Výpis z usnesení č. 28/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče
konaného dne 20. 9. 2018
329/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
28. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Lumír Ondřej, pan Petr Pavelka, a ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavel Kuběja, Ing. Karel Malík, zapisovatelkou byla určena
Ing. Svatava Minarčíková.
330/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 27/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
21. 6. 2018.
331/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 27. – 28. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
332/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných
celků a DSO sestavený k 31. 8. 2018 bez připomínek.
333/2018 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.4 rozpočtu obce za rok
2018 dle přílohy č.1.
334/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní
smlouvu, na základě které obec Vidče prodává a společnost
SORVE CZ s.r.o. kupuje pozemek p.č. 712/2 (ost. plocha,
neplodná půda) o výměře 453 m2, který vznikl dělením pozemku
p.č. 712/1 geometrickým plánem číslo 1450-161/2017 za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem a pověřuje starostu obce
kupní smlouvu podepsat.
335/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje
smlouvu o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění
na směnu pozemku p.č. 1647/2 (lesní pozemek) o výměře
1 511 m2 ve vlastnictví obce Vidče za id ½ pozemku parc.
č. 2824/2 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 1201 m2

a za pozemek p.č. 1595/10 (ost. plocha, ost. komunikace)
o výměře 312 m2 ve vlastnictví pana L. K. a paní M. K. Směna
pozemkových parcel bude bezúplatná.
336/2018 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje žádost o změnu
druhu využití pozemku p.č. 459/12 v majetku obce.
337/2018 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním žádosti
na akci: “Fotbalové hřiště s umělým povrchem, Vidče“
z dotačního titulu MŠMT 133D 531, kterou podá spolek
Tělovýchovná jednota Vidče, z.s. v termínu do 15. 10. 2018.
Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s poskytnutím finančních
prostředků z vlastního rozpočtu roku 2019 v předpokládané výši
2,0 mil. Kč na dofinancování předmětné akce.
338/2018 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 2017 a zprávu
č. 411/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR
za rok 2017, která tvoří přílohu závěrečného účtu.
339/2018 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo a schvaluje
Plán rozvoje sportu v obci Vidče ve znění uvedeném v příloze č. 2
tohoto usnesení.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 56/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 26. 9. 2018
463/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
464/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 55 ze schůze rady dne 15.8.2018. Všechny
úkoly byly splněny.
464/2018 Rada obce Vidče schválila žádost o finanční dar
pro pana O.H. na speciální rehabilitaci Thera Suit ve Zlíně.
Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče na rok 2018 a pověřuje
starostu obce smlouvu podepsat.
465/2018 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Dodatek č. 1
smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2018 mezi Obcí Vidče a firmou
HERYÁN REKONSTRUCTIONS s.r.o.
466/2018 Rada obce Vidče schválila nabídku od pana Dušana
Kramoliše, 75653 Vidče 484 na nátěr střechy budovy tělocvičny.

467/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o nájmu mezi
Obcí Vidče a sdružení Mikroregion Rožnovsko na pronájem
kanceláře a pověřuje starostu obce Smlouvu o nájmu podepsat.
468/2018 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo dle ustanovení
§ 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřenou mezi Obcí Vidče a GePS – Geotechnik s.r.o. se sídlem
Havlíčkovo nábřeží 2728/38 Ostrava, Moravská Ostrava na
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení DPS
a dokumentace pro provádění stavby DPS, pro stavbu „Zajištění
sesuvného svahu – lokalita Vidče-Fabián“ vč. výkonu inženýrské
činnosti a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.
469/2018 Rada obce Vidče schvaluje žádost mysliveckého
spolku o snížení nájmu sálu v KD ve Vidči.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Pozvánky

Hlášení rozhlasu – mobilní aplikace
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Vítání občánků
Dne 14. 9. 2018
a 27. 9. 2018 jsme přivítali
na Obecním úřadě ve Vidči
nové občánky mezi občany
naší
vesnice.
Paní
místostarostkou
Milenou
Dudovou bylo přivítáno
7 holčiček Karin, Tereza,
Jasmína, Anna, Martina,
Julie, Elizabeth a 5 chlapečků
Kryšpín, Sebastian, Kristián,
Sebastián a Mikuláš. Nové
občánky
přivítaly
děti
z našeho folklorního souboru
Valašenka
básničkami

a písničkami. Jako každý rok,
i letos to byla moc pěkná přehlídka
krásných miminek a my všem
těmto dětičkám a jejich rodičům
přejeme hodně štěstí a zdraví
do života a aby se jim v jejich
rodné vesnici dobře žilo.
Milena Dudová
místostarostka

