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Obec Vidče

Pozvání na kulturní akce
Vážení občané,
upozorňujeme na změnu termínu promítání letního kina.
Novou černou komedii s názvem Teroristka můžete
shlédnou ve středu 14. srpna od 21:00 hodin.
V úterý 27. srpna ve 20:30 hodin se děti mohou těšit
na animovanou komedii Kouzelný park.
Dále pro Vás připravujeme
V. Videčské rockování.

v

pátek

23.

srpna

Pobavit se můžete při divadelní komedii Sluha dvou pánů, a
to v sobotu 21. září.
Všichni jste srdečně zváni!

Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek
od 2. září 2019 na podatelně OÚ.
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7,8/2019 Zpravodaj obce Vidče

Zprávy z Rady obce
Usnesení č. 9/2019 ze dne 11. 6. 2019
75/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
76/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 8 ze schůze rady obce Vidče ze dne
15.5.2019. Všechny úkoly byly splněny.
77/2019 Rada obce Vidče schválila žádost pana O. H.
na finanční příspěvek na pohybovou terapii TheraSuit
ve Zlíně a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s
panem O.H. a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
78/2019 Rada obce Vidče schvaluje účelové dary
pro ZŠ ve Vidči v celkové výši 19.000,- Kč od firmy
Empesort s.r.o. na exkurzi 7. a 8. třídy, od paní Ing. L.
M. na exkurzi 7. a 8. třídy, od firmy MOBIKO plus
s.r.o. na činnost folklorního kroužku Valašenka a
od pana M. V. na exkurzi 6. třídy dle darovacích smluv.
79/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy
Finex technology na chemické čištění radiátorů
v základní škole.

80/2019 Rada obce Vidče nedoporučuje zastupitelstvu
obce na svém zasedání dne 20.6.2019 prodat pozemek
parc.č. 1063/1 v majetku obce Vidče a k.ú. Vidče.
81/2019 Rada obce Vidče schvaluje odměnu
za provedenou práci s folklorním souborem Valašenka
pro paní Mgr. P.S., paní M. B. a paní L.P.
82/2019 Rada obce Vidče schvaluje uveřejnění grafické
i textové části studie sběrného dvoru do Zpravodaje
obce.
83/2019 Rada obce Vidče projednala a doporučuje
Zastupitelstvu obce Vidče uzavřít směnnou smlouvu
na pozemky v majetku obce Vidče a pozemky
ve vlastnictví pana Mgr. L.Z. a pana Z.M.
84/2019 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo mezi obcí Vidče a firmou Hrabovský
s.r.o. ze dne 1.2.2019.

