Informace obecního úřadu
Nový územní plán obce Vidče
Začátkem listopadu byl po dvou letech dokončen a předán obci Vidče nový
územní plán. V souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, je nutno nový územní plán schválit zastupitelstvem obce,
jako nejvyšším samosprávným orgánem obce. Schvalovat nový územní plán
budou zastupitelé obce na mimořádném zasedání dne 20. listopadu tohoto roku.
Pro připomenutí uvádíme, že nový územní plán začala obec pořizovat již
koncem roku 2007, kdy se začaly provádět tzv. Průzkumy a rozbory. Tato etapa
byla ukončena v roce 2008 a obec na tuto první etapu získala dotaci
od Zlínského kraje. Na další etapu, tj. zpracování nového územního plánu
získala obec rovněž od Zlínského kraje z Podprogramu pro podporu obnovy
venkova dotaci, a to ve výši 50% uznatelných nákladů.

Stavební práce
K poslednímu říjnu byla předána do užívání dokončená stavba v rámci projektu
„Oprava komunikace v lokalitě nad hřištěm“ (cesta na Zuberský kopec). Cesta
byla již mnoho let v havarijním stavu, nedalo se po ní jezdit a většinou
zemědělská technika z uvedeného důvodu jezdila po soukromých travnatých
polích mimo cestu. Na opravu cesty dostala obec prostřednictvím Místní akční
skupiny Rožnovsko ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) smluvní
příslib dotace ve výši 90 % uznatelných nákladů. Cesta může být využívána
i jako začátek cyklotrasy směrem na Hradisko, popř. do budoucna i směrem
k cyklostezce Bečva. Na opravu cesty přispělo finančně také Valašské ZOD,
družstvo Zašová, jako partner uvedeného projektu.
Opraveny byly sociálky v Bora baru, připravujeme v nejbližší době z důvodu
bezpečnosti připevnění tzv. sněžníků na střechu ZŠ ze strany dvora školy.
Chystáme rovněž ještě letos dílčí opravu vstupu do budovy pošty.
Úprava vestibulu kulturního domu (chodba a přilehlé místnosti)
k víceúčelovému využití pro společenské, vzdělávací, př. jiné akce, je posunuta
do příštího roku. Na zpracování projektu úpravy vstupních prostor našeho KD
nám byl poskytnut finanční dar od pana Ing. Jana Měrky, velmi děkujeme.

Kanalizace obce – domovní kanalizační přípojky

Cesta na Zuberský kopec před opravou

Cesta po opravě

Rádi bychom poděkovali, vám, vážení spoluobčané, kteří jste se na nově
vybudovanou kanalizaci obce připojili. Z 438 projektovaných domovních
kanalizačních přípojek je v současnosti hotovo a připojeno 407 rodinných
domů. S majiteli domů, kterým obec na vlastní náklady zajistila projekt
přípojky, a kteří se na kanalizaci ani v posunutém termínu nepřipojili
a neoznámili z jakého důvodu tak neučinili, v současnosti jednáme (celkem 31
vlastníkům RD byly zaslány složenky na úhradu projektu, následně budeme
kontrolovat systém likvidace odpadních vod od jejich RD). Po vzájemné dohodě
s obcí je ještě možno v oprávněných důvodech termín připojení dořešit
individuálně bez toho, aby vlastník za projekt platil.

Další informace
- Památný zvon z naší zvoničky se zatím nepodařilo najít, nenašla se dosud žádná stopa, která by vedla k pachateli (pachatelům)
krádeže.
- Blíží se zimní období, připomínáme ohleduplnost při parkování osobních vozidel podél cest. Připravte si prosím parkování tak, aby
bylo možno provádět zimní údržbu cest – rozhrnování sněhu. Děkujeme.
Pěkný a klidný zbytek podzimních dní vám všem přeje Štěp. Mikulenková
starostka

OBEC Vidče
Obecně závazná vyhláška obce Vidče č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Vidče se na svém zasedání dne 24. 10. 2013. usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět úpravy
Tato obecně závazná vyhláška se vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a stanoví, které činnosti, jež by mohly
narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, nelze na území obce Vidče
vykonávat v čase touto obecně závaznou vyhláškou uvedeném.

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
jsou veškeré práce a činnosti způsobující nadměrný hluk, spojené s užíváním zařízení a přístrojů, které jsou uvedeny v článku 3 této
obecně závazné vyhlášky. Tyto činnosti jsou zakázány v době nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin následujícího dne, o nedělích
a ve státem uznaných dnech pracovního klidu po celý den.

