Informace obecního úřadu
●

V poslední době došlo v naší obci k několika případům
vykradení kůlen a hospodářských budov. Z výše uvedených
nemovitostí mizí např. sekačky, motorové pily a ostatní zahradní
technika a nářadí. Buďte proto opatrní a všímaví i k cizímu
majetku, zabezpečte si prostory, kde skladujete zahradní techniku
a nářadí a jakýkoli podezřelý pohyb osob hlaste Policii ČR.
Děkujeme!!

●

Určitě jste si všimli, že máme dvě naše budovy v majetku obce
v novém kabátě. Dokončili jsme dva náročné projekty v rámci
Operačního programu Životní prostředí vyhlášeného SFŽP.
Zateplili jsme budovu obecního úřadu v rámci projektu „Snížení
energetické náročnosti objektu Obecního úřadu Vidče“. V rámci
projektu „Energetické úspory budovy služeb v obci Vidče“ jsme
zateplili a vyměnili okna v budově čp. 251 (pošta). Celkové
finanční náklady na tyto projekty byly 4 mil. 775 tis. Kč, dotace činila 90%.

Svoz velkoobjemového odpadu – sběrná sobota
Letošní první pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu, 18. dubna 2015 v době od 8.00 h
do 14.00 h. Sběrná místa zůstávají nezměněna. Do kontejneru u OÚ je možno dovézt i železo.

Zájezd do Osvětimi
Obec Vidče v rámci 70. výročí ukončení 2. světové války pořádá 8. května zájezd do Osvětimi. Program: prohlídka obou částí Muzea
holocaustu: Osvětim – Auschwitz i Březinka - Birkenau s česky hovořícími průvodci, v případě zájmu návštěva rodiště Jana
Pavla II. – obec Wadowice. Odjezd z Vidče bude v 6. 45 h, předpokládaný návrat v 18.00 h. Cena zájezdu je 440 Kč. Zájemci se
mohou hlásit osobně na obecním úřadě, mailem na adrese starosta@vidce.cz či telefonicky na čísle 605 340 794.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Změna provozovatele kanalizace
Vážení občané, vzhledem k výpovědi správce kanalizace pana Trčky se stala novým správcem kanalizace společnost Vodovody
a kanalizace Vsetín, a.s. Majitelem kanalizace zůstává Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou a cenu stočného si
tak budeme nadále řídit společně s obcí Střítež nad Bečvou. V případě poruchy na domovních kanalizačních přípojkách můžete
využít dispečinku VAKu na tel. čísle 571 484 041.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Co do kanalizace nepatří
Nepleťme si kanalizaci s odpadkovým košem! Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím
problém s odpadem nezmizí, ale začíná. Tuhé odpady nejen že způsobují problémy na čistírnách odpadních vod, ale
např. zbytky jídel se stávají pochoutkou pro potkany žijící v kanalizační stoce.
Potkani znamenají pro člověka velké zdravotní riziko. Kromě jiných nemocí od nich hrozí
například leptospiróza, nepříjemné horečnaté onemocnění, kterým se člověk může nakazit
i z potravin potřísněných výkaly nebo močí myší či potkanů. Potkani jsou velmi zdatní
a plodní, vytlačili i dříve obvyklejší krysu.

Kanalizační řád
Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se řídí kanalizačním řádem. Účelem Kanalizačního řádu je stanovení podmínek,
za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody z určeného místa,
v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodoprávními normami, především zákonem o vodách a zákonem
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Cílem Kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro plynulé a bezpečné odvádění
odpadních vod a jejich čištění a dodržení povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Kanalizační řád je dostupný na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jak si tedy počínat při vypouštění odpadních vod do kanalizace
Do kanalizace nepatří
žádné
hygienické
potřeby, jako například
papírové dětské pleny,
vlhčené ubrousky, vatové
tyčinky,
kterými
si
čistíme uši, dámské hygienické potřeby a jiné čistící textilní
materiály, které kromě celulózového podílu obsahují
i nerozložitelnou igelitovou složku.
Do kanalizace také nepatří
biologický odpad z kuchyňských
drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin,
fritovací oleje a tuky z domácností, které se v kanalizaci srazí
a snižují odtok odpadních vod. Profily kanalizačních přípojek
a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady vznikající
používáním drtičů a mnohde nemají vzhledem k terénu
dostatečný spád. Dochází k zanášení kanalizace usazenými
pevnými látkami, na které se dále váží zejména tuky. Tím je
omezen průtok kanalizace. V extrémních případech vznikne tzv.
tuková kra, která ucpe kanalizaci. V takovém případě se musí
ucpaný materiál rozplavit tlakovými vozy, což musí takovýto
znečišťovatel uhradit.

radioaktivní látky, látky infekční a karcinogenní,
stavební hmoty,
● a další chemické látky.
Některé z těchto látek jsou vysoce jedovaté, výbušné a mají
výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních
vod. I malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie,
které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.
●
●