Usnesení č. 10/2019 ze dne 17. 7. 2019
85/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
86/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 9 ze schůze rady obce Vidče ze dne
11.6.2019. Všechny úkoly byly splněny.
87/2019 Rada obce Vidče bere na vědomí studii firmy
HYPERION na optimalizaci světel v základní škole.
O této věci bude dále jednáno.
88/2019 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar ZŠ
od paní M.F. na financování exkurze žáků 6. třídy.
89/2019 Rada obce bere Vidče na vědomí zprávu
o výsledku kontroly hospodaření MŠ Vidče, kterou
na základě pověření starosty obce v souladu s §§ 15 a
27 odst. (9) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a k provedení veřejnoprávní kontroly
v souladu s § 9 zákona 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
provedla paní Ing. Zbyňka Sýkorová a paní Milada
Vlčková. Nebyla zjištěna žádná pochybení, pouze
doporučení, aby byla MŠ zapsána do Obchodního
rejstříku v souladu s § 27, odst.12 zákona 250/2000
Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
90/2019 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu
o výsledku kontroly hospodaření ZŠ Vidče, kterou
na základě pověření starosty obce v souladu s §§ 15 a
27 odst. (9) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a k provedení veřejnoprávní kontroly
v souladu s § 9 zákona 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
provedla paní Ing. Zbyňka Sýkorová a paní Milada
Vlčková. Nebyla zjištěna žádná pochybení.
91/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8023590 s ČEZ
Distribuce a.s., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 -
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Vinohrady na „Zařízení distribuční soustavy“ která se
nachází na pozemku ve vlastnictví obce Vidče
92/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene uzavřenou s Ing. J.H. a Ing. L.H.,
Vidče 420 na služebnost inženýrské sítě, která spočívá
v užívání části pozemku na nezbytné údržby přípojky
vodovodu, která se nachází na pozemku ve vlastnictví
obce Vidče parc.č. 2775/4 v k.ú. Vidče. Zároveň
pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.
93/2019 Rada obce Vidče projednala a neschvaluje
nabídku z firmy Urbicus s.r.o. , Edisonova 2979/7,
612 00 Brno na mobilní aplikaci Česká obec.
94/2019 Rada obce schvaluje odměnu ředitelce MŠ
Vidče a řediteli ZŠ Vidče.
95/2019 Rada obce Vidče schvaluje místní úpravu
provozu v lokalitě Kutiska.
962019 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
k Nájemní smlouvě ze dne 14.10.2009 s paní J.F.
97/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku
na opravu podlah v nájemním bytě č.p. 425
98/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku
na zakoupení programu na monitoring insolvence –
Nová insolvenční řízení.
99/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvy o zřízení
věcného břemene – kanalizační řad přes soukromé
pozemky uzavřené mezi obcí Vidče a občany obce Vidče
dle Zápisu č. 10/2019, bod č. 16, který je k nahlédnutí
na OÚ Vidče.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

7,8/2019 Zpravodaj obce Vidče

Výpis z usnesení č. 6/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 20.6.2019
59/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
6. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení Mgr. Lumír Ondřej, Mgr. Roman Petružela a
ověřovatelé zápisu: Mgr. Šárka Pavlíčková, pan Oldřich
Bury, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
60/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
ústní zprávy ředitelky mateřské školy paní Hany Crhové
a ředitele základní školy Mgr. Zdeňka Chrásteckého
o činnosti obou příspěvkových organizací ve školním
roce 2018/2019.
61/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 25. 4. 2019.
62/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi
5.–6. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou ústně
členy rady obce.
63/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019
do 31. 5. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 31. 5. 2019 bez připomínek.
64/2019 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.2 rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy č.1.
65/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39,
odst. (11) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů projednalo a bere
na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko za rok 2018 a Zprávu
č. 295/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880.
66/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39,
odst. (8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů projednalo a bere

na vědomí předloženou Zprávu Revizní komise Sdružení
obcí Mikroregionu Vsetínsko o výsledku kontroly
hospodaření s majetkem Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko a jeho finančními prostředky za rok 2018.
67/2019 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje prodej
pozemku v majetku obce p.č. 1063/1 (orná půda)
o výměře 2 519 m2 a pozemku p.č. st. 589 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 60 m2.
68/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej
části pozemku v majetku obce p.č. 2771/15 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 40 m2 a
pověřuje starostu obce záměr prodeje části pozemku
zveřejnit na úřední desce.
69/2019 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje prodej
pozemku v majetku obce p.č. 1605/7 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře 201 m2.
70/2019 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 kupující kupují pozemek p.č. 2823/9 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 39 m2, který
vznikl dělením pozemku p.č. 2823/1 geometrickým
plánem číslo 1437-134/2017 za celkovou kupní cenu
stanovenou tržním odhadem a pověřuje starostu obce
kupní smlouvu podepsat.
71/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
směny pozemku p.č. 2826/3 (zahrada) o výměře 28 m2,
p.č. st. 1085/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9
m2, a pozemku p.č. 2774/12 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 11 m2 v majetku obce a pověřuje
starostu obce záměr směny pozemku zveřejnit na
úřední desce. Tímto usnesením se ruší usnesení
zastupitelstva obce Vidče č. 53/2019 a 54/2019 ze dne
25. 4. 2019.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Zrušení školních obědů pro externí strávníky
Vážení občané,
vedení místní základní školy rozhodlo, že od 1. září
tohoto roku přestane školní jídelna vařit obědy
pro externí strávníky, tzn. pro všechny strávníky kromě
žáků a zaměstnanců místní základní školy. Členové
Rady obce Vidče na osobní schůzce s vedením školy
vyslovili nesouhlas s tímto krokem a vyzvali vedení
školy k přijetí opatření, aby byla tato služba zachována
zejména pro místní občany v důchodovém věku. I přesto

