Informace obecního úřadu
Tělocvična dostala nový kabát
V polovině října byla dokončena rekonstrukce
budovy tělocvičny, na níž se pracovalo od druhé poloviny
července. Díky tomuto zásahu dostala tělocvična novou,
moderní tvář. Rovněž docílíme snížení energetické
náročnosti objektu tělocvičny. Předmětem prací se stalo
zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří,
zateplení střešní konstrukce a realizace slunolamu. Projekt
s názvem Snížení energetické náročnosti objektu
tělocvičny Vidče nesl náklady 5 854 915 Kč. Tento projekt
byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Vítání občánků

Inzerce

Ve vestibulu kulturního domu ve Vidči jsme
v pátek 13. října 2017 přivítali naše nové občánky Julinku
Kočíbovou, Matyáše Sušila, Amálku Kovářovou, Lily
Ryboň, Ondřeje Jůvu, Matyáše Kováře a Ellu Kubáňovou.
Při obřadu, za účasti místostarostky obce, matrikářky a paní
Blanky Drdové se rodiče zapsali do pamětní knihy obce
a obdrželi kytičku. Jako upomínku na tento slavnostní den
dostali pro své miminko dárek.
Zahrála a zazpívala nám naše milá Valašenka
pod vedením paní Mgr. Pavly Smilkové a hudebního
doprovodu paní Michaely Bařinové.
Po ukončení programu byli všichni zúčastnění
pozváni na posezení a malé občerstvení.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání
a přejeme jim i dětem hodně zdraví, pohody a radosti.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 45 ze schůze
Rady obce Vidče
konané dne 18. 10. 2017

Pozvánka

361/2017 Rada obce Vidče projednala
a schvaluje program schůze.
362/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 44 ze schůze rady
dne 18. 9. 2017. Všechny úkoly byly splněny.
363/2017 Rada obce Vidče nedoporučuje
zastupitelstvu obce schválit finanční příspěvek
na rekonstrukci nemocnice ve Valašském
Meziříčí.
364/2017 Rada obce Vidče projednala
a schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu
č. IP-12-8021013 Vidče p.č. 360/3, R., NKK
mezi obcí Vidče a ČEZ Distribuce a zároveň
pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.
365/2017 Rada obce Vidče projednala
a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IP-12-8021046 Vidče p.č. 2826/1, M.,
NKK mezi obcí Vidče a ČEZ Distribuce a zároveň pověřuje
starostu obce Smlouvu podepsat.
366/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o zřízení
věcného
břemene
č. IP-128019355
Vidče,
p.č. 1068/10, C., NNK k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), v platném znění (dále jen energetický zákon)
a § 1257 a násl. zákona č. 89/1257 a násl. zákona 89/2012 Sb.
občanský zákoník. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu
podepsat.
367/2017 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar pro ZŠ
z nadace Synot, Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475 ve výši
10 tis. a účelový dar pro ZŠ od pana Ing. Karla Trlici, Janová 242
ve výši 3 tis. Kč.
368/2017 Rada obce Vidče schvaluje žádost o změnu odpisového

plánu hmotného majetku ZŠ na rok 2017.
369/2017 Rada obce Vidče obce schvaluje nákup 5 ks nových
informačních vitrín L60-21 B dle nabídky firmy FORPLAST
SYSTEMS s.r.o., Lorencova 3791, Zlín.
370/2017 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy Jiří Fabián
a synové s.r.o. na výměnu starého plynového kotle v bytě školníka
v objektu ZŠ.
371/2017 Rada obce Vidče bere na vědomí nabídku firmy Fun
Print na realizaci Zpravodaje obce a pověřuje starostu obce v této
věci dále jednat.
372/2017 Rada obce Vidče schvaluje opravu částí komunikací
v majetku
obce.
Zároveň
schvaluje
nabídku
firmy
MOBIKO spol. s r.o., Agrocentrum Kouty 034, Valašské Meziříčí,
která předložila nejnižší cenovou nabídku. Rada obce Vidče
zároveň schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Vidče a firmou
Mobiko spol. s r.o. a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 46/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 23. 10. 2017
373/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
374/2017 Rada obce Vidče schválila uzavření Pachtovní
smlouvy 818/2017 mezi obcí Vidče a Valašským ZOD družstvem
se sídlem č.p. 622, 756 51 Zašová na pronájem obecních pozemků
za účelem zemědělské výroby. Záměr na pacht byl zveřejněn
na úřední desce obce od 4. 10. 2017 do 20. 10. 2017. Rada obce
pověřuje starostu obce Pachtovní smlouvu podepsat.
375/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje objednávku

