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Slovo starosty
Vážení a milí Vidčané,
máme za sebou měsíce, na které nikdy
nezapomeneme. Od půlky března byl kvůli šíření
koronaviru vyhlášen nouzový stav. Šlo vůbec o první
nouzový stav v novodobé historii, jehož příčinou
nebyly povodně či větrné smrště, a který platil
pro celé území ČR. Během tohoto období platila
na území našeho státu přísná bezpečnostní opatření
a nařízení, která zpomalila a v některých oblastech
života i zcela zastavila jakékoliv dění a do určité míry
se dotkla každého z nás. Tato opatření se naštěstí
uvolňují a život se pomalu vrací do běžných kolejí.
Rád bych touto cestou poděkoval všem občanům naší
vesnice, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na úspěšném zvládnutí situace kolem koronaviru
v naší obci. Poděkování patří všem ženám a dívkám,
které se obratem pustily do výroby ochranných
roušek a těm, kteří je v době svého volna
distribuovali mezi naše spoluobčany. Děkuji všem
zaměstnancům a zaměstnankyním zajišťující chod
obchodů a potřebných služeb za to, že i přes
náročnost výkonu svých povolání v době nouzového
stavu zachovali plynulý chod naší vesnice. Děkuji
všem učitelkám a učitelům, že vzdělávali naše děti
i přesto, že budova školy zůstala uzavřená. Děkuji
také Vám všem videčským občanům, že jste
respektovali nařízení vlády České republiky
o omezení pohybu na veřejnosti, nosili ochranné
prostředky a dbali zvýšené hygieny a chránili tak
v maximální možné míře nejen sebe, ale i své okolí
proti riziku možného onemocnění virem Covid-19.
A děkuji také za to, že jste zachovávali optimismus
a dobrou náladu, protože právě tyto dvě věci patřily
k těm nejdůležitějším, které celá společnost
potřebovala.

Všichni si však určitě uvědomujeme, že spousta věcí
ještě dlouho nebude jako dřív. Zpomalení ekonomiky
a s ním související klesající daňové příjmy obce
se promítnou i do hospodaření naší vesnice.
Zastupitelstvo a rada obce musely reagovat
na předpokládaný vývoj, kdy obvyklé příjmy
rozpočtu obce nedosáhnou plánované výše.
To logicky povede k tomu, že realizovat budeme jen
to nezbytné, ostatní se prozatím odkládá.
Z investičních akcí nyní uskutečníme jen ty,
na něž jsme dostali dotaci (výstavba I. etapy
chodníků). Vše ostatní přesouváme na podzim
či další rok, kdy budeme mít jistotu, že budeme mít
dostatek finančních zdrojů. Práce na projektových
dokumentacích akcí, které bychom chtěli realizovat
v blízké době, běží dál (II. etapa chodníků,
cyklostezka Vidče – Střítež nad Bečvou, domovní
ČOV pro lokalitu Háje apod.).
Dalším diskutovaným tématem na jednáních
zastupitelstva a rady obce bylo pořádání kulturních
akcí v tomto kalendářním roce. Vzhledem ke slibně
se vyvíjející koronavirové situaci a s ohledem na to,
že se jedná o venkovní akce, jsme se rozhodli nejbližší
akce
nerušit.
23.
června
tedy
proběhnou
na Zuberském kopci Jánské ohně, 5. července
se uskuteční tradiční pouť a 21. srpna Vidčem zazní
další ročník Rockování. O letních prázdninách bude
také možnost navštívit letní kino ve sportovním
areálu Na Sahaře (25. července - Vlastníci, 8. srpna 3Bobule a 25. srpna - pohádka pro děti, čas promítání
a název pohádky bude upřesněn).
Milí Vidčané, přeji Vám všem příjemné dny a těším se
na setkání s Vámi například na některé z výše
zmíněných událostí.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Byty v budově pošty – výzva k podání žádosti
o pronájem

