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Slovo starosty
Vážení a milí Vidčané,
je za námi první měsíc 21. roku 21. století. Další
koronavirový měsíc prožitý v situaci, kterou
nikdo z nás před rokem, kdy se začaly objevovat
první zprávy o novém viru v daleké Číně,
nepředvídal. Přes všechny komplikace, které
život v nouzovém stavu přináší, bych Vám
do roku 2021 popřál, aby se Vám ve všech
ohledech dařilo, k tomu pevné zdraví, hodně
štěstí, pohodu, a také velkou dávku optimismu
a co nejméně negativních zpráv.
Co přinese rok 2021 v životě naší obce?
Zastupitelstvo schválilo v loňském prosinci rozpočet
obce 2021 a spolu s ním i plánované investice:
Rekonstrukce šaten základní školy – v období letních
prázdnin dojde k rekonstrukci šaten pro žáky, které
nevyhovují dnešním hygienickým normám. Dojde
k demontáži současných klecových šaten a následným
stavebním úpravám. Každý žák bude mít k dispozici
svou uzamykatelnou skříňku. Tato akce bude
spolufinancována z dotace Místní akční skupiny
Rožnovsko.
Nová školní zahrada – dojde k revitalizaci bývalého
školního políčka tak, aby na něm mohla probíhat výuka
např. pracovních činností, přírodovědných předmětů,
případně
školní
družiny.
Tato
akce
bude
spolufinancována z dotace Státního fondu životního
prostředí.
Výletiště ve sportovním areálu Na Sahaře – dojde
k demolici současného bufetu, výstavbě nového bufetu,
pódia a beach volejbalového hřiště. Kulturní akce jako
kácení máje, Videčské rockování apod. se přesunou
do tohoto areálu. Tato akce bude spolufinancována
z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
Revitalizace víceúčelových hřišť ve sportovním
areálu Na Sahaře – dojde k revitalizaci povrchu dvou
víceúčelových hřišť sloužících zejména k hraní tenisu
široké veřejnosti a hodinám tělesné výchovy základní
školy. Tato akce bude spolufinancována z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj.
Chodníky na hřbitově – dojde k vybudování chodníků
mezi hroby. Povrch chodníku budou tvořit žulové
kostky. Tato akce bude spolufinancována z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj.
Pořízení malotraktoru – bude pořízen malotraktor,
jenž najde uplatnění jak při práci v lese, tak při zimní
údržbě
chodníků.
Pořízení
traktoru
bude
spolufinancováno dotací z Ministerstva zemědělství.
Stavba chodníků v úseku autobusová zastávka
Fabián – autobusová zastávka Křižan – dostavba cca
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370 m chodníku v rámci I. etapy zahájené v minulém
roce. Nyní máme podanou žádost o stavební povolení II.
etapy v úseku od rodinného domu č.p. 86 po budovu
OÚ. O situaci ohledně II. etapy budete informováni
v některém z dalších vydání zpravodaje.
Domovní čističky odpadních vod pro lokalitu Háje
a Podílí – v rámci projektu budou pořízeny domovní
ČOV pro rodinné domy v lokalitě Háje a Podílí.
Budování centrální splaškové kanalizace by bylo
v těchto dvou lokalitách, zejména pak v Hájích,
ekonomicky velmi náročné. Projekt bude realizován
pouze za předpokladu, že obdržíme dotaci ze Státního
fondu životního prostředí.
Oprava hřiště u MŠ – dojde k položení polyuretanového
materiálu na současný asfaltový povrch hřiště
u mateřské školy, čímž hřiště získá nový multifunkční,
bezpečný povrch. Projekt bude realizován pouze
za předpokladu, že obdržíme dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj.
Rekonstrukce obřadní síně OÚ – dojde ke stavebním
úpravám obřadní síně, která tak získá novou moderní
podobu. Projekt bude realizován pouze za předpokladu,
že obdržíme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Oprava místní komunikace od domu č.p. 403
po dům č.p. 579 – dojde k položení asfaltového
povrchu místní komunikace v délce cca 180 m. Projekt
bude realizován pouze za předpokladu, že obdržíme
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Milí Vidčané, nečeká nás toho v letošním roce zrovna
málo, obec však netvoří budovy a technická
infrastruktura v ní, ale tvoří ji především lidé
a společenský život, který se v ní odehrává. Proto
doufám, že vývoj epidemiologické situace a vládní
opatření nám dovolí v průběhu roku uspořádat většinu
kulturních akcí, na které jste zvyklí. Na setkání s Vámi
na jakékoliv z událostí v naší obci se upřímně těším.
Mgr. Pavel Drda, starosta
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Výpis z usnesení č. 18/2020

