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Na Sahaře vyrostlo nové workoutové hřiště
Milovníci a vyznavači fitness mohou od září využívat nové workoutové hřiště ve sportovním areálu na Sahaře.
Celkové náklady na projekt činily 326 240 Kč, z toho pokryla částku 228 368 Kč dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Změna otvírací doby pošty Vidče
Od 1. října 2020 dochází ke změně otvírací doby pošty ve Vidči.
Otevírací doba bude následující:

Pondělí
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14:00 - 18:00 hod.

Úterý

8:00 - 12:00 hod.

Středa

14:00 - 18:00 hod.

Čtvrtek

8:00 - 12:00 hod.

Pátek

8:00 - 12:00 hod.
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Upozornění na toulavé psy
Milí spoluobčané,
v období letních prázdnin jsme byli několikrát
upozorněni na volně pobíhající psy po naší obci. V této
souvislosti bych rád připomenul, že je stále v platnosti
Obecně závazná vyhláška obce Vidče č.4/2009, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství.
Tato
vyhláška
hovoří
o
tom,
že na veřejných prostranstvích (ulice, veřejná zeleň,
hřiště apod.) je možný pohyb psů pouze na vodítku
a s náhubkem. Jistě, žijeme na vesnici, kde se občas
volně pobíhající pes vyskytne a do jisté míry jsme zvyklí
tu a tam pobíhajícího “voříška” tolerovat. V posledních
měsících jsme ovšem ve spolupráci s Městskou policií
Rožnov pod Radhoštěm několikrát odchytávali větší psy
pohybující se po vesnici. Je potřeba si uvědomit,
že toulavý pes může ohrožovat např. kolemjdoucí
(lze těžko předvídat, jak se zachová jinak mírumilovný
pes k cizím lidem v cizím prostředí, co se mu zrovna
znelíbí
např.
hluk,
malé
děti,
další
pes
či jiná zvířata apod.). Toulavé zvíře pohybující se
po silnici může také zásadně ohrožovat bezpečnost
silničního provozu a způsobit tak i poměrně vážnou
dopravní nehodu.
Dovolím si uvést jeden příklad z poslední doby v naší
obci. Jedno víkendové odpoledne mě kontaktovala
mladá maminka s tím, že se na zahradě jejich
rodinného domu objevil cizí labrador zrovna v momentě,

kdy si její dítě hrálo na pískovišti. Celá situace
se obešla bez zdravotní újmy. A i když labrador patří
mezi mírumilovná psí plemena, jistě si dovedete
představit, jak mohla celá situace v případě nešťastné
souhry okolností dopadnout.
Láska ke zvířatům je krásná a ušlechtilá. Každou
příjemnou věc však vždy ruku v ruce provází potřeba
zodpovědnosti - jisté povinnosti. Proto prosím majitele
psů, aby udělali maximum proto, aby k výše popsaným
situacím nedocházelo.
Jak postupovat v případě, že narazíte na toulavého psa?
Volejte Městskou policii Rožnov pod Radhoštěm,
tel. 571 661 156. Ta od Vás zjistí potřebné informace,
následně si telefonicky vyžádá souhlas k výjezdu
od starosty či místostarostky obce a provede odchyt.
Upozorňujeme majitele toulavých psů, že v případě
dohledání majitele odchyceného psa mu budou veškeré
finanční náklady na odchyt a umístění psa v útulku
naúčtovány.
Věřím však, že k těmto situacím bude docházet jen
výjimečně.
S přáním příjemných dnů nejen všem zodpovědným
majitelům psů, ale všem občanům naší obce
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Poděkování
Už jsme si všichni tak trochu zvykli, že v posledním půl
roce není všechno tak, jako kdysi… I okolí naší školy
nebylo úplně v pořádku, protože díky zákazu prezenční
výuky ve školách neprobíhalo vyučování praktických
činností a my jsme jednoduše neměli možnost „uklidit si
před vlastním prahem“. Vše nám ale pomohli
za podpory pana starosty Mgr. Pavla Drdy vyřešit naši
bývalí žáci, kteří letos v rámci prázdninové brigády
pracovali pod hlavičkou Obecního úřadu Vidče. Děkuji
za pomoc při úpravách okolí školy v době prázdnin
Tomáši Knéblovi, Filipu Mičkalovi a Ondřeji Cábovi,

kteří pod vedením našeho pana školníka Vladimíra
Fabiána odvedli skvělou práci.
Poděkování tedy patří panu starostovi, klukům i panu
školníkovi…
Mgr. Eva Mandulová
ředitelka
Základní škola Vidče, okres Vsetín

