Informace obecního úřadu
Měsíc duben je bezesporu prvním
plnohodnotným jarním měsícem. Jaro o sobě
konečně nechává vědět a jelikož letošní zima byla
bohatá na sníh a tuhé mrazy, příchodu jara jsme se
určitě všichni nemohli dočkat. Proto nám dovolte,
vážení spoluobčané, abychom Vám touto cestou
popřáli příjemné prožití velikonočních svátků,
mnoho zdraví a jarního sluníčka.
Zároveň bychom Vám chtěli sdělit, že
letošní první pravidelný

svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
bude probíhat

v sobotu 22. dubna 2017
v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Sběrná místa zůstávají nezměněna.
Také připomínáme, že kontejnery na bio
odpad budou rozmístěny na stejných místech jako
v loňském roce a to od 1. 4. 2017.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 34/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 2. 2017
265/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
266/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 33 ze schůze rady dne 25. 1. 2017. Všechny
úkoly byly splněny.
267/2017 Rada obce Vidče po projednání doporučuje schválit
Zastupitelstvu obce Vidče na svém zasedání dne 23. 2. 2017
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
s Římskokatolickou
farností
Vidče
na dokončení
restaurátorských prací vstupních dveří.
268/2017 Rada obce Vidče bere na vědomí žádost Sociální
služby Vsetín a doporučuje obrátit se ohledně poskytnutí dotace
na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm.
269/2017 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu České
školní inspekce v Základní škole ve Vidči.
270/2017 Rada obce Vidče schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce „Revitalizace zeleně v centru obce Vidče“ firmu
Zeleň B.M. s.r.o. Loučská 503/31, 751 31 Lipník nad Bečvou.
Rada obce Vidče zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou
Zeleň B.M. s.r.o. a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo

podepsat.
271/2017 Rada obce Vidče schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny
Vidče“ firmu MK-STAV Building s.r.o., Pod Lesem 251, 756 63
Krhová. Rada obce Vidče zároveň schvaluje Smlouvu o dílo
s firmou MK-STAV Building s.r.o. a pověřuje starostu obce
Smlouvu o dílo podepsat.
272/2017 Rada obce Vidče schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce „Sesuv půdy v obci Vidče – Stabilizace sesuvu u RD
č.p. 13, k.ú. Vidče“ firmu COMMODUM spol. s r.o., 756 27
Valašská Bystřice 225. Rada obce Vidče zároveň schvaluje
Smlouvu o dílo s firmou COMMODUM spol. s r.o. a pověřuje
starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.
273/2017 Rada obce Vidče po projednání doporučuje schválit
Zastupitelstvu obce Vidče na svém zasedání dne 23. 2. 2017
záměr směny pozemků a finanční vyrovnání mezi obcí Vidče
a panem Josefem Kočíbem.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 35/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 27. 2. 2017
274/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
275/2017 Rada obce Vidče schvaluje zakoupení traktorové