ze zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2020

185/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
18. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení Mgr. Šárka Pavlíčková, Mgr. Roman Petružela
a ověřovatelé zápisu: paní Renáta Fabiánová, pan
Oldřich Bury, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
186/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 17/2020 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 12. 11. 2020.
187/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 17.–18. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
188/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2020
do 30. 11. 2020 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 30. 11. 2020 bez připomínek.
189/2020 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. 8 rozpočtu obce za rok 2020 dle přílohy
číslo 1 tohoto usnesení.
190/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce
na rok 2021 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
a rozpočet sociálního fondu.
191/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Vidče pro roky 2022
– 2023 dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení.
192/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
inventarizační komisi ve složení: paní Renáta Fabiánová
(předseda komise), Mgr. Šárka Pavlíčková, Ing. arch.
Alice Valčíková (členové komise) pro provedení
inventarizace majetku obce Vidče za rok 2020. Podklady
připraví účetní obce Ing. Veronika Gerlová.
193/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení, na základě které obec Vidče prodává a pan J.

K., kupuje pozemek p.č. 1059/17 (zahrada) o výměře
35 m2 za kupní cenu stanovenou odhadem tržní ceny
pozemku a pověřuje starostu obce kupní smlouvu
podepsat.
194/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje pozemku v majetku obce p.č. 2807/11
(zahrada) o výměře 550 m2 a pověřuje starostu obce
záměr prodeje pozemku zveřejnit na úřední desce.
195/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje změnu
katastrální hranice mezi katastrálním územím Rožnov
pod Radhoštěm a katastrálním územím Vidče
dle
geometrického
plánu
č.
1609-2109/2020
a geometrického plánu č. 1622-2109/2020, v rámci
zahájené Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Rožnov pod Radhoštěm a části katastrálního
území Vidče a uzavření Dohody o změně hranic obcí
č. 298/2020/OSM mezi obcí Vidče a městem Rožnov
pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Schválená Dohoda
o změně hranic obcí je přílohou č. 5 tohoto usnesení.
196/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo smlouvu
o uzavření budoucí kupní smlouvy dle přílohy č. 6
tohoto usnesení, na základě které pan P.B., paní D.B.,
pan J.H., pan M. K., paní H. K., pan P. M., pan D.Š.,
pan R.V., paní J.V., prodají a obec Vidče koupí pozemek
p.č. 430/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 661 m2 a pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
197/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí
Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče, z.s. dle přílohy
č. 7 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
198/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje plán
práce zastupitelstva obce na rok 2021.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 33/2020

ze zasedání rady obce dne 16. 12. 2020

285/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
286/2020 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 32 ze schůze rady ze dne
27. 11. 2020.
287/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost o odměnu
ředitelky Mateřské školy ve Vidči.
288/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro rok
2020 pro pana O. H. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Vidče pro rok 2020.
289/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost Českého
svazu
včelařů
–
základní
organice
Rožnov
pod Radhoštěm o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce pro rok 2021. Zároveň schvaluje
Veřejnoprávní
smlouvu
o
poskytnutí
účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2021.
290/2020 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi ve fázi realizaci stavby na akci „Výstavba
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chodníku podél silnice III/ 4868 v obci Vidče – úsek III,
IV.“
291/2020 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
na výkon TDI na akci „Kulturní zázemí Sahara –
Revitalizace kulturně sportovního areálu“ od pana
Ing. Karla Trlici, Janová 242, 755 01 Vsetín a Příkazní
smlouvu o výkonu technického dozoru investora
č. 255/2020.
292/2020 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr
ředitelky Základní školy ve Vidči dle důvodové zprávy.
293/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost pana P. J.
o odpuštění části nájmu za restauraci U Hanáčků za II.
pololetí roku 2020 z důvodu nařízení vlády – Covid 19.
294/2020 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvy
uzavřené dle § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník mezi obcí Vidče a paní M. M., Vidče
314, paní M. V., Vidče 372, paní M. J., Vidče 240, paní
B. P., Vidče 178, paní Z. P., Vidče 23, paní M. N., Vidče
41, paní A. M., Vidče 407, panem B. J., Vidče 240, paní
Š. H., Vidče 357, paní L. B., Vidče 301, paní A. M.,
Vidče 362, paní M. K., Vidče 175, paní M. C., Vidče 151,
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paní M. F., Vidče 364, paní A. V., Vidče 98, paní J. J.,
Vidče 156 a paní M. S., Vidče 510 na finanční dar
k významnému životnímu jubileu.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 34/2020