firmy regiozona s.r.o., Sokolská 3938, 760 01 Zlín na realizaci
poradenské služby v souvislosti se zpracováním žádosti o dotaci
a navazujících aktivitách k projektu „Plocha herní, děti zabaví“ dle
podmínek Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2018.
376/2017 Rada obce Vidče schvaluje žádost Mysliveckého
spolku ve Vidči na pronájem sálu za sníženou cenu.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 23/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 26. 10. 2017
259/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
23. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Bc. Miroslav Chumchal, pan Oldřich Bury a ověřovatelé zápisu:
Ing. Vladimír Nerád a pan Petr Jurča, zapisovatelkou byla určena
Ing. Svatava Minarčíková.
260/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 21/2017 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
29. 8. 2017 a plnění usnesení č. 22/2017 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 21. 9. 2017.
261/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 21. – 23. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
262/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu

o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2017 do 31. 9. 2017 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných
celků a DSO, sestavený k 31. 9. 2017 bez připomínek.
263/2017 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. 5 rozpočtu obce za rok
2017 dle přílohy č. 1.
264/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 46, odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařazení požadavku
o změnu Územního plánu č. 9 ze dne 21. 9. 2017 do projednání
změny č. 1 Územního plánu obce Vidče dle Vyhodnocení žádosti
o změnu Územního plánu Vidče – příloha č. 2 tohoto usnesení.
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265/2017 Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny č. 1
územního plánu Vidče podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, v návaznosti na § 46, odst. 3 tohoto zákona
a na usnesení č. 22/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče
konaného dne 21. 9. 2017 a na usnesení č. 23/2017 ze zasedání
zastupitelstva obce Vidče konaného dne 26. 10. 2017.
266/2017 ZO Vidče neschvaluje žádost Města Valašského
meziříčí o poskytnutí finančního daru na rekonstrukci nemocnice.
267/2017 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje žádost o odkup
pozemku v majetku obce p.č. 1052/5 (orná půda) o výměře 162 m2
a pozemku p.č. 1052/6 (orná půda) o výměře 15 m2.
268/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje žádost o směnu
částí pozemku v majetku obce p.č. 2823/1 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře 107 m2 a pověřuje starostu obce záměr
směny částí pozemku zveřejnit na úřední desce.
269/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje žádost o odkup
části pozemku v majetku obce p.č. 712/1 (ostatní plocha, neplodná

půda) o výměře 453 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje
části pozemku zveřejnit na úřední desce.
270/2017 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti
o dotaci z 69. výzvy Operačního programu Životní prostředí
vyhlášené SFŽP na realizaci projektu „Zavedení nádobového
svozu tříděných odpadů v obci Vidče“.
271/2017 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti
o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu
„Plocha herní, děti zabaví“.
272/2017 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo a bere
na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregion
Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, IČO 70238642 za rok 2016 a zprávu
č. 354/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR
za rok 2016, která tvoří přílohu závěrečného účtu.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Volby ve Vidči
Pořadí

Strana - název

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15

ANO 2011
Svoboda a přímá demokracie –Tomio Okamura
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
Křesťanská demokratická unie-Česká strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
TOP 09
Strana svobodných občanů
ROZUMNÍ – stop migraci, diktát.EU
Strana zelených
REALISTÉ
SPORTOVCI
Blok proti islamizaci – Obrana domova
Řád národa – Vlastenecká unie
Občanská demokratická aliance
Dobrá volba 2016
SPR-Republikánská strana Čsl. M. Sládka
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Radostné Česko
Referendum o Evropské unii
Dělnická strana sociální spravedl.