byla na obecní úřad dne 23. 7. 2019 doručena Zpráva
ředitele školy o ukončení doplňkové činnosti, tedy
o ukončení vaření obědů pro externí strávníky.
O případné vysvětlení důvodů zrušení této služby
žádejte vedení školy, jelikož tento krok je plně
v kompetenci ředitele školy.
Děkujeme za pochopení

Členové rady obce

Možnost dovážení obědů
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na předchozí informaci o zrušení vaření
obědů pro externí strávníky v místní ZŠ obec Vidče
informuje, že je možnost od 15. 9. 2019 odebírat obědy
od pana Romana Stodůlky – stravovací služby. Denně
výběr obědů ze tří jídel, cena 70 Kč/oběd. Výdejní místo
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jídlonosičů s obědy by bylo ve vestibulu kulturního
domu ve Vidči. Bližší informace a případné přihlášní
k odběru obědů osobně na matrice obecního úřadu.
Připadné zájemce prosíme, ať se dostaví na OÚ do 6. 9.
2019.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
7,8/2019 Zpravodaj obce Vidče

Červen v základní škole
V červnu už s jistotou můžeme říct, že se školní rok
blíží do svého finále. Zbývá nám „prokousat“ se
závěrečnými písemkami a rozhodujícími zkoušeními a
potom si dva měsíce vychutnávat zaslouženou odměnu
v podobě prázdnin. I tento červen jsme si zkouškové
období zpestřili různými aktivitami.
Třídy, které ještě nebyly na školním výletě, vyjely
do různých končin právě v měsíci červnu. 4. června
podnikli čtvrťáci s paní učitelkou Janou Vlčkovou a
paní učitelkou Dagmar Kovářovou výjezd do Kostelan za
indiány. 6. června vyrazili na výlet do Štramberka žáčci
1. a 2. třídy s paními učitelkami Dagmar Plesníkovou a
Dagmar Hladkou. 17. června absolvovali výpravu
na Baťův kanál ve Veselí nad Moravou a
do Archeoskanzenu Modrá žáci 6. třídy s paními
učitelkami Alenou Cábovou a Dagmar Kovářovou.
Výletní aktivity na naší škole uzavřeli deváťáci, kteří
v Plzni prožili s paními učitelkami Vladimírou Mertovou
a Šárkou Pekařovou vícedenní výlet ve dnech 17. – 19.
června.

21. června se ve škole, přesněji řečeno na Sahaře,
uskutečnila olympiáda. Pro žáky celé školy ji
zorganizoval pan učitel Marek Janovský za pomocí žáků
9. třídy. Žáci soutěžili ve čtyřech individuálních
disciplínách a součástí olympiády byl i turnaj tříd
ve fotbale a vybíjené. Počasí přálo, nechybělo ani
občerstvení v bufetu, ve volné chvilce mohli žáci využít
tanec při Just Dance. 24. června pak proběhlo
vyhlášení vítězů za každou třídu v každé disciplíně
na prvních třech místech. Přestože se každý snažil
podat co nejlepší výkony a zvítězit, hlavním cílem této
akce bylo, aby si všichni zasportovali a na konci
náročného školního roku se odreagovali.