ze zasedání rady obce dne 21. 12. 2020
295/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
296/2020 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise
rozhodla,
že
zhotovitelem
zakázky
„Rekonstrukce šaten Základní školy Vidče“ bude firma
Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51 Zašová. Rada
obce zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Mézl
a Janíček s.r.o., Zašová 170, 756 51 Zašová.
297/2020 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky „Kulturní

zázemí ve sportovním areálu na Sahaře“ bude firma
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., Na Potůčkách
537/5 Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.
Rada obce zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., Na Potůčkách
537/5 Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výzva - neparkujte auta na chodníku
V minulém roce obec zahájila
výstavbu
I.
etapy
chodníků.
Vyvíjíme úsilí, aby v horizontu 5-6
let byl chodník v celé délce
komunikace III. třídy č. 4868.
Chodník
je
nejzásadnějším
opatřením, jak zajistit bezpečnost
chodců na této komunikaci. Přesto
však někteří řidiči mají jinou
představu o využití chodníku
než k chůzi a užívají jej k parkování.
Nezřídka kdy je k vidění automobil
stojící oběma koly na chodníku,
případně na jeho snížené části, tzv.
vjezdu (vjezd slouží k vjíždění
do a vyjíždění ze dvora, nikoliv
k
parkování).
Kolem
takto
zaparkovaného
automobilu
se
neprosmýkne chodec, natož pak
matka tlačící kočárek či člověk
na invalidním vozíku. Zákaz zastavení a stání
na chodníku je i součástí zákona o provozu
na pozemních komunikacích. Nechci v tento okamžik
řešit takto parkující auta v součinnosti s Policií ČR.
Věřím, že tato výzva či prosba padne na úrodnou půdu

a chodník bude opravdu sloužit pouze chodcům.
Předem děkuji, že Vaše auta případně auta Vašich
návštěv nebudou chodník blokovat.
Mgr. Pavel Drda, starosta

MAS Rožnovsko, z.s.
Vážení občané,
Místní akční skupina Rožnovsko (MASR) je spolek, který
sdružuje obce a různé jiné subjekty a podílí se
na poskytování dotačních prostředků z EU do svého
území. V současném dotačním období 2014 – 2020
rozdělilo MAS Rožnovsko cca 130 mil. Kč. Aby bylo
možné poskytovat dotace i v následujícím dotačním
období 2021+, musí MASR splnit určité podmínky,
ke kterým patří i zpracování strategie území.
Pro zmapování potřeb tohoto území Vás prosíme
o spolupráci.
Věnujte nám 10 minut svého času. Řekněte nám,
jak jste spokojeni se službami a děním ve své
oblasti, do čeho by měla obec investovat, jak
ovlivnit další rozvoj regionu. Sdělte nám své názory
prostřednictvím anonymního dotazníku, který mapuje
"Kvalitu života v obcích v územní působnosti MAS
Rožnovsko".
Vaše názory nezapadnou, stanou se součástí Strategie
MASR, díky níž bude možné podpořit rozvoj Vašeho
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území. Pokud sami chcete realizovat zajímavý projekt
nebo záměr a hledáte finanční podporu, vyplňte
Projektový list, bude zařazen do zásobníku projektů
pro nové programové období a pokud to budou operační
programy umožňovat, bude do Strategie zapracováno
opatření pro jeho podporu.
Oba dokumenty:
Dotazník "Kvalita života v obcích v územní
působnosti MAS Rožnovsko"
Sběr projektových záměrů – Projektový list
najdete na www.masroznovsko.cz v sekci Aktuality.
Bližší informace: info@masroznovsko.cz nebo tel. čísle
725 122 506.
Ing. Anna Mikošková
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Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako všechno ostatní v tomto roce, byla
i Tříkrálová sbírka jiná. Tak, jako se ze dne
na den měnila proticovidová opatření, tak se
měnily možnosti a způsoby jak uspořádat letošní
Tříkrálovou
sbírku,
jejímž
smyslem
je
vykoledovat finanční prostředky na pomoc
potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité
situaci a zdravotně a sociálně znevýhodněným
občanům a přinášet Tříkrálové poselství, které
boří hranice mezi lidmi.
Podpořit
sbírku
bylo
možné
na
www.trikralovasbirka.cz,
bankovním
převodem na Tříkrálový účet č. 66008822/0800,
kde po zadání variabilního symbolu 77707036
jste podpořili naši Charitu. Dále formou DMS
na číslo 87 777 a přispěním do zapečetěných
kasiček, které byly umístěny v kostelích,
úřadech a obchodech v jednotlivých městech
a obcích. První tři způsoby je možné i nadále
využít k podpoře sbírky, a to až do 30. dubna.
Kasičky byly již rozpečetěny. Celkem se od dárců
vykoledovalo 1 007 407 Kč. Z toho ve Vidči
52 539 Kč. Aktuální výnos online kasičky je
153 177 Kč. Celkem je to 1 160 584 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční
projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Naší
Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou
použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří
se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Do Domu
pokojného stáří koupíme profesionální mandl,
který zajistí hloubkovou dezinfekci lůžkovin
a prádla klientů. Část výtěžku sbírky bude
použita na pokrytí provozních nákladů Centra
sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je
bezplatně poskytnout, na základě vydané
poukázky,
materiální
(potraviny,
šatstvo)
a ve zvlášť naléhavých případech i finanční
pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme obcím,
městům, farnostem, obchodům za vstřícnost, ochotu a pomoc při organizaci. Děkujeme vám za vaši finanční podporu.
Charita Valašské Meziříčí
Martina Došková

