Informace obecního úřadu
Uzavření obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad ve Vidči bude
od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 uzavřen. Občané, kteří si chtějí vyřídit voličský
průkaz pro volbu prezidenta republiky, mohou tak učinit ve dnech 28. a 29. 12.
v době od 8.00 – 11.00 hod. po předchozí domluvě s paní místostarostkou Milenou
Dudovou, tel. číslo 602 716 368.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2017 odpočítává své poslední dny, uplynul jako voda zurčícího potoka.
Každý z nás si zřejmě udělá trochu času, aby se za ním ohlédl, připomněl si, co bylo
dobré, prospěšné, příjemné a na co by naopak nejraději zapomněl. Také já bych se rád
ohlédl za tím, co pro naši vesnici právě končící rok přinesl.
První větší stavební akci letošního roku si vyžádala matička příroda a to
konkrétně nepříliš přívětivé geologické podloží v některých částech naší vesnice.
Proto se v letních měsících pohybovali na „dolním konci“ dělníci a technika
za účelem zabezpečení sesuvu půdy u domu č.p. 13. Nejrušněji však bylo v centru
vesnice,
kde
o prázdninách probíhala oprava tělocvičny, jenž dostala díky
novému kabátu a slunolamu moderní vzezření. Souběžně
s pracemi na tělocvičně probíhala i realizace projektu
Revitalizace zeleně v centru obce, která se týká prostranství
před budovou obecního úřadu, základní školy, tělocvičny,
dětského hřiště a hřbitova. V současnosti jsou vybudované
zpevněné plochy, založené nové záhony, zasazené stromy
a keře. Na jaře bude tento projekt dokončen rekultivací
trávníků a osazením mobiliáře v podobě laviček a nových
informačních tabulí. Revitalizace zeleně nebyla jedinou
záležitostí týkající se místního hřbitova, jeho vzhled by měla vylepšit i nově zrekonstruovaná márnice. Knihovna, která prošla
rekonstrukcí v roce minulém a letos mimochodem obdržela ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje, byla dovybavena IT
technikou tak, aby poskytovala dostatečný komfort jak běžným návštěvníkům, tak přednášejícím například při besedách. Všechny
tyto projekty byly realizovány za příspěvku dotačních peněz z fondů EU či státního rozpočtu.
Mezi projekty hrazené zcela z obecního rozpočtu bych jmenoval Stabilizaci sesuvu půdy u domu č.p. 166 (zde minoritní
část nákladů pokrylo pojištění) formou uchycení paty svahu a zpevnění samotného svahu kamenným záhozem. Rovněž jsme uvolnili
část peněz na opravu místních komunikací a to konkrétně šesti úseků po celém území obce. Požadavky na opravu komunikací
dostáváme na obecní úřad nezřídka, vzhledem k nákladnosti oprav nemůže být vyhověno neodkladně všem, nicméně díky opravám
v minulosti, při stavbě kanalizace a každoročním investicím v tomto směru se snad v horizontu několika nejbližších let dostaneme
k uspokojivému stavu drtivé většiny komunikací v majetku obce. Posledním projektem, s nímž právě finišujeme, je instalace
kamerového systému, tedy umístění kamer při vstupech do obce a v jejím centru. Od tohoto projektu si slibujeme kromě samotné
prevence kriminality i významnou pomoc při pátrání po případných pachatelích trestné činnosti na území naší obce.
A co mi dělá ve Vidči největší radost? Jednoznačně kulturní život, o který se kromě kulturní komise starají i spolky
působící v naší vesnici. Nechci na tomto místě nikoho jmenovat, protože bych nerad zapomněl na někoho z těch, jenž si zaslouží naši
úctu a poděkování za to, že jsou ochotni obětovat nezanedbatelnou část svého volného času proto, abychom se mohli společně sejít,
pobavit se a zažít příjemné chvíle. Schválně, zkuste si spočítat, kolik akcí můžeme v průběhu roku ve Vidči navštívit. Určitě dojdete
k číslu, které byste na první dobrou netipovali.
Závěrem bych Vám, vážení přátelé, rád popřál klidný zbytek adventu, pokojné Vánoce a do nového roku Vám
přeju spokojenost v životě soukromém, úspěchy v životě pracovním, dobrou mysl a spoustu vzájemného porozumění.
Za zastupitelstvo obce Mgr. Pavel Drda

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 1. prosince jsme se sešli před místním
kostelem na již tradičním slavnostním rozsvícení
vánočního stromu. Akce začala v 16.30 h a účinkujícími
byli videčský folklórní soubor Valašenka a nováček
programu v podobě dětského pěveckého souboru Cvrčci
ze Starého Jičína. Svou návštěvou a projevem nám
udělal radost pan farář Pavel Hödl. I přes mrazivé počasí
a termínovou kolizi s totožnou akcí v sousedním
Rožnově pod Radhoštěm jste se rozsvícení stromu
zúčastnili v rekordním počtu. Malým poděkováním Vám
snad bylo kromě milého programu i svařák a punč
od našich hasičů a vhod jistě přišla i nějaká ta dobrota
z udírny pana Dobeše.
Fotogalerie z akce je k vidění na webu obce
a obecním facebookovém profilu. Autorem fotografií je
Mgr. František Jaskula.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Upozornění
Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu v době Vánočních svátku bude probíhat beze změn,
tedy v pátek 22. 12. 2017 a o týden později 29. 12. 2017.