Vážení občané,
v minulých vydáních zpravodaje jste byli informováni
o stavbě bytů v nevyužívané části budovy pošty. Byty
jsou po stavební stránce dokončeny, čekáme již pouze
na realizaci přípojky elektrického vedení, které
muselo být posíleno ze strany společnosti ČEZ.
K nájmu nabízíme tři bytové jednotky 1+kk
o rozměrech 40 m2 a jeden byt 2+kk o rozměru 71 m2.
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Často jsou nám kladeny dotazy jako např. “Kdo tam
bude bydlet?“ Předem avizujeme, že majitelem bytů
je obec Vidče, a ta jako jediná bude o pronájmech
uvedených bytů rozhodovat. Tyto prostory budou
k dispozici místním občanům na základě žádosti
o pronájmu. Chceme se zaměřit hlavně na cílové
skupiny – mladé rodiny s dětmi, svobodná nebo
rozvedená matka s dětmi, osoba v seniorském věku,
6/2020 Zpravodaj obce Vidče

osoby, které dostaly výpověď z nájemního bydlení,
osoby v těžké životní situaci atd. Nájemní smlouvy
budou uzavírány maximálně na 1 rok s možností
prodloužení. Prosíme občany, kteří mají nyní zájem
o pronájem, aby podali žádost o pronájem nejpozději
do 31. 7. 2020.

Bližší informace o pronájmu a formulář žádosti
o pronájmu Vám poskytne místostarostka obce
po kontaktu na tel. 602 716 368 nebo emailu
mistostarosta@vidce.cz.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Nálepky na popelnice na tříděný odpad
Vážení občané,
v minulém vydání zpravodaje jste byli
seznámeni s výsledky třídění odpadu
v minulém roce. Je skvělé, že jste si na nový
systém svozu odpadu rychle zvykli a naučili
jste se jej velmi dobře využívat. Mnoho
informačních
nálepek
na
popelnicích
na tříděný odpad, které uvádějí, co do dané
popelnice patří, se z popelnic loupou. Toto je
zaviněno použitím nekvalitního papíru
ze strany výrobce nálepek. Proto jsme uplatnili
na nálepky reklamaci. Pokud máte zájem
o nové nálepky, jsou k vyzvednutí u paní
matrikářky Minarčíkové v úředních hodinách.
Před nalepením nové nálepky je nutné zbavit
plochu, na kterou bude nálepka přilepena,
nečistot a odmastit ji např. technickým
benzínem či lihem.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Výpis z usnesení č. 13/2020

ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 5. 2020
124/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
13. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi ve
složení Mgr. Šárka Pavlíčková, Mgr. Pavel Kuběja
a ověřovatelé zápisu: pan Vladislav Basel, pan Jiří
Vaculín, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
125/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 12/2020 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 3. 3. 2020.
126/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi
12.–13. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou
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ústně členy rady obce a informaci o rozpočtovém
opatření č.2 a č.3 schválených radou obce.
127/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období
od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 dle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 30. 4. 2020 bez připomínek.
128/2020 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 2020 dle přílohy
číslo 1.
6/2020 Zpravodaj obce Vidče

129/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, schvaluje
účetní závěrku obce Vidče za rok 2019.
130/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
závěrečný účet obce a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2019 bez výhrad.
131/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu
inventarizační
komise
o
provedené
inventarizaci majetku obce za rok 2019.
132/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně
závaznou vyhlášku Obce Vidče č. 1/2020
„O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Vidče“ dle přílohy č. 2.
133/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně
závaznou vyhlášku Obce Vidče č. 2/2020 „O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“ dle přílohy č. 3.
134/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje pozemku v majetku obce p.č. 1479/5 (trvalý
travní porost) o výměře 168 m2 a pověřuje starostu
obce záměr prodeje pozemku zveřejnit na úřední
desce.
135/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje části pozemku v majetku obce p.č. 2823/4
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2
a záměr prodeje části pozemku v majetku obce
p.č. 2823/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 11 m2 a pověřuje starostu obce záměr
prodeje částí pozemků zveřejnit na úřední desce.
136/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje části pozemku v majetku obce p.č. 1490/2
(ostatní plocha, neplodná půda), záměr prodeje části
pozemku v majetku obce p.č. 2825/3 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) a záměr prodeje části pozemku
v majetku obce p.č. 1601/3 (ostatní plocha, neplodná
půda) o celkové výměře 383 m2 a pověřuje starostu
obce záměr prodeje částí pozemků zveřejnit na úřední
desce.
137/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje části pozemku v majetku obce p.č. 1059/8
(orná půda) o výměře cca 40 m2 a pověřuje starostu
obce záměr prodeje části pozemku zveřejnit na úřední
desce.
138/2020 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 paní M. N. kupuje pozemek