Přelom roku v naší škole...
30. listopadu 2020 se zdálo, že se ve školních lavicích
blýská na lepší časy. Do škol se vrátili všichni žáci
prvního stupně a deváté třídy. Děti z šesté, sedmé
a osmé třídy se začaly střídat na rotační výuce. Mgr.
Pavla Smílková a Mgr. Vladislava Slámová stihly
připravit projektový den pro žáky 2. a 4. třídy na téma
„Buďme kamarádi“ (život s handicapem).
Pak už jedno nařízení střídalo druhé a druhé pak třetí…
Každý den jiný pokyn a jiné nařízení, až jsme se dočkali
prodloužení „vánočních“ prázdnin o dva dny. V jiných
letech by to bylo určitě velmi povzbuzující nařízení,
závěrem loňského roku to bylo jen utvrzení, že „lépe
už bylo“.
4. ledna 2021 se mohli do lavic vrátit pouze žáci první
a druhé třídy a toto opatření stále trvá. Všichni ostatní
žáci jsou na online distanční výuce. I přes distanční
výuku se snažíme o co nejlepší výkony: školního kola
zeměpisné olympiády se zúčastnili online pod vedením
Mgr. Šárky Pavlíčkové žáci 7. třídy a do okresního kola
4
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postupují Jaroslav Mandula a Jakub Pavlíček. Velmi
dobrého výsledku dosáhla i Patricie Nerádová a Zuzana
Jurčová. Do online olympiády v ruském jazyce
se zapojily pod vedením Mgr. Vladimíry Mertové Ester
Bukovjanová, Adéla Bařinová, Martina Hajná a Adéla
Bařinová. No a nakonec tradiční „Speedmath“… Kdo mě
tentokrát „matematicky“ nezklamal? – Na stupních stáli
Jaroslav Mandula, Nicol Děcká, Jakub Pavlíček, Aneta
Randusová, Viktorie Onderková a Patricie Nerádová
(všichni žáci 7. třídy naší školy). A že příklady táhnou
je jasné, Aneta Randusová k účasti k soutěži zlanařila
i svého bratra Štěpána a ten svou kategorii vyhrál.
Tentokrát žáci získali kromě osobních diplomů také
diplom pro naši školu za počet získaných diplomů
vzhledem k počtu žáků školy.