Pozvánka - Valašenka

Pozvánka na besedu s Márovými
KULTURNÍ KOMISE a MÍSTNÍ KNIHOVNA VIDČE
pořádají cestovatelskou přednášku

Barma
&
Vietnam

Ve středu 31. října 2018 v 17:00 hodin
v Místní knihovně Vidče
Při povídání o expedici po Barmě a Vietnamu vám
Alena a Jirka Márovi prozradí tolik exotických zážitků, že budete
jen nevěřícně kroutit hlavou. Vysvětlí vám, jak se žije
na plovoucích ostrovech a proč rybáři pádlují nohama. Uvidíte
videozáběry z balónu na krajinu plnou chrámů i ranní rozcvičku
důchodců v ulicích Hanoje. Dozvíte se zajímavosti ze života
obyčejných lidí i o císaři, který měl 300 manželek. Nahlédnete
do skvělých asijských kuchyní, ale také uslyšíte, jak lehce se dá
jídlem otrávit.
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih
a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz.
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Usnesení č. 57/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 11. 10. 2018
470/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
471/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 56 ze schůze rady dne 26. 9. 2018. Všechny úkoly
byly splněny.
472/2018 Rada obce Vidče schvaluje na základě doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce „Nákup nádob na tříděné odpady pro obec Vidče“ firmu
Kricner s.r.o., Nedvědovo náměstí 283/4, 147 00 Praha 4 – Podolí.
Rada obce Vidče zároveň schvaluje Kupní
smlouvu s Kricner s.r.o., Nedvědovo náměstí 283/4, 147 00 Praha
4 – Podolí a pověřuje starostu obce Kupní smlouvu podepsat.
473/2018 Rada obce Vidče schvaluje informační kampaň
na nový systém svozu odpadu v naší obci vypracovanou firmou
ASHPA oběhová hospodářství s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3,