p.č. 2823/12 (trvalý travní porost) o výměře 139 m2
za kupní cenu stanovenou odhadem tržní ceny
nemovitosti a pověřuje starostu obce kupní smlouvu
podepsat.
139/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
odpuštění nájemného za pronájem prostor sloužících
k podnikání v budově bez čísla popisného,
na pozemku parc. číslo st. 809 – restaurace Bora Bora
za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 nájemci Bora
Bora s.r.o. v souvislosti s koronavirovou nákazou
a na to navazujícími opatřeními vlády ČR.
140/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Závazná
pravidla pro přidělení obecních bytů v budově
č.p. 252 – budova pošty.
141/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01
Vsetín v předloženém znění.
142/2020 Zastupitelstvo obce Vidče, IČ 00304433,
se sídlem Vidče 96, 756 53 Vidče:
1) rozhodlo, že obec Vidče požádá společnost
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ47674652,
se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín (dále jen
„Společnost“), aby Společnost namísto stávající
hromadné listinné akcie nahrazující 3773 ks
kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě
každé nahrazené akcie 1000 Kč, číselné označení
nahrazených akcií: 415 677 - 419 449, vydala obci
Vidče dvě listinné akcie Společnosti, a to jednu
hromadnou listinnou akcii s číselným označením
nahrazených akcií 415 677 - 419 448 a jednu
jednotlivou listinnou akcii s číselným označením
419449
2) pověřuje starostu obce Vidče k tomu, aby požádal
Společnost o vydání akcií Společnosti tak, jak je
uvedeno v bodě 1) tohoto usnesení
3) rozhodlo, že obec Vidče požádá o udělení souhlasu
valné hromady Společnosti s převodem 1 ks akcie
Společnosti z obce Vidče, IČ 00304433, se sídlem
Vidče 96, 756 53 Vidče, na obec Valašská Bystřice,
IČ 00304352, se sídlem Valašská Bystřice 316, 756 27
Valašská Bystřice, a to kmenové akcie na jméno
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
s číselným označením 419449
4) pověřuje starostu obce Vidče k tomu, aby požádal
o udělení souhlasu valné hromady Společnosti tak,
jak je uvedeno v bodě 3) tohoto usnesení.
143/2020 Zastupitelstvo obce Vidče dle § 84 odst 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů deleguje starostu obce Vidče jako
zástupce obce na jednání valné hromady spol.
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., konané dne
4. 6. 2020. Jako náhradníka deleguje místostarostku
obce.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 22/2020

ze zasedání rady obce dne 13. 5. 2020
201/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
202/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 21 ze schůze rady obce
ze dne 14. 4. 2020.
203/2020 Rada obce vzala na vědomí nabídku firmy
Jiří Fabián a synové s.r.o. na výměnu radiátorů
v Základní škole ve Vidči.
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204/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy
SychrovNET s.r.o., Bratří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín
na pronájem optických vláken ve zbudovaných
trasách pro obec Vidče. Zároveň rada obce schvaluje
zveřejnění záměru na pronájem optických vláken.
205/2020 Rada obce Vidče schvaluje Cenovou
nabídku č. 43/2020 na autorský dozor na stavbu
6/2020 Zpravodaj obce Vidče

„Výstavba chodníku podél silnice III/04868 v obci
Vidče- úsek I,II,III,IV“ předloženou firmou NELL
PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín.
206/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
a Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru
investora pro stavbu „Výstavba chodníku podél
silnice III/04868 v obci Vidče- úsek I,II,III,IV“ od pana
Ing. Karla Trlici, 755 01 Janová 242.
207/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
a Smlouvu o výkonu činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
ve fázi realizace stavby „Výstavba chodníku podél
silnice III/04868 v obci Vidče- úsek I,II,III,IV“ od pana
Jiřího Brzokoupila, 756 53 Vidče 486.

