Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
další číslo našeho zpravodaje již voní létem. Děti se
jistě těší na prázdniny, které jsou už za pár dní tady. Se
Základní školou ve Vidči se loučí deváťáci, kteří se všichni
úspěšně dostali na střední školy dle svého výběru. Je
před nimi nová etapa života, do které jim přejeme hodně
úspěchů. Vám všem, milí Vidčané, přejeme především klidné
a odpočinkové dny s příjemným počasím, kdy načerpáte síly
pro další měsíce.
V rámci schváleného rozpočtu obce pro tento rok se
snažíme postupně realizovat naplánované investiční akce.
V současné době je hotova opěrná zeď stabilizující sesuv
půdy u domu číslo popisné 166 v lokalitě Podílí a v plném
proudu je stavba pod názvem Sesuv půdy v obci Vidče Stabilizace sesuvu u RD č.p. 13 (na „dolním“ konci obce)
spočívající ve výstavbě stabilizačních stěn z mikrozápor
a v povrchovém odvodnění zájmové lokality. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všem majitelům nemovitostí, jenž nám
umožnili vstupy a realizaci této stavby na svých pozemcích.
Rozběhl se také projekt revitalizace zeleně v centru obce, který bude probíhat až do podzimních měsíců. V době prázdnin
dostane nový kabát budova tělocvičny při základní škole a rekonstrukce se dočká také márnice na místním hřbitově.
U ostatních zamýšlených investičních akcích, o kterých jsme informovali v lednovém vydání zpravodaje, finišujeme
s projektovou dokumentací, respektive vyřizujeme potřebná povolení pro jejich realizaci.
I kulturou je člověk živ, a tak jste mohli od posledního vydání zpravodaje využít pestrou škálu akcí – slet čarodějnic,
dětský den, noční pozorování oblohy a největší kulturní akci první poloviny tohoto roku kácení máje. Všem, kteří se podíleli
na organizaci těchto akcí, patří uznání a velké díky. Máme radost z toho, že se i nadále setkáváme na těchto akcích v tak
hojném počtu.

Všem našim občanů i návštěvníkům přejeme příjemně prožitou tradiční Pouť svatého Cyrila a Metoděje a spokojený
a slunečný zbytek léta.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 19/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 15. 6. 2017
228/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
19. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení pan
Petr Jurča, Ing. Vladimír Nerad a ověřovatelé zápisu Ing. Karel
Malík, pan Petr Pavelka zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
229/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 18/2017 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
25. 4. 2017.
230/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 18.–19. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
231/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných
celků a DSO, sestavený k 31. 5. 2017 bez připomínek.
232/2017 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.3 rozpočtu obce za rok
2017 dle přílohy č. 1.
233/2017 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39, odst. (11)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný
účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem
Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880 za rok 2016.
234/2017 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 39, odst. (8)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů projednalo a bere na vědomí předloženou Zprávu
Revizní komise Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko o výsledku
kontroly hospodaření s majetkem Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko a jeho finančními prostředky za rok 2016.
235/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje v souladu s §85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Směnnou
smlouvu uzavřenou mezi obcí Vidče a panem P. R. na základě
které obec Vidče směňuje pozemek p.č. 574/6 (orná půda)
o výměře 57 m2, který vznikl dělením pozemku p.č. 574/1
geometrickým plánem číslo 258/2017 za pozemek p.č. 574/7 (ost.
plocha, manipulační plocha) o výměře 39 m2, který vznikl dělením
pozemku p.č. 574/2 geometrickým plánem číslo 258/2017.
Zastupitelstvo obce souhlasí s dohodou, že pan P. R. doplatí
Obci Vidče finanční kompenzaci za rozdíl ve výměrách pozemků.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu „SAHARA“
V SOUČASNÉ DOBĚ JE JIŽ PRO VEŘEJNOST
OTEVŘENO VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
S UMĚLÝM POVRCHEM V AREÁLU „SAHARA“
Ceník: volejbalová hřiště(2x), víceúčelové hřiště (tenis,
nohejbal, malá kopaná, basket, florbal)
60,- Kč/1 hodina.
Všechna hřiště si lze rezervovat u správce hřiště
paní Jitka Fojtášková - tel: 731 921 884.

Blahopřání
Vážené a milé turistické souputnice,
je to neuvěřitelné, ale i Vás už dohnala OSMDESÁTKA.
A koho že se to týká? Paní Anky Kubišové,
Marie Drdové, Růži Machulové a Božky Randusové.
K Vašemu životnímu jubileu Vám z celého srdce
přeji vždy dobrou náladu, protože s ní je život veselejší.
Přeji štěstí, protože s ním je život snazší,
přeji i peníze, protože s nimi si můžete
užívat život plnými doušky.
Přeji hodně lásky, porozumění
a pochopení Vašich nejbližších.
Hlavně však přeji zdraví a zase
to zdraví, protože bez něj stojí život
za nic. A proto: Buďte pořád fit, ať si
ještě společně prochodíme celé naše milované Valašsko.