sekačky XHX 40.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 17/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 23. 2. 2017
198/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
17. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Pavel Kuběja, Ing. Vladimír Nerád a ověřovatelé zápisu
Bc. Miroslav Chumchal a pan Oldřich Bury, zapisovatelkou byla
určena Ing. Svatava Minarčíková.
199/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
15. 12. 2016.
200/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 16.–17. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
201/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za 1.-12. měsíc roku 2016 dle Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného
k 31. 12. 2016.
202/2017 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. 1 rozpočtu obce za rok
2017 dle přílohy číslo 1.
203/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou
jednotou Vidče v předloženém znění a pověřuje starostu obce
smlouvu podepsat.
204/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Vidče a Římskokatolickou
farností Vidče v předloženém znění a pověřuje starostu obce
smlouvu podepsat.
205/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje příspěvek ve výši
44 000 Kč pro Sdružení Mikroregion Rožnovsko na realizaci
investičního záměru „Sociální firma Psí útulek Rožnovsko“.
206/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr realizace
projektu Výměna osvětlení tělocvičny v Základní škole Vidče,
okres Vsetín, jež je obec zřizovatelem, přičemž budova tělocvičny
je ve vlastnictví obce a pověřuje Radu obce Vidče přípravou
výběrového řízení.
207/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr koupě
nové sekačky na fotbalové hřiště a veřejná prostranství a pověřuje
Radu obce Vidče výběrem dodavatele.
208/2017 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění, schvaluje kupní
smlouvu,
na základě
které
manželé
Aleš
Pavelka,
r.č. 851015/6314 a Darina Pavelková, r.č. 875303/6314, oba
bytem Vidče 215 prodávají a obec Vidče kupuje pozemek
p.č. 3027/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 13 m2
a pozemek p.č. 3027/2 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře
27 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. st. 302 geometrickým
plánem číslo 1329-7911/2014 za vzájemně dohodnutou cenu
50,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce kupní smlouvu podepsat.
209/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr směny
částí pozemku p.č. 574/1 (orná půda) o výměře cca 70 m 2
v majetku obce a pověřuje starostu obce záměr směny pozemku
zveřejnit na úřední desce.
210/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr směny
částí pozemku p.č. 2872 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře
50 m2 a 90 m2, a části pozemku 2871/1 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře 109 m2 v majetku obce a pověřuje starostu
obce záměr směny pozemků zveřejnit na úřední desce.
211/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr směny
částí pozemku p.č. 2807/4 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře
74 m2 v majetku obce a pověřuje starostu obce záměr směny
pozemku zveřejnit na úřední desce.
212/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr směny
části pozemku p.č. 2823/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře
cca 180 m2 v majetku obce a pověřuje starostu obce záměr směny
pozemku zveřejnit na úřední desce.
213/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje směnu části
pozemku v majetku obce p.č. 1647 (lesní pozemek ) o výměře
1511 m2 a pověřuje starostu obce záměr směny pozemku
zveřejnit na úřední desce.
214/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje žádost o odkup
částí pozemku v majetku obce p.č. 2823/1 (ost. plocha, ost.
komunikace) o celkové výměře cca 140 m2 a pověřuje starostu
obce záměr prodeje částí pozemku zveřejnit na úřední desce.
215/2017 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje žádost o odkup
části pozemku v majetku obce p.č. 555/10 (trvalý travní porost).

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Univerzita třetího věku

STUDIUM DVOULETÉHO CYKLU U3V
Univerzita třetího věku nabízí možnost celoživotního vzdělávání
pro aktivní seniory s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat
se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s lidmi
a odborníky z praxe.
Výuka probíhá v prostorách Střední školy zemědělské a přírodovědné
v Rožnově p. R. (pobočka Mendelovy univerzity v Brně)
● Možnost přihlásit se od 50 let věku
● Výuka začíná v září 2017
● Semestr tvoří 12 přednášek v týdenních intervalech, administrativní
poplatek 660 Kč/semestr
●

PŘIDEJTE SE K NÁM
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Omluva
Vzhledem k tomu, že se pan ing. L.T. odvolal proti
rozsudku Okr. soudu ve Vsetíně, který mu zamítl požadovanou
částku ve výši 100 000,- Kč po mé osobě, jako nemajetkovou
újmu a náklady řízení, nemohu se konkrétněji vyjádřit a popsat
celou záležitost ohledně sporu.
K celé záležitosti se vyjádřím až po ukončení odvolání.
Vyjádřím se, jak ke sporu ohledně napojení do kan. sítě, tak
ke článku, který p. ing. L.T. zveřejnil ve Střítežském Zpravodaji,
kde mou osobu spojoval s p. Radovanem Krejčířem a jiné
nehoráznosti. Zatím tedy pouze plním rozhodnutí Okr. Soudu

ve Vsetíně, který mně nařídil zveřejnit toto:

„Chtěl bych se tímto omluvit panu Ing. Ladislavu
Trčkovi za text, který jsem uveřejnil dne 12. 3. 2014,
10. 9. 2014 a 22. 1. 2015 a ponechal po dobu 4 měsíců
na svém profilu, v němž jsem se nepravdivě, neuctivě
a zcela v rozporu s dobrými mravy vyjadřoval k jeho
osobě, profesním schopnostem a charakterovým
vlastnostem. Za toto tvrzení se omlouvám.“
Tomáš Marschavella

Zprávy z knihovny
Měsíc březen je už tradičně spojován
s knihami a knihovnami. A protože ke knihám
patří čtenáři, je březen již několik let označován
jako Měsícem čtenářů, tedy těch, na které je
činnost knihoven hlavně zaměřena.
Na tento měsíc knihovny připravují různé
akce, které jsou určeny nejen pro jejich
registrované čtenáře, ale i pro ty, kteří sice čtou, ale do knihovny
nechodí.
Knihovna ve Vidči si na letošní březen pro své čtenáře
i ostatní příznivce připravila řadu akcí. Hned na počátku měsíce
jsme pro širokou veřejnost připravili ve spolupráci s Kulturní
komisí a za podpory Obecního úřadu ve Vidči setkání s paní
Věrou Sosnarovou, která se podělila s posluchači v přeplněném
kinosále Miláno o své zážitky z pracovních táborů v bývalém
SSSR.
Paní Věra ve Vidči pobyla skoro celý den. Čas
před večerním setkáním s posluchači využila k prohlídce Vidče
a jeho okolí, návštěvě místního kostela a naší nové knihovny.
Ve Vidči se ji moc líbilo, jenom ji mrzelo, že se nemohla vydat

na houby, které tak ráda sbírá. Bez hub ale domů do Oradovic
neodjela. Těch se jí dostalo večer v sušené podobě jako dárek
i poděkování za to, že mezi nás zavítala.
Myslím si, že všem posluchačům přineslo setkání s paní
Věrou Sosnarovou hluboký zážitek, a že na ní budou dlouho
vzpomínat.
Z dalších akcí knihovny u příležitosti Března – měsíce
čtenářů vás chci upozornit na:
- Lovci perel 2017 - zahájení dalšího ročníku celorepublikové
soutěže pro děti
- Den s Andersenem bez Andersena - pro děti mateřské školy
a školní družiny
- zdobení Pohádkovníku dětmi mateřské školy u rybníčku
v zahradě
- bezplatná registrace na rok 2017 pro nově přihlášené nebo
obnovené čtenáře
- amnestie pro nepořádné čtenáře - tedy ty, kteří už dlouho
nenavštívili knihovnu a nevrátili zapůjčené knihy
- burzu vyřazených knih
Božena Zajícová

Myslivost
Díky pohotovostí sdělovacích prostředků všichni víme,
že v Praze na Černém Mostě máme černou zvěř. Dokud tento
problém řešila jiná města jako Karlovy Vary, Beroun, Ústí
nad Labem, tak to byla záležitost lokální, ale nyní je to
jiné. Je to totiž v Praze. Do řešení se vložili politici
a bylo potřeba najít viníky. Je nasnadě, že jako první
byli povoláni k zodpovědnosti myslivci. Myslivce
zrušit! Jevilo se jako nejjednodušší a dostatečně
radikální řešení. Ale co potom? I dostalo se slyšení
odborné veřejnosti a ta dospěla k závěru, že to tak
jednoduché zase nebude. Jak se ukázalo, černá zvěř je
totiž chytrá a učenlivá. Bachyně zjistily, že
v bezprostřední blízkosti sídlišť jsou zanedbané,
neprostupné, nehonební pozemky, kde mají relativní
klid. Myslivcům jsou tato území zapovězena, takže

hlavní nebezpečí zažehnáno a s nějakým zvědavým pejskem si
černá hravě poradí. Je zřejmé, že situace se bude nadále nějak
řešit, až se podaří nepříjemné novousedlíky z Prahy vytlačit.
Můžeme rovněž předpokládat, že
prozatím výjimečný výskyt této zvěře
v naších končinách bude čím dál častější.
Co to bude konkrétně znamenat, lze jen
spekulovat. Pro nás myslivce je jisté, že
budeme evidovat a řešit stále větší škody
vzniklé černou zvěří a mnohem
důkladněji zvažovat vypuštění psa
za účelem prohledání neznámé houštiny.
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Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče

Únor ve videčské škole
Měsíc únor odstartoval druhé pololetí školního roku.
Přestože to byl krátký měsíc, nejenom počtem dnů, ale také díky
jednodenním pololetním a týdenním jarním prázdninám, odehrála
se během něj spousta zajímavých aktivit.
Úspěšní žáci ze školních kol různých olympiád
reprezentovali naši školu v okresních kolech. 1. února obsadila
v silné konkurenci krásné 7. místo Kateřina Fryšarová (8. roč.)
v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Postup do krajského
kola vybojovali 21. února na okresním kole Olympiády
v zeměpise Jakub Němec (7. roč.) a Hynek Kraus (6. roč.). A již
zmíněná Kateřina Fryšarová předvedla své znalosti 23. února
v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce, kde získala opět
pěkné 7. místo.
Žáci navštěvovali také novou videčskou knihovnu, kde
se jim vždy věnovala paní knihovnice z rožnovské knihovny
a provedla je nějakým zajímavým vzdělávacím programem.
1. února besedovali v knihovně páťáci a 23. února druháci.
2. února zorganizoval kolektiv učitelek prvního stupně
pod vedením paní učitelky Hladké školní kolo recitační soutěže.
V prostorách školní jídelny se postupně představilo se svou básní
34 recitátorů ve třech kategoriích. V okrskovém kole, které se
konalo 24. února, reprezentovaly videčskou školu Lilee Parks,
Aneta Randusová (obě z 3. tř.) a Nela Gerlová a Martina Hajná
(obě z 5. tř.). Lilee Parks se umístila na 1. místě a Anetka
Randusová na 2. místě.

z Valašského Meziříčí, kterému nešťastná událost způsobila těžké
postižení.
V rámci projektu Hasík proběhla 20. února u druháků
a šesťáků druhá část besed na téma nebezpečí požáru a zásady
bezpečnosti při něm.
21. února přijely pracovnice rožnovské Poradny
pro ženy a dívky informovat sedmáky o poruchách příjmu potravy
a jejich vlivu na zdraví člověka.
24. února proběhla lekce dopravní výchovy u čtvrťáků.
25. února úspěšně reprezentovali naši školu starší žáci
v okrskovém kole v basketbale, kde vybojovali 4. místo.
27. února zhlédli žáci 6. a 8. ročníku ve zlínském
divadle zbojnický muzikál Malované na skle, díky němuž se mohli
seznámit s životem legendárního Juraje Jánošíka.
28. února navštívili 1. třídu předškoláci z MŠ Střítež
nad Bečvou. Naši žáčci jim předvedli, jak umí recitovat, psát
do písanky a poznávat písmenka se zavázanýma očima.
Alena Cábová

6. února zavítala k prvňáčkům a druháčkům paní Jana
Bolfová s canisterapeutickými retrievry Amy a Riki. Děti se
dověděly něco o tom, jak poznat na pejscích jejich náladu, pejsci
také předvedli, jak reagují na přání a povely dětí. Toto příjemné
setkání si jak děti, tak i pejsci společně užili.
Protože se blíží termín zápisu do první třídy,
informovaly o této problematice paní učitelky Slámová
a Plesníková rodiče předškoláků na schůzkách v MŠ Vidče
7. února a 23. února v MŠ Střítež nad Bečvou.
7. února uspořádala paní učitelka Smílková se svými
čtvrťáky charitativní Pololetní jarmark. Děti prodávaly své
výrobky a různé dobroty, které jim pomohli připravit ochotní
rodiče. Výtěžek z této akce putoval na pomoc chlapci

Turisté bilancovali uplynulý rok
Milí turisté!
Tímto bych Vás chtěla
přivítat na dnešní schůzi a seznámit
Vás s naší prací za minulý rok.
Jak jistě víte, scházíme se
každé úterý a čtvrtek, ale někdy nám
to počasí nedovolí. Vloni jsme se
sešli v úterý 43x a našlapali 435 km.
Někteří z Vás se účastníte
čtvrtečních výšlapů. Jaká je účast to nemám zaznamenáno.
Kulturní komise připravila soutěž „O nejlepší guláš“
s výšlapem okolo Vidče. Byla velmi dobrá účast.