16-19

20-24

Platné hlasy
celkem
224
124
101
95
89
73
54
52
18
10
9
7
6
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0

Platné hlasy
v%
25,54
14,13
11,51
10,83
10,14
8,32
6,15
5,92
2,05
1,14
1,02
0,79
0,68
0,34
0,34
0,11
0,11
0,11
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00

V pátek 20. a v sobotu
21. října proběhly celostátní
volby
do
Poslanecké
sněmovny. Ve Vidči mohli
občané využít jednu volební
místnost
v prostorách
Kulturního domu. O volby
byl zájem, zúčastnilo se
63,87% oprávněných voličů
s 877 platnými hlasy.
Zlínský
kraj
je
v Poslanecké
sněmovně
zastoupen dvanácti poslanci.
Jejich výběr je odvozen
od celostátního
výsledku
jednotlivých stran v kraji.
Z našeho regionu byl
zvolen za ANO 2011 pan
Ing. Pavel Pustějovský –
manažer, člen představenstva
DEZA a.s. a za SPD pan
MUDr. Jaroslav Dvořák –
neurolog
z Valašského
Meziříčí.

Myslivost
Minule jsme se dověděli, kdo to byli „černí myslivci“,
kde a jak působili, a že nakonec byli v roce 1892 arcibiskupem
Kohnem rozpuštěni.
Družina „černých myslivců“ byla znovu obnovena
po 1. světové válce, ale nejsou po ní žádné prokazatelné písemné
památky. Snad záznamy počínající kronikou z roku 1928, na níž
je vypsáno desatero „černých myslivců“, při cca 40 členech
z oblastí Pobeskydí. Své aktivity uskutečňovali v arcibiskupských
revírech arcibiskupa Leopolda Prečana. Často pobývali
na zámečku na Ostravici, lovili též na Čeladné, a to až
do 2. světové války, kdy byl po okupaci řád zrušen.
Řád byl opět obnoven až v roce 2005, skupinou
myslivců pod vedením plk. Přemysla Filipa, jako „Světský
rytířský řád černých myslivců Pobeskydských“. Pan plk. Přemysl
Filip působil až do roku 2015 jako suverén řádu - velmistr.
Za jeho působnosti bylo sídlo přeneseno do Rožnova
pod Radhoštěm, kde byla „černými myslivci“ vybudována v atriu
místního kostela kaplička. U této kapličky se koná každou
1. neděli v říjnu Svatohubertská pouť.
Po úmrtí plk. Přemysla Filipa v roce 2015, je

suverénem rytířského řádu Ing. Jaroslav Jurek. Z řad videčských
myslivců je zakládajícím členem pan Ing. Stanislav Chovanec
a kancléřem řádu je pan Pavel Trnečka.
Členové řádu se pravidelně účastní mysliveckých
a církevních akcí, pořádaných arcidiecézi v Olomouci,
Svatohubertských poutí na Svatém Hostýně, Ostravici, Dubu
na Moravě, Praze, na Kuksu, ale i na Slovensku, a to společně se
členy Řádu svatého Huberta.
Členové jednají v duchu přísahy při pasování - za vlast
i národ, za Českou republiku a za pravodatné myslivce. - LOVU
ZDAR!
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Pavel Trnečka
Myslivecký spolek
Vidče