Čl. 3
Vymezení základních pojmů
Zařízeními a přístroji způsobujícími nadměrný hluk se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí:
• sekačky na trávu a křovinořezy, tj. sekačky na trávu a křovinořezy poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem, také sekačky,
které se zavěšují na zahradní malotraktory a traktory
• kotoučové pily (jinak cirkulárky nebo okružní pily), tj. stroje určené k řezání dřeva, kovů či dalších materiálů – skládají se
z ozubeného kovového kotouče a poháněcího mechanismu, který kotouč roztáčí, typy mohou být ruční, stolní a ve stojanovém
provedení
• motorové pily (jinak také řetězové pily), tj. stroje určené především k řezání dřeva, u kterých spalovací nebo elektrický motor
pohání řetězku, malé ozubené kolečko, které pak pohání řetěz
• brusky a rozbrušovačky, tj. ruční nebo stolní nářadí určené především k broušení či řezání různých materiálů, u kterých elektrický
nebo spalovací motor nebo stlačený vzduch pohání rychle rotující nástroj (např. řezný či brusný kotouč)
• vertikutátory, tj. stroje určené k provzdušňování a prořezávání trávníků, poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem
• drtiče větví (jinak také štěpkovač), tj. stroje určené k drcení větví, poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem
• pařezové frézy, tj. stroje určené k odstraňování pařezů, poháněné elektrickým nebo spalovacím motorem
• elektrická, elektropneumatická a pneumatická kladiva
• bagry, těžká technika, nadměrné hlučné stroje

Čl. 4
Společné ustanovení
Omezení činností dle této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje na složky integrovaného záchranného systému, a dále na činnosti,
které vedou k odstranění následků kalamitních stavů a živelných pohrom.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka

Milena Dudová
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 11. 2013

Usnesení č. 42 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 8. 10. 2013
404/13 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
405/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 41/13 ze schůze rady obce dne 17. 9. 2013. Všechny
úkoly, kromě bodu 399/13, jsou splněny.
406/13 Rada obce Vidče bere na vědomí aktuální informaci
o současných a plánovaných stavebních pracích a zároveň
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2013/007/D a pověřuje
starostku obce Dodatek č. 1 podepsat.
407/13 Rada obce Vidče projednala a schválila Smlouvu
o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2826/1 na vodovodní
přípojku a pověřuje starostku obce Smlouvu o zřízení věcného
břemene podepsat.
408/13 Rada obce Vidče schválila záměr na nákup zařízení
pro třídění biologicky rozložitelného odpadu v rámci Operačního
programu Životního prostředí a pověřuje starostku obce podepsat
Smlouvu o dílo s firmou Envipartner s.r.o., která bude zpracovávat
žádost a projekt.
409/13 Rada obce Vidče vzala na vědomí zprávu o dalším
postupu vydání pasportu místních komunikací, a to zveřejnění
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o změně kategorie pozemní

komunikace – zařazení pozemní komunikace do kategorie místní
komunikace.
410/13 Rada obce Vidče projednala a schválila další postup
pro nenapojené domy na hlavní kanalizační řád obce.
411/13 Rada obce Vidče projednala a schválila nezbytnou
opravu střechy na budově OÚ a ZŠ.
412/13 Rada obce Vidče, po předchozím projednání na zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 29. 8. 2013, projednala
a schvaluje navýšení částky na dopravní obslužnost v rámci
Zlínského kraje ze stávajících 70,- Kč na 85,- Kč za 1 občana
na rok 2014.
413/13 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí žádost
o odkup pozemků v majetku obce p. č. 754, 757, 756/1, 756/2, 3,
750/2. Bude projednáno na jednání ZO.
414/13 Rada obce Vidče projednala a doporučuje na jednání
ZO schválit kupní smlouvy na odkup pozemků p. č. 2823/6
a 2823/7 a pozemku p. č. 1601/4.
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce
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Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 22/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného 24. 10. 2013
279/2013 Zastupitelstvo obce Vidče (dále jen ZO) schvaluje
program 22. řádného zasedání, určilo návrhovou komisi
ve složení Marie Jurčová, Jaroslav Vaculín, ověřovatele zápisu
Mgr. Pavel Drda, Ing. Karel Malík. Zapisovatelkou byla určena
Eva Kramolišová.
280/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
č. 21/2013 z řádného zasedání ZO konaného dne 29. 8. 2013
přednesenou starostkou obce.
281/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
mezi 21. – 22. řádným zasedáním zastupitelstva obce.
282/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o činnosti výboru
kontrolního a finančního výboru, přednesenou předsedy obou
výborů.
283/2013 ZO Vidče bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu
obce za 1. - 9. měsíc roku 2013 dle Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 30. 9. 2013.
284/2013 ZO Vidče v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce za rok 2013 dle
přílohy.
285/2013 ZO Vidče schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi
obcí Vidče a panem MB, na základě které obec Vidče prodává
a pan MB kupuje do svého vlastnictví pozemek p. č. 2823/6
o výměře 1 m2 a pozemek p. č. 2823/7 o výměře 8 m2 (oba ost.
plocha, ost. komunikace ) za dohodnutou cenu 40,-Kč/m 2
a pověřuje starostku kupní smlouvu podepsat. Pozemek