Další informace
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují, že cena vodného pro kalendářní rok 2018 činní 45,66 Kč/m3 včetně DPH.
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou cenu stočného pro rok 2018 nemění a ceny tedy budou 24,80 Kč/m3 včetně
DPH, cena paušálu činí 71,50 Kč/osoba/měsíc včetně DPH.

Informace o placení místních poplatků
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Sazba poplatku:

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

400,- Kč osoba/rok nebo
200,- Kč osoba/rok – platí pro občany žijící na území, kde obec nezajišťuje pravidelný svoz dle přílohy č.1
Obecně závazná vyhláška Obce Vidče o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2018
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100; variabilní symbol: 1340+číslo popisné, tj. bydlíte-li v domě s číslem
popisným 25, bude mít variabilní symbol následující tvar 134025.

Poplatek ze psů
Sazba poplatku:
Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

200,- Kč za prvního psa
250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2018
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100; variabilní symbol: 1341+číslo popisné, tj. bydlíte-li v domě s číslem
popisným 25, bude mít variabilní symbol následující tvar 134125.
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Usnesení č. 47/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 11. 2017
377/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
378/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 45 ze schůze rady dne 18. 10. 2017 a usnesení č. 46
ze schůze rady dne 23. 10. 2017. Všechny úkoly byly splněny.
379/2017 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy Fun Print
na nový formát Videčského zpravodaje.
380/2017 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zák. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními
stranami Obcí Vidče a ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., sídlo:
třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno.
381/2017 Rada obce Vidče schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče
pro r. 2017 pro pana O.H. na úhradu části léčebných výloh
na pohybovou terapii TheraSuit. Rada obce pověřuje starostu
obce Veřejnoprávní smlouvu podepsat.
382/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje změnu
rozpočtu č. 6/2017.
383/2017 Rada obce Vidče neschvaluje poskytnutí daru
na výměnu BabyBoxu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.
384/2017 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr ředitele
Základní školy ve Vidči v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády
ze dne 26. 9. 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a správě ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 11. 2017.
385/2017 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr ředitelky
Mateřské školy ve Vidči v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády
ze dne 26. 9. 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 11. 2017.
386/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila mimořádnou
odměnu ředitelce MŠ ve Vidči vyhodnocenou dle Zásad
pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací – škol
a školských zařízení zřizovaných obcí Vidče.
387/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila plán zimní
údržby obce na období 2017-2018.
388/2017 Rada obce Vidče projednala návrh rozpočtu obce
Vidče na rok 2018 a doporučuje zastupitelům rozpočet obce
schválit na příštím zasedání ZO Vidče dne 14. 12. 2017.
389/2017 Rada obce Vidče schvaluje převod z rezervního
do investičního fondu ZŠ na pořízení elektrického varného kotle
Alba-E-B-85/900 do školní kuchyně.
390/2017 Rada obce Vidče schvaluje darovací smlouvu
uzavřenou dle § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. v platném
znění mezi Obcí Vidče a firmou Cobbler s.r.o. Luhy 633, Zašová
na finanční dar, který je určen na nákup věcných odměn v rámci
akce Den pro dětskou knihu v místní knihovně Vidče.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Svoz odpadu v I. pololetí roku 2018
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE
( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK;
Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Do popelnice na směsný odpad
patří: smetí, popel, starý textil,
použité hygienické potřeby, staré
pryže, mastné papíry, drátěné sklo,
rohože, kousky koberce, obaly
od džusu.
Do popelnice nepatří!!! Kovový odpad, části motorů či
elektromotorů, autobaterie, pneumatiky z kol - motocyklů,
kamení, cihly, suť nebo odpad nebezpečný.
Popelnice je nutno ve svozový den řádně přichystat
k odvozu tak, aby stály nejdále 2m od okraje vozovky
a nebyly zastrčeny u plotů nebo rodinných domů.
V zimním období zajistit maximální zpřístupnění
k popelnicím.

Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00 hodin. Uvedené typy pytlů
budou ve svozový den přichystány na místech, ze kterých jsou
běžně vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány nebo jiným
způsobem zajištěny tak, aby při manipulaci (nakládání) nedošlo
k vypadnutí obsahu pytle.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
SVOZ: 10. 1., 7. 2., 7. 3., 11. 4., 16. 5., a 5. 6. 2018.
Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ:
PET láhve, plastové obaly, plastové obaly a sáčky
od průmyslového zboží, fólie, obaly a láhve z umělých hmot.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 23. 5. a 13. 6. 2018.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny,
nastříhané či sbalené kartony, papírové obaly, balící papír,
počítačový papír, spisy, katalogy, lepenka, pytle, papírové
ubrousky.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 23. 5. a 13. 6. 2018.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
skleněné láhve od nápojů.
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Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží
asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa získaného
z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11
let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších
surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství.
Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří
získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž
jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba
je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její
hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře
vidět zejména posledních 11 let, kdy se v České republice
vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN,
který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje
zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu
postaral o sběr a následnou recyklaci více než 17 milionů
spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by
vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly hned
dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se
v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem
20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače.
Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající
elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design,
základní technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme
si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum,
který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina
dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je
pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život
Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým
nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry
systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které
jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno
mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností
vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé
nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich
výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů
v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně
nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich
životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo
vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál - „na památku“.
Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit
je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých
zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal
rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005,
tedy právě před jedenácti roky, kdy se do české legislativy
promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly
házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy
pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost
vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který
vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž
skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém
pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče,
elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy
za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než
260 000 tun.

Valašské ZOD, družstvo Zašová – Nejlepší chovatel v republice
Dne 8. 11. 2017 proběhlo v Praze
v Národním domě na Vinohradech slavnostní
vyhlášení absolutních vítězů, vítězů ve speciálních
kategoriích a vítězů v jednotlivých krajích ČR
v prestižní soutěži Zemědělec roku.
Valašské ZOD, družstvo Zašová jako
jeden ze tří hlavních vítězů získalo titul Zemědělec
roku v kategorii nejlepší chovatel v republice.
Doposud Valašské ZOD, družstvo bylo úspěšné jako
vítěz Zlínského kraje a to v letech 2013, 2015
a 2016. V roce 2017 toto vítězství obhájilo.
Slavnostního vyhlášení se zúčastnili pan
Ing. Jan Jadrníček, předseda představenstva
a Ing. Josef Šustek, místopředseda představenstva.
Soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře
je pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR
Ing. Mariana Jurečky.
Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovuje
na základě vyhodnocení ekonomických výsledků
podniku, které se určují výpočtem indexu finančního
zdraví. Výsledky výpočtu vycházejí z ekonomických
ukazatelů hospodaření podniku a jsou v souladu s daňovou
evidencí i účetnictvím.
Děkujeme všem zaměstnancům, vlastníkům pozemků
a spolupracovníkům družstva, díky jejichž práci a podpoře
bylo dosaženo takto vysokého ohodnocení.