Kam tedy se vším tím odpadem?
Biologický odpad a veškeré hygienické potřeby patří
do kontejnerů na směsný odpad. Použitý olej nepatří do dřezu ani
do záchodové mísy, ale do uzavíratelných nádob, které následně
odevzdáme ve sběrném dvoře. To platí i u motorových olejů, kde
ve sběrném dvoře zajistí jejich odbornou likvidaci. Obdobně
postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev
- vždy je odevzdáme do sběrného dvora. Dále nespotřebované
nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob
k tomu určených.
Chraňme životní prostředí sobě i dalším generacím mimo jiné
i tím, že se nebudeme zbavovat prostřednictvím kanalizace
nevhodných látek a odpadů.
Učme se správnému třídění odpadů a tomu, co nepatří
do kanalizace. Ekologická výchova je důležitá
pro zdravý
život nás všech!

Odpad z kuchyňských provozů
Provozovatelé restaurací, školních jídelen a jiných vývařoven
musí mít vybudovány odlučovače tuků, tzv. tukové lapoly. Ty se
musí pravidelně vyvážet odbornou firmou a vytěžený odpad se
musí předat oprávněné osobě k likvidaci.
Dále do kanalizace nepatří chemikálie a další nebezpečné látky,
mezi které patří:
● zbytky čisticích prostředků,
● jedy, žíraviny, pesticidy
● staré barvy, ředidla, lepidla,
● kyseliny, hydroxidy, detergenty,
● mazadla, oleje,
● obsah baterií, ropné látky,

Vypracovali: Ing. Michal Vrána, Bc. Marcela Kopecká

Usnesení č. 4 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 18. 2. 2015
29/2015 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
30/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 3/2015 ze dne 14. 1. 2015. Všechny úkoly byly
splněny.
31/2015 Rada obce Vidče schvaluje smlouvu o nájmu části
pozemku p.č. 2774/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú.
Vidče o výměře 19 m2 a pověřuje starostu obce Smlouvu o nájmu
podepsat.
32/2015 Rada obce Vidče projednala žádost o pronájem
pozemku p.č. 442/2 v majetku obce Vidče. V této věci bude dále
jednáno.

33/2015 Rada obce projednala a schválila Smlouvu o právu
provést stavbu pro vodovodní přípojku pitné vody, plynovodní
přípojku a přípojku splaškové kanalizace na pozemku v k.ú. Vidče
p.č. p. č. 1480 (ost. plocha, manipulační plocha) a 1479/4 (ost.
plocha, ost. komunikace) ve vlastnictví obce Vidče a pověřuje
starostu obce Smlouvu o právu provést stavbu podepsat.
34/2015 Rada obce Vidče schvaluje zadání studie
na revitalizaci centra obce dle nabídky.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Srdečně blahopřejeme k životnímu jubileu p. Božence Pavelkové,
která oslaví 22. 3. 2015 90 let.
Naše milá babičko pohlídej si zdravíčko,
my Ti přejem štěstíčko a mnoho dalších
krásných let.
To Ti ze srdce přeje rodina Pavelkova
Drdova
Jurajdova
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Smrt nemá poslední slovo
„Bože, proč…?!“ Kolikrát už jsme
slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát jsme měli
pocit, že nic nemá cenu, že jsme bezmocní vůči
zlu či utrpení, že přes veškerou snahu nemůžeme
pomoci těm, na kterých nám záleží, že nás nikdo
nechápe… A nemuselo se jednat o velké těžkosti
nebo nějaké neštěstí. Někdy se nás dotkne
necitlivé slovo nebo nezájem druhých o to, co se
nám zdá důležité. A začínáme mít pocit, že nám
nikdo nerozumí, že o nás nikdo nestojí, ani lidé, ani Bůh…
Jak rádi bychom v různých situacích našeho života znali
odpověď na tuto otázku. Ještě raději bychom byli, kdybychom se
tak vůbec ptát nemuseli. I v Bibli se tato otázka nezřídka
vyskytuje. Mužové i ženy, kteří zakusili velké boží činy ve svém
životě, znají chvíle prázdnoty, kdy na ně doléhá tíha života
a Božího mlčení, tíha toho, že Bůh, k němuž volají o pomoc,
neodpovídá.
Místo odpovědi máme před sebou o Velikonocích
tragickou událost jedinečného muže, který změnil svět nikoliv tím,
že zabíjel druhé, ale tím, že se sám nechal zabít přibitím na kříž.
Tento člověk, který svým vrahům odpouští, když ho zabíjejí, je
Synem Božím, který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám
sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka... ponížil se
a byl poslušný až k smrti, a to k smrti ne kříži“ (Flp 2,7-8).
Vysvětlení nám podává on sám v evangeliu sv. Jana: „Bůh tak
miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16). Z lásky
k nám Kristus umírá na kříži!
Svým vzkříšením dosvědčuje, že smrt nemá poslední slovo. Zve
nás, stejně jako své učedníky, abychom žili spojeni s ním a tak
měli také naději, že vstaneme k novému životu.
Už při poslední večeři, kterou si připomínáme na Zelený
čtvrtek, vysvětloval svým apoštolům, jak s ním mohou zůstat:

„Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás.
Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé
lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho
lásce“ (Jan 15,9-10). Je si vědom toho, že sami to nedokážeme, ale
můžeme toho docílit jen s jeho pomocí. Při mši svaté o Zeleném
čtvrtku probíhá také obřad mytí nohou. Připomíná, jak Ježíš
na začátku večeře umyl apoštolům nohy. Když si Petr nechtěl
nechat od Ježíše nohy umýt, neboť byl přesvědčen, že jeho mistr
nemůže dělat tak podřadnou práci, Ježíš mu řekl: „Jestliže tě
neumyji, nebudeš mít se mnou podíl“ (Jan 13,8). Připusťme, že
i my potřebujeme od Ježíše, aby nás umyl. Potřebujeme očistit
od hříchu, potřebujeme očistit i naše úmysly a skutky, aby se
v nich neprojevovalo naše sobectví nebo je nekazila naše pýcha.
A přijímejme ho rádi jako pokrm ve svatém přijímání, když nám
dává sebe, aby rozmnožoval naši lásku a sytil nás k novému
životu. Tak s ním už nyní žijeme nový život a smrt nás nemůže
rozdělit. Naopak naše spojení s Bohem upevní.
Ať si ve všech těžkostech a trápeních života uvědomujeme,
že Ježíš Kristus prošel cestu kříže pře námi,
že nás zvedá, když padáme, osvobozuje od zla
a chce stále proměňovat svou láskou,
abychom ji mohli v plnosti prožívat v novém životě.
Přeje P. Karel Janečka
BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
A O VELIKONOCÍCH
Květná neděle 29.3. – 9:30 hodin,
Zelený čtvrtek 2.4. – 16:00 hodin,
Velký pátek 3.4. – 17:00 hodin,
Bílá sobota 4.4. – vigilie 19:00 hodin,
Neděle Zmrtvýchvstání 5.4. – 9:30 hodin,
Velikonoční pondělí 6.4. – 9:30 hodin.

100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči – co předcházelo
Na úvod. Původní můj záměr byl vydat druhé doplněné vydání brožurky „Kostel Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči“, která vyšla
při příležitosti 90ti let kostela. Něco jsem měl již připravené, něco jsem chtěl ještě dopracovat. Nenašel jsem však nikoho, kdo by měl
o vydání zájem a vydání zastřešil. Tak aspoň touto formou se pokusím předat pár informací a zajímavostí. Čerpal jsem z různých zdrojů
a pokud mám nepřesné, nebo nesprávné údaje, prosím opravte mě a nebo doplňte. Také ocením jakékoliv další informace a obrázky
související s kostelem a také s farou, o které toho je opravdu minimum.
Letos tomu bude 100 let od posvěcení kostela sv. Cyrila stala velká nehoda. Při přechodu přes úzkou lávku spadla nosičům
a Metoděje ve Vidči. Možná bude zajímavé se vrátit do doby rakev do řeky. Při rozpravě o této nehodě s občanem na Hájích,
o více jak 100 let zpět a připomenout si dobu a události.
panem Martinkem, ten jim poradil, aby si v obci zřídili aspoň
Na přelomu 19. a 20. století má obec o něco více než hřbitov a malou kapličku pro pohřební bohoslužby. Tak by mohli
1600 obyvatel a je v ní asi 250 domů. Obec náležela pochovávat své blízké doma a bez problémů. O tom se dozvěděl
do politického okresu Valašské Meziříčí. Má vlastní samosprávu bývalý nadučitel Hynek Kašlík a ihned navrhl postavit ne
a rozlohu větší než dnes. Od roku 1821 má školu a kolem roku kapličku, ale přímo kostel. V tomto roce byla naštěstí generální
1900 je to již dokonce trojtřídní škola. Přesto tato obec v něčem arcibiskupská vizitace děkanátu Valašské Meziříčí. Při návštěvě
zaostávala – neměla svůj kostel.Ten již měly všechny osady v Zubří
nadučitel
v okolí. Rožnov pod Radh. od roku 1750 (nový kostel), Zašová Kašlík a zastupitelstvo
dokonce od roku 1721 (nový kostel). Valašská Bystřice od roku obce Vidče poprosilo
1772, Zubří od roku 1788 a i Střítež nad Bečvou s asi 850ti pana
arcibiskupa
obyvateli má kostel již od roku 1876. A Vidče má jen malou Dr. Theodora Kohna
dřevěnou zvoničku původně umístěnou za dnešní hospodou o svolení
postavit
„U Hanáčků“. Obrázek je z „Vastivědy Moravské II; Místopis – ve Vidči
kostel
Rožnovský okres“ vydané v roce 1907 v Brně Muzejním spolkem a později
i zřídit
a autorem je Čeněk Kramoliš.
samostatnou duchovní
Obec z velké části spadala pod farnost zuberskou, část správu. Arcibiskup dal
pak pod Velkou Bystřici (dnešní Valašskou Bystřici). nejen
svolení,
ale
Pochovávalo se v sousední obci Zubří, kde dokonce vlastnila obec stavbu přímo doporučil
Vidče asi 1/3 hřbitova a márnice.
a při této příležitosti
Místní komunikace asi za moc nestály a tak obyvatelé zanechal
na stavbu
obce Vidče byli nuceni nosit zemřelé přes kopec mezi obcemi. To první příspěvek 200
bylo velkou strastí nejen pro nosiče, ale i pro ostatní občany, kteří Korun.
Následně
pohřeb doprovázeli. Nemenší obtíží bylo přecházet s rakví přes videčský občan Martin
řeku Bečvu, kde nebylo až do roku 1908 řádné lávky. Často to Smutek složil dalších
byly jen dvě klády bez zábradlí přehozené přes řeku.
100 Korun.
Traduje se, že někdy v roce 1894, při jednom pohřbu, se
Lubomír Drda
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Poděkování
Dovolte