p. č. 2823/6 vznikl dělením pozemku p. č. 2823/4, pozemek
p. č. 2823/7 dělením pozemku p. č. 2823/5, oba geom. plánem
č. 1279-23/2013 ze dne 6. 8. 2013.
286/2013 ZO Vidče schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi
obcí Vidče a panem VJ, na základě které obec Vidče prodává
a pan VJ kupuje do svého vlastnictví pozemek 1601/4 (ost.
plocha, neplodná půda) o výměře 449 m2 za dohodnutou cenu
40,-Kč/m2 a pověřuje starostku kupní smlouvu podepsat.
287/2013 ZO Vidče zamítlo žádost přijatou pod č.j. 350/2013
o odkup pozemků v majetku obce p. č.754 (trv. trav. porost),
p. č. 757, 756/1, 750/2 (všechny orná půda), 756/2, 756/3 (obě ost.
plocha, neplodná půda).
288/2013 ZO Vidče schvaluje navržený postup (odkup pozemků)
pro majetkoprávní vypořádání veřejně přístupné účelové
komunikace v lokalitě na „Kutiskách“.
289/2013 ZO Vidče v souladu § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností.
290/2013 ZO Vidče zamítlo žádost přijatou pod č. j. 374/2013
o odkup pozemků v majetku obce p. č.2012/4 (trv. trav. porost),
p. č. 2012/5, 2014/4, 2040/1 (les), a pozemky p. č. 2042, 2041/1,
2039/7, 2041/2 (všechny ttp).
Mgr. Štěpánka Mikulenková
starostka obce

Oznámení

Milena Dudová
místostarostka obce

V polovině prosince se kvapem přiblíží
tolik očekáváné vánoční svátky.
A my, z kulturní komise RO, Vám zpomalíme
předvánoční shon.

Mše sv. na 1. pololetí 2014
se budou zapisovat na faře 5. 12. 2013
v době od 14:30 do 16:00 hod.

V neděli 15. prosince 2013
v 15 hodin

Mikulášská nadílka
s Valašenkou

zveme všechny příznivce
cimbálové muziky

Soláň

do Kulturního domu ve Vidči
na předvánoční koncert

Kulturní komise Rady obce a Valašenka
srdečně zvou všechny děti,
rodiče i prarodiče
do Kulturního domu ve Vidči

Nastala koleda
V programu zazní vánoční lidové koledy
a pastorely v podání cimbálové muziky Soláň
z Rožnova pod Radhoštěm a sólistů:
M. Bařinové, K. Obručové, P. Ptáčka a F. Prokopa.
Zazpívá také „Krůžek štyr tet“.
Ukázku pastýřské hry předvede taneční skupina
souboru Soláň.
Cimbálová muzika Soláň vznikla v roce 1990.
Snaží se o netradiční zpracování
valašského folklóru.
V roce 1994 se připojil první taneční pár.
Dnes má cimbálová muzika Soláň
osm tanečních párů.
Více a podrobněji můžete najít
na webových stránkách www.solan.cz.

6. prosince 2013
v 17 hodin
Přijde čert, mikuláš i anděl s nadílkou
pro děti nejmenší, ze školky
i ze základní školy.
Valašenka nacvičila pásmo tanců, písní
a povídání o tom
„Jak to bývá na Mikoláša“.
Po skončení programu s nadílkou se rozsvítí
vánoční strom před kulturním domem
a zazpíváme si vánoční koledy.
Těší se na Vás pořadatelé

Srdečně zvou pořadatelé
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Inzerce
KOUPÍM LES (PŘÍP. DŘEVO),
LOUKY, POLE, PASTVINY.
NAD 1 HA.
PLATBA V HOTOVOSTI.
NÁKLADY NA SMLOUVY,
ODHAD ATD. UHRADÍM.
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.
TEL: 732 210 288.
PROVÁDÍME NÁTĚRY
A OPRAVY
PLOCHÝCH STŘECH,
VČETNĚ UMYTÍ WAP,
HYDROIZ. NÁTĚRY,
ZATEPLENÍ.
OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE.
TEL: 731 916 662.
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY
NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ
ČAJOVÉ, KRÉMOVÉ PEČIVO.
www.cukrarnaromance.com
tel: 731 739 945