5. června proběhlo ve škole třídní fotografování. Taktéž
5. června v odpoledních hodinách měla paní učitelka
Dagmar Plesníková se svými prvňáčky připravenu
besídku pro maminky.
12. června se uskutečnil 8. ročník soutěže ve sběru
papíru a kartonů, kterou tradičně organizuje paní
učitelka Dagmar Hladká s velkou pomocí žáků 9.
ročníku. Třídní kolektivy i rodinné klany soutěžily opět
o nejlepší umístění a hodnotné ceny. Vyhodnocení
celého sběru, které proběhlo 20. června v místním
kulturním domě, je následující: třídy - 1. místo 5. třída
(2911 kg), 2. místo 7. třída (2535 kg), 3. místo 2.
třída (2135 kg); rodiny – 1. místo Petr Divín (2. třída,
1215 kg), 2. místo Vojtěch a Jakub Pavlíčkovi (7. a 5.
třída, 1206 kg), 3. místo Elen a Ester Bukovjanovy
(7. a 4. třída, 677 kg). Pomyslnou třešničkou na dortu
celé sběrové aktivity byl koncert skupiny Navalentym,
která zahrála pro všechny k tanci a poslechu. A ještě
závěrečná statistika: V letošním roce jsme vybrali 15
580 kg papíru a obdrželi jsme částku 24 680 Kč, která
bude rozdělena mezi všechny třídy podle množství
nasbíraných kilogramů. Velké poděkování náleží
všem rodičům, kteří se každoročně do této akce
zapojují a pomáhají se sběrem svým dětem!
24. června se naši deváťáci pomyslně rozloučili se
školou „Posledním zvoněním“.
26. června podnikli poslední společnou akci žáci 1. a 9.
třídy – výšlap na Jurkovičovu rozhlednu. Téhož dne
navštívili osmáci s paní učitelkou Šárkou Pavlíčkovou
Velký svět techniky a Bolt Tower v Ostravě.
28. červen byl poslední den školního roku 2018/2019.
Třídní učitelé rozdali ve svých třídách vysvědčení
a
v místním kulturním domě se se školou a jejími
zaměstnanci rozloučili naši deváťáci, kterým tímto
přejeme, ať po prázdninách úspěšně odstartují svoji
další životní etapu na středních školách!

14. června byli naši prvňáčci slavnostně pasováni
na čtenáře.
4

Hurá, prázdniny jsou konečně tady, tak si je všichni
užijme podle svých představ!
Mgr. Alena Cábová
7,8/2019 Zpravodaj Obce Vidče

Zahájení školního roku 2019/2020
Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 7:45, žáci se sejdou se svými třídními učiteli a
učitelkami v těchto třídách:

SŠ – budova staré školy
NŠ – budova nové školy
Žáci první třídy a jejich rodiče se 2. 9. 2019 v 7:45 hod.
setkají v učebně č. 17 s třídní učitelkou Mgr.
Vladislavou Slámovou, slavnostní uvítání pak proběhne
přibližně v 8:45 v KD Vidče, poté bude pro žáky 2. – 9.
třídy zajištěn oběd.
V úterý 3. září 2019 bude výuka probíhat takto:
•
1.- 5. třída - tři vyučovací hodiny s třídními
učiteli a učitelkami;
•
6. a 7. třída - vyučování do 11:00 s třídními
učitelkami;
•
8. a 9. třída – vyučování do 11:20 s třídními
učitelkami.

Provoz školní družiny bude zahájen pro žáky, jejichž
rodiče podali přihlášku v řádném termínu uveřejněném
na www stránkách školy, tj. do 31. 5. 2019, v úterý 3.
září 2019.
Od středy 5. září 2019 bude výuka probíhat podle
běžného rozvrhu, výjimka se týká pouze žáků 1. třídy,
kteří budou mít až do pátku 6. září 2019 vždy tři
vyučovací hodiny.
Mgr. Eva Mandulová

Organizace školního roku 2019/2020 v základních
školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020
začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v úterý 30. června 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres
Vsetín stanoveny na 2. 3. - 8. 3. 2020.
Velikonoční prázniny připadnou na čtvrtek 9. dubna
2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem
podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní prázniny připadnou na úterý 29. řájna a
středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23.
prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Hlavní prázniny budou trvat od středy 1. července
2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního
vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý
1. září 2020.

Jednodenní pololetní prázniny připadnou na pátek
31. ledna 2020.

Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a
tělovýchovy
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Okénko do mateřské školy
Rozloučení s předškoláky
Každodenní shon, spěch, ranní rutina, někdy se zdá, že
je to kolotoč, který snad nikdy nekončí….
Ale čas ubíhá rychle a hlavně, když nechceme. Děti
nám rostou před očima, a tak zase z dalších prcků,
kteří ještě před nedávnem přišli se slzičkami do školky,
se jako přes noc stali velcí šikovní a samostatní
předškoláci. Připraveni do světa, zase naopak oni
vehnali slzičky do očí maminkám poslední den školky,
když jako mušketýři nastoupili naposled v řad, aby
mohli být pasováni na školáky.

kde je podrobně popsána úcta k naší práci, a to nejen
k práci učitelek ale všech zaměstnanců, neboť každý
jeden z nás je nutný k tomu, aby chod mateřské školy
probíhal plynule. Moc si vážíme takového dárku a velmi
děkujeme, že oceňujete naši píli a každodenní
trpělivost.

V tento slavný den jsme nejprve vyrazili
na obecní úřad, kde probíhalo slavnostní rozloučení
s deváťáky, kteří našim předškolákům předali štafetu.
Na obecním úřadě dostaly děti krásné dárky s osobním
přáním pana starosty, ať se jim ve škole moc daří.
Odpoledne teprve nastal ten slavnostní okamžik,
rozloučení se školkou a vzájemné loučení s rodiči a
pedagogickým sborem. Počasí se vyvedlo a akci jsme
udělali venku, protože letní zábava, občerstvení a
hrátky patří k sobě.
Na tuto slavnostní akci jsme si pozvali pana ilustrátora
Adolfa Dudka, který svým velmi specifickým způsobem
a humorem pobavil a zaujal nejen děti ale i dospělé. Na
závěr svého vystoupení pasoval školkáčky na školáky.
Všichni předškoláci dostali od MŠ dárek, malou
výbavičku do školy a na památku tričko s logem MŠ,
stateční mušketýři k tomu dostali kouzelný meč a
překrásné komtesy byly korunovány stříbrnou
korunkou.
Tak jako my učitelky se každý rok snažíme udělat
rodičům hezké překvapení na závěr, tak nás letos rodiče
zaskočili ještě více. Jako sbor pracovníků školky, jsme
dostali od rodičů společný dárek - ,,Welness pobyt
ve Velkých Karlovicích v Resortu Valachy„ a také
autentickou báseň zarámovanou v obraze s fotkami,

Proč jsou krásné chvíle pokapané slzami? Každé
děťátko je specifické, přichází z jiného prostředí a šlape
si tu svou cestičku, nejprve si musíme ty cestičky
prošlapat k sobě a pak
šlapeme
spolu
až
k rozloučení. Naštěstí i
slzavé chvíle se dají vylepšit,
třeba sladkým dortem, který
nám letos ochotně upekla
paní Minarčíková.Děkujeme!
Rodiče,
děkujeme
Vám
srdečně za Vaši spolupráci,
víme že to je někdy náročné,
děkujeme za důvěru, kterou
jste nám projevili a vložili
do
našich
rukou
to
nejcennější co máte. Bylo
nám ctí.
Jménem celého kolektivu
Vám přejeme krásné léto,
úžasné prázdniny a brzy
na viděnou.