Ing. Jan Jadrníček
předseda představenstva
Podobnější informace o soutěži včetně fotogalerie
a videogalerie
naleznete
na webových
stránkách:
http://zemedelecroku.cz/
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Ohlédnutí za letošními podzimními zájezdy
Nepříjemné zářijové počasí nijak neodradilo vyznavače
podzimních poznávacích zájezdů. Nejdříve se Vidčané vydali
na tradiční čtyřdenní až na Kokořínsko. Pravda, první den vypadal
po stránce počasí téměř katastroficky, ale prohlídku krásného
historického města Mělníku to nijak nepokazilo. V podzemí
a v zámku nepršelo a soutok Labe s Vltavou jsme si stihli vyfotit
snad všichni dříve, než deště začalo přibývat. Kromě Mělníku
jsme měli první den v programu ještě procházku k tzv. Čertovým
hlavám o výšce až deset metrů v obci Želízy a dojezd k Máchovu
jezeru, kde jsme byli ubytovaní ve Starých Splavech.
Na druhý den byla plánovaná turistika. Někteří
se rozhodli, že zůstanou u Máchova jezera a obejdou celý rybník,
ale ostatní čekala krásná, ale dlouhá celodenní trasa Kokořínským
dolem. Obnášelo to projít trasu Houska, Ráj, Pokličky, Kokořín,
Harasov, Lhotka u Mělníka, Mšeno. Někteří ji sice částečně
projeli autobusem, ale chození bylo i tak dost. Nejvíce snad dal
všem zabrat výstup na Pokličky – ty stovky schodů už asi nikdy
nikdo z nás nahoru a dolů nevyšlape! Ještě že bylo na trase dost
možností dobrého jídla a pití. Až na konečnou Lhotku, kde jsme
sice navštívili zajímavé skalní obydlí, ale občerstvení žádné. Celý
den bylo pěkně, takže těch 20 a něco km některým ani nepřišlo
mnoho. K večeru sice spadlo pár kapek, ale to už nás autobus
odvážel do Starých Splavů, kde teprve na všechny padla únava
z prochozeného dne. Ovšem rychle jsme se otřepali a večer jsme
už povzbuzovali své zástupce družstev v soutěži vědomostních
i jiných schopností, při které jsme se všichni výborně pobavili.
V sobotu ráno nás čekala prohlídka hradu Kokořína.
Od parkoviště to nebylo daleko, ale hrad stojí na kopci, takže
se k němu muselo dojít. Průvodkyně nám povykládala kdeco,
protože viděla, že nás celý objekt velmi zaujal. Radost všem
udělali hoši barmani, kteří s pojízdným barem připravili
zasloužené občerstvení po tak namáhavém výkonu.
Dalším cílem byla Vrátenská rozhledna. Stará, ale
klasická zděná i dřevěná stavba, odkud jsme viděli nejen České
středohoří jako na dlani, ale až na Ještěd, do Krkonoš i středních
Čech.
Odtud jsme pokračovali znovu do městečka Mšeno,
které bylo výchozím i příchozím bodem na Cinibulkovu naučnou
stezku, jejíž délku 9 km se rozhodla absolvovat zhruba polovina
účastníků. Druhá skupina zvolila trasu ani ne poloviční. Téměř
všichni se domnívali, že to bude taková cesta kolem komína
pro matky s kočárkem na nedělní odpoledne, ale první stovky
metrů všechny přesvědčily o opaku. Krásné skalní útvary – Slon,
Faraon, Žabák, aj., se střídaly s příkrými výstupy do kopce a zase
z kopce, dokonce došlo i na řetězy a Mšeno téměř v nedohlednu.
Samozřejmě, že jsme to zase zvládli a nakonec jsme ze Mšena
odjeli tak, abychom ještě stihli podvečerní procházku kolem
Máchova jezera a spatřili další cíl našeho poznávacího zájezdu,
hrad Bezděz.
Návštěva Bezdězu nás tedy čekala v neděli. Málokdo
tušil, jak strastiplná bude tato 1,5 km dlouhá cesta. Není divu, že
hrad byl nedobytný. Prohlídka byla velmi zajímavá, průvodkyně
zkušená a příjemná a ještě příjemnější bylo nádherné počasí.
Za odměnu jsme se společně pod Bezdězem v Bezdězu vyfotili
a odjeli do Jičína, kde jsme si udělali zastávku na oběd.
V Jičíně probíhal právě poslední den Pohádkového
festivalu, takže náměstí bylo plné stánků se zajímavými věcmi,
které připomínaly nejen místní pohádkovou rodinu Rumcajse
s Mankou a Cipískem, ale i jiné pohádky. Z Jičína jsme už jeli
domů. A jen pro pořádek dodám, že sotva jsme vyjeli z Jičína
začalo pršet a pršelo celou cestu až do Vidče a ve Vidči také.
Byl to pohodový zájezd, kdy nakonec i to počasí
se na pár dní umravnilo. Spolehlivě nás vozil autobus firmy
Martinec z Valašského Meziříčí a všechnu tu naši společnou
čtyřdenní pouť nesl na bedrech především Jiřík Maceček, kterému
byli k ruce Laďa Urban a Jiřík Petružela. Jménem všech
účastníků zájezdu jim aspoň takto chci poděkovat, poněvadž vím,
kolik to dá práce.

