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Obec Vidče

Slovo starosty
Nastal adventní čas, pomalu se v nás probouzí vánoční
nálada a očekáváme příchod nejkrásnějších svátků
v roce, Vánoc. Většina z nás se v tuto dobu zamýšlí
nad tím, jaký vlastně ten uplynulý rok byl, co pěkného
nám přinesl, zda jsme splnili všechna svá předsevzetí a
sliby, zda a jak moc jsme byli úspěšní v osobním životě
i v pracovním úsilí. Čas adventní je časem setkávání se
s blízkými, časem porozumění, odpočinku.
Přeji nám všem, abychom ten předvánoční stres a shon
dokázali vyměnit za čas pohody a očekávání
příjemného, abychom si udělali čas na sebe, svou
rodinu a přátele. Přeji nám, abychom se naučili přijímat
nejen to příjemné, co nám život připravil, ale i věci
nepříjemné a kritické, abychom se naučili odpouštět a
uměli znovu podat či přijmout ruku ke smíru.
Vážení spoluobčané, jménem svým i celého
Zastupitelstva obce Vidče, Vám přeji příjemné a
pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce
zejména zdraví, štěstí, radost a spokojenost v osobním i
pracovním životě.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se jakkoli zapojili
do pořádání veřejných akcí v naší obci nebo se podíleli
na jejím hezčím vzhledu a vzájemné pohodě, a to třeba
drobným úklidem veřejného prostranství, péčí o zeleň,
ale i jakoukoli jinou dobrovolnou prací. Není to dnes
úplně moderní dělat ve svém volnu něco zdarma, a
proto Vám všem za to patří moje velké poděkování.
Za zastupitelstvo obce Mgr. Pavel Drda
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Uzavření obecního úřadu

Vážení občané,
z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad Vidče uzavřen ve dnech 23. 12., 27. 12., 30. 12 a 31. 12. 2019.
V naléhavých případech volejte:
starostu obce tel. č.: 605 340 794.

Z důvodu uzavření obecního úřadu v době od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019 je možné si nechat ověřit podpis nebo
fotokopii, výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů na pobočce
České pošty v Rožnově p/R.
Děkujeme za pochopení.

Cena vodného pro kalendářní rok 2019

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují, že cena vodného pro kalendářní rok 2019 činní od 1. ledna
do 30. dubna 50,03 Kč/m3 včetně DPH (sazba DPH 15 %). Od 1. května bude cena vodného 47,85 Kč/m3 (sazba
DPH 10 %).
Upozorňujeme občany, kteří platí čtvrtletní zálohy na stočné za rok 2019 hotově, že tak mohou učinit nejpozději
do 20. 12. 2019 u účetní obce Vidče, případně v kanceláři matriky.
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou cenu stočného pro rok 2020 upřesní v lednovém vydání
zpravodaje.

Tašky na tříděný odpad

V prvním "zkušebním" kole jsme rozdávali 100 sad tašek na tříděný odpad - byly
rozebrány za neuvěřitelné dva dny.
Protože jsme rádi, že třídíte odpad a podporujeme Vás v této činnosti, dáváme
k dispozici dalších 200 sad zdarma. K vyzvednutí jsou každý pracovní den
na obecním úřadě.

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

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

Poplatek ze psů
Sazba poplatku:

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

400,- Kč osoba/rok – pro domácnosti, které se zapojily do nového systému svozu odpadu
(zapojily se do systému separovaného sběru odpadu obce)
nebo
650,- Kč osoba/rok – pro domácnosti, které se nezapojily do nového systému svozu
odpadu (nezapojily se do systému separovaného sběru odpadu obce)
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. 2020
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1340+číslo popisné, bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude mít
variabilní symbol následující tvar 134025.

200,- Kč
za prvního psa
250,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2020
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1341+číslo popisné, bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude mít
variabilní symbol následující tvar 134125.