Za všechny turisty seniory Marcela Švajdová

Usnesení č. 39/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 17. 5. 2017
302/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
303/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 37 ze schůze rady dne 12. 4. 2017 a usnesení č. 38
ze schůze rady obce. Všechny úkoly byly splněny.
304/2017 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku na p.č. 2826/1 v k.ú. Vidče a v majetku
obce Vidče a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
305/2017 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku na p.č. 353/1 a 353/2 v k.ú. Vidče

a v majetku obce Vidče a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
306/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8020008VB4 Vidče, p.č. 1550/2, Kubáňová, NNK se společností ČEZ
Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
307/2017 Rada obce Vidče schvaluje opravu komunikace
v lokalitě Háje dle cenové nabídky.
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308/2017 Rada obce Vidče schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce
„Rekonstrukce budovy márnice“, pana Lukáše Petruželu, 756 53
Vidče 359. Rada obce Vidče zároveň schvaluje Smlouvu o dílo
s panem Lukášem Petruželou a pověřuje starostu obce Smlouvu
o dílo podepsat.
309/2017 Rada obce Vidče schvaluje Pachtovní smlouvu s paní
J. F. na pozemky v k.ú. Vidče, ve vlastnictví obce Vidče
p.č. 1063/1 a st. 589 a pověřuje starostu obce Pachtovní smlouvu
podepsat.

310/2017 Rada obce Vidče schvaluje, dle Protokolu o provedení
hlavní roční kontroly dětského hřiště, opravu dětského hřiště
firmou REVO hřiště s.r.o.
3117/2017 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvu
uzavřenou dle § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník mezi obcí Vidče panem J. O. na finanční dar
k významnému životnímu jubileu.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 40/2017 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 12. 6. 2017
318/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
319/2017 Rada obce projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 39 ze schůze rady dne 17. 5. 2017. Všechny úkoly byly
splněny.
320/2017 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 21682 – „Sesuv půdy v obci Vidče – Stabilizace sesuvu
u RD č.p. 166 v k.ú. Vidče“ a pověřuje starostu obce Dodatek č. 1
podepsat.
321/2017 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar pro MŠ
ve Vidči od firmy Miroslav Špálek – UNIMETAL na čištění
a servisní prohlídku 1 ks kotle zn. FERROMAT G-GN 130-7
s hořákem RG 16Z.
322/2017 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar pro ZŠ
ve Vidči od firmy Miroslav Špálek – UNIMETAL na čištění
a servisní prohlídku 1 ks kotle zn. FERROMAT G-GN 130-7

s hořákem RG 16Z.
323/2017 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar pro ZŠ
ve Vidči od firmy Cobbler s.r.o. na činnost folklorního souboru
Valašenka.
324/2017 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Příkazní
smlouvu TDI při realizaci zakázky Energetické úspory budovy
tělocvičny s panem Josefem Smutkem, 756 53 Vidče 375.
325/2017 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku firmy
ASHPA oběhová hospodářství s.r.o. na zpracování Analýzy stavu
odpadového hospodářství v obci Vidče.
326/2017 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvy
uzavřené dle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník mezi obcí Vidče a paní B. K., s panem A. D. a s panem
B. J. na finanční dar k významnému životnímu jubileu.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Myslivost
Třináctého května jsme si připomněli tři sta let
od narození arcivévodkyně rakouské, královny
uherské a české, vévodkyně parmské Marie Terezie.
Byla a je jedinou ženou na českém trůně, kde vládla
dlouhých 40 let. Uvádí se, že na rozdíl od svého
otce Karla VI. a svého manžela Františka I. Štěpána Lotrinského,
neměla ráda lov zvěře. Je ironii osudu, že právě na lovu bažantů se
nachladila a následkem toho 29. listopadu 1780 zemřela.
Pro vývoj myslivosti a lesnictví však měla tato žena
mimořádný vliv, stejně jako na ostatní oblasti společnosti. Svými
patenty a nařízeními postupně omezovala do té doby zcela
neregulovaný chov a lov zvěře šlechtou. Proto, že to byla
panovnice moudrá, nařízení vydávala nejdříve pro jednotlivé
země, aby si neznepřátelila stále ještě vlivnou šlechtu a zároveň
uklidnila vznikající selské rebelie.
Zato proti tehdy velmi rozšířenému pytláctví zakročila
velmi razantně. Pytlák, který zastřelil velkou zvěř (srnčí, jelení),
byl odsouzen na dva až čtyři roky nucených prací do Uher.

