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Přivítání nových občánků

Uplynul rok a v pátek 25. 6. 2021 jsme opět slavnostně
přivítali naše nové občánky v sále kulturního domu
ve Vidči.
Místostarostka obce paní Milena Dudová popřála
jménem vedení obce přítomným rodičům dětí Anežky,
Terezie, Elišky, Lucie, Kristýny, Barbory, Anny,
Venduly, Terezy, Lukáše, Josefa, Mikuláše, Šimona
a Viléma a popřála jim i jejich dětem pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a osobní pohody. Krásné

vystoupení nám připravily děti z mateřské školky,
při kterém jsme se zasmáli i zamáčkli slzičku. Rodiče se
po přečtení slibu zapsali do pamětní knihy obce,
převzali si dárek pro děti a kytičku pro maminky.
Slavnostní atmosféra byla zakončena malým
pohoštěním a příjemným setkáním všech přítomných.

Milena Dudová, místostarostka obce
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Výpis z usnesení č. 41/2021
ze zasedání rady obce dne 28. 6. 2021

352/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
353/2021 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 40 ze schůze rady obce
ze dne 9. 6. 2021.
354/2021 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou s panem Ing. Jiřím
Zedníčkem, 798 13 Vrbátky 67 na akci „Projektová
dokumentace a inženýrské činnosti na akci –
Odkanalizování obce Vidče systémem MDČOV“.
256/2021 Rada obce Vidče schvaluje jednorázovou

finanční pomoc ve výši 20 tis. Kč obcím na jižní Moravě,
které jsou postiženy tornádem.
355/2021 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Mézl a Janíček
s.r.o., 756 51 Zašová 170 na akci „Rekonstrukce šaten
Základní školy Vidče.

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

Výpis z usnesení č. 22/2021
ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2021

224/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
21. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení Mgr. Lumír Ondřej, Mgr. Šárka Pavlíčková
a ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Malík, paní Renáta
Fabiánová, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
225/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 21/2021 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 29. 4. 2021.
226/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 21.–22. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
227/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2021
do 31. 5. 2021 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 31. 5. 2021 bez připomínek.
228/2021 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.3 rozpočtu obce za rok 2021 dle přílohy číslo
1 tohoto usnesení.
229/2021 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 2020 a Zprávu
č. 389/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov
1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880.
230/2021 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 2020.
231/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje části pozemku v majetku obce p.č. 2786
(ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 52 m2
a pověřuje starostu obce záměr prodeje pozemku

zveřejnit na úřední desce.
232/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
směny části pozemku p.č. 2772/4 (ost. plocha,
ost. komunikace) o výměře 45 m2 v majetku obce
a pověřuje starostu obce záměr směny pozemku
zveřejnit na úřední desce.
233/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo
v souladu s §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění Darovací smlouvu dle přílohy č. 2
tohoto usnesení uzavřenou mezi obcí Vidče a vlastníky
pozemku:
a) p.č. 1943/3 (trvalý travní porost), na základě které
vlastníci darují obci pozemek p.č. 1943/3 díl a) (trvalý
travní porost) o výměře 24 m2 a obec uvedený pozemek
přijímá do svého vlastnictví. Pozemek p.č. 1943/3 díl a)
byl oddělen z pozemku p.č. 1943/3 geometrickým
plánem č. 1658-70766/2021.
b) p.č. 1943/1 (trvalý travní porost), na základě které
vlastníci darují obci pozemek p.č. 1943/1 díl b) (trvalý
travní porost) o výměře 21 m2 a obec uvedený pozemek
přijímá do svého vlastnictví. Pozemek p.č. 1943/1 díl b)
byl oddělen z pozemku p.č. 1943/1 geometrickým
plánem č. 1658-70766/2021.
ZO pověřilo starostu obce darovací smlouvu podepsat.
234/2021 Zastupitelstvo obce Obec Vidče, Vidče 96,
756 53 Vidče, IČ: 00304433, akceptuje výsledky
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem „Nadstavba základní školy ve Vidči”
zadávanou v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a na základě doporučení
hodnotící komise pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo s dodavatelem – „Commodum,
spol. s r.o.“, jehož nabídka byla ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové
ceny. Zakázka bude realizována pouze za předpokladu
zisku dotace z Ministerstva financí.