Všechny děti i jejich vyučující za výsledky v soutěžích
chválím a děkuji za reprezentaci školy.
Závěr ledna pak patřil pololetnímu vysvědčení, poprvé
ho žáci a rodiče (kromě žáků první a druhé třídy)
obdrželi online prostřednictvím aplikace Bakaláři.
Ze 194 žáků naší školy prospělo s vyznamenáním
137 žáků, 1 žákyně neprospěla.
Věřím, že příští zpráva ze školy bude veselejší, snad
se znova vrátíme do klasických školních lavic a budeme
se s dětmi potkávat „z očí do očí“ a ne přes obrazovku
počítače.
Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy

Okénko do mateřské školy
Bude zima, bude mráz, „kam se ptáčku,
kam schováš“

V měsíci lednu malé děti poznávaly naše nejmenší
ptáčky a hlavně se učily, jak jim pomoci přežít zimu.
Na školní zahradě plnily krmítka semínky a také hledaly
stopy ve sněhu. „Kdo tu skákal hop a hop, poznáme
to podle stop“. Naučily se k tématu hezké písničky,
tanečky a hry. Vymalovaly si barevné ptáčky, kterými
jsme vyzdobili šatnu. Leden nám krátce dopřál
sněhovou nadílku a tak nastaly venku konečně zimní
radovánky. Děti si užily jízdu na bobech a lopatách.
Zahradu pohlídal pořádný bílý pán – sněhulák.
Jitka Kadlubiecová

Na 3 krále o 3 kroky dále…

Zima je plná pranostik, pořekadel a rozmanitých
svátků.
V naší videčské mateřské škole se snažíme děti učit
našim starodávným zvykům. Vedeme je k udržování
tradic a snažíme se, aby si děti utužovaly krásný vztah
k rodnému Valašsku a moravské kultuře vůbec.
Mezi jednu z krásných tradic patří také koleda 3 králů,
která už leckde vymizela. A jak jinak zachovat tradici,
než ji udržovat přes naše nejmenší generace.
Každoročně se s dětmi v tento den vydáváme
na kolednický pochod centrem vesnice. Děti si sami
vyrobí čepice z papíru a zvolí si jaké písmenko by chtěli
na čepici mít.
Nejprve zakoledujeme našim malým dětem z mladšího
oddělení, stojíme pod oknem a naši malí kamarádí nám
nadšeně mávají. Poté vyrážíme do ulic již známou
trasou. První zastávkou je sousedství u Goláňů
a v řeznictví u pana Dobeše. Děti zpívají pod okny pošty,
v obchodě, u p. Vlasty, na OÚ, na základní škole,
p. kuchařkám ve školní jídelně a dále všem lidem, které
po cestě potkají.
Do košíku si naši koledníci vykoledovali penízky
a bonbóny. Na obci dostali také koledu. Osm slok
nedělá dětem problém a písničku poslouchají udivení
rodiče ještě odpoledne při vyzvedávání dětí ze školky
a přemýšlejí, jak by ten kafemlýnek zastavili a donutili
ho se oblékat, neboť se školka zamyká….
A my všeci z MŠ vystupujem a šťastný Nový rok Vám
vinšujem.
Za kolektiv MŠ zapsala Pavlína Parks
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Bezkontaktní půjčování knih

na webových stránkách knihovny přes své čtenářské
konto. Pokud si nebudete s katalogem rozumět, můžete
si knihy objednávat telefonicky na čísle 608 430 561
nebo 572 151 102. Objednávky knih můžete zasílat
i e-mailem na adrese knihovna@vidce.cz nebo
bozenazajicova@seznam.cz.
Knihy pro vás připravíme a o možnosti vyzvednutí vaší
objednávky vás budeme informovat.
Provozní doba okénka: středa 11:00 – 16:00 hod.

Vážení čtenáři, je nám to velice líto, ale na základě
usnesení vlády ČR a zpřísnění protiepidemických
opatření, jsou knihovny i nadále pro běžný provoz
uzavřeny. Proto jsme v naší knihovně od středy 6.
ledna 2021 opět otevřeli symbolické Výdejní okénko,
které má sloužit pouze k bezkontaktnímu vrácení knih,
nebo k vypůjčení předem objednaných knih.
Jak objednávat knihy? Požadovaný dokument si můžete
sami vyhledat a zarezervovat v našem on-line katalogu