Deset turistů se zúčastnilo pobytu na Vysočině a tam
jsme našlapali 40 km.
V Orlických horách nás bylo 7 a ušli jsme 38 km.
V září jsme se zúčastnili zájezdu na Vysočinu, tam nás
bylo 10 a ušli jsme asi 45 km.
Největší účast má vždy schůze, vaječina a vánoční
večírek.
Vloni nejlepší účast měla Liba Kristková 41x, Laďa
Kristek 39x, Jana Neradová 36x a Anka Klímová 36x.
Při vycházkách máme v průměru 10 km na tůru.
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Ludmila Smutková

Zprávičky z mateřské školičky
Zápis
Ředitelství mateřské školy ve vidči vyhlašuje na školní rok 2017/2018
ZÁPIS dětí do mateřské školy
Podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se uskuteční 16. 5. 2017
v mateřské škole Vidče od 9.00 – 15.00 hodin
Při podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte také
rodný list dítěte a potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.
Žádosti a formulář k lékaři je nutno si vyzvednout během měsíce dubna v mateřské škole Vidče!
Hana Crhová, ředitelka MŠ Vidče

Chleba je dar boží
Při dnešním způsobu života, kdy je všude dostatek
pečiva jakéhokoliv druhu kdykoliv v obchodě, ráno, večer,
v poledne, a stále čerstvý, děti si zřejmě už ani neuvědomují, jak
vzácný je chleba a už vůbec nemají představu, jak se takový
chleba upeče.
Začátkem března jsme si hráli v MŠ na řemesla a jeden
den jsme věnovali pekařům… Zahráli jsme si na malé pekaře
a povídali si o starých valašských řemeslech a jak se kdysi dávno
pekl chleba. Jak probíhá celý proces od semínka až po voňavý
krajíc. Damiánek nám donesl na ukázku opravdický cep, což je
nástroj, kterým se mlátily klásky, aby z nich vypadalo zrní.
Pozvali jsme si paní, která se dnes stále věnuje starým
řemeslům a mimo jiné, přestože pečuje o 4 děti, udělá si čas
a peče doma kváskový chleba, pěkne po staru.
Paní Juříčková přišla za námi do staršáku v pondělí 6.3.
Vysvětlila celý postup pečení. Děti si nasadily pekařské čepice

a dávaly velký pozor, co se bude dít. Děti se naučily že se do těsta
dává mouka, vajíčko, voda, kvásek koření, hádaly a o překot
mluvily jeden přes druhého.
Co jsme si zapamatovali?
● Těsto se překládá.
● Těsto se zaruluje jako roláda a uloží do ošatky.
● Pak se chleba musí dát nakynout.
● V ošatce těsto odpočívalo skoro 3 hodiny.
Paní Juříčková nám prozradila zkušené triky jako
například, že se má ošatka vysypat škrobem namísto mouky, aby
byl chlebík pěkně hladký a lesklý. Kynulo pomalu a děti
sledovaly, jak pomalu začíná utíkat z ošatky.
Z ošatky se vyklopilo na plech - spojem dolů
a pokropilo. Nakonec nám ho paní kuchařka upekla. Čekání se
vyplatilo, chlebík byl voňavý a křupavý a moc jsme si pochutnali.
Zapsala Pavlína Parks