Upozornění
Žádáme občany, aby nepřistavovali ke svozu poloprázdné popelnice jak pro směsný komunální odpad, tak i
pro tříděný odpad. Ke svozu přistavujte popelnice, které jsou zaplněny nejméně ze 3/4.
2

12/2019 Zpravodaj obce Vidče

Nahlášení stavu vodoměrů
Vážení občané,
v souvislosti s pravidelným ročním vyúčtováním
stočného Vás žádám o nahlášení stavu vodoměrů
na email ucetni@vidce.cz nebo tel. 571 619 644. Týká

se to jen vodoměrů DSO Vidč a Střítež, které máte
namontovány na odběr vody z vlastních studní.
Nenahlašujte stavy vodoměrů VaK Vsetín, ten provede
vlastní odečet v průběhu ledna 2020.
Ing. Veronika Gerlová

Zprávy z Rady obce

Usnesení č. 14/2019 ze dne 13. 11. 2019
126/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
127/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 13 ze schůze rady obce
Vidče ze dne 16.10.2019.
128/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby IV-12-8017766/01 Vidče, p.č.
1503/26 NNK s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení
distribuční soustavy“ která se nachází na pozemku
ve vlastnictví obce Vidče parc.č. 1503/26 v k.ú. Vidče.
Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.
129/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
cenovou nabídku č. 73/2019 firmy NELL PROJEKT
s.r.o. , Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, na zhotovení
studie „Výstavba chodníků v obci Vidče od č.p. 81
po č.p. 191“.

130/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
žádost paní Mgr. I.K. a pana O.D. o slevu ve výši 50 %
za pronájem sálu a vestibulu KD ve Vidči dne
23.11.2019 a 7.12.2019.
131/2019 Rada obce schvaluje finanční dar na provoz
záchranné stanice v Bartošovicích ve výši 3 000,- Kč.
Zároveň schvaluje darovací smlouvu na finanční dar a
pověřuje starostu obce darovací smlouvu podepsat.
132/2019 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na zpracování projektové dokumentace k územnímu
řízení a pro stavební povolení k výstavbě sběrného
dvoru odpadů Vidče od firmy ASPHA oběhové
hospodářství, s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 1922/3, Černá pole,
602 00 Brno.

Milena Dudová, místostarostka obce

Poděkování občanů Valašské Bystřice
Naše obec se dlouhodobě potýkala s nedostatkem
kvalitní pitné vody. Jediným možným řešením bylo
napojení a zásobování obce společností Vak Vsetín. To
se nám podařilo, v měsíci říjnu letošního roku byla
zkolaudována stavba nového vodovodu pro zásobování
obce Valašská Bystřice a od 1. listopadu již teče pitná
voda od společnosti Vak Vsetín. Vedení trasy vodovodu
a její povolení byla jedna z nejsložitějších a
nejdůležitějších věcí pro výstavbu. Trasa vodovodu vede
z vodojemu Hradisko až k novému vodojemu
pro Valašskou Bystřici na Hlaváčkách po katastru obce

Vidče a je vedena z větší části po soukromých
pozemcích videčských občanů.
Touto cestou vám chceme velmi poděkovat za vstřícný
přístup a hlavně povolení a souhlas s uložením
vodovodního řadu do vašich pozemků. Bez vašeho
pochopení a vstřícnosti by nebylo možné stavbu
vodovodu realizovat. Děkujeme také vedení obce Vidče
za podporu při přípravě a realizaci této stavby.
Starosta a místostarosta Valašské Bystřice

Listopad v základní škole
Ani v měsíci listopadu se v naší škole nezahálelo.
Následující příspěvek to jenom potvrzuje.
5. listopadu vyjela 8. třída s paní učitelkou Dagmar
Kovářovou zapojit se do sdílené výuky na rožnovské
Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel
(tzv. „vakuovka“). Chlapci si vyzkoušeli zámečnické
práce, děvčata vyráběla náramek a balila dárky.
Tento měsíc navštěvovali naši žáci často místní
knihovnu. 7. listopadu se tam vypravili žáci 2. třídy s
paní učitelkou Dagmar Plesníkovou, kde se učili
společenskému chování v rámci besedy s názvem
„Etiketa pro každého“. 27. listopadu navštívili
knihovnu také třeťáci s paní učitelkou Dagmar
Hladkou. Paní Vinklerová je seznámila s pohádkami,
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bájemi a pověstmi z Valašska. Tentýž den byli
v knihovně i sedmáci s paní učitelkou Alenou Cábovou.
Během hodinové besedy paní Vinklerová seznámila žáky
s vývojem sci-fi a fantasy literatury.
13. listopadu žáci 8. třídy za asistence paní učitelky
Dagmar Kovářové absolvovali testování České školní
inspekce. Tématem tentokrát byla environmentální
výchova.
14. a 28. listopadu absolvovali kurz bruslení na
Zimním stadionu v Rožnově pod Radhoštěm žáci
1. a 4. třídy v doprovodu třídních učitelek Vladislavy
Slámové a Pavly Smílkové.
14. listopadu proběhlo pod vedením paní učitelky
Šárky Pekařové školní kolo dějepisné olympiády.
12/2019 Zpravodaj Obce Vidče