6

7,8/2019 Zpravodaj obce Vidče

Bc. Pavlína Parks

Místní knihovna
Máme tady léto a prázdniny, dobu odpočinku
od všedních starostí a cestování za poznáním. Někdo
odpočívá u vody na koupališti, u moře či rybníka, někdo
jen tak na zahradě nebo doma v křesle. A všude tam mu
může dělat společníka kniha. Taková kniha, pokud je
dobře napsaná, může svému čtenáři připravit mnoha
dobrodružství a pěkných chvilek. Při čtení se jeho mysl
dokáže odpoutat od všedních starostí, které dokážou
člověka pořádně zavalit. Stačí jen po některé sáhnout
do své knihovničky, nebo navštívit naši knihovnu,
nějakou si vybrat a pěkně se začíst. Třeba do některé
z těch, které k nám připutovaly právě o prázdninách.
Tady je malá ochutnávka: milovníky detektivek a napětí
určitě nadchne kniha Smrtící tajnosti od Roberta
Bryndzy, ve které se opět setkáváme s populární
komisařkou Erikou Forsterovou. Čtenářům historických
románů můžeme nabídnout další knihu Znamení hada
od známé
spisovatelky Hany Marie Körnerové.
Holčička, kterou tam nechali – to je název rodinné ságy
inspirované skutečným příběhem opuštěné židovské
dívenky, kterou napsala Roxanne Veletzos. Rodinné
problémy řeší Bohdana v knize Tiché roky od Aleny
Mornštajnové
nebo
Marika
v
knize
Violka
od spisovatelky Mirky Skočílkové.
Další nové knihy, ale nejen ty, na vás čekají v naší
knihovně. Jen ještě chci připomenout, že
po dobu trvání letních prázdnin bude knihovna
otevřena jen ve středu od 10:00 do 17:00 hodin!!

7

7,8/2019 Zpravodaj obce Vidče

Na závěr se chci s vámi podělit o jednu potěšující
informaci. Týká se to spisovatele Jiřího Mička, rodáka
z Vidče, a jeho knihy Slavík za mřížemi. Proč se o tom
zmiňuji?
Tady mi dovolte citovat článek Lucie Sieglové, který
vyšel v Novinkách z Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary 1. července 2019.

Zuzana Kirchnerová, Tomáš Bojar, Kristina Májová, kteří
ve scénáři Karavan vyprávějí příběh matky a jejího
postiženého syna během jednoho netradičního
dobrodružství při vynuceném putování karavanem
po Itálii.

..........................................................................

Scenáristická soutěž Filmové nadace zná letošní vítěze.
Ve dvou kategoriích si šeky rozdělilo šest autorů za čtyři
scénáře. Mezi zaslanými texty převažovala dramata.
„Letošní oceněné scénáře představují převážně tematicky
náročnější tituly. Tvůrci měli tendenci se přiklánět
k dramatům, letos jsme registrovali méně komedií a
chyběly nám i tituly vyloženě ze současnosti,“ uvedla
Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady Filmové
nadace a vedoucí Filmového centra České televize.
V Hlavní kategorii výbor nejvíce zaujal Jiří Miček
za scénář Slavík za mříží, jenž je inspirován životními
osudy salesiánského kněze Václava Filipce, duchovního
pronásledovaného komunistickým režimem v 50. letech
20. století po likvidaci mnišských řádů, a trojice autorů

..........................................................................

Co k tomu dodat ještě dodat. Snad jen to,že Vidče může
být na svého rodáka pyšné, a že pan Miček slíbil setkání
s posluchači a čtenáři v naší knihovně v listopadu 2019.
Budeme se těšit.
Božena Zajícová

Vidčánek - Úkol č. 4
K úkolu č. 5, který je uložen ve schránce, vás dovedou tyto souřadnice:

49.4282139N, 18.0919275E

Radek Minarčík

Výzva pro dárce krve
Žádáme všechny dárce krve z naší obce, kteří mají 100
a více odběrů krve, aby se přihlásili na obecním úřadě
buďto telefonicky, emailem na adrese matrika@vidce.cz,
či tel. 571 655 010.
Obec Vidče by ráda ocenila pravidelné dárce této
nenahraditelné tekutiny a nerada by na někoho
zapomněla.

S žádostmi o informace o dárcích krve z řad našich
spoluobčanů jsme se obrátili i na jednotlivé nemocnice
v našem okolí, kde lze krev darovat. Bohužel, některé
nemocnice nám z důvodu ochrany osobních údajů
informace odmítli sdělit.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Informace o množství vytříděného odpadu
Vážení občané,
dovolte mi, abychom Vás informovali o množství
tříděného odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2018.
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

16,609 t
34,931 t
18,316 t
20,320 t

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů,
skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit
v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému
EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 316
tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného
globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a
využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 879 010
tun CO2 ekvivalentu.
Milena Dudová, místostarostka obce