Country club Ranče Bučiska Vás zve

dne 29. 11. 2013 v 18:00

na příjemný večer s Cimbálovou muzikou
FCM Radegast!
Přijďte na nezapomenutelný večer s cimbálovou muzikou.
Bude Vás zde čekat občerstvení v podobě domácího guláše,
zelňačky, klobás, nakládaných hermelínů,
utopenců a jiných dobrot.
Kdo už u nás byl, jistě Vám rád poví o skvělé chuti našeho
jedinečného piva Pernštejn z Pardubického pivovaru.
Přijďte, a nebudete litovat!
Frenštátská cimbálová muzika FCM Radegast
Vás uvede do pohody!
S cimbálovkou se můžete setkat na festivalech,
a to nejen na folklórních festivalech, vernisážích,
plesech, oslavách či svatbách.
Na rozdíl od klasických cimbálovek jsou také
Free Cimbal Music,
a proto od nich neuslyšíte pouze lidové písně.
V playlistu se objevují skladby na přání jako je
Metallica - Nothing Else Matters,
The Eagles - Hotel California,
Phil Collins - Another Day in Paradise,
Black Sabbath - She 's Gone,
a spousta dalších.
Můžete se těšit na Pernštejnské pivo speciál
a výborný domácí guláš a zelňačku
z kuchyně Jany Štustkové!

Těšíme se na Vás!
Welcome drink pro každou ženu 18+!
Pro pány každé 4 pivo zdarma!
Vstupné – 100 Kč

Rezervace na telefonu 602 317 986
-4-

Životní jubilea
Vážení občané,
bohužel s účinností zákona o základních registrech osob se nejen zpřísnilo, ale i omezilo využívání osobních údajů, proto nemohou
členové Kulturní komise RO a pracovníci OÚ osobně blahopřát spoluobčanům k jejich životnímu jubileu. Tudíž, chcete-li popřát

někomu ze svých příbuzných či blízkých s trvalým pobytem na území obce Vidče k významnému životnímu jubileu
70 a více let a přejete si, aby se i členové Kulturní komise RO a pracovníci OÚ osobním blahopřáním připojili
ke gratulaci, nahlaste tuto skutečnost na OÚ u paní matrikářky Evy Kramolišové.
Totéž platí i v případě, že chcete významnou životní událost (narození, výročí apod.) zveřejnit ve Videčském zpravodaji.
Konkrétní přání pak můžete posílat na e-mail: zpravodaj@vidce.cz.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se všichni zapojíte a budete se nejen hlásit pro blahopřání k životnímu jubileu, ale také
pošlete svá přání i do našeho Videčského zpravodaje.
Za komisi pro tisk a propagaci obce Jana Karasová

Co se událo v měsíci říjnu v naší Mateřské škole?
Naší tradiční oblíbenou akci v naší obci je POCHOD
BROUČKŮ, alias lampionkový průvod, kvůli starším dětem
někdy nazýván pochod strašidel. “Staršáci už si totiž na broučky
hrát nechtejí, ale představa oslavy v duchu zahraničních tradic
jako Haloween je stále láka.

U Fabiánů se ve startovní stanici shromáždilo více než
200 lidí, včetně babiček, maminek sestřiček apod. Průvod prošel
tradiční stezku přes obci, okolo kravína a směřoval k naší
Mateřské škole, která je na broučkový den největší atrakcí.
Mateřská škola byla vyzdobena ochotnými učitelkami
a pod jejíma rukama se proměnila v zářivé království světýlek.
Atmosféru dotvořili bubáčci a podzimníčci které každoročně děti
vyrábějí doma s rodiči z různých přírodnin. I kořen stromu rázem
ožije pod rukama tvořivého rodiče, který mu přidělá oči z kaštanů
a ruce z šišek! Strašáčci nejrůznějších druhů vytvoření
od vydlabaných dýní přes kořeny stromů až po dřevěná polena,
s doplňky žaludů, kaštanů, podzimních listů, trav, jehličí, řezin,
proutí, svitili očima, ušima i hlavou!
Průvod pokračoval svou trasu do místního kulturního
domu, kde na ně čekal kouzelník. Ale ani to nebyl konec úžasného
večera… Na děti čekala v mateřské škole noc plná napětí, světýlek
a povídání o broučcích. Ano, ti nejodvážnější opravdu strávili noc
bez maminky s paní učitelkama ve školičce v broučkovém
domečku. Večer si zapálili každý svou lampičku jako pravá

světluška a posílali světluškám a broučkům přáníčka na dobrou
noc a na dlouhou zimu.
Říjnové počasí jinak ještě umožnilo dětem krásné výlety
do přírody a do lesa, s poznáváním druhu stromů a podzimních
plodin ve volné přírodě. Naše děti poznají jeřabiny, šípky, některé
druhy hub a mnoho druhů stromů lesních i ovocných, jejich listů
i jejich plodů. V mateřské škole jsme pracovali s plody, hlavně
s jablíčky jsme se vyřádili při strouhání a pečení štrůdlů, krájení
jablek na sušení a těšíme se, že budeme křížaly cucat celou zimu.