Enem sa ty, kolovrátku, enem sa ty toč a toč...
Touto písničkou jsme přivítaly p. Katku
Juříčkovou, která byla ochotna nám opět ukázat
jedno z dalších valašských řemesel.
Prostě p. Juříčková nezahálí. Jak vstoupila
do dveří, tak děti s údivem si prohlížely co má
v ruce. Jelikož jsme si den předem o všem
povídali a ráno děti měly za úkol vykreslit
kolovrátek, tak nebylo těžké to uhodnout.
Posadili jsme ji do herny ke stolečku a děti se
obklopily kolem ní. Začala vytahovat z košíku
různé věci a vyptávala se, zda něco poznají.
Pak se hlavně ptala a dětem hravou formou
vysvětlovala, jak se ovčí vlna zpracovává, co je k tomu vše
zapotřebí a jak se ovčí vlna namotává.
Nejprve vzala ,,něco“ do ruky - roztočila a ovčí vlna se
namotávala jakoby na ,,káču“. I paní učitelky byly překvapeny.
Jmenuje se to vřaténko – něco jako pojizdný kolovrátek. Musíme

uznat, že jí to pěkně mezi prsty svištělo. No, jelikož děti byly
zvídavé, tak jsme přešly k velkému kolovrátku. Vše dětem
vysvětlila, všechny části kolovrátku pojmenovala a předlo se.
Dokonce i s písničkou. Jelikož spolupracuje s valašským
souborem Písní a tanců Radhošť a p. ředitelka Hanka je jeho
členkou, vzniklo v souboru krásné valašské pásmo PŘÁSTKY,
jehož písně se stále zpívají a obohacují naše lidové tradice.
Následně dětem donesla ukázat část výrobků, které
z ovčí vlny háčkuje, plete např: podložky pod hrnec, chňapky,
papučky, čepičky apod…
Během chvilky, co si děti prohlížely výrobky, tak
p. Katka jim za pozornost uháčkovala vlněný náramek.
Moc Ti, Katko, děkujeme, že jsi byla ochotna přijít mezi
nás a ukázat aspoň malinko z toho ,,JAK SE ŽILO
NA VALAŠSKU!“
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Hana Crhová, ředitelka MŠ

Tvořivá dílna v naší mateřské škole
Vyrábění dřevěných zvířátek na plot mš /kulatina/
Malování pytlíků do obchůdku ,,Zdravé já” v Rožnově p/R
 Bezobalový prodej
● Výroba ekologického mýdla
●
●

To byste koukali jaké máme v mateřské škole šikovné
tatínky a maminky! Na středu 15. 3. 2017 jsme si naplánovali
tvořivou dílnu s rodiči. Proč? Uhádnete? Ne proto, že potřebujeme
něco nutně vyrobit či opravit… A taky ne proto, aby se rodiče
a děti naučily něco nového… uhádnete proč tedy?
Hlavním zaměrem tvořivé dílny je to, aby rodiče
zvolnili své šílené životní tempo a udělali si na chvíli čas na svoje
děti a nás. Abychom se mohli družit, strávit čas všichni spolu, dát
si kafíčko a buchtu a s dobrou náladou vyrobili třeba nějaké to
zvířátko bez toho, abychom stále spěchali….
Děti mají rády svoji školičku, ale odloučení od maminky
je težké. A tak milují, když má maminka/taťka čas a může
ve školce zůstat na chvilku s nimi….
Počasí nám nepřálo, ale to nás neodradilo. Paní ředitelka
s personálem nachystala všechny pomůcky do detailu ve 2. třídě
SLUNÍČEK, a tak se vyrábělo, vrtalo, tiskalo, mazalo, lepilo,
patlalo.
Pani Juříčková Katka přišla ochotně ukázat dětem
do školky, jak se vyrábí domácí ekologické mýdlo. Děti se
zvědavosti přihlížely a z bezpečnostních důvodů opravdu směly
jen přihlížet, hlavně kvůli chemikálii louhu. Takové mýdlo není
jen tak vyrobit. Je k tomu třeba si připravit spousty ingrediencí.
Např. palmový olej, olivový olej, voňavé essence – grep, citrus,
eucalyptus a třeba i nějaké bylinky. Tyto igredience se musí