Malá ochutnávka z nových knih, které do naší knihovny
připutovaly v lednu, a které určitě stojí za přečtení.
Evžen Boček: Aristokratka u královského dvora - již
v pátém dílu ze série fiktivních deníků Marie zorganizuje
výpravu do Nizozemského království, dostane briliantové
šperky nesmírné hodnoty a objeví v sobě vášeň
pro nakupování.
Kate Quinn: Lovkyně - válečný korespondent Ian
Graham se spolu se svým kolegou vydává na lov
válečných zločinců, kterým se podařilo uprchnout
před spravedlností. Postupně zacílí na bývalou nacistku
Lorelei Vogtovou, jíž se přezdívalo Lovkyně.
Lucinda Riley: Motýlí pokoj - hlavní hrdince sice klepe
sedmdesátka na dveře, přesto je stále energickou
dámou. Obrovskou starost jí momentálně působí
rodinné sídlo, které je pro ni samotnou příliš velké
a velmi nepraktické s ohledem na jeho letitou historii.
Petra Hülsmann: Život udeří, kam se mu zachce párty, zábava a volnost – to je pro Marii nejdůležitější
na světě. Vše se ale rázem změní ve chvíli, když vážně
onemocní její sestra a požádá ji, aby se postarala o její
malá dvojčata.
Michaela Klevisová: Drak spí – další skvělá detektivka,
která nás zavede do zapadlé jihočeské vesnice a budeme
řešit záhadu starou čtrnáct let.
Jana Rapušáková: Poutní stezkou ze Zašové
do Korně – průvodce po známých poutních místech.
Pěkné počtení. Božena Zajícová

Změna periodicity Zpravodaje obce Vidče
Milí spoluobčané,
vzhledem k přetrvávající nepříznivé pandemické situaci, která má za následek omezení kulturních, sportovních,
společenských a obdobných akcí, se snížil i počet příspěvků do zpravodaje. Proto bude od letošního roku Zpravodaj
obce Vidče vycházet 6x ročně, a to vždy každý sudý měsíc. Pevně věříme, že se situace brzo zlepší a budeme se moct
vrátit k životu, na jaký jsme byli zvyklí.
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Sto let historie pošty ve Vidči

Před rokem 1921 byly poštovní zásilky do a z Vidče
doručovány prostřednictvím poštovního úřadu v Zubří,
který byl otevřen již v roce 1893 a později z poštovního
úřadu Střítež okr. Valašské Meziříčí, otevřeného v r.
1898. Některé zásilky byly odesílány také z poštovního
úřadu v Rožnově pod Radhoštěm (otevřen v r.1850), a to
ty, které tam občané Vidče přinesli při návštěvě
Rožnova.
Historie pošty ve Vidči se začala psát před 100 lety,
v roce 1921. V tehdejší poměrně velké obci Vidče s 1462
obyvateli, byla dne 1. února 1921 otevřena poštovna*
Československé pošty. Poštovna byla podřízena
vyúčtovacímu poštovnímu úřadu ve Stříteži nad Bečvou
(tehdejší název obce Střítež okr. Valašské Meziříčí),
vzdálené od Vidče 3 km. Poštovna byla umístěna
v domě č. p. 68 (na horním konci obce), p. Eduarda
Mičoly, který měl v domě malý obchůdek se smíšeným
zbožím (dnes je již dům zbourán). Vedoucím poštovny
byl pravděpodobně p. Mičola. Poštu tehdy pěšky
doručoval jednou denně na poštovní úřad ve Stříteži
posel, p. František Hanáček. Za obstarání této služby
a doručení zásilek ve Vidči mu obecní výbor obce Vidče
přiřknul na svém zasedání 23. ledna 1921, roční plat
z obecní pokladny ve výši 500 korun a od sv. Václava
bezplatný byt od obce. Tento plat pobíral od 1. února
1921.
Protože s prací posla nebyli občané spokojeni, bylo
na zasedání obecní rady dne 18. 11. 1923 pod bodem
č. 2 uvedeno: Pořádek s poslem. Poslovi uděliti důtku,
že nedodržuje poštovní tajemství, tím, že podává dopisy
za nepřítomnosti adresáta k
sousedovi, dále,
že pomlouvá pokrokové časopisy. Na základě
nespokojenosti, kterou obecní rada vyslovila, měl potom
doručování poštovních zásilek v obci na starosti
poštovní posel p. Eduard Mičola. Pro poštovní zásilky
později jezdil také p. Antonín Mikulenka – strýc Antoš
(nar. 1910) z č. 325.
Pro poštu jezdil zpočátku 1x a později 2x denně.
Na svém zasedání dne 16. 5. 1924 vzalo zastupitelstvo
na vědomí také zprávu o „zřízení poštovny ve Velké
Lhotě u Pavlů“. To byla pravděpodobně neoficiální
pomocná sběrna psaní, která usnadňovala poštovní
styk s obyvateli Velké Lhoty. Kde byla sběrna přesně
umístěna se zatím nepodařilo zjistit.
Již v r. 1924 bylo na zasedání obecní rady jednáno také
o zřízení telefonní hovorny v obci. K zavedení telefonní
linky do obce a zřízení telefonní hovorny však došlo
až v r. 1938 -1939 a telefonní hovorna byla zřízena
ne v poštovně, ale v obecní kanceláři.
Asi od r. 1932 byla poštovna v domě č. 252, kde byl
obecní úřad (dříve hospoda), dnes budova poštovního
úřadu České pošty.
Obdobně
jako u většiny ostatních poštoven
československé pošty byl k 31. srpnu 1950 provoz
poštovny ve Vidči ukončen.
Od 1. května 1959 byl v obci otevřen poštovní úřad
československé pošty. Ten byl umístěn v domě č.p. 252,
kde je poštovní úřad i v současné době.
Jak byla poštovní přeprava zajišťována v době mezi
zrušením poštovny v r. 1950 a otevřením poštovního
úřadu v r. 1959 se dosud nepodařilo zjistit a je
předmětem dalšího pátrání autora článku v historii
pošty ve Vidči.