208/2020 Rada obce Vidče schvaluje podání žádosti
o dotaci na upgrade a doplnění obecního rozhlasu.
209/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost pana V. S.
a pana V. B. o slevu ve výši 50 % za pronájem sálu
a vestibulu KD ve Vidči.
210/2020 Rada obce Vidče schvaluje záměr pronájmu
areálu Restaurace U Hanáčků.
211/2020 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 3
ke smlouvě o nájmu služebního bytu ze dne
22. 5. 2020 uzavřenou mezi obcí Vidče a paní J. F.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 23/2020

ze zasedání rady obce dne 25. 5. 2020
212/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
213/2020 Rada obce Vidče v souladu s ustanoveními
§ 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění a § 131 odst. 2 a § 166 zákona číslo
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě
vyhodnocení výsledků konkursního řízení na funkci
ředitele Základní školy Vidče, okres Vsetín, konaného

dne 15. 5. 2020, jmenuje paní Mgr. Evu Mandulovou,
bytem 756 53 Vidče čp. 553 do funkce ředitelky
Základní školy Vidče, okres Vsetín s účinností
od 1. 8. 2020.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Okénko do mateřské školy

Po téměř dvouměsíční odmlce se hlavně předškoláčci
do MŠ moc těšili na své kamarády. V každém
oddělení byla dětí jen hrstka, a proto se výuka
v mateřské škole odrazila na kvalitě. Paní učitelka si
nepřestávala libovat, jak je to fantastické, když má
na každého opravdu čas, a může se věnovat dětem
individuálně. Stihli jsme i vyfotit předškoláky
na tablo, které je letos v tématu Egypt. Můžete se
pokochat
fotografiemi
faraonů
vystavených
na místní poště a u obchodu COOP. Dětský ekotým
/což je skupinka asi 7-10 staršáků / ihned zahájil
svou činnost, neboť po dlouhé odmlce měl
co dohánět, co se týče příprav na audit. Také počasí
i okolnosti tomu nahrávaly. Věnoval se naplnění cíle
a aktivity byly propojeny s tématem ve školním
vzdělávacím plánu.
Ekotým informuje veřejnost:
Čas letí a tak je tu opět ta doba, kdy si musíme
obhájit svůj titul Ekoškola.
Tentokrát pracujeme s tématem prostředí. Naším
cílem, který jsme si stanovili, je vytvořit motýlí louku.
Chtěli bychom mít na zahradě více motýlků a více
hmyzu na pozorování. S tímto ůkolem jsme začali již
vloni v dubnu, pozvali jsme si pana motýláře RNDr.
Lukáše Spitzera a poprosili jsme ho o radu, jak s
motýlí loukou začít. Pan motýlář objasnil, že motýli
částečně vymizeli z krajiny proto, že lidem dnes
záleží na anglických trávnících a v důsledku toho
motýli nemají pastvu. Motýlci potřebují přirozenou
louku, tak jak ji známe dnes už jen z vyprávění
ze starých dob, louku plnou zvonečků, chrp, kopretin
a jiných lučních květin. Naštěstí se tato semena
lučních květin daji koupit pod názvem PLANTAS
NATURALIS. Louku jsme vyseli a mezitím v době,
kdy čekáme zda motýlky přilákáme, se o motýlkách
učíme, kreslíme je, hrajeme si na vývoj motýla,
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na kukly, larvy, na badatele a sledujeme s lupami
život v trávě, abychom si co nejvíce o motýlcích
zapamatovali. Tímto chceme poprosit i Vás čtenáře,
abyste nám pomohli s tímto ne úplně nemožným
úkolem. Až budete sekat Vaši zahradu, vzpomeňte
si prosím na naši snahu a podpořte nás tím, že
necháte kousíček Vaší zahrady přerostlý a
zalučněný. Společně motýlky přilákáme do naší
vesnice.
S našimi aktivitami nyní 12. 6. 2020 seznámíme hodné
paní auditorky z Ekoškoly, které pak uznají
za vhodné, jestli je naše počínání hodno toho,
aby nám tu opět na další dva roky vlála naše krásná
zelená vlajka EKOŠKOLA.
Držte nám pěsti, čtenáři, a pokud se to podaří,
v příštím vydání se budeme pyšnit na fotce zelenou
vlajkou.
Bc.Pavlína Parks
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Inzerce

Koupím seno pro králíky, prosím nabídněte, tel. číslo 731 921 884.