Po zavedení nového systému svozu tříděného odpadu
jsme za 1. čtvrtletí letošního roku vytřídili 18,273 t
odpadu, což je o 1,664 t více než v loňském roce.
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Valašské ZOD, družstvo
Co roste na polích kolem nás
V posledních době jsme téměř každý den vystavováni
kritickým zprávám o stavu našeho zemědělství, špatném
přístupu zemědělců k půdě a hlavně o nadměrném
množství kvetoucích lánů řepky v České republice a to
jak v tištěných médiích, na internetových portálech,
rozhlasu či v televizních zprávách. Chtěl bych některé
mýty a fakta v těchto reportážích obsažených vysvětlit,
objasnit, či uvést na pravou míru.
Valašské ZOD, družstvo pěstuje na orné půdě celkem 9
různých plodin, což je vysoko nad průměrem ČR. To
umožňuje správné střídání plodin a využívání osevních
postupů jako jednoho z prvků ke zúrodňování půd. Na
třech čtvrtinách plochy orné půdy jsou pěstovány
krmné plodiny používané dále k výživě skotu, protože
hlavním zaměřením tohoto podniku je výroba mléka.
Z nich nejrozšířenější plodinou je jetel luční se všemi
svými vysoce pozitivními vlastnostmi pro půdu, dále
jsou to pšenice ozimá, kukuřice, ječmen ozimý a krmné
trávy na orné půdě. Na 25% plochy jsou pěstovány tržní
plodiny. O tuto výměru se dělí jednak pěstování trav na
semeno a jetele na semeno, které mají v oblasti
Valašska dlouholetou tradici a jsou taktéž zúrodňující
plodinou pro svou vysokou produkci organických látek
do půdy a mají výrazný protierozní efekt. Dále
pěstujeme pro půdu prospěšnou svazenku vratičolistou
a již zmíněnou řepku ozimou, která roste na necelých
8 % výměry našeho podniku, takže určitě nejsme
velmocí na pěstování řepky.
A právě o této plodině jsou v uvedených reportážích
mnohé mýty uvedeny. Řepka ozimá je rostlina z čeledi
brukvovité a je to tedy totéž, jako když na svých
zahrádkách pěstujeme ředkvičku, kedluben, květák či
zelí. Všechny tyto rostliny mají hluboký kulový kořen a
vytváří velké množství organické hmoty. Jedná se tedy
o plodiny zlepšující půdní strukturu s výbornou
předplodinovou hodnotou. Je pravda, že řepka ozimá je
plodina náročná na pěstování a stejně jako například
zelí napadá dřepčík a bělásek zelný, napadají řepku
také dřepčíci, krytonosci či blýskáčci. A proti nim se
v porostech řepky musí ošetřovat. Existují různé
pesticidy povolené k ošetřování řepky. A zde záleží

na přístupu zemědělce, jaký postup ochrany zvolí. My
už dlouhou dobu aplikujeme pouze přípravky neškodné
pro včely a navíc jejich aplikaci směřujeme do večerních
a nočních hodin, abychom eliminovali přímý kontakt
včel s přípravkem. Někdy také aplikujeme účinné látky,
které se používají přímo k ošetřování uvnitř včelstev
proti varoáze. Není také pravdou, že zemědělec musí
hlásit každou aplikaci pesticidů včelařům v okolí 5 km.
Vyhláška 428/2017 Sb. ukládá hlásit aplikaci
minimálně 48 hodin předem u aplikací těch insekticidů
nebo jejich směsí, které jsou registrovány jako
nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely a tyto
skupiny přípravků my dlouhodobě nepoužíváme.
V květnu tohoto roku jsme při ošetřování kvetoucích
porostů řepky byli vybráni ke kontrole státní správou
(ÚKZÚZ) a nebylo shledáno žádné porušení předpisů při
aplikaci přípravků. Na orné půdě naopak poskytujeme
významný zdroj pastvy pro včely, ať jsou to porosty
řepky, jetele lučního na semeno či vysoce medonosné
svazenky vratičolisté na semeno, kterou pěstujeme jako
jediní v širokém okolí.
Na základě výše uvedených skutečností musím
konstatovat, že mnohé negativní aspekty uváděné
v médiích mají více politický než věcný charakter. A to
můžu konstatovat, že nejsem volič hnutí ANO a ani
velký příznivec Andreje Babiše. Řepka ozimá jako polní
plodina nemá volební právo a proto prostě nemůže
za politiku v naší zemi a proto by neměla být
neoprávněně negativně napadána.
Zemědělská půda obhospodařovaná Valašským ZOD,
družstvem je pravidelně hnojená statkovými hnojivy,
které tvoří základ výživy plodin a to díky silné živočišné
výrobě. Dále jako jedni z mála v okolí provádíme
pravidelné vápnění půd ideální k úpravě pH a struktury
půdy. Tím spolu s optimální minerální výživou rostlin,
různorodým osevním postupem, aplikací protierozních
opatření a pěstováním meziplodin dochází ke zvyšování
půdní úrodnosti u námi obhospodařovaných pozemků,
což dokládají rozbory z pravidelných agrochemických
rozborů.
Ing. Josef Šustek, místopředseda představenstva