Černá Pole, 602 00 Brno.
474/2018 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na vypracování nové smlouvy na svoz odpadu v obci Vidče dle
nabídky firmy ASHPA oběhová hospodářství s.r.o., třída Kpt.
Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno.
475/2018 Rada obce schvaluje Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě
č. 7720905195
uzavřené
s Kooperativa
pojišťovnou a.s.
a pověřuje starostu obce Dodatek č. 8 podepsat.
476/2018 Rada obce Vidče schvaluje nejvýhodnější nabídku
na zhotovitele veřejné zakázky „Oprava oplocení hřbitova“, a to
pana Dalibora Neráda DiS, 756 53 Vidče 183.
477/2018 Rada obce Vidče schvaluje změnu č. 5 rozpočtu obce.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Podzimní cestování Vidčanů
S každým podzimem se cestování chtiví Vidčané
chystají na tradiční oblíbené zájezdy, a to čtyřdenní, který
směřoval v tomto roce na Křivoklátsko a jednodenní, letos
na Těšínsko. A nebylo to chystání jen tak, protože k běžným
zájezdovým potřebám bylo třeba do Čech přibrat i divadelní
vybavení, neboť se opět po letech na zájezdě mělo hrát divadlo.
Tento zájezd ve dnech 20. – 23. 9. 2018 připravil se
svým týmem už zkušený Jiří Maceček. Během čtyř dnů poznali
Vidčané kouzelnou krajinu Křivoklátska a její nejkrásnější partie,
vytvořené na devonských vápencích. Program začal ve čtvrtek
procházkou po krásném historickém městě Berouně. Poté zdolali
účastníci zájezdu 533 schodů v zajímavých třípatrových
Koněpruských jeskyních, kde viděli krápníky obvyklé
i excentrické či s opálem. Pak měli první možnost pokochat se
dalekým výhledem do kraje z vrcholu Zlatého koně při procházce
naučnou stezkou. Vyčerpávající program prvního dne byl ukončen
dojezdem do penzionu Elma v Srbsku, kde všechny čekalo
ubytování a večeře.
Na pátek byla připravena prohlídka hradu Křivoklátu,
jehož historie sahá až k významným Přemyslovcům. Návštěva
hradu se kapku protáhla, a tak museli vyznavači turistiky 16 km
túru Křivoklát – Skryje zdolat rychleji. Ti, co chodí méně rychle
a k přepravě měli k dispozici autobus, zvládli trasu kratší, ale
s více zastávkami. Celý den bylo velmi teplo, cesta vedla často
po asfaltu a tak není divu, že večer byli všichni tak znavení, že
plánované divadelní představení se odložilo pro indispozici
divadelního souboru až na sobotu.
Večerní a noční déšť nebyl na překážku turistickému
programu v sobotu. Zdatnější jedince čekala 17 km trasa z obce
Mořina přes Velkou a Malou Ameriku do Svatého Jana
pod Skalou až „domů“ do penzionu Elma v Srbsku. Méně
zdatným účastníkům zájezdu pomohl opět autobus, který je
přepravil po částečně společně absolvované cestě kolem
zmíněných vápencových lomů do Svatého Jana pod Skalou
a po prohlídce tohoto velmi zajímavého místa až do Tetína. Ten se
mnohým zapsal do paměti, neboť předem nemohli tušit, že je zde
pouť, koná se tu už třetí sjezd Ludmil, že v kostele je vystavená
lebka svaté Ludmily a poprvé se zde sešli i Bořivojové.
A nezapomenutelné byly výhledy ze zříceniny hradu na řeku
Berounku. Celý den bylo podstatně chladněji než v pátek, ale
na túry bezvadné počasí. Proto se po večeři také uskutečnilo
očekávané divadelní představení, které předznamenalo program
pro poslední den zájezdu. Divadelní nadšenci z řad účastníků
pod vedením Jitky Macečkové a Pavly Fabiánové tajně cvičili
před zájezdem u Fabiánů a secvičili muzikál Noc na Karlštejně,
který předvedli svým zájezdovým divákům. Ti ho ocenili nejen
pořádným potleskem, ale i velkým uznáním, protože jak kulisy,
tak kostýmy a hlavně výkony herců byly dokonalé. Zase se
potvrdilo, že tradice neumírají.
Na poslední den zájezdu si nechali organizátoři zlatý