nám, abychom poděkovali za příjemné
posezení,
které místní farníci pořádají každou čtvrtou
neděli po mši svaté v KD Vidče.
V neděli 22. 2. 2015 zde proběhlo první setkání. Zájem
byl větší než organizátoři očekávali, a tak se touto cestou chceme
omluvit všem, kteří se svým občerstvením museli postávat,
protože pro velký zájem si neměli kam sednout :-). Příští setkání
tento nedostatek napravíme a připravíme více míst k sezení
u stolů.
Káva, čaje, presso, bonbonky pro děti, vynikající

rohlíčky a domácí buchty přispěly k vytvoření milé a příjemné
atmosféry, která trvala téměř 2 hodiny.
Všem Vám děkujeme, že jste si udělali čas a přišli
jste!
Posezení není určeno jen pro pravidelné návštěvníky
kostela, ale i pro ty, kteří si rádi pobesedují v dnešní uspěchané
době. Srdečně proto zveme na další setkání, která proběhnou
v termínech: 22. března. - 26. dubna – 24. května a 28. června.
manželé Wilfried a Petra Dejmkovi

Únor v základní škole
Měsíc únor je v práci školy obvykle zklidňujícím
obdobím poté, kdy je klasifikací ukončena práce v 1. pololetí.
Přesto pro vycházející žáky nastává období závěrečné přípravy
k přijímacím zkouškám. Zlínský kraj a jím zřizované střední školy
se letos přidaly k pilotnímu ověřování, a tak většina žáků
po odevzdání přihlášek do 15. 3. půjde zkusit tyto testy z češtiny
a matematiky 15. dubna 2015 a páťáci 16. 4. 2015.
Probíhaly i některé soutěže, jichž se zúčastnili naši žáci.
V okresním kole Olympiády z českého jazyka nás zastupovala
K. Mikulenková a v okresním kole konverzační soutěže
v anglickém jazyce L. Sehnalová. 27. února se v Rožnově konalo
okrskové kolo recitační soutěže, ve kterém byly úspěšné žákyně
L. Parks z 1. třídy (1. místo), A. Randusová z 1. třídy (2. místo)
v nulté kategorii a N. Gerlová ze 3. třídy (2. místo) v první
kategorii.
Závodili i sportovci. Dva chlapci se přihlásili do závodů
v klasickém lyžování. Konaly se 20. února ve Velkých
Karlovicích a Lukáš Petružela skončil na dvoukilometrové trati
na 17. místě. Možná, že další úspěšní lyžaři vyrostou z některých
třeťáků a čtvrťáků. Ti absolvovali v týdnu od 16. do 20. února
lyžařský výcvik na Sachově studánce v Horní Bečvě.
Zájem o knihu podporují i čtenářské besedy. Tentokrát
v knihovně besedovali s paní knihovnicí druháčci.
J. Pečalková

Lyžařský kurz dětí z MŠ
V týdnu od 16. 2. do 20. 2. 2015 absolvovalo 15 dětí
naší MŠ lyžařský kurz na Bílé „Lyžujeme se sluníčkem“. Přálo
nám nádherné zimní počasí a sjezdovky byly proto plné sluníčka
a také dobré nálady. Děti učili lyžovat zkušení instruktoři, kteří
umějí pracovat také s dětmi předškolního věku. Malí lyžaři byli
rozděleni do tří skupin podle úrovně lyžařských dovedností, takže
jste na sjezdovce mohli potkat Delfínky, Vlky, nebo Tučňáky.
Každý den plné dvě hodiny trávily děti na svahu a domů se
vracely zdravě unavené.
Poslední den probíhalo zakončení kurzu formou závodů
a rodinní příslušníci, kteří přijeli svá dítka podpořit v hojném
počtu, byli mile překvapeni, co se jejich potomci za tak krátkou
dobu naučili. Někteří malí lyžaři už dokázali vyjet na kotvě
na velký svah a sami sjet dolů. Všechny děti byly odměněny
za svou snahu a píli medailí, diplomem a sladkostí a s celým
obecenstvem se každé družstvo rozloučilo básničkou, kterou je
instruktoři při výcviku naučili.
„Víte, co znamenají pojmy „bob a bobek“, „pica“ či
„hranolky“ v lyžařské hantýrce? - tak se malých lyžařů zeptejte.
Oni už to ví!“
Lenka Vajterová, učitelka MŠ
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Není sůl jako sůl

