurtová, terénní sociální pracovnice
● 604 227 562 - Mgr. Lenka Tauberová, terénní sociální pracovnice
● e-mail: roznov@poradnaprozeny.eu

Služby Charity Valašské Meziříčí pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Co Vám můžeme nabídnout

●

Osobní asistence poskytuje podobné služby jako pečovatelská
služba, navíc také dětem od 7 let. Je možné ji sjednat podle
potřeb až na 24 hodin denně. Kromě pomoci při sebeobsluze
a při zajištění chodu domácnosti nabízí i trávení volného času
a zprostředkování společenského kontaktu (doprovody
na nákupy, do školy, k lékaři, na volnočasové aktivity, apod.)
Kontakt: Bc. Andrea Hasalová DiS., vedoucí – 776 243 674

●

Domácí zdravotní péče nabízí služby zdravotních sester:
chystání léků a pravidelná kontrola celkového zdravotního
stavu, odběry krve, měření hladiny glykémie, aplikace injekcí,
zaučování a aplikace inzulínu, převazy a ošetřování ran, péče
o stomie, ošetřovatelská rehabilitace, zavedení a výměna
permanentních močových katetrů, podávání infúzí – výživa,
tišení bolesti, atd.
Kontakt: Michaela Zuzaňáková, vrchní sestra – 571 654 954,
603 549 680

●

Paliativní péče je péče o nevyléčitelně nemocné a umírající
v domácím prostředí. Umožňuje člověku prožít zbývající čas
v kruhu rodiny za citlivého doprovodu odborníků.
Kontakt: Michaela Zuzaňáková, vrchní sestra - 571 654 954,
603 549 680

Poskytujeme komplexní péči seniorům a osobám
se zdravotním postižením v jejich domácím
prostředí i mimo domov. Pomoc a podporu
poskytujeme lidem a jejich rodinám ve všech
oblastech života, které mohou být vlivem stáří,
nemoci či zdravotního postižení omezeny.

Terénní služby – poskytované v domácím prostředí:
●

●
●

●
●
●

Pečovatelská služba nabízí pomoc při denní hygieně,
oblékání, pomoc při přípravě a podání jídla a pití, připomenutí
léků, koupání
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík u méně pohyblivých
uživatelů
pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba
domácnosti, praní a žehlení prádla, donáška vody, topení
v kamnech)
běžné nákupy, pochůzky u lékařů, na instituce, včetně
doprovodu uživatele
v návaznosti na výše uvedené služby je možný i dovoz obědů
pomoc poskytujeme dle potřeby i vícekrát denně
Kontakt: Marieke Petřeková DiS., vedoucí – 571 654 954,
739 524 318
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Zapůjčení kompenzačních pomůcek:

Služby poskytované mimo domácí prostředí:
●

●

●

Charitní dům pokojného stáří poskytuje pobyt seniorům,
kteří již nemohou žít ve svém domácím prostředí, se snahou
zachovat jim co nejvíce pocit domácího prostředí.
Kontakt: Jana Řiháková, vedoucí - 571 646 501, 603 549 618
Odlehčovací služba je poskytována v Charitním domě
pokojného stáří a slouží v případě, že si osoba pečující o svého
blízkého potřebuje odpočinout, nabrat nové síly nebo má
plánovanou operaci, apod.
Kontakt: Jana Řiháková, vedoucí – 571 646 501, 603 549 618
Denní stacionář Radost v Rožnově p. R. nabízí denní pobyt
s pestrým programem, včetně veškeré potřebné péče, jak lidem
méně pohyblivým (na vozíčku, o francouzských holích), tak
lidem s nastupující demencí, kteří nemohou být sami doma.
Provozní doba: Po - Čt 7.30 – 17.00, Pá 7.30 – 16.00 hod.
Kontakt: Bc. Zlatuše Lušovská DiS., vedoucí – 571 654 954,
603 549 642

polohovací postele, vozíky, chodítka podpažní, čtyřbodová
i venkovní, WC židle, sedačky do vany, schodolezy atd. Je možné
domluvit i odvoz pomůcky. Seznam všech pomůcek a ceník
najdete na našich webových stránkách.
Kontakt: Marieke Petřeková DiS., vedoucí - 571 654 954,
739 524 318

Základní sociální poradenství:
Poskytneme informace, kam se obrátit, když potřebujete jiný typ
sociální pomoci, řešíte obtížnou životní situaci, nevíte, jak vyřídit
například příspěvek na péči, z kterého můžete péči hradit, chcete
se informovat, jak zažádat o polohovací postel či jinou pomůcku
přes pojišťovnu, apod.
Další informace včetně e-mailových kontaktů a sídel jednotlivých
služeb naleznete na stránkách Charity Valašské Meziříčí
www.valmez.charita.cz

Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí
Nacházíte se ve vážné finanční tísni a nemáte dostatek financí
na základní potraviny a další základní potřeby?
Jsou ve Vaší obci obyvatelé, kteří se nacházejí ve finanční tísni
a nemají prostředky na základní živobytí?
Obracejí se na Vás lidé v nouzi a žádají o potraviny nebo peníze
na potraviny?
Pracujete s lidmi, kteří nemají na potřebné ošacenní či základní
hygienické potřeby?