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

Výpis z usnesení č. 42/2021
ze zasedání rady obce dne 21. 7. 2021

357/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
358/2021 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 41 ze schůze rady obce ze dne 28. 6. 2021.
359/2021 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky „Litý povrch
u MŠ“ bude firma 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41

Tanvald. Rada obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou
4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald.
360/2021 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky „Obnova
místní komunikace v obci Vidče“ bude firma
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí. Rada obce
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Červen v mateřské škole

Obecní úřad Vidče upozorňuje občany, aby při výběru
kominických prací dávali pozor na správný výběr
„ověřeného kominíka v oboru“ a nevyužívali tzv.
pouličních služeb „nájezdních kominíků“ (neověřená
kvalita služeb, nabídka služeb bez objednání apod.).
Občané by měli být obezřetní a raději vyžadovat VŽDY
předložení platného živnostenského oprávnění
s předmětem podnikání „KOMINICTVÍ“ (prokazuje
se výpisem ze živnostenského rejstříku nebo dříve
vydávaným živnostenským listem s kulatým razítkem),
jehož platnost je vhodné si ověřit na webových
stránkách:

- Ministerstvo průmyslu a obchodu - Registr
živnostenského podnikání - https://www.rzp.cz/,
- Živnostenský úřad v Rožnově pod Radhoštěm -
https://www.roznov.cz/,
- Společenstvo kominíků České republiky -
https://www.skcr.cz/.

Ověřený kominík v oboru Vám vyhotoví písemně do 10
dnů od provedení „Zprávu o provedeném čištění
a kontrole spalinové cesty“ a revizní technik je
povinen rovněž do 10 dnů písemně vyhotovit „Zprávu
o revizi spalinové cesty“. Povinnosti k provádění
čištění, kontroly a revize spalinové cesty upravuje zákon
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a důvod k jejímu provedení upravuje vyhláška
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty, ve znění pozdějších předpisů (včetně vzorů
písemných zpráv v přílohách č. 3 a č. 4 vyhlášky).
Rovněž je povinností podnikatele při platbě vydat
na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží
a o poskytnutí služby.

U řemeslné živnosti s předmětem podnikání
„Kominictví“ je třeba rozlišovat vykonávané
činnosti:
- Kontrolu a čištění spalinové cesty - provádí osoba,
která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví, v pravidelných intervalech dle zákona
o požární ochraně. Další kvalifikaci nepotřebuje.
Seznam kominíků můžete nalézt např. na webových
stránkách Společenstva kominíků ČR
https://www.skcr.cz/.
- Revizi spalinové cesty a vydávání revizních zpráv -
provádí osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví a která je současně
revizním technikem spalinových cest, ve smyslu z. č.
179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání) = profesní kvalifikace. Pouze „Kominík -
revizní technik spalinových cest“ je tedy odborností
ověřenou a uznanou na základě tohoto zákona.

Zejména z důvodu řešení problémů s vyskytujícími
se tzv. falešnými kominíky, tj. aby se předešlo situacím,
kdy lidé „naletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest
nemá oprávnění, byla vytvořena databáze revizních
techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách
spustilo MV - generální ředitelství HZS ČR.
Na internetové adrese si můžete každý ověřit, zda
technik, kterého si pozval, má ke své činnosti
osvědčení: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-
spalinovych-cest/.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Upozornění na obezřetnost občanů - kominické práce

schvaluje smlouvu o dílo s firmou MOBIKO plus a.s.,
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí.
361/2021 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku
na pořízení cyklopointu od firmy JD ROZHLASY s.r.o.,
Horní Bečva 968.
362/2021 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na geologický průzkum pro domovní ČOV od firmy
K – GEO s.r.o., Masná 1, 702 00 Ostrava.