znehodnotil svým razítkem až vyúčtovací poštovní úřad
svým denním razítkem.
Nejstarší razítko mělo opis VIDČE ( STŘÍTEŽ, OKR.
VAL. MEZIŘÍČÍ). Toto razítko bylo používáno
pravděpodobně do srpna 1924. potom jej nahradilo
razítko s opisem * VIDČE * ( STŘÍTEŽ, okr. VAL.
MEZIŘÍČÍ) - na obrázku . To bylo používáno do r. 1936,
kdy jej nahradilo razítko se změněným názvem
zúčtovací pošty ve Stříteži * VIDČE* ( STŘÍTEŽ NAD
BEČVOU). V roce 1921 bylo používáno také razítko
s opisem VIDČE velké písmo v rámečku v černé barvě
a v r. 1923 razítko s opisem VIDČE malé písmo v barvě
červené, což je zajímavost, která není uvedena ani
v katalogu razítek poštoven od p. RNDr. Petra Gebauera
vydané v r. 2005. Jedná se pravděpodobně o provizorní
razítka.
V době protektorátu Čechy a Morava bylo používáno
dvouřádkové razítko s německo-českým opisem
*WITSCHE* (STRIETESCH) * VIDČE*. ( STŘÍTEŽ NAD
BEČVOU).
Po 2. světové válce bylo od roku 1945 až do ukončení
činnosti požíváno totéž tzv. znárodněné razítko
s vylomeným německým textem *VIDČE*. (STŘÍTEŽ
NAD BEČVOU).
Výše uvedená část se zabývá pouze historií poštovny
v obci a historie poštovního úřadu bude předmětem
dalšího článku, který bude uveřejněn po jejím
dokončení, ke kterému by mohli svým dílem přispět
všichni, kdo mají nějaké informace o této poště.
Ke stému výročí počty v obci bude poštovní úřad
používat příležitostnou R nálepku na doporučené dopisy
a APOST nálepku. V omezeném rozsahu bude vydána
také obálka a dopisnice s přítiskem, na kterém bude
znak obce a otisk razítka používaný poštovnou v prvých
letech činnosti ( na obrázku ).

Po dobu své činnosti používala poštovna k označování
zásilek celkem 5 různých gumových razítek, které byly
otištěny obvykle v černé nebo fialové barvě. Jako
poštovna směla otisk razítka umístit vždy mimo
známku, která byla na zásilce nalepena. Známku
7
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Poznámka:
Tato stručná informace o historie pošty ve Vidči byla
zpracována podle zatím dostupných odborných
poštovně historických materiálů, kroniky obce,
vlastních poznatků autora vč. informací občanů z Vidče
a okolních obcí, za které jim patří poděkování.

zpracovává a chce ji po dokončení uveřejnit. Vaše
případné informace, fotografie a poštovní dokumenty
poskytněte, prosím, Obecnímu úřadu ve Vidči.
Autor článku děkuje předem všem za ochotu a případnou
pomoc.
Vystavěl Vladimír
Rožnov pod Radhoštěm