Řezbář V. Klimeš v naší MŠ

I když je zima krásná a my si užíváme jejich darů
s potěšením, přináší s sebou také virozy a nachlazení. A tak je
jasné, že se i my v mateřské škole zamýšlíme, jak zlepšit péči
o zdraví a psychickou pohodu dětí.
Zásadní je, aby aktivity byly lákavé, pestré a hlavně, aby
děti bavily. A tak jsme využili možnost navštívit solnou
křišťálovou jeskyni v Rožnovských pivních lázních. Jelikož děti
vůbec netušily o co se jedná, nejdůležitějším prvkem se stala
motivace. Proto jsme začali jak jinak - pohádkou o trpaslících.
Přesto ještě před odjezdem byly některé děti nezvykle
tiché, jiné plné očekávání. Po příjezdu na místo nás čekal výstup
po točitých schodech do nejvyššího patra, což zvládli všichni
skvěle. A pak se nám otevřely dveře přímo do kouzelného světa
snění. Velké množství soli, polodrahokamy a krystaly, tlumené
osvětlení umocnilo čarokrásnou klidnou atmosféru.
Naši ,, trpaslíčkové '' se hned zorientovali v dětském
koutku - chopili se kyblíčků a lopatiček, nabírali a přesýpali sůl,
klouzali se na klouzačce, v domečku vařili ,, slané dobrůtky. ''
Někteří po očku sledovali Krtečkovo dobrodružství
na velké televizní obrazovce. Ani jsme se nenadáli a hodina
uplynula jako voda. Všechno jsme po sobě pečlivě uklidili,
vytřepali pár krystalků soli z kapec, napili se lahodného čaje a jeli
domů.
Na zpáteční cestě byly děti uvolněné a spokojené. Všem
se v jeskyni moc líbilo a už jsme si domluvili další návštěvy. Kdo
miluje relaxaci a odpočinek v příjemném prostředí, ať určitě
solnou jeskyni vyzkouší.
Jana Martinková

Řezbářství se řadí mezi umělecká řemesla s dlouholetou
tradicí. Zkušení řezbáři dokážou vytvořit ze dřeva dekorativní
doplňky, hračky i nábytek. Je to tvrdá práce, která se stává
pro většinu řezbářů také koníčkem. Pracuje se s mnoha druhy
dřeva, ale nejoblíbenějším je lípa - díky svým vlastnostem –
měkkosti a stejnoměrnosti.
Také do naší MŠ zavítal řezbář Vladimír Klimeš,
kterého můžete znát z Valašského muzea v přírodě. Usadil se
ve třídě, připravil si pracovní nářadí – nožíky, dlátka a předváděl
své umění. Děti sledovaly, jak se z kusu hrubě opracovaného
lipového dřeva stane kohoutek, koníček, nebo z vrbového prutu
píšťalka. Výrobky nám nakonec daroval.
Povídali jsme si s ním o jeho práci a sledovali drobné
pohyby rukou, u kterých je potřeba velké síly. V naší populaci
najdeme sice více mužů řezbářů, ale u nás ve školce tato činnost
zajímala převážně děvčata.
Lenka Vajterová, MŠ Vidče

Výtvarná soutěž
Naše děti nakreslily pár obrázků, které e- mailem zaslala
p. ředitelka do soutěže!
K jakému překvapení bylo, když se ozvalo ze sluchátka,
že moc děkují za zaslané obrázky a že jsme vyhráli 1. místo.
Abych pravdu řekla, tak vůbec nevím, co to byla za agentura, jen
při rychlém, zběžném čtení e-mailů bylo, že je vyhlášena soutěž
a obrázky se měly poslat e-mailem. Jelikož máme
“truhlu„ krásných vv prací, tak jsem měla z čeho vybírat.
A tím to bylo. Ještě před telefonátem, přišla pošta PPL,
já to otevírala a říkala jsem si, co je to za truhla, kdy jsem to
objednala? No, a druhý den už volala p., že nám zasílají truhlu
s divadelními oblečky!
Z toho plyne ponaučení – BEZ PRÁCE NEJSOU
KOLÁČE!
H. Crhová, ředitelka MŠ