Místní knihovna
Měsíc květen byl pro knihovnu ve znamení návratu
čtenářů. Přicházeli a přicházejí všichni ti, kterým
knihovna a knížky při koronavirové pauze moc
chyběly. Škoda jen, že zatím mezi nimi chybí dětští
čtenáři. Jakoby na nás zapomněli. Třeba jim ukáže
směr náš „Pohádkovník“, jak jsme nazvali jeden
ze stromků, které lemují chodník vedoucí k naší
knihovně. Má za úkol nejen zdobit celé okolí, ale taky
hlídat, aby žádný čtenář ať dětský nebo dospělý cestu
k nám nezapomněl. Každý rok mu v tom pomáhají
různí pomocníci - loni to byli barevní ptáčci a rok
před tím zas motýlci. V letošním roce na náš
5

"Pohádkovník" přiletěly papírové Berušky.
V pátek 5. června nám do knihovny vtrhli medvědi.
Nebyli to ti opravdoví, ale jen plyšoví, a přivedli
s sebou děti z mateřské školky. Toho největšího
medvědího plyšáka jsme pak povýšili na maskota
knihovny.
O medvědech jsme si povídali,
na medvědy jsme si hráli, o medvědech četli
pohádku. Při každém našem setkání s dětmi
z mateřské školky nesmí chybět písnička, a tak jsme si
je společně za klavírního doprovodu paní učitelky
Pavlíny Parks zazpívali. Možná to bylo tím deštěm
za oknem, ale stalo se, že došlo opět na medvědy.
6/2020 Zpravodaj Obce Vidče

Propašovali se nám totiž i do písniček. Medvěd se
zatoulal místo hastrmánka do "Holky modrooké",
medvěd nám místo deště padal na vlasy. Byla to
velká legrace.
Kam se ale medvědi nedostali, tak to je velká louka
s motýly, včelkami a brouky. Papírovou louku
vytvořily děti svými kresbami a bude zdobit naši
knihovnu určitě po celé léto. Za připomenutí stojí i
dárek, který děti přinesly s sebou. Byly to právě
ty papírové Berušky, kterými jsme pak společně
ozdobili náš "Pohádkovník" před knihovnou.

Máme sice ještě červen, ale prázdniny
jsou za dveřmi a s nimi změna
v otevírací době knihovny.
Po dobu trvání letních prázdnin bude mít knihovna
otevřeno:
středa: 10:00 - 17:00 hodin
pátek: ZAVŘENO
Božena Zajícová

Poděkování
V naši obci, v naši krásné dědině,
kde žijeme jako v jedné velké rodině,
zde hrdinkami jako z ranních novin
staly se prodavačky od potravin.
Denně co denně kvůli nám všem,
kdy pandemie postihla celou zem,
své zdraví dávají nám v sázku
a jejich blaho tak visí na provázku.
V první linii tak dělají co mohou,
i když někdy sotva stojí na nohou.
Jejich rutinou staly se nejvíce:
desinfekce, roušky a rukavice.
Pilné jako včelky od rána brzkého to jsou holky od Máje i od Hajného.
A právě Vám chtěli bychom tímto říci
DĚKUJEME za všechnu Vaši práci!
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distribuci. Grafická úprava Ing. Svatava Minarčíková. Datum vydání Zpravodaje č. 6/2020 je 17.6.2020. Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Vidče nebo posílat na adresu
zpravodaj@vidce.cz. Uzávěrka Zpravodaje č. 7,8/2020 je 1.8.2020. Elektronická verze Zpravodaje obce Vidče, termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových stránkách
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