Druhým zájezdem byl jednodenní poznávací zájezd
na střední Moravu. Byl říjnový, ale počasí bylo opět
nevyzpytatelné. Poznávání začalo ve městě Napajedla. Prošli jsme
si ráno střed města se zajímavými stavbami a pak jsme odjeli
do proslulého Hřebčína. Tento vyhlášený objekt pro chov
anglických plnokrevníků nám přiblížil velmi příjemný
a fundovaný průvodce, který nás poučil nejen o jeho založení,
fungování a chovu koní, ale ukázal nám i jeho nejcennější živé
exempláře.
Další zastávkou pro poznávání bylo město Kroměříž,
kde nás čekala prohlídka historického centra. Průvodkyně
povídala hodně a zajímavě, ale hodina rychle uplynula a nás čekal
v Podzámecké zahradě vláček.
A to bylo štěstí, poněvadž se rozpršelo. Dostali jsme
k dispozici vláčky s krytými vagony a každý se mohl ještě přikrýt
dekou, aby mu nebyla při jízdě zahradou zima. Průvodci
v jednotlivých vláčcích povídali a ukazovali všechny zajímavosti
zahrady a někdy vykouklo z mraků i sluníčko. Jízda vláčkem
se nám tak líbila, že jsme se nechali zavézt až k restauraci Slavia,
kde jsme měli zajištěný společný oběd.
Po dobrém obědě, který se kapku protáhl, jsme pak
spěchali na komentovanou prohlídku Květné zahrady. Bohužel
k ní však nedošlo. Jelikož jsme měli 15 minutové zpoždění
a nevrlá jizlivá průvodkyně u pokladny se vůbec nechovala jako
reprezentant cenné památky UNESCO, obešli jsme se raději bez
jejich služeb a zahradu si prohlédli sami.
Odpoledne pokročilo a na nás čekala ještě Chropyně,
kde jsme si obešli exteriér opraveného zámku, rozlehlého parku
se zámeckým rybníkem a střed městečka, a pokračovali jsme
do Rymic a Holešova. Cestou jsme viděli zajímavé stavby
skanzenu v Rymicích a nově restaurovanou tvrz. V Holešově jsme
si udělali téměř hodinovou procházku historickým centrem
od náměstí Dr. Edvarda Beneše až k zámku, ale na rozsáhlou
zámeckou zahradu nám už času nezbylo.
Celý zájezd byl takovým krátkým průřezem toho,
co můžeme vidět za humny a o čem moc nevíme. Doufám, že
všichni účastníci byli s poznávací sobotou spokojeni. Mnozí jistě
využijí přímého vlakového spojení z Rožnova a udělají si třeba
v létě sami podrobnější prohlídku Kroměříže či Holešova,
případně jiných zajímavých míst na trati. A je jich tam skutečně
dost.
Při pořádání zájezdů je složité zajišťování vstupů
a jiných záležitostí na sobotu, protože to není normální pracovní
den. Proto se od příštího roku budou jednodenní zájezdy pořádat
v pracovní den, a to ve středu. Termíny na jaro i podzim, včetně
programu, budou zveřejněny ve Videčském zpravodaji.
Marcela Švajdová
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Myslivost
Vážení příznivci myslivosti.
Chtěl bych tímto poděkovat všem věrným čtenářům našeho sloupku za přízeň, kterou jste nám věnovali po celý uplynulý
rok 2017. Věřím, že i v příštím roce bude řada příležitosti se setkat na akcích pořádaných našim Mysliveckým spolkem.
V roce 2018 Vám všem přejí pevné zdraví.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče

Listopad ve Videčské škole
Jak ten čas letí . . . ! Ve škole jsme překlenuli čtvrtletí
a směřujeme k Vánocům, během kterých si snad všichni
odpočineme, abychom nabrali síly k lednovému uzavírání známek
za první pololetí školního roku.
Přestože vám odtajním to, co se odehrálo ve videčské
škole během listopadu, doplním malou zmínkou přehled říjnových
akcí. 31. října si udělali prvňáčci s paní třídní učitelkou Hladkou
strašidelný den v rámci halloweenských oslav. Žáčci se mohli
předvést ve strašidelném kostýmu, vyráběli strašidla, kreslili dýně,
čarodějnice a jiné příšerky.
A teď už k listopadovému dění:
6. listopadu zhlédla 3. a 4. třída představení „Kocourek
Modroočko“ v Divadle loutek v Ostravě. Z pohádky i hudby
doprovázející toto představení byly děti přímo nadšené.
S tématem „Sci-fi a fantasy literatura“ seznámila
7. listopadu paní Vinklerová naše sedmáky ve videčské knihovně.
Téhož dne proběhlo v Zašové okresní kolo v malé kopané, kterého
se zúčastnili vybraní žáci 5., 6., 7. a 8. ročníku.
8. listopadu odehráli naši prvňáčci v zašovské
tělocvičně zápas v miniházené, na který je připravovali v hodinách
tělocviku trenéři házené ze Zubří. Pokročilejšími hráči jsou žáci
2. třídy, kteří házenou trénují právě od první třídy a kteří turnaj