Ilustrativní foto

Setkání seniorů 2017
Letošní setkání se konalo 18.října za krásného, téměř
letního, počasí. Na středeční odpoledne připravila kulturní komise
spolu s OÚ pro seniory nejen setkání, ale i program a občerstvení.
Po zahájení se představily divákům děti z mateřské
školy, které doplnili i letošní prvňáci a předvedli divákům cestu
kolem světa coby protřelí námořníci. A protože se jednalo
o námořníky zkušené, nic je nevyvedlo z míry – ani piráti, ani
krásné a ohnivé ženy, ba ani nepředvídané okolnosti. Děti
předvedly program s nebývalým gustem, což bylo diváky náležitě
oceňováno potleskem během celého vystoupení. Z úplně jiného
soudku byla druhá část programu. Do světa umění zavedly
videčské seniory děti ze ZUŠ Valašské Meziříčí, pobočky Vidče.
Pod vedením paní učitelky Trusinové předvedly velmi pěkné
hudební vystoupení. Obě části programu se seniorům velmi líbily.
Pak se dověděli přítomní o tom, co se tu v dědině děje
a kdo co dělá pro lepší a spokojenější život občanů v naší obci.

A mnozí se divili až moc. Do dědiny už mnozí ani nechodí, když
tu není doktor, a tak měli na popovídání se známými a novinky
ideální příležitost.
Tu jim vylepšilo i připravené občerstvení. Nejen dobrý
guláš, který tentokrát navařil Martin Dobeš, ale i dobré pití
a výborné vdolky z Valašské Bystřice. Pak došla ještě paní
Balejíková se svým hudebním nástrojem a sál se rozezpíval.
Dobrá zábava pokračovala téměř do dvacáté hodiny, kdy se
společnost začala postupně rozcházet, protože lidé měli
domluvený odvoz a nechtěli své rodinné příslušníky nechat čekat.
Po dvacáté hodině letošní setkání seniorů skončilo.
Za strávení příjemného odpoledne je třeba poděkovat
obecnímu úřadu v čele se starostou a všem obětavým členům
kulturní komise, kteří se skutečně snažili o dobrou pohodu všech
zúčastněných a to se jim také podařilo.
Marcela Švajdová

Základní škola
Ráda bych vás informovala o pestrých aktivitách, které
se uskutečnily během měsíce října ve videčské škole:
6. října navštívili žáci 9. ročníku v rámci tzv.
Technického jarmarku rožnovské firmy Brose a On-Semi. Naši
téměř absolventi měli možnost nahlédnout pod pokličku běžného
provozu, zástupci těchto společností se snažili motivovat žáky
pro práci právě v jedné z nich.
11. říjen byl úspěšný pro tým žáků 6., 7. a 8. ročníku,
kteří reprezentovali naši školu v kopané a v Rožnově p. R.
vybojovali krásné 1. místo. Gratulujeme!
12. října se žáci 8. ročníku zúčastnili v rožnovském kině
zeměpisné přednášky „Brazílie – žhavé srdce Jižní Ameriky“.
13. října děti ze souboru Valašenka vítaly do života
malé videčské občánky.
17. října zavítali do videčské knihovny žáci 2. ročníku,
kde pro ně byla připravena poučná beseda o zásadách správného
chování prostřednictvím knihy „O Neotesánkovi“ a páťákům
poskytla paní knihovnice „Průvodce bahnitým prameništěm“.

20. října se v rožnovském kině konalo promítání filmu
„Síla lidskosti“. Tento dokument je věnovaný siru Nicolasi
Wintonovi, který zachránil 669 dětí převážně židovského původu
před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech. Projekce
a následné besedy s panem Zdeňkem Tulisem, který N. Wintona
osobně znal, se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.
25. října si žáci 2. třídy v pracovních činnostech
naaranžovali do sklenice z nasbíraných podzimních přírodnin
„svůj podzim“. Děti už se těší, až obsah sklenice změní na zimní,
protože tímto odstartovaly práci na celoročním projektu „Střídání
ročních období“.
26. a 27. října se všichni školou povinní dočkali
krátkého, ale vytouženého odpočinku v podobě podzimních
prázdnin.
30. října oslavili čtvrťáci pod vedením paní učitelky
Smílkové Halloween.
A. Cábová
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Staršáci se od začátku školního roku činí
Září
Oddělení sluníček zahájilo školní rok velmi aktivně.
Vzhledem k tomu, že letos budeme opět obhajovat náš titul
Ekoškola, připravujeme se na audit.
Ekotým, což jsou dobrovolní rodiče a děti, kteří jsou
s námi nejaktivněji zapojeni do programu ekoškola, se sešli již
2. týden v září a pustili se do práce. Letos své cíle směřujeme
na zlepšení prostředí a vody. A než chcete zachraňovat svět,
musíte si nejprve zamést před svým prahem. Proto se letos vrháme
na údržbu naší krásné ekozahrady. Proto už v září proběhla první
schůzka ekotýmu na níž jsme se vrhli do práce. Trhali ostružiny,
a vařili marmeládu, odplevelovali zahradu a upravovali vrbový
tunel a jiné činnnosti, dokud nám to počasí jestě dovolilo...