hřeb – návštěvu a prohlídku hradu Karlštejna. Všichni se hodně
těšili a nebyli zklamaní, neboť si mohli stavbu Otce vlasti pořádně
prohlédnout, ale hlavně – bylo se na co dívat.
Po prohlídce hradu a Karlštejna vůbec, zamířili většinou
do „spřátelené“ restaurace, kde si dali pořádný oběd a o 14. hodině
odjeli směr Vidče. Cesta však neubíhala tak rychle, jak by si
všichni přáli, neboť dopravní situace to nedovolila. Ale pozdější
příjezd domů nevadil, neboť všichni byli nesmírně spokojeni
s nabytím nových dojmů ze zdařilého zájezdu. Za to patří
poděkování především Jiříkovi a jeho týmu a také firmě Martinec,
která zajišťovala dopravu pro oba zájezdy.
Druhým podzimním zájezdem pro Vidčany bylo
poznávání Těšínského Slezska. Ten se konal 3. 10. 2018
za nejistého počasí, ale nakonec se celý program podařilo splnit.
První zastávkou byla návštěva vzácného dřevěného kostela
v Bystřici nad Olší. Kostel byl vskutku nádherný, ale výklad pana
faráře katastrofální. Těšínské Slezsko je známo dřevěnými
stavbami a především kostely, např. Nýdek či vyhořelé Guty.
Z Bystřice
se
přesunuli
účastníci
zájezdu
do Oldřichovic, kde je čekala cesta lanovkou na Javorový vrch.
A tu nastal problém – vítr měl rychlost více než 70 km/hod.
Vznikla otázka, zda jet či nejet nahoru a zda je to bezpečné. Ale
Valaši se nějakého větru jen tak neleknou, a tak nakonec
na lanovku nasedli postupně téměř všichni. Bylo sice chladno, ale
kdo byl oblečen, nenastydl. Nahoře na Javorovém bylo v chatě
útulno a čajem s rumem či dobrou kávou nikdo nepohrdl. Také
výhledy do krajiny stály za to, i když je prudký vítr částečně kazil.
Ovšem Třinec, Těšín, přehrada, Dětmarovice a naproti Čantoryje
s rozhlednou bylo vidět bezvadně.
Po návratu z Javorového vrchu pokračoval program
návštěvou Archeoparku v Chotěbuzi – Podoboře, kde průvodce
vysvětlil všem, proč se nachází právě tam a čím je zajímavý.
Po prohlídce archeoskanzenu čekal na všechny hned v sousedství
Rybí dům, kde si dali chutný oběd a navštívili malá i velká akvária
s neskutečným množstvím ryb různých velikostí i tvarů.
Posledním bodem programu byla návštěva Těšína, a to
polské i české části. Polská má více historických staveb, které jsou
ve většině pěkně opravené. Tak si mohli účastníci projít město
od Rynku až na Zámecký vrch pěší zónou po nejrušnější ulici
s velkým množstvím obchodů všech druhů. Nezapomnělo se ani
na místo, kde byl podle legendy Těšín založen, a to na Studnu tří
bratří a nejznámější kostel. Po dobrém obědě to byla příjemná
procházka s výkladem městem, kde je známa především tržnice.
Po procházce polskou částí města zamířili všichni přes
most nad řekou Olší zpět do Česka. Cílem byla zajímavá a útulná
kavárna Avion. Tam čekal na Vidčany nastoupený personál
kavárny, který se věnoval jenom jim. Téměř bleskově zmizely
z chladicích boxů všechny zákusky a roznášela se káva či jiné
občerstvení. Sympatická obsluha kavárny seznámila všechny také
s její složitou historií.
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Po
prohlídce
a posezení
v kavárně
pokračovala
procházka
českou
částí
města
s výkladem až na náměstí
ČSA
s krásnou
neorenesanční
radnicí
a novou kašnou.
Účastníci
zájezdu se pak vydali
kolem těšínského nádraží,
což je dnes kulturní
památka,
k autobusu
a na cestu domů. Cesta
rychle uběhla, ale dojmy
z celého dne zůstaly. Oba
zájezdy zase rozšířily
obzory těm, kteří se jich
zúčastnili, a potvrdily, že
všude dobře, doma nejlépe.
Marcela Švajdová

Účastníky zájezdu čekala při výstupu z Koněpruských jeskyní otevřená hospoda U Helmuta
a Ingrid jako v Tyrolsku - zněly tyrolské písně a stoly se prohýbaly pod jídlem a pitím.
Společná fotka účastníků
u Studny Tří bratří, kde podle
legendy vznikl Těšín

Divadelníci

Náměstí ČSA v Českém Těšíně

Září ve videčské škole
Dny zaslouženého prázdninového
odpočinku a prosluněného léta jsou
pro školáky a učitele minulostí. 3. září
jsme zahájili nový školní rok 2018/2019.
Nejdříve se žáci sešli ve svých třídách
spolu s třídními učiteli, poté se celá škola
přesunula do videčského „kulturáku“,
kde nejdříve ke všem přítomným promluvil pan starosta Mgr.
Pavel Drda a pan ředitel školy Mgr. Zdeněk Chrástecký. Poté nás
pobavili a hlavně prvňáčky přivítali svým programem letošní
deváťáci, kteří, jak už tradice velí, si také rozdělili patronát
nad jednotlivými nejmladšími žáčky naší školy.
Na odpoledne 13. září připravila paní učitelka Dagmar
Hladká pro své druháky „Cestu pohádkovým lesem“. U brány
na Hradisku to vše odstartovalo – děti hádaly pohádkové postavy,
dozvěděly se něco o historii hradu a díky skvělému počasí si
užívaly i spoustu her a soutěží.
25. září podnikli společnou výpravu do ZOO Lešná žáci
1. a 9. ročníku. I přes chladné počasí si prvňáčci rádi prohlédli
zvířátka a prozkoumali všechna zákoutí zoologické zahrady.
Deváťákům patří pochvala za to, že se o své svěřence vzorně