Pozvánka
Místní knihovna Vidče
a Kulturní komise RO Vidče

Vás srdečně zve na besedu
Jiřího Jilíka
ŽÍTKOVÁ A JEJÍ BOHYNĚ
Středa 25. března 2015
od 17:30 hod.
Kinobar Miláno ve Vidči,
vstupné 30,- Kč
----------------------------------------------------------------------------Předprodej vstupenek v knihovně u pí Boženky Zajícové.
Cena vstupenky 30,- Kč.
Předprodej vstupenek: středa od 12.00 – 17.00 hod.
pátek od 12.00 – 17.00 hod.
Tel. Knihovna: 572 151 102
Vstupenky bude možné zakoupit i ve středu 25. března 2015
před přednáskou v Kinobaru Miláno
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BŘEZEN – měsíc čtenářů
Pro mnohé z nás je měsíc březen už tradičně spojován
s knihami. A protože ke knihám patří i čtenáři, začal být březen
již několik let označován jako měsíc čtenářů (tedy těch, na které je
činnost knihoven hlavně zaměřena).
Aby si i naše knihovna své čtenáře také nějak uctila,
připravila pro ně, i ostatní příznivce března, tento měsíc několik
akcí. Myslím si, že budete mít z čeho vybírat. Některé akce jsou
už v běhu od začátku března nebo už dokonce některá proběhla.
Jedná se třeba o bezplatnou registraci na rok 2015 pro nově
přihlášené čtenáře v tomto měsíci. Dále pak vyhlašujeme amnestii
pro nepořádné čtenáře. Jedná se o ty, kteří už dlouho
nenavštívili knihovnu a nevrátili zapůjčené knihy. Mohou tak
učinit bez zaplacení pokuty. A co dále jsme připravili na březen?
Začneme akcemi pro mládež. Na pátek 6. března byly
připraveny dvě akce. Jako první to bylo vyhodnocení literární
soutěže, ve které si děti prověřily své znalosti televizních
pohádek. Nejlepší luštitelé si odnesli malé dárky.

Tento den také odstartovala nová celoroční čtenářská
soutěž pro děti do 15 let. Jmenuje se Lovci perel a děti, které jsou
čtenáři knihovny, se mohou zapojit do hledání knih označenou
perlou. Úkolem takového lovce perel bude nalezenou knihu
přečíst a odpovědět na připravené otázky. Za každou přečtenou
knihu dostane lovec perlu. Nejúspěšnější lovci perel budou
vyhodnoceni a odměněni věcnou cenou v rámci Dne pro dětskou
knihu 28. listopadu 2015. Nezapomeneme ani na ostatní děti.
Pro ty, které navštěvují mateřskou školu, máme připraveno
na středu 18. března Dopoledne s Večerníčkem. Pro děti
ze školní družiny máme zase připraveno Pohádkové odpoledne
s Hansem Christianem Andersenem.
A co jsme připravili pro dospělé? Pro ty máme
připravenou už dopředu avízovanou besedu s Dr. Jiřím Jilíkem
na téma Žítková a její bohyně, na kterou zveme všechny
společně s Kulturní komisí RO Vidče do Kinobaru Miláno
ve středu 25. března v 17.30 h.
Božena Zajícová

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava, montáž, demontáž, podlážky 100 cm.
Nájem 30 dnů ZDARMA.
Tel. 777 261 833

Komiks – ČSOP Salamandr
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SPORT
Pozvánka na mistrovská utkání fotbalových družstev TJ Vidče

Mgr. Petr Liška

Fotbal TJ Vidče
Již jen několik dní zbývá do startu
jarní části soutěže 1. A třídy skupiny „A“.
Přesněji v sobotu 21. 3. 2015 pokud počasí
dovolí, sehrají naši muži na domácím hřišti
první mistrovské utkání proti Podkopné
Lhotě. Po podzimu jsou v tabulce průběžně na 11 místě, těsně
nad sestupovými příčkami a tak cíl pro jaro je stanoven
jednoznačně. Získat co nejvíce bodů a v soutěži se zachránit.
Atraktivní a bojovnou hrou chtějí přilákat na „Saharu“ ještě větší
počet fanoušků a dopřát jim, aby kromě dobrého občerstvení
odcházeli i s pocitem, že viděli kvalitní zápasy. Zimní příprava
pod vedením trenéra Petra Urbana byla zahájena již na začátku
roku a kromě tréninků, které probíhaly 3x týdně se někteří z hráčů
zapojili i do futsalových okresních soutěží. V rámci přípravy bylo
sehráno i několik přátelských zápasů na umělé trávě
ve Val.Meziříčí a v Rožnově.
V zimním období nezahálejí ani naše mládežnické celky.
Dvakrát týdně trénují v místní tělocvičně a pravidelně se
zúčastňují halových turnajů pořádaných pro jednotlivé kategorie.
O tom, že na turnajích nebývají jen do počtu svědčí jejich
dosažené výsledky. V nabité konkurenci často věhlasnějších týmů
si kluci i holky získávají uznání za předvedenou hru a bojovnost.
Mladší přípravka odehrála zatím jeden turnaj dne
1. 2. 2015 v Zašové. Zde jsme se ve skupině postupně utkali
s Poličnou 1:1, Ratiboří 1:4 a v posledním utkání s domácí
Zašovou 2:2. Tato remíza nás zařadila do skupiny o 5 až 8 místo.
Zde jsme nejprve prohráli se Sigmou Olomouc – bílá 0:5, aby
vzápětí porazili Zašovou 1:0 a turnaj zakončili remízou 1:1
s Novým Jičínem. Celkově to pro nás znamenalo 7.místo, turnaj
vyhrála Sigma Olomouc – červení, druhý Ratiboř a třetí 1. FC
Slovácko – dívky. Pro některé z dětí to byl první velký halový
turnaj a jistě si ho náležitě užili. Další je na programu 28. 3. 2015
na Dolní Bečvě.
Starší přípravka odehrála svůj první turnaj 17. 1. 2015
v Zašové. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev systémem zápasů
každý s každým. Nejprve jsme prohráli s Rožnovem p.R 1:2, poté
porazili TJ Poličná 2:0, dále prohra s Valašským Meziříčím II 0:6,
poté největší favorit a celkový vítěz turnaje Baník Ostrava 0:5,
remíza s TJ Zašová 1:1 a na závěr prohra s Val.Meziříčím I 1:8.
V silné konkurenci konečné 5.místo. Druhý turnaj opět
ve sportovní hale v Zašové v neděli 22. 2. 2015. Turnaj se konal
souběžně s finále zimní ligy ml.žáků a tak na něj trenéři vyrazili