Díky pěknému počasí jsme mohli ještě zapojit děti
do podzimních prací na zahradě, v rámci osvojování si poznatků
o přírodě a učení, jak se máme starat o naši novou eko zahradu.
Děti už vědí, že se musí zahrabat listí a že stromečky se sadí
na podzim. Také vědí, že záhonky se připravují pro rostlinky již
na podzim. Pro ježka děti postavily domeček z listí a pro ještěrky
vytvořily kamenovou skalku, aby se ješteřičky mohly vyhřívat
na sluníčku. Hrabáním, nošením listí a kamenů se děti přesvědčily,
že zahradnická práce je pěkně fyzicky náročná.
Měsíc říjen jsme zakončili pouštěním draků na našem místním
kopci “zuberáku.”
A náš drak vyletěl až do oblak!
Pavlína Parks, učitelka MŠ Vidče

Naše mateřská škola
v letošním školním roce
slaví 30 let!
Ku příležitosti těchto oslav
zároveň proběhne
slavnostní otevření
přírodní zahrady,
rozloučení s předškoláky
a další různé atrakce!
Těšíme se na všechny z vás

27. 6. 2014 od 15.00 hodin.
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Průvod strašidel
dvěma veselými broučky a svižnou hudbou.
Poté, co se všichni pokochali, eventuálně potančili
s broučky, vydal se průvod od školky ke kulturnímu domu. A tam
přišlo překvapení číslo dvě. Na jevišti stála „zvířátka“ a velký
nápis MINI SHOW S MÍŠOU.

V pátek 17.října se v podvečer začali scházet u Fabiánů
dospělí s dětmi s lampiony, některé v maskách strašidel nebo
broučků, jiné jen tak, aby se společně zúčastnili průvodu strašidel.
Na tradičním seřadišti opět dostali dospělí „Broučkův nápoj“
a děti sladkost.
V 18 hodin se všichni seřadili do průvodu, který se
vydal pod vedením paní Simony především bočními ulicemi
k mateřské škole. Tam čekalo na průvod překvapení – krásně
podzimně vyzdobené prostranství s lucerničkami, lampiony,

Děti i dospělí se postupně usadili
a začal program, který přivezla do Vidče
Rascals Agency z Ostravy. Konferenciérka
Míša postupně přilákala pomocí různých
otázek a odpovědí děti z předních řad
k jevišti, pak na jeviště a nakonec se začaly
děti zbavené ostychu pěkně bavit, čímž
zabavily i ten zbytek, co zůstal na židlích
v sále. Programová agentura připravila
povídání, říkanky, tanečky i písničky.
Ke spokojenosti
všech
přispělo
i jednoduché
občerstvení
především
pro děti.
Tuto podzimní akci organizuje
už tradičně odbor Rekreačního sportu
(bývalé SPV) TJ Vidče. I tentokrát se velmi povedla, za což patří
všem, co se na ní podíleli, velký dík.
Foto i text: Marcela Švajdová

Pohodový zájezd na Olomoucko
V sobotu 19.října o půl sedmé ráno se vydal autobus
Vidčanů na poznávací zájezd na Olomoucko. Na programu bylo
poznání historické Olomouce, prohlídka zámku Náměšť na Hané,
Zahradní železnice ve Střížově, Černá věž v Drahanovicích
na Hané a přírodní ráj Horizont v Bystrovanech.
Tento bohatý program jsme začali naplňovat od osmé
hodiny ranní v Olomouci. Nejdříve jsme procházkou s výkladem
v Bezručových sadech poznali mohutnost vnitřních olomouckých
hradeb. Pak jsme na Václavském náměstí poznali exteriéry
i interiérry tamějších významných staveb – katedrály svatého
Václava, Přemyslovský palác a kapitulní děkanství, což vše
dohromady tvoří Arcidiecézní muzeum.
Po výkladu a prohlídce jsme se vydali do univerzitní
čvrti, kde jsme si nejdříve prohlédli Tereziánskou zbrojnici a pak
jsme společně s průvodcem prošli celý Arcibiskupský palác.
Kolem univerzitních budov jsme došli k první olomoucké kašně
naší prohlídky, a to ke kašně Tritonů. Od té jsme si to namířili
ke kostelu Paní Marie Sněžné, kde jsme měli velké štěstí. Kostel
byl nejen otevřen, ale ochotný pan varhaník nám pověděl o jeho
historii a ještě nám zahrál na 300 let staré původní varhany.
Naše prohlídka pak směřovala na Žerotínovo náměstí
kolem kaple Jana Sarkandra a zastávkou v kostele Sv. Michala.
Kolem Jezuitského konviktu jsme pak došli na Horní náměstí.
Tam jsme si prohlédli především zajímavé historické domy a další
olomoucké kašny – Caesarovu, Herkulovu a nejmladší Ariónovu.
Ocenili jsme krásu Sloupu Nejsvětější Trojice, který je zapsán
od roku 2 000 na seznamu UNESCO, prohlédli si stavbu
historické radnice a v poledne si poslechli a viděli v provozu
Olomoucký socialistický orloj.
Nevynechali jsme ani další historický unikát, a to kostel
svatého Mořice s největšími varhany v ČR a samozřejmě i další
kašnu – Merkurovu. Někteří věnovali polední čas odpočinku, ale
méně unavení a zvídaví si ještě vystoupali 147 schodů na věž
radnice a pokochali se pohledem shora na celou hanáckou
metropoli a její rovinaté okolí. A věřte, že to stálo za to.
Pak už nám zbývalo jen Dolní náměstí se zajímavými
domy, morovým sloupem se sochou Panny Marie Imaculaty
a posledními dvěma kašnami – Neptunovou a Jupiterovou. Byli
jsme už kolem druhé odpoledne dost unavení, protože chůze
i v dobrých botách po kočičích hlavách – historické dlažbě
Olomouce, není nic příjemného. Ovšem kafe pana Skalíka
všechny patřičně vzpružilo a poté jsme s chutí pokračovali