Se stejným počtem bodů
obsadili 1. místo Karolína
Jasná a Adam Onderka (oba
9. třída). Gratulujeme!
15.
listopadu
podnikli
společný Halloween žáci 1. a
9. ročníku pod dohledem
třídních učitelek Vladislavy
Slámové a Šárky Pavlíčkové.
Deváťákům,
kteří
si
halloweenské
odpoledne
protáhli díky „přespávačce“
ve škole až do následujícího
rána, náleží velké poděkování
za
vzorně
připravený
program a masky, také žáčci
1. třídy si zaslouží pochvalu
za vzorně připravené masky.
19. a 26. listopadu se 3.
třída s paní učitelkou
Dagmar Hladkou zúčastnila
v Zubří již tradičního turnaje
v miniházené, ve kterém se
nehraje o vítězství a postup,
ale spíše pro radost ze hry.
21. listopadu zhlédli žáci 8. a 9. třídy s paními
učitelkami Šárkou Pavlíčkovou a Alenou Cábovou
ve valašskomeziříčském sále Kulturního zařízení
edukační představení „Trapas nepřežiju aneb Ten řízek
nezvedej“. V představení excelovali Michaela Dolinová
(známá herečka a moderátorka) a Ladislav Ondřej
(hvězda seriálu Ordinace…). Zpívalo se, tančilo a
zábavnou formou se vzdělávalo v etiketě, tedy

společenském chování.
20. listopadu se konalo na Dolní Bečvě okrskové kolo
ve florbalu, kterého se zúčastnili vybraní žáci 6. a 7.
třídy a kterým se podařilo vybojovat díky samostatným
nájezdům 2. místo a postup do kola okresního. To se
konalo 26. listopadu ve Vsetíně. Našim borcům se sice
již nepodařilo postoupit, ale i tak si zaslouží pochvalu
za skvělé výkony.
Pod vedením paní učitelky Aleny Cábové a
za spolupráce paní učitelky Šárky
Pekařové proběhlo 25. listopadu školní
kolo olympiády v českém jazyce. Tu
absolvovalo 20 účastníků z 8. a 9. třídy,
z nichž si každý zaslouží pochvalu za své
výkony v mluvnické i slohové části
soutěže. 1. místo obhájila z loňska
Kristýna Mandulová (9. třída), která
bude naši školu reprezentovat koncem
ledna v okresním kole této olympiády.
Na 27. listopad naplánovala paní učitelka
Šárka Pavlíčková zájezd do habsburské
Vídně pro osmáky a deváťáky. Během
jednoho dne měli žáci možnost seznámit
se s historií i současností hlavního města
našich jižních sousedů a zároveň se
nechat
okouzlit
jeho
jedinečnou
předvánoční atmosférou. Téhož dne vyjeli
žáci 6. třídy s paní učitelkou Šárkou
Pekařovou na rodinnou ekologickou kozí
farmu Zerlina do rožnovských Hážovic.
Exkurze byla zpestřena ochutnávkou
výrobků z kozího mléka, žáci také měli
možnost vyhánět kozy na pastvu a
vyzkoušet si techniku dojení.
Koncem listopadu jsme přivítali začátek
adventního času a k němu patří
každoroční
rozsvěcování
vánočního
stromu ve Vidči, které letos připadlo na
30. listopad. I tentokrát tuto akci
doprovázela svým programem Valašenka.
Radostný a poklidný advent všem!
Mgr. Alena Cábová
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Okénko do mateřské školy

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň
spad
Listopad nás potěšil opět krásným počasím. Popřál
dětem radostné hry na školní zahradě, závody
na koloběžkách, hry v písku, na hřišti i na ekozahradě.
V duchu nálady “Hrajeme si s podzimem” si děti
pohrály se spoustou přírodnin, ať už je nasbíraly v lese,
na procházce či na školní zahradě. Veliký starý moudrý
kaštan na ekozahradě přinese každoročně a celoročně
plno radosti a zábavy. Přes léto na něj děti lezou,
houpají se na zavěšené houpaččce, na podzim je pak
obdaruje stovkami krásných lesklých kaštanů. Je to
období stavění mandal, vyrábění zvířátek, stavění tvarů
a obrazců z krásných lesklých kaštanů. Říká se, že
mladý kaštan skrývá v sobě mnoho energie, a tak
radíme dětem schovávat si tyto poklady po kapsách,
strkat je také do kapes mamince či tátovi a pokud tato
pravda pravdou není, tak si alespoň člověk vzpomene
na toho druhého, kterého má rád.
Staršáci také v listopadu stihli vyběhnout na kopec
pouštět draka a chytat vítr do tašky.
Nejkrásnějším listopadovým zážitkem byl ale 11. den
v měsíci, kdy slaví svátek Martin.
Legenda o Sv. Martinovi popisuje hrdinu jako vojáka,
kterému se zželelo chudáka sedícího zmrzlého
5