Okénko do mateřské školy
Září září, na léto jde stáří, zlaté slunce
září… malátně a s únavou…
Písnička pana Svěráka krásně vystihuje atmosféru
prvního školního dne. Léto je sice unavené, ale paní
učitelky jsou odpočinuté po prázdninách a nabité novou
energií a s optimismem se těší na nové žáčky.
V mladším oddělení, ve třídě Berušek, se těšíme
na třídu dětí, které už známe, ale také na nováčky.
Pro ty nebývá vstup do školky jednoduchou záležitostí,
ale naopak velkým životním krokem. Z bezpečného
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prostředí domova, z blízkosti maminky se mají najednou
osamostatnit a vydat se vstříc novým zážitkům.
Proto bývají zářijová rána slzavým obdobím. Mít třídu
plnou těch nejmenších dětí je pro nás silnou motivací
k vymýšlení programů, které je naplno zaujmou.
Povídáme si, hrajeme divadlo, různé hry, zpíváme,
kreslíme,
cvičíme.
Vzájemně
se
poznáváme
a oťukáváme. Zabydlujeme se v novém prostředí
a zvykáme si na jednoduchá pravidla. Koncem září je
atmosféra u maličkých berušek radostnější, děti nám
začínají více důvěřovat a těší se na hračky a kamarády.
Jana Martinková
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Třída staršáků čili Sluníček se letos pyšní netypicky
spoustou čtyřletých dětí, kteří jsou ale velmi šikovní
a samostatní. S novými zákony a pravidly se nám
mateřská škola plní čím dál mladšími dětmi okolo 2 let,
takže takové čtyřleté děti jsou v MŠ považovány
za už hodně adaptované. Holčičky třídu zklidňují,
dokáží si dlouho pěkně hrát v pokojíčcích s panenkami
či v kuchyňce. Skupinka chlapců má typicky bojovný
charakter, hned je z nich komando, hned zase piráti,
hned mají meče, nebo je třída plná dopravních značek a
objížďek, ale umějí si i krásně stavět ze stavebnice Pony,
skládat puzzle, jsou tvořiví a se stavitelských duchem.
Děti velmi pěkně uklízí, je vidět, že je paní učitelky
pěkně naučily v mladším oddělení, co se sluší a patří.
Na první školní měsíc plánujeme výlety na farmu
na Hradisko, na koníky a kaštany. Doufejme, že nám
sluníčko popřeje teplé září.
Do kolektivu mateřské školy jsme přivítali novou
kolegyni, Mgr. Zuzanu Vrtalovou, která přijala místo
pedagogického asistenta. Paní Věrka Pokorná není
u nás nováčkem, tento rok opět zaujímá místo asistenta
pedagoga a učitelky. Jsme rádi za tuto pomoc vzhledem
k tomu, že se snižujícím se věkem dětí nastupujících
do mateřské školy, je třeba více rukou, pozornosti,
trpělivosti a péče. Přejeme dětem rychlou adaptaci
a ať si jim u nás líbí.
Pavlína Parks
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Zprávy z knihovny
Máme tady září - měsíc, kdy se léto s námi pomalu
loučí a nenápadně přichází podzim. Měsíc, kdy děti
usedly zpět do školních lavic a knihovna opět obnovila
svůj normální provoz. Myslím tím to, že čtenáři i ostatní
příznivci si mohou zase přijít vybrat nějakou pěknou
knihu či časopis nejen ve středu, ale i v pátek. Stále
tu na vás čekají knihy, nové či starší, které stojí
za přečtení. A je jen na vás kolika z nich dáte šanci,
aby vás potěšily nebo poučily.

Pro všechny ty, kdo mají rádi cestování a poznávaní
cizích světů, připravujeme další setkání s manžely
Alenou a Jiřím Márovými. Ve čtvrtek 8. října 2020
se společně s nimi vydáme na cesty, tentokrát
po Japonsku.
Božena Zajícová

A co máme dalšího pro vás připraveného vedle pěkného
čtení? Tak třeba děti se mohou zapojit do soutěže,
kterou si chceme připomenout 55. narozeniny
Večerníčka. Děti si mohou nejen prověřit své znalosti
večerníčkových pohádek, ale také zkusit nakreslit
obrázek buď samotného Večerníčka, nebo některé
oblíbené pohádkové postavičky. Soutěž potrvá do konce
září. Samozřejmě zájemci i nadále se mohou zapojovat
nebo pokračovat v lovení literárních perel v už tradiční
soutěži Lovci perel.
Dále bych vás chtěla upozornit na několik akcí, které
knihovna pro vás připravuje na měsíc říjen v rámci
Týdne knihoven. Doufám, že všechno půjde tak jak
má, že nám nějaký Covid 19 nezmaří naše plány,
a že žádnou z akcí nebudeme muset odvolávat
jako na jaře letošního roku.
Jedna z nich, která se měla konat v červnu na konci
školního roku, bylo Pasování prvňáčků na čtenáře.
Abychom děti o tuto slavnostní chvíli nepřipravili,
rozhodli jsme se je pasovat teď na podzim, i když jsou
z nich už druháci. Pro děti je tato akce velkou událostí,
kdy musí prokázat své čtenářské dovednosti. Po složení
čtenářského slibu získají nejen diplom a průkaz
do knihovny, ale i malou odměnu a samozřejmě i knihu.
Jak jinak, budeme přece v knihovně, a k ní knihy patří.
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Dopravní komplikace pokračují
Vážení občané,
v minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali
o uzavírce komunikace III. třídy v úseku pod viaduktem
na Křižnicích (křižovatka na Hradisko) směrem
na Rožnov pod Radhoštěm z důvodu její opravy
od 17. 8. 2020
do 10. 9. 2020. Vzhledem
k nepředpokládaným komplikacím, které vznikly
při budování pilotové opěrné stěny, bude uzavírka
prodloužena do 31. 10. 2020. Objízdná trasa zůstává do
Rožnova pod Radhoštěm a z Rožnova pod Radhoštěm
do naší obce přes Valašskou Bystřici (Spina –
Na Horách – Hlaváčky – Uhliska – Kramolišov – Rožnov
p. R.). Zároveň v tento termín nebudou autobusy
veřejné dopravy obsluhovat zastávky „Vidče – Fabián“,
„Vidče- Křižnice“, „Rožnov