Říjen
Na říjnové schůzce Ekotýmu 12. 10. 2017 jsme
malovali ilustrace do pohádkové knihy o vodě. Věříme, že
prodejem této knihy o zakleté vodě, která zrcadlí problém dnešní
společnosti o znečištění vody, se nám díky ilustracím našich dětí
podaří získat finance na zakoupení čističky vody pro naši
mateřskou školu. V dnešní vodě se vyskytují pesticidy,
psychotropní látky a dokonce i antikoncepce, což způsobuje další
problém dnešní populace a to neplodnost mužů.
My chceme vyzkoušet aplikovat čističku do naší
mateřské školy a nejprve vyzkoušet rozdil kvality vody třeba
na pokusech s rostlinami. Fotky z našich schůzek jsou vystavené
před MŠ, přjďte se podívat, jací jsme pilní mravenečci.
18. října se pořádalo setkání Videčských seniorů a naši
šikovní staršáci připravili babičkám a dědečkům vystoupení
o námořnících. Byli moc šikovní a měli velký úspěch.

20. října se uskutečnil v naší mateřské škole den
otevřených dveří pro učitelky z našeho regionu, aby měly
možnost načerpat další inspirace. Školka se pyšnila podzimní
výzdobou a úchvatnými podzimníčky, které vytvořili rodiče spolu
s dětmi. Seniorka A.V. z Vidče přispěla finančním příspěvkem
a za to jí děkujeme.
25. 10. jsme v naší MŠ uspávali broučky, kteří se
po světýlkovém tradičním Videčském průvodu rozhodli zažít
dobrodružství, zahrát si na broučky a přespat ve školce přes noc
bez maminky. Nejprve celý kolektiv MŠ přivítal průvod světelnou
diskotékou a dále si průvod mohl prohlédnout terasu MŠ
vyzdobenou rozsvícenými podzimníčky a bubáčky.

Listopad
S dětmi si hrajeme s přírodninami,užíváme posledních
slunečných dní, sbíráme kaštany, lístečky, šišky a taky jsme
houbařili. Padá listí zlaté žluté, je ho plná zahrada… A náš
Ekotým se sejde 15. 11. 2017 a naši zahradu pěkně pohrabeme
a zazimujeme. Pak už budeme čekat jen na sněhové vločky.

-5-

Zapsala Pavlína Parks

Kopaná TJ Vidče
Celoročně přibíráme kluky ale
i holky do svých stávajících týmů fotbalu.
FAČR pro registrované hráče opět rozdává
fotbalové balíčky, v letošní sezóně pro ročníky
2010. Pokud máte doma dítě nejen v této
věkové
kategorii
a
rozhodujete
se
na jaký sport či zájmový kroužek dát svého
potomka, můžete se přijít na naše fotbalové tréninky přes zimní
období do nově opravené tělocvičny ve Vidči podívat. Budete Vy
i Vaše děti vítáni.

PROČ FOTBAL?
jedna z nejlevnějších volnočasových aktivit
nejrozšířenější sport na světě
děti se učí pravidelnosti, zodpovědnosti a smyslu pro fair-play
pohyb je v dnešní době počítačů a telefonů velmi důležitý
pro vývoj dítěte
● možnost najít si kamarády, utužuje kolektiv
● zdraví prospěšný sport, udržuje fyzickou kondici
●
●
●
●

Vladislav Basel
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