Centrum sociálně-materiální pomoci
Centrum sociálně-materiální pomoci (CSMP) poskytuje bezplatně
potravinovou a materiální pomoc (ošacení, hygiena). Součástí
pomoci je i poskytování základního sociálního poradenství
a zprostředkování kontaktů na příslušné sociální služby.
Cílem činnosti ČSMP je pomoci potřebným lidem při řešení
nepříznivé situace zajištěním jejich základních potřeb a zároveň
efektivně přerozdělit přebytky a zamezit tak plýtvání.

O pomoc může požádat osoba, jejíž příjmy jsou na nebo
pod hranicí životního minima a řeší nečekané nezbytné
výdaje. Nebo osoba, která se vlivem různých okolností dostala
do nečekané tíživé životní situace (nečekaná ztráta zaměstnání,
vážná nemoc, vykradení bytu, požár, povodně, …). Pomoc může
být poskytnuta i terénní formou a to především obyvatelům
vzdálenějších obcí.
Bezplatná potravinová a materiální pomoc je poskytována
na základě sociálního šetření a jen po nezbytně nutnou dobu.
CSMP se nachází ve Valašském Meziříčí na ulici Zámecká 921
a je otevřeno v pondělí a středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00
do 15:00. Ostatní dny je možno po domluvě poskytnout pomoc
v terénu.

Kontakt: Mgr. Ludmila Kubjátová, tel.: 734 680 365
e-mail: ludmila.kubjatova@valmez.charita.cz
info@valmez.charita.cz

Zastavení v knihovně
Prázdniny skončily, začala škola a Místní knihovna opět
obnovila svou normální provozní dobu. Myslím tím to, že si můžete
přijít vybrat nějakou pěknou knihu či časopis nejen ve středu, ale
i v pátek. Může to být třeba i některá z těch, které jsme během
prázdnin nakoupili a zpracovali. V pátek 6. září 2017 v knihovně
proběhlo vyhodnocení Prázdninových soutěží, do kterých se mohly
zapojit všechny děti ať už
z řad čtenářů nebo náhodných
návštěvníků. Každý soutěžící
si mohl vybrat buď jednu
ze čtyř
soutěží
různé
obtížnosti nebo si vyluštit
všechny čtyři. Vítězkou se
stala Martinka Hajná, která
správně vyřešila všechny
čtyři soutěže.
Blíží se měsíc říjen
a s ním už tradiční Týden
knihoven, celostátní akce
vyhlašovaná pravidelně Svazem knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP). Letošní 21. ročník Týdne knihoven proběhne
ve dnech 2. – 8. října a bude věnován především práci knihoven
s předškoláky a jejich rodinami. Také naše knihovna má na toto
období připraveno několik akcí, na které bych vás chtěla upozornit.
Pro děti mateřské školky připravujeme Dopolední
povídání a hraní v knihovně a malování na chodníku ke knihovně.
Děti ze školní družiny se mohou těšit na setkání s paní Danielou
Krolupperovou, známou spisovatelkou knih pro děti a mládež.
Beseda se uskuteční v knihovně ve středu 18. října 2017
ve 13 hodin a mohou se jí zúčastnit i ostatní děti nejen ty ze školní
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družiny. V Týdnu knihoven bude také už tradičně vyhlášena
literární soutěž pro děti „O poklad strýca Juráša“. Letošní
ročník bude zaměřen na zvířata a domácí mazlíčky. K těm
klasickým akcím Týdne knihoven bude patřit také Čtenářská
amnestie pro nepořádné čtenáře a Burza vyřazených knih při
revizi knih o letošních prázdninách. Tady si budete moci vybrat
a zakoupit knihy v ceně od 1,- až po 10,- Kč.
„Čteme
s mámou,
čteme
s tátou,
čteme
s knihovnou“ – tak jsme nazvali poslední akci Týdne knihoven.
Chtěla bych touto cestou pozvat všechny zájemce z řad dětí,
rodičů a prarodičů na odpolední posezení u čaje a pěkné knížky
do knihovny v pátek 6. října 2017 v 15 hodin. Těším se
na vaši návštěvu.
Božena Zajícová