p. R. – obřadní síň“ a „Rožnov p. R. – Videčská“.
Autobusy
budou
nadále
jezdit
do Rožnova p. R. a z Rožnova p. R. stále přes Střítež n.
B.
a
Zubří.
První
zastávkou
autobusů
ve směru do Rožnova p. R. zůstává zastávka „Vidče –
Křižan“. Na zastávku „Vidče – Křižnice“ autobusy
zajíždět nebudou.
Vážení občané, za tuto situaci se omlouváme a prosíme
o pochopení. Obec není investorem této stavby
a o prodloužení termínu uzavírky jsme byli informováni
až ve středu 9. 9. 2020.
Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 28/2020

ze zasedání rady obce dne 19. 8. 2020

238/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
239/2020 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 27 ze schůze rady dne 15. 7. 2020.
240/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o mimořádnou odměnu ředitelky MŠ ve Vidči.
241/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost paní L. M.
o slevu za nájem kulturního domu.
242/2020 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8019390, Vidče p.č. 2028/5,
NNk s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02 zastoupená dle plné moci
Ing. Martinem Bartečkem na „Zařízení distribuční
soustavy“, která se nachází na pozemku parcelní číslo
2028/5 ve vlastnictví obce Vidče.
243/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
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pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočky pro ČR
na pojištění právní ochrany.
244/2020 Rada obce schvaluje záměry na pronájem
obecních bytů v budově č. p. 252.
245/2020 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr
ředitelky ZŠ ve Vidči.
246/2020 Rada obce bere na vědomí žádost pana M. K.
a pana Ing. Z. F. o určení užívání parcely číslo 2002/11
trvalý travní porost v k. ú. a v majetku obce Vidče.
247/2020 Rada obce Vidče schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu s Římskokatolickou farností Vidče na účelovou
neinvestiční dotaci.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce
9/2020 Zpravodaj obce Vidče

Inzerce
Hledáme distributory Kaufland letáků pro Vidče.
Více informací na tel. čísle 605 912 755.

Tělovýchovná jednota Vidče
Fotbalové soutěže se na podzim úspěšně rozjíždějí
a
všechny
naše
celky
již
naplno
zasáhly
do mistrovských zápasů nebo turnajů.
Muži zažívají snad nejlepší start do sezóny za poslední
roky a 9 bodů po 4 kolech je výborný počin.
Z výsledků:
Vlachovice – Vidče 1:3 (1:1)
Branky: Mičkal Petr 2x, Kubját Jakub
Vidče – Vigantice 1:0 (1:0)
Branky: Kubját Jakub
Kelč – Vidče 1:2 PK (0:1) pk. 1:4
Branky: Dobeš Ondřej
Vidče – Horní Lideč 1:2 PK (0:0) pk. 4:5
Branky: Mičkal Petr

Všem kategoriím se daří, týmy předvádějí líbivou
kopanou a je na co se dívat.
Nejen naši skalní fanoušci, ale i Vy příznivci sportu jste
na domácí, a rovněž i venkovní zápasy našich týmu
srdečně zváni.
Vladislav Basel

Dorost dokázal ze dvou domácích zápasů
získat 2 body za výsledky sd Ratiboř/
Kateřinice 3:2 PK a sd Hovězí/Huslenky 2:3.
Starší žáci zatím stejně jako mladší se dvěma
výhrami Podlesí 7:4 a Halenkov 10:0. Mladší
žáci Kelč 6:2 a Hutisko 10:2. Starší přípravka
nejprve prohrála v Choryni 5:9, aby vzápětí
porazila Dolní Bečvu 12:5. Naši nejmenší
odehráli v Karolince první z osmi turnajů.
Stejně jako v loňském roce to byl jeden z mála
turnajů, kdy se hrálo o „poháry“. Ochuzeni
o neúčast Hutiska odehráli kvalitní zbylé dva
zápasy proti domácímu týmu V. Karlovice +
Karolinka a Valašské Bystřici, oba vítězné a
celkové 1. místo.
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