starali.
Žáci 7. a 8. třídy se se svými třídními učitelkami Evou
Mandulovou a Šárkou Pavlíčkovou vydali 27. září po stopách
rodiny Baťů. Užili si plavbu po Baťově kanálu s výkladem paní
průvodkyně, výcvik na raftech a zavítali i do Baťova mrakodrapu
ve Zlíně, kde jim odměnou byl pohled na celé město právě
z terasy budovy č. 21.
Umělecký soubor Valašenka, který působí při naší škole
pod vedením paní učitelky Pavly Smílkové, přivítal malé videčské
občánky do života svým vystoupením 14. a 27. září.
27. září navštívili žáci 9. ročníku rožnovské firmy ZPV
a IST v rámci tzv. Technického jarmarku. Naši téměř absolventi
tak měli možnost nahlédnout do reality světa práce a utvořit si
představu o svém možném budoucím povolání.
Závěrem ještě poděkování a výzva: Děkujeme všem
rodičům a žákům, kteří v minulém školním roce sbírali plastová
víčka a tím přispěli na charitativní pomoc Kubíčkovi z Rožnova
pod Radhoštěm. Výtěžek z těchto víček jde na zdravotní pomůcky
pro Kubíčka. I nadále budeme v této akci pokračovat. Víčka
můžete odevzdávat v prostorách šaten paní Blance Drdové.
Mgr. Alena Cábová
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Pozvánka na pochod broučků

Foto – mladší přípravka

Fotbal TJ Vidče
Jako první z šestice našich týmů ukončili
soutěžní část podzimní sezóny 2018/19 nejmenší
hráči, mladší přípravka.
Tým tvoří kluci a holky ročník narození 2010
a výše. Trenérem mužstva je Radek Mičkal,
kterému vypomáhali Petr Pavelka, Stanislav Němec
a Vladislav Basel.
Z loňského týmu většina hráčů - sedm ročníku
2009 odešla do starší přípravky a my stáli
před rozhodnutím, zda vůbec družstvo přihlásit
do soutěže, neboť nám zůstali jen tři kluci hrající již
pravidelně. I s vědomím toho, že se nám nepodaří dát
mladší přípravku dohromady jsme se do turnajů přihlásili
a udělali dobře. Po srpnovém náboru a postupném
přibírání nových zájemců o fotbal začátkem školního
roku, se nyní tréninkových jednotek účastní kolem 15-ti
dětí !!! Rovněž na turnajích patříme opět
k nejpočetnějším týmům s parádní podporou rodičů dětí.
Sedm víkendů si kluci turnajově, za účasti
4 družstev, systémem „každý s každým“ soupeřem
na dvou minihřištích rozměrů 20x30m, s 4-mi hráči
v poli a brankářem, porovnali síly s okolními týmy.
Na turnajích obstáli a odehráli dobrá utkání
s vyrovnanou bilancí. Dokonce na turnaji ve Viganticích
dne 29. září se utkali i s ligovým FC Baník Ostrava U8
a sehráli vyrovnaný zápas s těsnou prohrou 6:7.
Mezi tahouny týmu patří již zmínění tři
„zkušení“ hráči, v brance výborný Adam Petružela
a v poli vynikající Václav Randýsek a Michal Vaculín.
S nimi se drží střelecky i velký talent videčské kopané
Matyáš Cáb. Fotbal je ale týmová hra a tady jedinec nic
nezmůže. Musí fungovat celý tým a tak i ostatní děti
zaslouží velkou pochvalu a uznání za svou snahu a píli
jak při zápasech, tak i na trénincích. Jsou to Adrian
Nerád, Patrik Maléř, Tobiáš Kulišťák, Kryštof Mičkal,
Štěpán Randus, Matyáš Jurča, Nela Jurčová, Antonín
Pastorek, Petr Ryboň, Jan Skýpala a nejmladší z nich
Josef Mikulenka.
Důležitější než samotné výsledky dosažené
na hřišti je cílem nás trenérů ve Vidči snaha o získání
srdcí dětí pro sport a fotbal, povzbuzování se navzájem,
radosti ze zlepšování se, umění přijmout prohru,
uvědomování si sounáležitosti s kolektivem a učení dětí
zodpovědnosti a smyslu pro fair-play.
Nyní postupně budeme z hřiště přecházet

do tělocvičny ve Vidči, tréninky zůstávají stejné dny úterý a pátek
od 15:00 - 16:30.
Pokud má Vaše dítě zájem o pohyb, přijďte mezi nás.
A nemusí to být jen kluci, i holky umí fotbal hrát a mnohdy lépe
než oni. I v našem oddíle jedna taková je .
Vladislav Basel

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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