do Náměště na Hané.
V Náměšti na Hané jsme si prohlédli s průvodkyní celý
zámek, vyslechli jeho historii a obdivovali kromě jiného hlavně
sbírku míšeňského porcelánu.
Po prohlídce zámku jsme se vydali do Střížova. Tam
ve dvoře rodinného domku postavil pan Váňa svou Zahradní
železnici. A bylo se nejen na co dívat, ale hlavně všechnu tu
titěrnou práci také obdivovat. Malí i velcí pozorovali se zájmem
vláčky, které si to šinuly přes hory a doly po kolejích, tunely
i po viaduktech.
Hraní jsme však museli ukončit a přesunuli se
do Drahanovic, kde jsme si prohlédli exteriér tzv. Černé věže,
poslední ze čtyř věží bývalé tvrze. Pak už nám zbyl poslední cíl
našeho zájezdu, a to přírodní ráj Horizont v Bystrovanech. Tam
jsme dojeli po 17. hodině a prohlédli si v zapadajícím slunci celý
areál s nádherně zbarvenými stromy tohoto přírodního ráje,
vybudovaného na skládce. Náš zájezd jsme ukončili v místní
restauraci Semiramis výborným občerstvením a spokojeně odjeli
do Vidče.
Marcela Švajdová
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Říjen ve videčské škole
Na počátku měsíce zavítala do školy Česká školní
inspekce, jejíž zástupci kontrolovali práci v naší škole.
3. října pozvala p. uč. Hladká čtvrťáky k sobě
na zahradu, aby zde po sportovním odpoledni také opekli
špekáčky.
Zástupci osmi středních škol z Valašského Meziříčí,
Rožnova p. R. a Frenštátu zavítali na setkání s deváťáky a jejich
rodiči dne 8. října. Podali jim základní informace o svých školách
a oborech, které budou příští školní rok otevírat. Odpověděli také
na jejich dotazy.
10. října se družstvo chlapců 5. – 7. třídy zúčastnilo
okrskového kola v malé kopané v Rožnově. Soutěžilo 10 družstev
a naši kluci obsadili 3. místo v základní skupině.

17. října se družstvo chlapců 8. – 9. třídy zúčastnilo
okrskového kola v malé kopané. Hrálo se na hřišti FC Rožnov
p. R. Ve své skupině byli naši chlapci první. V zápase o postup
do finále a tím pádem i do okresního kola prohráli až po velkém
boji se ZŠ Zubří na penalty. Nakonec skončili na pěkném 4. místě
celkového pořadí.

V pátek 18. října se družstvo chlapců 6. – 9. třídy
zúčastnilo 1. kola Coca Cola Cupu v Růžďce. Skončili na 2. místě,
což byl úspěch.
Druháci zahájili práci na celoročním projektu Roční
období a vyzdobili sklenice , do nichž umístili dary přírody. Poté
jimi vyzdobili parapety školy. Projektový den s názvem
Jablíčkový den absolvovali prvňáčci. Přišli oblečeni
do jablíčkových barev, soutěžili o nejhezčí přinesené jablíčko.
S jablky souvisela všechna denní práce a vyvrcholením byly
pochoutky z jablíček.