bez největších opor. Přesto zbylí kluci a s nimi Míša Urbanová
nezklamali a předvedli, že fotbal hrát umí. Ve skupině jsme
nejprve uhráli remízy se Zašovou 1:1 a FK Štípa 0:0. V posledním
zápase porazili Halenkov 3:2 a postoupili mezi nejlepší čtyři celky
turnaje. Finálová skupina byla již nad naše síly a postupně jsme
prohráli s Rožnovem p.R 1:5, Štípou 0:4 a Val.Meziříčím 0:1.
Celkové výborné 4 místo.
I když kategorii starších žáků momentálně v oddíle
nemáme, přesto jsme kluky přihlásili na dva turnaje. Ti se nám
odvděčili výbornými výkony a z obou turnajů odešli s medailemi.
Nejprve jsme se zúčastnili 6. 12. 2014 turnaje O pohár starostky
obce Zašová. Zde jsme ve skupině porazili Juřinku 3:1, Velké
Karlovice-Karolinka 3:0, zremizovali s Halenkovem 1:1
a na závěr porazili Kateřinice 4:0. Skupinu jsme vyhráli
a postoupili do finále proti Kelči. Soupeř byl herně lepší a my mu
podlehli 0:2. Celkově překvapivé, ale zasloužené 2. místo a navíc
cena pro nejlepšího brankáře turnaje Davida Vachuna. Druhý
turnaj opět v Zašové pořádala 7. 3. 2015 TJ Juřinka. Opět dvě
základní skupiny, tentokráte 9 mužstev. V prvním utkání jsme
zremizovali s Kelčí 2:2, poté výhry Mrlínek 2:1, Juřinka „B“ 1:0
a Hrachovec 3:0. Bohužel vlivem horšího skóre jsme skončili
ve skupině na 2 místě a čekalo nás utkání o 3-4 místo s pořádající
TJ Juřinka. V poslední minutě jsme vstřelili vítěznou branku
na 1:0 a bez prohry turnaj zakončili na skvělém 3 místě. Vítězem
se stal opět Kelč, který na penalty porazil vítěze druhé skupiny
Chomoutov u Olomouce.
Na závěr kategorie, která nám udělala největší radost
a to je celek mladších žáků. Pro tuto kategorii pořádá OFS Vsetín
každoročně zimní halovou ligu, která nese jméno po předčasně
zemřelém vynikajícím fotbalovém odborníkovi a novináři
Vladimíru Štěpánovi. Letos se konal její čtvrtý ročník. Před jejím
startem nikdo z nás nečekal, že pro nás skončí tak úspěšně.
Osmnáct družstev bylo rozděleno do dvou skupin po devíti
a ve čtyřech semifinálových turnajích družstva bojovala o osm
postupových míst na finále do Hovězí. První skupina „vsetínská“
odehrála oba své turnaje v Hovězí a po všech zápasech se utvořila
postupující čtveřice Hošťálková, Horní Bečva, Janová a Ústí
u Vsetína. Naše druhá skupina „valašskomeziříčská“ odehrála oba
turnaje 24.1 a 7.2.2015 v Zašové a spolu
s Podlesím, Dolní Bečvou a Val.Meziříčím U11
jsme se z postupu ze 4 místa radovali i my.
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Semifinálové výsledky:
1.kolo
Vidče – Valašské Meziříčí U11
Vidče – Hutisko

1:3
4:0

Vidče – Dolní Bečva
Vidče – Podlesí
2.kolo
Vidče – Choryně
Vidče – Hrachovec
Vidče – Rajnochovice
Vidče – Zubří

0:1
1:5
2:1
1:0
1:0
3:1

Skupina
Valašskomeziříčsko

Branky : A. Urban
Branky : D. Němec,
J. Němec, A. Urban,
A. Vavruša
Branky : Branky : A. Urban

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Branky : J. Němec, A. Urban
Branky : F. Mičkal
Branky : J. Němec
Branky : A. Urban 2x, J. Němec

Podlesí
Dolní Bečva
Valašské
Meziříčí U11
Vidče
Zubří
Rajnochovice
Hutisko
Choryně
Hrachovec

Skupina Vsetínsko

22
18

1.
2.