před branami města. Martin jedním švihem meče
rozsekl svůj kabát a půlku žebrákovi dal, snažíc se ho
uchránit před umrznutím. Dětem se legenda líbila a
rázem cválala po třídě spousta dobráků s mečem v ruce.
Letos jsme ho k nám opravdu pozvali. A on přijel!!!! A ne
jeden, dokonce dva.
11. listopadu opravdu zaržály před branou mateřské
školy dva krásní bílí koně s “Martiny” v sedle. Uvítali
jsme je a vydali se s nimi na průvod po vesnici.
Po průvodu se děti mohly na konících svézt po školní
zahradě. Tento krásný zážitek měly děti díky spolupráci
se SZTŠ a především díky panu J. Mandulovi, který je
ve funkci ředitele této již zmíněné školy v Rožnově p.R.
Na tuto akci nám pan Mandula zapůjčil vlastní krásné
bělouše.
DĚKUJEME MANDULOVÝM KONÍM a doufáme, že
příští rok by tato akce mohla být uskutečněna pro širší
veřejnost, neboť vidět Svatého Martina na bílém
nastrojeném koni stát před videckým kostelem, to byl
teda zážitek opravdu velký.
Krásný adventní čas a kouzelné Vánoce strávené
s Vašimi milovanými blízkými přeje kolektiv Mateřské
školy Vidče.
Bc. Pavlína Parks
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Místní knihovna
Den pro dětskou knihu
V pátek 6. prosince 2019 ožila celá knihovna dětmi, se
kterými jsme společně chtěli oslavit nejen Mikuláše, ale
také Den s dětskou knihou. A jaké bylo motto letošního
knižního svátku? Bylo to moře. Knihovna se změnila
v mořské království a v sítích lovců uvízly nejen ryby,
ale také perly a korálky.
Celá oslava začala otevřením malého Knižního
krámku, kde si každý zájemce mohl koupit nějakou
pěknou dětskou knihu s 20% slevou jako dárek pod
stromeček. Otevřeli jsme také i náš Antikvariát, kde
byla a je možnost koupit si knížku třeba jen za 1
korunu. Tak to alespoň učinili páťáci, kteří byli prvními
kupci a návštěvníky naší oslavy. (Malé upozornění pro
zájemce: v našem Antikvariátu, který bude otevřen do
konce ledna, najdete vyřazené knihy z fondu knihovny v
ceně od 1,- až po 5,- Kč.)
Odpoledne přijeli do Vidče knihovníci z rožnovské
knihovny, aby nás spolu s dětmi ze školní družiny vzali
na plavbu po moři v dramatizaci knihy Radka Malého
„Moře slané vody". Na moři se dětem líbilo, líbila se jim i
písnička, kterou si společně s námořníky za doprovodu
klavíru zazpívaly. Námořníci byli také u toho, když jsme
ukončili a vyhodnotili letošní ročník literární soutěže
"Lovci perel". Nejlepšími lovci, nebo spíše lovkyněmi, se
staly Nikola Galčanová, Šárka Dobešová a Zuzana
Jurčová. Společně ulovily přes 70 literárních perel a
za to na ně čekala odměna. Odměna v podobě poukazů
na nákup knih a korálků, psací a kreslící potřeby,
ozdoby na stromeček a malá zlatá hvězdička. Ta by jim
měla vždy svítit na cestu a ukazovat správný směr
na cestě domů, nebo k nám do knihovny. Stejná
hvězdička čekala i na ostatní lovce.
Námořníci se pak s dětmi rozloučili a vydali se na cestu
do Rožnova. Na děti čekal další program.
Mohly se zapojit do tvoření v Korálkové dílně, ve které si
pod vedením paní Schwarzové mohly něco malého
vyrobit z drátků a korálků. Děti byly moc šikovné, a tak
se pod jejich rukama brzy objevily na stolech jemné
hvězdičky coby ozdoby na stromeček, nebo kouzelné
korálkové náramky jen tak pro radost. Pomalu se začalo
stmívat, hvězdičky a náramky byly vyrobeny, perníčky
snědeny a děti se rozešly do svých domovů. Den
pro dětskou knihu 2019 ve videčské knihovně skončil.
Nakonec se sluší poděkovat všem těm, bez nichž by se
tato akce nemohla konat. Děkuji za finanční podporu
firmě Cobbler s.r.o. Zašová a Obecnímu úřadu ve Vidči,
za spolupráci Knihkupectví Nohavica a paní Schwarzové
z krámku Korálky v Rožnově pod Radhoštěm. Můj veliký
dík patří také paní Zdence Holišové, která byla mou
velkou oporou v průběhu celé akce.
Vánoční uzavření knihovny
Místní knihovna Vidče informuje, že bude uzavřena pro veřejnost během vánočních
svátků, a to od pondělí 23. prosince 2019 do čtvrtku 2. ledna 2020.