*
Poštovny byly (a dosud jsou) pomocné poštovní
služebny, které se zřizovaly k usnadnění poštovního
(příp. i telegrafního a telefonního) styku v místech,
kde nebyly zřízeny běžné poštovní úřady. Oficiálně
vznikaly v Rakousko-uherské monarchii od r. 1900,
existovaly i v době 1. Čs. republiky, za okupace v létech
1939-1945 i po osvobození až do r. 1958.
Také s.p. Česká pošta otevřel od r.1993 na některých
místech České republiky nové poštovny, ale většina
z nich byla postupně zrušena. Některé však stále
pokračují ve své činnosti. Například historická poštovna
756 60 Rožnov pod Radhoštěm 50 ve Valašském muzeu
v přírodě je v provozu již od 18. 5. 1997 a je
návštěvníky muzea po celý rok ve velkém rozsahu
využívána k odesílání pohlednic.
Prosba autora článku:
V případě, že by měl někdo z občanů některé další
doplňující a upřesňující informace k činnosti pošty v obci,
předejte je prosím na Obecní úřad obce. Tyto, podle Vás
možná nepodstatné informace, mohou velkou měrou
přispět k upřesnění historie této pošty. Pokud by někdo
vlastnil také dobové fotografie, případně poštovní
dokumenty (dopisy, pohlednice, poštovní poukázky,
podací lístky a p.) opatřené razítky poštovny, případně
pošty Vidče a byl by je ochoten zapůjčit autorovi
k
okopírování, velmi by přispěl ke zpracování
podrobnější historie pošty v obci, kterou autor článku
Letos oslaví pošta Vidče 100 let od založení. Naší
poště bych chtěla popřát minimálně dalších 100 let
provozu a co nejvíce spokojených zákazníků.

Přítisk na obálce a dopisnici ke stému výročí pošty

Druhý typ razítka používaný poštovnou v létech 1924 1936

Inzerce

Chtěla bych se podělit o právě probíhající super
kampaně, které si můžete zařídit i na naší poště.
ČSOB Poštovní účet - při založení účtu s pojištěním
karty dostanete na účet 1000,- Kč. A pokud si sjednáte
i stavební spoření ČMSS, můžete čerpat navíc slevu
na poplatku až 2500,- Kč. Nyní je nejvhodnější čas
založit svým rodičům a prarodičům seniorkonto,
za které při převodu důchodu neplatíte žádné poplatky.
K účtu jsou 2 platební karty zdarma.
Penzijní spoření - Při min. sjednané částce 500,měsíčně, dostanete 1000,- na účet penzijního spoření.
ČMSS - sleva na poplatku 1500,- Kč.
Pojištění „Náš domov“ - každá smlouva dostává slevu
30 %. Zkuste si nechat přepočítat pojištění domácnosti
nebo nemovitosti.
DuoProfit - Spořte si s úrokovou sazbou 1,5 %.
Samozřejmě sjednáváme i další produkty jako
např.
povinné ručení,
úvěry, kreditní karty,
povolené přečerpání. Ale můžete si zde zakoupit
i elektronické dálniční známky a spoustu dalšího.
OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY:
PO a ST
- 14.00 - 18.00
ÚT, ČT a PÁ
8.00 - 12.00
Renáta Fabiánová
Periodický tisk územního samosprávného celku Zpravodaj obce Vidče, evidenční číslo MK ČR E 24021, vydává obec Vidče, Vidče č.p. 96, 756 53 Vidče, IČO: 00304433.
Je vydáván 6x ročně. Náklad 570 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Grafická úprava Ing. Svatava Minarčíková. Datum vydání Zpravodaje č. 1, 2/2021 je 10. 2. 2021.
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Vidče nebo posílat na adresu zpravodaj@vidce.cz. Uzávěrka Zpravodaje č. 3, 4/2021 je 1. 4. 2021. Elektronická verze Zpravodaje obce
Vidče, termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových stránkách www.vidce.cz. Příspěvky občanů mohou být redakčně zkráceny. Nepodepsané příspěvky nejsou
zveřejňovány. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Sazba a tisk: GRAFIA NOVA s.r.o. Zašová 826, 756 51 Zašová, www.grafianova.cz, tel. 571 648 033.
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