363/2021 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 5
ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy obce uzavřený se Zlínským
krajem, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

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

Školní rok 2020/2021 byl jistě velmi specifickým
rokem, co se týká školního vzdělávání, který se zapíše
do dějin. Byla to pro všechny výzva, která nás posunula
o kus dál. Učitelé testovala ve svých kompetencích,
rodiče v sobě objevili to, o čem ani netušili a děti taky
vedly svůj boj po svém. Díky Bohu je to za námi
a konečně se školní rok uchýlil ke konci.
Červen se nesl v duchu Valašském, jak jinak, když
žijeme na “Valašských Kotároch”.
Již na tradiční Indiánské škole v přírodě slečna
praktikantka připravila pro děti program s valašskými
řemesly. No co i Indiáni si museli zahrát na ševce a ušít
si boty z buvolí kůže. Školu v přírodě letos absolvovalo
rekordní počet dětí, a to nejen předškoláků, ale hlavně
menších staršáků. Byli neskutečně samostatní,
stateční, a šikovní.
Letošní předškoláky jsme zasvětili do života “valašských
děcek”, aneb jak to kdysi bývalo. Děti absolvovaly

návštěvu Valašského muzea v přírodě. Sedly si do lavic
staré dřevěné školy v muzeu a vyslechly vyučování
o včelách. Vcítily se tak do dřívější doby a mohly pocítit
jak skromný život měly děti dříve. Navštivíly včelaře
a jiné řemeslníky. V chalúpce si upekly perníky
z vizovického těsta. Na výukovém programu “Jak si malí
Valášsci hráli” si děti zkusily zahrát staré hry
a seznámily se se starodávnými hračkami, které je
náramně bavily.
Vyrobily si hadrovou panenku "létavku", se kterou se dá
házet do dálky a letí jako kometa.
Děti byly letos na tablo vyfoceny tématicky
ve Valašských krojích. I závěrečnou besidku jsme
nacvičili v duchu “jak si valašské děcka za starých dob
hrály”. Od písniček přes škádlivky, tragače,
ažpo tanečky, vše dělaly rády, se zájmem a moc se jim
to dařilo.
Poslední den školy je slavný den, na který se těší snad
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všechny děti na světě. Na poslední den jsme tedy
naplánovali, že se s našimi předškoláky slavnostně
rozloučíme.
Nejprve nás tradičně pan Dudek pobavil svými
interaktivními pohádkami. Pak děti předvedly svou
besídku ve valašských krojích, která se jim moc
povedla. Následovalo pasování na školáky. Jednotlivé
školáky přivezla skupinka krojovaných ogarů na malém
žebřiňáku na pasovací místo. S některými jeli tak
rychle, že měla paní fotografka co dělat, aby stihla vše
vyfotit. Pan Dudek se ujal pasovacího obřadu, ťuknutím
valašky na rameno pasoval kandidáty na školáky,
a tím ztvrdil, že už mateřskou školu opouští. Děti
dostaly dárky do první třídy a valašské vyřezané
píšťaličky, kterými konec této slavnosti na povel
odpískaly.
Rodiče byli velmi štědří a obdarovali všechny
zaměstnance mateřské školy kyticemi, dary a poukazy
jako poděkování za péči.
Tímto rodičům srdečně děkujeme, cesta byla letos
kamenitá, ale společně jsme dorazili zdárně do cíle.
Vážíme si Vaší přízně a důvěry.

DĚKUJE KOLEKTIV MŠ.

Poslední červnovou událostí, která stojí za zmínku, bylo
předávání titulu Ekoškola. Titul jsme obhájili již potřetí,
a to vloni v červnu, ale kvůli pandemii se slavnostní
předávání v Praze konalo až o rok později. Díky skvělým
předškolákům a spolupráci s rodiči se nám daří si
udržovat tuto prestiž, ale hlavně se nám daří v dětech
již od malička probouzet snahu měnit svět k lepšímu.
Pyšně zveřejňujeme naše ocenění.
Přejeme Všem krásné prázdniny.

Bc. Pavlína Parks
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Září v knihovně
Prázdniny a doba dovolených už mají namále, děti se
chystají zasednout do školních lavic a v knihovně opět
měníme otevírací dobu. Možná se někdo zeptá proč?
Že by zas nějaký zákaz? Důvod je však úplně prostý.
Od září bude totiž knihovna nabízet opět své služby
všem zájemcům o dobrou knihu, zajímavý časopis či
deskovou hru nejen ve středu, ale také v pátek.
Pro všechny malé připomenutí, kdy bude mít knihovna
otevřeno: Středa : 10:00 – 17:00

Pátek: 12:00 – 17:00
Do knihovny bych také ráda pozvala všechny ty, kteří
mají doma už velmi dlouho vypůjčené knihy. Mnohé
z nich patří k těm, na které stále čekají další čtenáři.
Přijďte je, prosím, co nejdříve vrátit. Děkuji.