15. října se na besedě v knihovně s rožnovskou
knihovnicí vystřídali prvňáci a osmáci. Malí se bavili o pohádkách
a osmáci poznávali, jak efektivně číst.
Do mateřské školky za divadlem zamířili prvňáci
31. října na divadelní představení pohádky H. Ch. Andersena
O Malence.
J. Pečalková

Knihovna
Stejně jako příroda, září naše knihovna podzimními barvami.
Děvčata ze čtenářského kroužku mně ji pomáhala nazdobit.
Vyhledala mně také knížky z cirkulačního souboru ze Vsetína,
který byl 15. 11. 2013 vyměněn za nový. Čtenáři tak mohou
vybírat ze 120 knih, které u nás budou jeden rok.
Knihovnu také oživila nová výstavka výtvarných prací
dětí z mateřské školy. Děkuji p. učitelce Janě Martínkové
a p. ředitelce H. Crhové. Nebudu víc prozrazovat, přijďte se sami
podívat do knihovny. Ta je otevřená pro všechny občany, i když
nemají v úmyslu se stát čtenáři nebo si sednout k počítači.
Den se krátí, večery prodlužují a je více času na čtení.
Projevuje se to také na návštěvnosti. Je velice milé, když maminky
(většinou) čtou svým malým dětem a chodí s nimi do knihovny.
Tak je naučí, že knížka je pro ně nepostradatelná a nenahradí ji
žádný internet a technické vynálezy. Také děti ze základní školy
navštěvují knihovnu častěji a vybírají si velké nabídky knih
a časopisů, a také využívají počítače.
Knihovnice D. Karasová

Sport
Mladší přípravka Vidče po podzimu 2013
Družstvo našich nejmenších fotbalových nadějí ročník narození 2005 a výše hrálo své zápasy na podzim každý týden
turnajově „každý s každým“ za účasti 4 družstev na dvou minihřištích 20 x 30 m, se 4-mi hráči v poli a brankářem
na branky rozměrů 3,2 x 1,8 m.
Ani v jednom ze sedmi turnajů neměli trenéři problém se sestavením týmu a vždy se jim hlásilo kolem devíti dětí, čímž jsme
patřili k nejpočetnějším výpravám. Za bezvadné podpory rodičů, za což jim patří poděkování, dostali šanci zahrát si a ukázat své
fotbalové umění všichni a o to hlavně v této kategorii jde.
I pro jarní část tedy doufáme, že hlavním našim cílem nebudou výsledky, ale radost dětí ze hry a snad se trenérům podaří
zapracovat do týmu i některé z nových hráčů, kteří se účastní zatím pouze tréninků a to jsou Honza Bury, David Prasličák, Adam Merta,
Ríša Křenek anebo David Cáb.
1. turnaj Dolní Bečva 31. 8. 2013 – 3. místo 2. turnaj Horní Bečva 7. 9. 2013 - 3. místo
Vidče – Rožnov p. R. 0:8
Vidče – Dolní Bečva 0:6
Vidče – Zubří
0:5
Vidče – Střítež n. B.
3:2
Vidče – Dolní Bečva
3:1
Vidče – Horní Bečva 0:3

3. turnaj Vidče 21. 9. 2013 - 3. místo
Vidče – Střítež n. B.
0:1
Vidče – Vigantice
2:0
Vidče – Zubří
0:7

4. turnaj Rožnov p. R. 28. 9. 2013 - 3. místo 5. turnaj Horní Bečva 6. 10. 2013 - 2. místo
Vidče – Dolní Bečva
2:2
Vidče – Dolní Bečva
3:2
Vidče – Rožnov p. R. 0:6
Vidče – Střítež n. B.
4:0
Vidče – Zubří
0:4
Vidče – Horní Bečva
1:4

6. turnaj Vidče 12. 10. 2013 - 2.místo
Vidče – Rožnov p.R. 0:8
Vidče – Vigantice
2:0
Vidče – Dolní Bečva 4:1
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7. turnaj Vigantice 19. 10. 2013 – 2. místo
Vidče – Zubří
0:9
Vidče – Střítež n. B.
4:0
Vidče – Vigantice
4:1
Celkové skóre 32:70
Branky:
Novák Lukáš
10x
Urban Šimon
Kapoun Jonáš
7x
Onderka Adam
Pavlíček Vojta
4x
Mičkal Honza
Vajter Štěpán
3x
Dobešová Nikola

3x
2x
2x
1x

Družstvo mladší přípravky pod vedením trenérské
dvojice Radek Mičkal a Zdeněk Němec ve složení –
horní řada zleva Honza Mičkal, Štěpán Vajter, Vojta
Pavlíček, Lukáš Novák a Adam Onderka. Dolní řada
Jonáš Kapoun, Kuba Pavlíček, Dan Žitník, Viktorka
Onderková a Nikola Dobešová. V popředí ležící
Šimon Urban.