Hošťálková
Horní Bečva

22
17

16

3.

Janová

15

15
9
8
7
4
3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ústí u Vsetína
Valašská Polanka
Lhota u Vsetína
Valašské Příkazy
Horní Lideč
Lužná

14
14
12
3
3
3

Mladší žáci TJ Vidče finále IV. ročníku zimní ligy Vladimíra Štěpána
V neděli 22. 2. 2015 jsme se tedy zúčastnili finále
IV.ročníku Zimní ligy mladších žáků OFS Vsetín v hale ZŠ
Hovězí. Už samotný postup mezi osm nejlepších mužstev okresu
byl pro kluky a holky trenérské dvojice Vladimír Urban a Pavel
Drda úspěchem, nicméně to co předvedli ve finálovém turnaji asi
překvapilo všechny zúčastněné celky a přihlížející diváky.
Osm družstev bylo rozděleno dle umístění z předkola
do dvou skupin A, B. V další fázi se již vyřazovacím způsobem
hrálo o celkové umístění. My jsme v základní skupině nejprve
suverénně porazili Horní Bečvu, aby vzápětí ve svém druhém
vystoupení na turnaji podlehli největšímu favoritovi na celkové
vítězství celku Podlesí. Třetí utkání a první těžká zkouška - utkání
s Janovou. Vítěz postupoval do bojů o medaile, poražený již jen
do zápasů o umístění. Kluci utkání zvládli na výbornou
a s přehledem zvítězili 3:1. V semifinále na nás čekal vítěz
skupiny „B“ tradiční rival Dolní Bečva. Bečvané hnáni
za vítězstvím početnou diváckou kulisou vstoupili do utkání přímo
raketově a my se nestačili divit, po pěti minutách jsme prohrávali
0:3. V domnění jasné výhry trochu zvolnili a tím nás dostali zpět
do zápasu. Přišly velké chvíle nejlepšího hráče na hřišti Daniela
Němce, který dvěma góly snížil na 2:3. Kluci dál neúnavně
bojovali a v poslední 17-té minutě zápasu po skvěle rozehraném
Vidče – Horní Bečva

5:0

Vidče – Podlesí
Vidče – Janová

0:6
3:1

Semifinále
Vidče – Dolní Bečva

3:3 ( 3:2 )

Finále
Vidče – Podlesí

0:0 ( 5:4 )

rohovém kopu střelou do šibenice Adam Žitník zaslouženě
srovnává 3:3. Následují tři pokutové kopy na každé straně. Filip
Dobeš jednu penaltu chytá, naši borci Alex Urban, Jakub Němec
a Dan Němec jsou bezchybní. Vítězíme 3:2 a postupujeme
do finále !!! V něm nastupujeme proti suverénovi letošní zimní
ligy celku Podlesí, který v předchozích dvanácti zápasech jen
jednou remizoval a nás již 2x převálcoval. Každé utkání však bývá
jiné a obzvláště když se jedná o finále. Kluci bojovali jako lvi
a tentokráte sehráli se soupeřem vyrovnanou partii, kdy obě
mužstva měly šance nato vstřelit v normální hrací době vítěznou
branku. Nestalo se tak a o vítězi tak musely rozhodnout opět
penalty. Ty měly na naší straně dva hrdiny. Daniela Němce, který
neuvěřitelně 3 proměnil a Alexandra Urbana, který přidal 2 branky
a navíc poslední penaltu Podlesí chytil. Skvělý úspěch byl na světě
a my jsme si domů mohli odvést zlaté medaile a poháry pro vítěze
zimní halové ligy. O velký úspěch videčské kopané a výbornou
reprezentaci obce Vidče se zasloužili Ondřej Cáb, Filip Dobeš,
Tomáš Knébl, Hynek Kraus, Adam Machýček, Tomáš Michálek,
Filip Mičkal, Tobiáš Mroček, Daniel Němec, Jakub Němec,
Vendula Škařupová, Alexandr Urban, Michaela Urbanová, Adam
Vavruša a Adam Žitník.
Vl. Basel

Branky :
J. Němec 2x,
D. Němec 2x,
T. Mroček
Branky : Branky :
D. Němec,
J. Němec,
A. Urban
Branky :
D. Němec 2x,
A. Žitník;
pk.: A. Urban,
J.Němec,
D.Němec
Branky : pk. :
D. Němec 3x,
A. Urban 2x

Konečné pořadí
1. Vidče
2. Podlesí
3. Dolní Bečva
4. Ústí u Vsetína

5. Valašské Meziříčí U11
6. Hošťálková
7. Janová
8. Horní Bečva

VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Mgr. Jany Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého měsíce. Písemné
příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory redakční rady nemusí
být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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