v miniházené odehráli s vysokým nasazením 15. listopadu.
16. listopadu zavítali žáci 8. a 9. ročníku
do Beskydského divadla Nový Jičín. Pražské Divadlo různých
jmen – Divadlo Radka Brzobohatého jim představilo hru
„Revizor“ – klasickou grotesku (zpestřenou moderními prvky)
o klasických lidských vlastnostech jako jsou přetvářka,
úplatkářství, prospěchářství, ustrašenost, namyšlenost a hloupost.
Žáci se mohli přesvědčit, že hra má nadčasovou platnost a mohl
by se v ní poznat kdokoli z nás. Deváťáky navíc po divadle čekala
příprava zábavného podvečera a spaní ve škole s našimi prvňáčky.
20. listopadu proběhlo školní kolo olympiády v českém
jazyce, kterým prošlo 15 účastníků. S přehledem se na prvním
místě, stejně jako minulý školní rok, umístila Kateřina Fryšarová
(9. roč.), které budeme držet palce v lednovém okresním kole.
Tentýž den bojoval výběr dívek 6., 7. a 8. ročníku v Rožnově p. R.
v okrskovém kole ve vybíjené. Skončily na 5. místě.
A protože se blíží Vánoce a ti nejmenší z naší školy se
už nemůžou dočkat, využily paní učitelky Hladká a Slámová
možnosti exkurze zámku Lešná u Valašského Meziříčí, kde
prvňáčci a druháčci nasáli atmosféru Vánoc právě díky programu
s čertovskou, andělskou a vánoční tematikou.
A. Cábová
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Zprávičky z mateřské školičky
Vánoce klepou na dveře
Podzim v mateřské škole uběhl velmi rychle. Počasí se
zamračilo a děti se začaly věnovat aktivitám v tělocvičně,
například tenisu, angličtině a jiným koníčkům. Paní učitelky sice
každý den vyženou děti ven se provětrat, počasí nepočasí, ale
vycházky už jsou umazané a zablácené. Ani drak nám letos
nevyletěl na Zuberák neboť jsme stále čekali na ty správné větry
ale nedočkali se. Děti aspoň vyrobily dekorativní draky z papíru
a ve školce to bylo jako na drakiádě.
Se zamračeným počasím se ukázaly i bacily, a nudle
u nosu, ale my se báby chřipky nebojíme! Navařili jsme si
bylinkové čaje. Každoročně si s dětmi hrajeme na ochutnávku čajů
z bylinek z naší zahrady a hodnotíme, který čajík nám nejvíce
chutná a učíme se, který čajík má jaké účinky.
S příchodem prosince se u nás ve školce ukázal Svatý
Mikuláš. Nejprve během dopoledne přiletěl na zahradu houf čertů
a pořádně děti postrašili. Odpoledne v úterý v den svatého
Mikuláše měly dětičky z malého oddělení besídku, která se pěkně
vydařila. Tímto bych chtěla poděkovat dobrovolníkům panu
Mgr. Lumíru Ondřejovi, Adélce Ondřejové a pánům Kubovi
a Honzovi Štuskovým, kteří udělali dětem z MŠ Mikuláše s dárky
a se vším všudy jak má být.
Vánoční přípravy začínají vrcholit. Děti mají spoustu
práce, vytvářejí přáníčka, pečou perníčky a chodbami se line vůně
vánoc. Pro rodiče si děti připravily i vánoční besídku o čertících

a andělíčcích. Závěrem besídky nastává chvíle, kdy každý rodič
s dítětem si může přát své tajné vánoční přání a společně všichni
rodiče vytvoří vánoční spirálu z vánočních větviček. Timto již
nastala ve školce naprostá vánoční atmosféra. Se zpěvem
vánočních koled a přáním do nového roku Vánoce mohou začít.
A náš kolektiv MŠ končíme tento úspěšný rok 2017 a přejeme
všem Šťastný Nový Rok 2018.
Zapsala Pavlina Parks

Když se blíží Vánoce
Koncem listopadu už nastává adventní čas. Je doba, kdy
děti i dospělí cítí kouzlo blížících se VÁNOC.
Prosinec je měsíc nadělování. První velká nadílka byla
ta sněhová. Když za oknem padaly sněhové vločky, tak se dětem
krásně zpívaly písničky o PANÍ ZIMĚ, rolničkách
a sněhulácích. ,,PŘIBLÍŽIL SE ZIMNÍ ČAS, MIKULÁŠE BUDE
ZAS.“ S radostí a elánem jsme se připravovali na jeho návštěvu.
V šatnách nás vítají obrázky veselých čertíků a andílků
v sněhobílých.
V úterý 5.12. zavládla veselá atmosféra se špetkou toho
napětí, zda příjde i čert a jaký bude. Už dopoledne díky

spolupráci se základní školou, se naše zahrada hemžila anděly
a čerty s Mikulášem. Odpoledne děti měly pravou mikulášskou
nadílku. Překonaly obavy a strach a za podpory svých nejbližších
maminek, tatínků, babiček a dědečků zazpívaly a zatančily. Každý
dostal malý balíček, protože při pohledu na čerta se polepší i ten
největší rošťák. Nyní se již připravujeme na tu poslední nejlákavější nadílku pod stromečkem. Čekají nás sváteční
přípravy, při kterých čas příjemně utíká.
TAK, JEŽÍŠKU, UŽ SE NA TEBE MOC TĚŠÍME.
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Zapsala: p. uč. Jana Martínková