Starší přípravka Vidče po podzimu 2013
V této kategorii ročník narození 2003 a výše působí v okrese 29 družstev, rozdělených do tří skupin. Naše starší přípravka
hraje ve skupině „C“ - Rožnovské a nevede si vůbec špatně. Po podzimu ji v tabulce patří vynikající 2.místo za suverénní Dolní Bečvou.
Výborné výsledky jistě nejsou dílem náhody, ale vyplývají z poctivého přístupu všech hráčů jak k pravidelným tréninkům, tak
i k samotným zápasům.
Doufejme, že sportovní forma vydrží dětem i v jarní části sezóny a fotbal je bude nadále bavit jako doposud, neboť na jejich
zápasy se spoustou gólů a krásných kombinačních akcí je radost se dívat.
FC VKK červení – Vidče
Vidče – FC VKK modří
Nový Hrozenkov – Vidče
Vigantice – Vidče
Vidče – Prostřední Bečva
Valašská Bystřice – Vidče
Vidče – FC Rožnov p. R.
Dolní Bečva – Vidče
Vidče – Hutisko-Solanec
1. Dolní Bečva
2. Vidče
3. FC VKK červení
4. Nový Hrozenkov
5. FC VKK modří
6. FC Rožnov p. Radh.
7. Prostřední Bečva
8. Vigantice
9. Hutisko-Solanec
10. Valašská Bystřice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10: 9
12: 4
5:10
1: 5
8: 2
0: 8
5: 4
9: 5
8: 2
9
7
6
5
5
4
3
2
1
0

0
0
1
1
0
1
1
0
2
0

Branky: D. Němec 5x, J. Němec 2x, A. Urban, A. Vavruša
Branky: J. Němec 5x, D. Němec 2x, A. Urban 2x, H. Kraus, F. Mička, T. Michálek
Branky: J. Němec 6x, A. Urban 2x, A. Vavruša, H. Kraus
Branky: J. Němec, D. Němec, F. Mičkal, T. Michálek, A. Vavruša
Branky: J. Němec 2x, D. Němec 2x, A. Urban 2x, A. Žitník, H. Kraus
Branky: J. Němec 3x, A. Urban 3x, A. Vavruša, A. Žitník
Branky: D. Němec 2x, J. Němec 2x, A. Žitník
Branky: J. Němec 3x, H. Kraus, A. Urban
Branky: J. Němec 2x, A. Urban 2x, D. Němec, H. Kraus, A. Vavruša, Š. Urban
0
2
2
3
4
4
5
7
6
9

100:33
70:37
87:41
80:62
58:74
47:31
39:54
43:51
38:76
14:117

TABULKA STŘELCŮ
Jméno
Počet gólů
Němec Jakub
26
Němec Daniel
13
Urban Alexandr
13
Kraus Hynek
5
Vavruša Adam
5
Žitník Adam
3
Mičkal Filip
2
Michálek Tomáš
2
Urban Šimon
1

27
21
19
16
15
13
10
6
5
0

Starší žáci Vidče po podzimu 2013
1. Kelč
2. Vidče
3. Hrachovec
4. Poličná
5. Vigantice
6. Zašová
7. Jarcová

9
8
9
8
9
8
9

9
7
4
3
2
2
1

0
0
0
0
2
1
1

0
1
5
5
5
5
7

70:13
44:18
45:38
22:55
12:39
9:28
18:29

Muži Vidče po podzimu 2013

27
21
12
9
8
7
4

V tabulce není započítán poslední podzimní zápas, který se hrál
jakožto předehrávka prvního jarního kola.

K podrobnému shrnutí za podzimní část sezony 2013/2014 se
dostaneme u starších žáků v příštím vydání Videčského
zpravodaje.
---Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv svou činností zapojili
do úspěšného fungování podzimní části fotbalové sezony
2013/2014, od hráčů samotných přes trenéry, organizační tým
až po diváky.

1. FC Vsetín
2. Sokol Podlesí
3. 1. SK Metropol Podkopná Lhota
4. Štítná n. Vláří
5. TJ Kelč
6. FC Elseremo Brumov B
7. Vidče
8. Nedašov
9. SK Vlachovice
10. Juřinka
11. FC Dolní Bečva
12. FC Zubří
13. Spartak Valašské Klobouky
14. Valašské Meziříčí B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
8
8
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3

3
1
4
2
4
3
2
4
3
2
3
2
2
1

1
3
1
3
4
5
6
5
6
7
7
8
8
9

45:18
35:19
28:13
32:21
24:18
15:16
26:35
24:23
22:31
18:27
18:28
20:31
14:30
27:38

30
28
28
26
19
18
17
16
15
14
12
11
11
10

Mgr. Petr Liška a Vladislav Basel
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