A co dalšího pro vás knihovna připravila kromě
dobrého počtení na měsíc září?
Po prázdninové přestávce vyplují malí čtenáři na další
plavbu za knižními perlami v tradiční literární soutěži
„Lovci perel“. Doufám, že dětem plavbu neohrozí
obávaný Coronavir a s ním spojené různé zákazy.
Vyplouváme ve středu 1. září 2021 a do domovského
přístavu doplujeme v červnu 2022. Přeji všem
budoucím lovcům úspěšný lov.
Pro milovníky cestování připravujeme opětovné setkání
s Alenou a Jiřím Márovými, které se mělo původně
uskutečnit už v říjnu loňského roku. Věřím,
že tentokrát nebude nic bránit tomu, abychom se



7, 8/2021 Zpravodaj obce Vidče6

společně vydali za poznáváním krás a zajímavostí
Japonska. Mnozí z vás určitě ještě nedávno sledovali
u televizních obrazovek přenosy z letních olympijských
her, které se konaly právě v Japonsku. Mohli jsme tak
Japonsko poznávat ze sportovní stránky. Jak ale působí
Japonsko a Japonci na Evropana z druhé stránky,
té cestovatelské, o tom si přijďte popovídat s manžely
Márovi ve středu 22. září v 17 hodin do posluchárny
videčské knihovny.
Přeji všem příjemný zbytek léta a budu se těšit na vaši
návštěvu knihovny, kde na vás čeká spousta
zajímavých knih, nebo při některé z akcí pořádané
knihovou.

Božena Zajícová

Tělovýchovná jednota Vidče
Po dlouhé době se opět fotbalovým fanouškům ve Vidči
naskytla možnost zhlédnout mistrovské utkání.
K prvnímu zápasu nového soutěžního ročníku
2021/2022 zavítal v sobotu 7. 8. 2021 na Saharu celek
Valašských Příkaz. První utkání se mužům v 1.A třídě
skupiny „A“ Zlínského kraje vydařilo a k vítězství 2:0
přispěl dvěma brankami Petr Mičkal. Ve druhém zápase
po vyrovnaném prvním poločase jsme však na hřišti
Juřinky prohráli 1:3, kdy jedinou branku vstřelil Milan

Drda. Trenérem mužstva je Jaroslav Marák, asistent
Radim Basel a vedoucí mužstva Jiří Brzokoupil. V 18
členném kádru včele s klíčovým hráčem kapitánem
týmu Petrem Mičkalem nedošlo k výrazným změnám.
Nikdo neskončil, z Prahy se vrátil Milan Drda, pokračují
oba „cizinci“ brankář Tomáš Kocián a Rostislav Babinec
a z dorostu nabírají zkušenosti s mužským fotbalem
Jakub Němec, Filip Mičkal a Lukáš Novák.
V mládežnických kategoriích máme přihlášeny
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v okresních soutěžích čtyři týmy. Dorost sdružený
s Valašskou Bystřicí hrající ve Vidči, ročník 2002-2006,
trenéři Vladislav Basel, Božetěch Jurča a Josef Vičan.
Starší žáci opět sdružený start s Valašskou Bystřicí
hrající ve Valašské Bystřici, ročník 2007-2008, trenéři
Daniel Machýček a Radek Mičkal. Mladší žáci Vidče,
ročník 2009-2012, trenéři Vladimír Nerád, Jiří Vaculín
a Jan Heryán. Starší přípravku jsme bohužel

z nedostatku hráčů do soutěže nepřihlásili a konečně
Mladší přípravka Vidče, ročník 2013 a výše, trenéři Jiří
Vaculín, Jaroslav Randus a Vladislav Basel.
Děkujeme Vám příznivcům kopané ve Vidči za to,
že nadále v tak hojném počtu navštěvujete utkání
našich týmů a jste srdečně zváni na další podzimní
zápasy!

Vladislav Basel

Družstvo mužů podzim 2021 ve složení – horní řada zleva trenér Jaroslav Marák, Pavel Drda, Jiří Zubík, Adam
Fryšara, Tomáš Kocián, Milan Drda, Petr Mičkal, Lukáš Petružela, Dalibor Nerád, Petr Špůrek a asistent trenéra
Radim Basel. Dole zleva Jakub Němec, Filip Mičkal, Jan Heryán, Rostislav Babinec, Jan Kubját, Lukáš Novák
a Lukáš Jurča.
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