Přeji vám všem za sebe i za knihovnu krásné a pohodové
Vánoce a těším se na setkání s vámi v novém roce 2020.
Božena Zajícová
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Inzerce

Dobrý skutek
Štědrý den se blíží a ZAHRADNÍ CENTRUM POD
KLOBOUKEM (naproti DEZE) opět přispěje na dobrou
věc. Celou tržbu ze Štědrého dne věnuje nadaci
ČLOVĚK ČLOVĚKU, která přiděluje získané finanční
prostředky konkrétním lidem – nelehkou životní
situaci tak zpříjemní Štěpánkovi a Amálce Pernickým,
kteří trpí těžkým mentálním postižením, autismem a
epilepsií a získané peníze použijí jako příspěvek
na úhradu respitních pobytů.
Chcete-li i vy udělat dobrý skutek a přispět na dobrou
věc, nakupte v Zahradním centru Pod Kloboukem
na Štědrý den mezi 8. a 12. hodinou. Více informací
o charitativní akci naleznete během prosince
na Facebooku Zahradního centra.

Tělovýchovná jednota Vidče
Podzim 2019 „A“ tým muži
Dvacátá čtvrtá po sobě jdoucí sezóna v 1.A třídě
skupiny „A“ Zlínského kraje. Po šesti letech skončil
na pozici trenéra Petr Urban a mužstvo mužů přebírá
Jaroslav Marák, na místě asistenta mu vypomáhá
Radim Basel. Rovněž skončila dlouholetá opora zadních
řad, stoper Vladimír Urban a zpět na Prostřední Bečvu
se vrátil Radek Bill. Z dorostu přišli Lukáš Jurča a Karel
Kozák. Během podzimu k nám z FK Vigantice přestoupil
Rostislav Babinec, naopak do FK Starý Jičín odešel Petr
Nerád. Na místě vedoucího družstva se střídají Jiří
Brzokoupil a Vladislav Basel.
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Po podzimu v tabulce stejně jako vloni předposlední
třináctí, pouze dvě výhry v normální hrací době a
historicky nejmenší počet vstřelených branek devět.
Právě absence střelce má za následek to, že se v tabulce
krčíme téměř na jejím samotném dnu. Přesto jsme
na podzim sehráli hlavně venku dobré zápasy, vytvářeli
si spoustu vyložených šancí, ale bohužel je
neproměňovali. Když se k tomu přidala i v závěru
podzimu extrémní nepřízeň rozhodčích ve venkovních
zápasech v Podlesí, v Kateřinicích a ve Vlachovicích, kdy
nám v těchto utkáních nebyly uznány dva regulérní góly
a odpískán proti nám sporný pokutový kop, tak body
12/2019 Zpravodaj obce Vidče

ze zápasů logicky do tabulky chybí. Navíc jsme se
potýkali v klíčových domácích zápasech s absencí
zkušených hráčů, proti Juřince chyběli hned čtyři hráči
základní sestavy Mičkal, Kramoliš, Špůrek a Křenek a
v zápase proti posledním Valašským Kloboukám zase
citelně Kramoliš na hrotu útoku. Trenér Marák dodal
mužstvu nový impuls. Neměl lehkou úlohu, neboť
převzal velmi omlazený tým, který však během podzimu
ukázal svou vnitřní sílu a soudržnost nejen na hřišti a
je jen otázka času, kdy se nám opět začne střelecky
dařit a budeme se tabulkou posouvat směrem nahoru.
Rozhodně máme na to, hrát takto vysokou soutěž i v
následujících letech.

Střelci branek
3x Dobeš Ondřej
2x Kramoliš Michal
1x Mičkal Petr
Kozák Karel
Heryán Jan
Drda Pavel

Vladislav Basel
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