Odpoledne s dětskou knihou
V pátek 8. prosince 2017 bylo ve videčské knihovně
pěkně rušno. Knihovna doslova praskala ve švech. Sešli jsme se,
děti i dospělí, abychom společně prožili odpoledne s knížkou
u příležitosti Dne pro dětskou knihu. Ve Vidči jsme se takto sešli
už po čtvrté. A co čekalo na účastníky našeho setkání, do čeho se
mohli zapojit?
Tak třeba mohli navštívit naše malé knihkupectví
a zakoupit si se slevou některou z dětských knih coby dárek
pro někoho blízkého nebo jen tak sobě pro radost.
Jako první mohli také poblahopřát nejlepším lovcům,
kteří dopluli do svého domovského přístavu s nákladem ulovených
perel v literární soutěži Lovci perel. Byl to den nejen zúčtování,
ale i odměňování. Do soutěže, která započala už v letošním
březnu, se postupně zapojilo okolo třiceti lovců. Někteří z nich
nedopluli, ale většina vytrvala do konce. Někdo vylovil
z literárního moře třeba jenom jednu perlu, druhý zas naopak přes
čtyřicet perel. Dohromady jich lovci vylovili 225.
Jako nejlepší lovkyněmi byly vyhlášeny Martinka Hajná
z 6. třídy a Evička Mertová ze 3. třídy. Za nimi pak
následovaly Pavlínka Baslová a Veronika Vaníčková, obě
z 5. třídy. Na všechny čtyři lovkyně čekaly diplomy, řády Lovec
perel a samozřejmě odměna kromě jiného i v podobě dárkového
poukazu na nákup knih v knihkupectví Nohavica v Rožnově
pod Radhoštěm. Odměny se dočkali i ostatní lovci. Na ty čekal
vedle jiných drobností také dárkový poukaz na nákup perliček
a korálků v obchůdku Korálníček v Rožnově pod Radhoštěm.

a vyrobit si náramek nebo chobotničku z korálků. Barevné papíry,
výkresy, lepidla a fixy zas čekaly na tvorbu vánočních stromečků,
rybiček a dárkových krabiček.
A jaké by to bylo zábavné odpoledne bez pohádky. O tu
se postaralo divadélko ROLO, které přijelo za videčskými dětmi
z Rožnova pod Radhoštěm a přivezlo se sebou loutkové
představení klasické pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda.
Loutky přilákaly do hlediště nejen děti, ale i dospělé.
Pohádka skončila, cukroví bylo snědeno, minidílna se
pomalu vyprázdnila a návštěvníci odešli. Páteční setkání s dětskou
knihou ve videčské knihovně se stalo minulostí.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří mi
s přípravami i samotnou akcí pomáhali: paním učitelkám
z mateřské školky, paní Zdence Holišové, Pavle Hajné a Lidce
Ondřejové. Mé velké díky patří také těm, kteří nám přispěli
finančně na nákup odměn pro Lovce perel a zajištění pohoštění
návštěvníků - Obecnímu úřadu Vidče a firmě Cobbler Zašová.
Poděkovat se sluší i všem návštěvníkům, kteří si udělali
čas a v pátek do knihovny zavítali. Mohu jen doufat, že si stejně
jako já našeho setkání v knihovně užili, a že se těší už na to
setkání příští.
Informace o provozu knihovny v prosinci:
- poslední den, kdy si budete moci vypůjčit knihy v tomto roce
je středa 22. prosince 2017
- během vánočních prázdnin bude mít knihovna zavřeno
- v roce 2018 se sejdeme v knihovně ve středu 3. ledna

Všem čtenářům a příznivcům
Místní knihovny ve Vidči
přeji příjemné prožítí
vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2018.

Během odpoledne si také každý zájemce mohl
vyzkoušet svou zručnost v naší malé předvánoční tvůrčí dílně
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Božena Zajícová

Inzerce

Fotbal TJ Vidče
Podzim 2017 „A“ tým muži
Před startem nové sezóny 1.A třídy
skupiny „A“ Zlínského kraje 2017/2018 tím, že
z Krajského přeboru sestoupily Vigantice
a Kelč a z 1.B třídy postoupily ambiciózní
týmy Kateřinice a Nevšová, došlo k výraznému
zkvalitnění této soutěže. V krátké letní přestávce nedošlo
u družstva mužů k žádným změnám v kádru. Nikdo nový nepřišel
a ani nikdo neodešel. A tak jediným zásahem do hráčského týmu
během podzimu byl po pěti odehraných kolech přestup Milana
Drdy do týmu TJ Kyje Praha 14. Důležitým počinem bylo, že se
podařilo přemluvit k dalšímu pokračování hlavního trenéra Petra
Urbana, kterého na místě vedoucího družstva doplňují Jiří
Brzokoupil a Vladislav Basel.
Po podzimu v tabulce 9. místo a slušných 19 bodů. Mrzí
domácí ztráty s mužstvy u konce tabulky Vlachovicemi
a Val. Klobouky, naopak výborné zápasy z naší strany byly
k vidění doma s vedoucí Nevšovou, Slušovicemi a venku
ve Valašském Meziříčí.
Celkové podzimní hodnocení :
V
letní
přestávce
se
dostalo
Vidče
do nezáviděníhodné situace. Úspěšný trenér Petr Urban
oznámil z rodinných důvodů konec u týmu. Vedení klubu jeho
nástupce nenašlo, a tak si oddechlo, když kouč nenechal klub
ze Sahary ve štychu. Následně s týmem na podzim rozjel