Tělovýchovná jednota Vidče
Muži zvládli svůj cíl, který si stanovili před startem jarní
části, a to zachránit 1.A třídu Zlínského kraje i
pro příští sezónu. V konečné tabulce nakonec slušné
10. místo. Až na „totálně zpackaný“ derby zápas
s Rožnovem, se v ostatních zápasech jak doma, tak i
venku, mohli videčtí diváci fotbalem bavit a k vidění
byly z naší strany velmi kvalitní zápasy. Mužstvo táhl
jako správný kapitán Petr Mičkal a jeho 17 branek ho
řadí na 4. místo v tabulce střelců celé soutěže. S velkým
odstupem Michal Kramoliš 8 branek a Radek Bill 6
branek.
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Prázdninová přestávka je krátká a již 10.8.2019 se
rozběhne sezóna nová 2019/2020. Koncem srpna se
svých soutěžních zápasů dočkají i mládežníci. Po šesti
letech skončil na pozici trenér Petr Urban a mužstvo
mužů nově přebírá Jaroslav Marák. Rovněž skončila
dlouholetá opora zadních řad, stoper Vladimír Urban a
zpět na Prostřední Bečvu se vrátil Radek Bill. Z dorostu
přicházejí Lukáš Jurča a Karel Kozák. Tak snad se nám
podzim vydaří a uhrajeme dostatek bodů pro klidnější
jarní část. Mužstvo na to rozhodně máme.
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V sobotu 29. června po dvou letech se opět proti sobě postavili hráči nad 35 let "Dolní versus Horní konec".
V úmorném vedru předvedli za 70 minut, že fotbal i ve svém věku hrát nezapomněli. V samotném utkání nakonec
zvítězil "Horní konec", ale o výsledek v ten den určitě nešlo. Díky všem hráčům, co přišli, a i všem přítomným
divákům za zpříjemnění prvního prázdninového sobotního odpoledne.

Foto "Dolní konec"
horní řada zleva rozhodčí
utkání Božetěch Jurča,
Jaroslav Marák, Milan
Obroučka,
Stanislav
Němec, Zdeněk Němec,
Vlastislav Dobeš, Roman
Žitník a Petr Pavelka.
Dole zleva Radek Mičkal,
Miloš Kapoun, Zdeněk
Vávra,
Martin
Dobeš,
Lumír
Ondřej,
Marek
Valčík a Roman Jurka.

Foto "Horní konec"
horní řada zleva rozhodčí
utkání Božetěch Jurča,
David Mičkal, Vladimír
Nerád,
Miroslav
Bortl,
Libor Jurča, Milan Drda,
Richard
Maléř,
Karel
Mičkal, Dalibor Kubiš a
Vratislav Polášek.
Dole zleva Radim Basel,
Martin
Novák,
Pavel
Mandula, Vladimír Urban,
Zdeněk Křenek, Oldřich
Mikulenka a Vladislav
Basel.
Vladislav Basel
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