správně navážit. Jak měla vše připravené a navážené, tak do toho
vlila připravený louh, který si rozředila a připravila jako první,
protože musel vychládnout. Jak vše bylo v hrnci, vzala ruční
mixér a vše rozmixovala. Veškerou hmotu jsme vlili do připravené
dřevěné formy, zabalili do deky a dali ztuhnout na okno. 24 hodin
se mýdlo muselo uležet a odpoledne jsme ho s dětmi nakrájeli
na plátky, dali na mřížku a 4 týdny mýdlo musí zrát. Takže
v květnu budeme mít ručičky jako miminka.
Kluci nadšeně pomáhali držet taťkovi vrtačku. Bylo
potřeba obnovit dřevěné dekorativní zvířatka na plot, a na to jsou
tátové kabrňáci. Řezat, vrtat a a drátovat, cvikat kleštěma, k tomu
byli tátové stvoření.
Holky s maminkami se zase vydováděly při malování
pytlíků do obchůdku ZDRAVÉ JÁ v Rožnově p/R. Domluvili
jsme se s p. Hankou Halaštovou, že pytlíky namalujeme
a zákazníci si mohou do pytlíku navážit své vybrané zboží./oříšky,
mandle, mouku apod…/ Tzv. ,,BEZOBALOVÝ PRODEJ”.
V umývárně se patlalo lepidlem. Patlání děti baví.
Technika spočívá v tom, že se nafukovací balónek napatlá
tapetovým lepidlem, novinami, a pak se to nechá zaschnout.
Balónek se pak propíchne a vytáhne a zůstane papírová “hlava”
ve 3D. A co pak s ni? To už necháme na každého fantazii.
Večer už zůstal jen EKOTÝM. Probrali jsme co dál,
hodnotili, plánovali a vše uklidili.
A kolik se nás vlastně zúčastnilo??? Celá hromada
příznivců školky! Jen vy jste chyběli. Takze příště se budeme těšit
i na Vás, co právě čtete tyto řádky!
Za Mš Vidče Pavlína Parks
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FOTBAL TJ VIDČE – ohlédnutí za zimní přípravou a pozvánka na mistrovské zápasy
Již jen několik dní zbývá do startu jarní části fotbalové sezóny 2016/2017. Naši muži pro letošní zimní přípravu
zvolili účast na turnaji Fastav Cup ve Vsetíně. Ze čtyř zápasů získali pouze jediný bod a skončili na posledním
5. místě. Kvalitní soupeři, zapracování mladých dorosteneckých hráčů do sestavy, neproměňování vyložených šancí
a špatná obranná činnost s množstvím individuálních chyb. Tak lze shrnout naše účinkování na turnaji.
Nicméně stále je to jen příprava a až ostré mistrovské utkání ukážou, jak na tom tým opravdu je. Přijďte se
přesvědčit, srdečně jste na zápasy nejen mužů, ale i mládeže zváni!!!

Ohlédnutí za přípravnými
zápasy mužů (Fastav
Cup – skupina A)
1) Vidče – Semetín 2:4 (1:2)
Branky: Vala Lukáš,
Kramoliš Michal.
2) Vidče – Lhota u Vsetína
2:5 (0:2)
Branky: Mičkal Petr 2x.
3) Vidče – Kateřinice 3:3 (1:0)
Branky: Špůrek Petr,
Urban Vladimír,
Kubját Jan.
4) Vidče – Halenkov 1:4 (0:4)
Branky: Vala Lukáš
JARNÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ MUŽŮ
Datum
Čas
NE 26.3.
15:00
Nedašov - Vidče
SO 1.4.
15:30
Vidče - Slušovice
SO 8.4.
15:30
Vlachovice - Vidče
SO 15.4.
16:00
Jaroslavice - Vidče
SO 22.4.
16:00
Vidče - Brumov "B"
PO 1.5.
10:15
V.Meziříčí "B" - Vidče
SO 6.5.
16:30
Vidče - Zubří
SO 13.5.
16:30
Horní Lideč - Vidče
SO 20.5.
16:30
Vidče - Sehradice
NE 28.5.
17:00
Podlesí - Vidče
SO 3.6.
16:30
Vidče - Val.Klobouky
SO 10.6.
17:30
Juřinka - Vidče
SO 17.6.
16:30
Vidče - Val.Příkazy