dobrou sezonu. Chtěl se spolehnout na sehrané útočné duo
Vašut, Vala, ale prvně jmenovaný se do týmu nezačlenil. A tak
hodně toho navázal na sebe velezkušený Kramoliš. Vidče našlo
osu týmu a na jaře se posune do horní poloviny tabulky.
A trenér Urban představí i možná další mladíky, kteří vedou
s dorostem okresní přebor.
„Neměli jsme dobrý začátek. Chyběli nám střelci
Kramoliš s Vašutem, který pak neodehrál ani jeden zápas.
Nezvládli jsme zápas s Vlachovicemi, ale postupně forma
rostla. Měli jsme i výpadky díky odloženým utkáním, ale
konec podzimu jsme bodově zvládli. I tak vidím na naší hře
dost rezerv, na kterých budeme v zimě pracovat.
Tým se stabilizoval a díky procesu začleňování
dorostenců do „A“ týmu tak záskoky již nebyly na denním
pořádku jako v minulosti a vysloužilé veterány již nemusíme
pravidelně prosit o pomoc. V útoku se střelecky víc než
obávanému kanonýrovi Michalu Kramolišovi dařilo Lukáši
Valovi a jeho deset branek je velmi dobrou vizitkou. Pavel
Drda s Petrem Mičkalem jsou režiséry naší hry. Petr jen
potřebuje najít větší klid v koncovce. Obranu skvěle řídil
Vladimír Urban a v brance byl stálicí Roman Petružela.
Sehranost a bojovnost jsme třeba ukázali v utkání s vedoucí
Nevšovou, kdy jsme doma otočili zápas z nepříznivého stavu
0:2„ hodnotí podzim trenér Petr Urban.
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Krajská soutěž I.A třída skupina „A“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nevšová
Nedašov
Valašské Meziříčí
„B“
Valašské Příkazy
Vigantice
Kelč
Brumov „B“
Slušovice
Vidče
Kateřinice
Podlesí
Zubří
Valašské Klobouky
Vlachovice

13 9 1 0 3 60: 25 29 1.
13 8 2 1 2 32: 16 29 2.
13 7 1 3 2 46: 26 26 3.
4-8.
13 7 0 2 4 43: 23 23 4-8.
13 6 1 3 3 32: 28 23 4-8.
13 6 1 1 5 32: 31 21 4-8.
13 6 1 1 5 28: 32 21 4-8.
13 5 2 1 5 25: 22 20
13 4 2 3 4 22: 27 19
13 3 3 1 6 31: 31 16
13 4 1 0 8 25: 32 14
13 4 0 1 8 28: 51 13
13 1 3 1 8 22: 47 10
13 2 1 1 9 15: 50 9

Tabulka střelců
Vala Lukáš
10 branek
Kramoliš Michal 4 branky
Urban Vladimír 2 branky
Drda Pavel
1 branka
Křenek Petr
1 branka
Mičkal Petr
1 branka
Kubját Jan
1 branka
Nerád Petr
1 branka
vlastní
1 branka

Výsledky podzim 2017
Zápas:
Skóre: Branky:
Brumov „B“ - Vidče; 2:0 (1:0)
Vidče – Vlachovice; 1:2 (0:1); Vala L.
Podlesí – Vidče; 2:3 (1:2); Vala L., Urban V.
Vidče – Nedašov; 0:1 PK (0:0)
Kelč – Vidče; 3:1 (1:0); Vala L.
Vidče – Nevšová; 3:2 (0:2); Vala L. 2x, Drda P.
Val. Příkazy – Vidče; 7:2 (3:1); Vala L. 2x
Vidče – Vigantice; 3:2 PK (1:0); Kramoliš M.,
Křenek P.
Zubří – Vidče; 2:3 (0:2); Kramoliš M., Vala L.,
vlastní
Kateřinice – Vidče; 2:1 PK (1:1); Kramoliš M.
Val.Meziříčí „B“ - Vidče; 2:3 PK (2:0); Urban V.
Mičkal P.
Vidče – Val. Klobouky; 2:3 PK (1:2); Kubját J.;
Nerád P.
Vidče–Slušovice; 2:0 (1:0); Vala L., Kramoliš M.

Družstvo mužů podzim 2017 ve složení – horní řada zleva vedoucí družstva Vladislav Basel, Vladimír Urban, Michal Kramoliš, Pavel
Drda, Roman Petružela, Dalibor Nerád, Adam Fryšara, Petr Stodůlka, trenér Petr Urban a Petr Mičkal. Dole zleva Lukáš Vala, Ondřej
Dobeš, Jan Kubját, Jan Heryán, Jiří Vaculín a Petr Špůrek.
Vl. Basel

Vážení občané,
přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a šťastný a úspěšný nový rok 2018!
Redakční rada

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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