Myslivost
Africký mor prasat (AMP) je stále a ještě patrně dlouho
bude hlavním tématem, které v dnešních dnech řeší odborná
i laická veřejnost. Jak již název napovídá, jedná se o velmi odolné
infekční onemocnění pocházející z Afriky. Do Evropy se dostalo
přes Ázerbájdžán, Gruzii a Ruskou federaci. Od roku 2014 je jeho
výskyt pozorován v pobaltských republikách a na severu Polska.
Další ohniska nákazy jsou na Ukrajině nebo na jihu Maďarska.
Česká republika se tak přiřadila jako další stát, který s tímto
onemocněním bojuje. Zatím se nikomu nepodařilo zvítězit
a nákaza postupuje dál z východu na západ. Je zajímavé, že
za přenosem nákazy do České republiky je z největší
pravděpodobností člověk, ale přesnou cestu již nikdo nezjistí.
Mohl to být například kamion, který srazil nemocné zvíře. Na jeho
karoserii a podvozků zůstaly infikované zbytky, které se uvolnily
až po tisících kilometrech.
Hlavním úkolem všech zainteresovaných je zamezit
šíření nákazy. Jak dalece je to reálné a proveditelné ukáže čas.

Současná opatření jsou taková, která relativně moc nestojí a jsou
po právní stránce proveditelná. Povolit do dnešního dne zakázané
způsoby lovu je opravdu levná záležitost. Právníci sice zkoumají,
zda se neporušil některý „xy“ zákon, ale to je vše. Území
s prokázaným výskytem nákazy AMP má rozlohu 400 ha. Jedno
z nejúčinnějších opatření se jevilo toto území oplotit a zamezit
migraci prasat. A zde se již narazilo. Bylo by to drahé a z hlediska
práva, soukromého vlastnictví pozemků atp., neproveditelné.
Za posledních 65 let se zvedl početní stav černé zvěře
více jak tisíci násobně. To, že jedním z hlavních příčin této
populační exploze jsou nepřehledné lány mono kultur je fakt,
který ale nikdo není schopen změnit. Takže ze všech „odborných“
úvah vychází zatím jediné řešení. Myslivci musí zvýšit iniciativu,
vzít si „neplacené volno, přestěhovat se do honitby“ a lovit a lovit
a lovit.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče

TJ Vidče - fotbal

Inzerce

Opět po krátké necelé dvouměsíční přestávce byla začátkem srpna
zahájena nová fotbalová sezóna 2017/2018. Před sezónou nedošlo k žádným
výrazným administrativním změnám a tak stále platí, že při nerozhodném výsledku
se budou kopat penalty, které rozhodnou o bodu navíc pro vítěze rozstřelu.
V novém fotbalovém ročníku budou naší obec reprezentovat muži a čtyři
mládežnická družstva. I nadále u mládežnických kategorií budeme pokračovat
ve spolupráci s oddíly Val.Bystřice a Střítež n.B., která v loňském roce fungovala
bezvadně.
Muži nastoupí ke svým zápasům ve velmi kvalitní 1.A třídě Zlínského
kraje ve skupině „A“. Bez posil, se stejným dvacetičlenným kádrem jako na jaře a se
sázkou na vlastní odchovance. Hlavním trenérem je i nadále Urban Petr, asistentem
Basel Vladislav a vedoucím mužstva Brzokoupil Jiří.
U mládeže „máme“ cca 60 hráčů ve čtyřech kategoriích:
● Dorost - hrají v tzv. sdruženém startu s Val.Bystřicí. Bude působit ve Vidči,
ročník narození hráčů 1999 - 2002, hlavní trenér Basel Vladislav, asistent Jurča
Božetěch.
● Starší žáci – hrají opět v tzv. sdruženém startu s Val.Bystřicí. Budou působit
ve Val. Bystřici, ročník narození hráčů 2003 - 2006, hlavní trenér Němec
Zdeněk, asistenti Vičan Josef a z Val.Bystřice Mroček Miroslav a Kremel Milan.
● Starší přípravka Vidče, ročník narození hráčů 2007 - 2008, hlavní trenér Ondřej
Lumír, asistenti Fabián Lukáš a Nerád Vladimír.
● Mladší přípravka Vidče, ročník narození hráčů 2009 a výše, hlavní trenér
Mičkal Radek, asistenti Pavelka Petr, Mičkal Karel a Němec Stanislav.

Dorost a Starší žáci jsou sdružená družstva
s Val. Bystřicí. Dorost bude působit ve Vidči,
Starší žáci ve Val. Bystřici – tréninky ve Vidči.

TURNAJE MLADŠÍ PŘÍPRAVKY: Ne 24. 9. v 10 hod. ve Vidči, Čt 28. 9. ve 13 hod. v Rožnově, Ne 1. 10. v 9 hod. na Dol. Bečvě,
Ne 8. 10. v 10 hod. ve Val. Meziříčí, So 14. 10. hod. ve Vidči, Ne 22. 10. ve 13 hod. v Rožnově

Vážíme si Vás fanoušků, kteří doprovázejí naše týmy na venkovní zápasy a v hojném počtu navštěvují domácí utkání
na „SAHAŘE“. Také na podzim jste srdečně zváni. Těšíme se, že přijdete povzbudit naše týmy !!!
Vladislav Basel a 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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