Mladší přípravka na domácím turnaji v sokolovně
ve Stříteži nad Bečvou druhá
V sobotu 4. března 2017 jsme spolu s domácím oddílem kopané TJ
Sokol Střítež n. B. uspořádali stejně jako v loňském roce halový turnaj
pro kategorii mladší přípravka. Součástí turnaje byl i vložený zápas 2 x 25
minut našich žáků rozdělených na dvě družstva.
Ve střítežské sokolovně se tedy v turnaji utkaly družstva Zubří,
Valašské Bystřice a domácí Vidče + Střítež. Hrací systém každý s každým 2x
s časem 1x13 minut. Mezi jednotlivými koly a po ukončení turnaje se
odehrálo utkání žáků.
V samotném turnaji zvítězilo suverénně
družstvo Valašské Bystřice, 2. místo Vidče + Střítež,
3. místo Zubří. Kromě týmových cen - poháry a medaile byly vyhlášeny i individuální ceny pro nejlepšího střelce,
brankáře a hráče.
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V klidné a přátelské atmosféře bez zranění
se v sobotním dopoledni na palubovce haly
prohánělo
za
fotbalovým
míčem
celkově
úctyhodných 56 dětí z toho 34 domácích !!! To je
číslo, které nás těší ze všeho nejvíce.
Závěrem zbývá poděkovat dětem za jejich
předvedené výkony, rodičům a divákům, kteří si našli
čas a přišli se na turnaj v hojném počtu podívat.
Rozhodčímu turnaje Tomáši Kozákovi, trenérům Radku
Mičkalovi a Vladislavu Baselovi za čas, který dětem
věnují. Poděkování patří rovněž všem sponzorům
turnaje, kterými byli: Plzeňský Prazdroj a. s, Česká
pojišťovna, a. s., Mlékárna Valašské Meziříčí,
spol. s r.o., Kofola a.s., Pálenice Vaněk Střítež n. B.
a Řeznictví a uzenářství Martin Dobeš Vidče. Velké
poděkování patří v neposlední řadě organizačnímu týmu
rodičů dětí ze Stříteže n. B. v čele s hlavním
pořadatelem celé akce Ing. Pavlem Gerlou. Pozitivní
ohlasy pro nás začínají být zavazující a z turnaje se
stane pravděpodobně příjemná tradice.

Mladší přípravka TJ Vidče

Žáci TJ Vidče

První jarní mistrovská utkání
mládežnických celků TJ Vidče
●
●
●
●
●

DOROST – So 1.4. 10:00
Jarcová – Vidče/Val.Bystřice.
STARŠÍ ŽÁCI – Ne 9.4. 13:00
Val.Bystřice/Vidče – Ústí
MLADŠÍ ŽÁCI – So 8.4. 10:00 hod
Vigantice – Vidče/Val.Bystřice
STARŠÍ PŘÍPRAVKA – Ne 16.4.
13:30 hod – Krhová – Vidče
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – termíny
turnajů nebyly v době uzávěrky
zpravodaje zatím známy, začíná se
o víkendu 15. - 16. 4. 2017

Vážení přátelé fotbalu - kompletní
rozlosování všech zápasů jara bude
zveřejněno na webu Obce Vidče,
na Facebooku TJ Vidče, ve fotbalové skříňce v centru obce včas (zatím se ještě u mládeže vyskytují změny termínů). Ve Videčském
zpravodaji přineseme kompletní rozlosování za měsíc.
Vladislav Basel a Mgr. Petr Liška

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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