Za pytláctví drobné zvěře byl stanoven trest čtyř až šestí měsíců.
Ti, kdo lovili ve skupině, byli odsouzení na deset let nebo
vypovězení ze země na doživotí. Že boj s pytláctvím nebyl
jednoduchý, svědčí i to, že nařízení byla vydávána a upřesňována
po dobu několika let. V Loveckém řádu z roku 1754 císařovna
povoluje myslivcům právo první rány proti ozbrojeným pytlákům.
Ti, kteří při zatýkání poranili nebo dokonce usmrtili myslivce, byli
nemilosrdně vydáni katovi.
V důsledku stále se rozšiřujících selských rebelií,
vydává Marie Terezie od roku 1766 řadu nařízení, kde nařizuje
hrazení škod zvěří, povoluje poddaným ohrazení svých políček
a nařizuje uzavření černé zvěře do obor. V tomto, pro šlechtu
radikálním nařízení, je již patrný vliv jejího syna a následníka
Josefa II.
Na závěr přejí všem krásné odpočinkové léto, dětem
nekonečně dlouhé prázdniny a těším se na setkání na pouti
u mysliveckého guláše.
Jaroslav Fac, Myslivecký spolek Vidče

Svoz odpadu v II. pololetí roku 2017
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Do popelnice na směsný odpad patří: smetí, popel, starý textil,
použité hygienické potřeby, staré pryže, mastné papíry, drátěné
sklo, rohože, kousky koberce, obaly od džusu.
Do popelnice nepatří!!! Kovový odpad, části motorů či
elektromotorů, autobaterie, pneumatiky z kol - motocyklů,
kamení, cihly, suť nebo odpad nebezpečný.
Popelnice je nutno ve svozový den řádně přichystat k odvozu
tak, aby stály nejdále 2m od okraje vozovky a nebyly
zastrčeny u plotů nebo rodinných domů. V zimním období
zajistit maximální zpřístupnění k popelnicím.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
SVOZ: 4. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11. a 6. 12. 2017.
Do žlutého pytle na plasty patří: ČISTÉ A VYMYTÉ: PET
láhve, plastové obaly, plastové obaly a sáčky od průmyslového
zboží, fólie, obaly a láhve z umělých hmot.

TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
SVOZ: 12. 7., 9. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11. a 13. 12. 2017.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny, nastříhané
či sbalené kartony, papírové obaly, balící papír, počítačový papír,
spisy, katalogy, lepenka, pytle, papírové ubrousky.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 12. 7., 9. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11. a 13. 12. 2017.
Do zeleného pytle na sklo patří: prázdné láhve, sklenice
od zeleniny, kompotů, lihovin, oleje, octů, průmyslové sklo,
skleněné láhve od nápojů.
Svoz bude probíhat v dané dny od 6.00
hodin. Uvedené typy pytlů budou
ve svozový den přichystány na místech,
ze kterých jsou běžně vyprazdňovány
popelnice, musí být zavázány nebo jiným
způsobem
zajištěny
tak,
aby
při manipulaci
(nakládání)
nedošlo
k vypadnutí obsahu pytle.
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Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát
do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat
kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem především odpadem
z kuchyně (včetně plesnivého pečiva) je kompostování.
Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají
vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě tento odpad
zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy
pro kompostování, bioodpad přímo mizí před očima a především
nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto
problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice.
Kompostování přitom není žádná věda a v následujícím návodu se
o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky:
1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený
odpad je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je
bohatý na uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem v období
podzimu! Suché listí je dobré kombinovat například s trávou, jinak
se v jedné hromadě listy na sebe nalepí a vytvoří neprostupný
„krunýř“, po kterém steče veškerá voda, jádro kompostu vyschne
a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích
a průběžně přidávat na kompost spolu s trávou. Smíchat trávu
s listím můžeme také jednoduše poházením listí na trávu, kterou
se chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme použít popel ze dřeva
(POZOR, ne popel z uhlí!).

Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
● Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas
od času přidejte zeminu.
● Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém
vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte.
Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.
● Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale
nesmí jich na kompost přijít příliš mnoho zároveň.
● Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO
a také pečící papír.
● Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm
zůstanou po celou dobu kompostování.
● Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat
v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu
vysbírat.
● Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti
organismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují)
a také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li
s kompostem něco špatně, žížaly jej opouštějí.
● Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí
například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může
si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší

2. správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože
jakmile je v kompostu více vody, než má být (tzn. po zmáčknutí
kompostu v dlani z něj vytéká voda (viz. první obrázek zleva),
začne kompost hnít a tím pádem zapáchat. Velkému množství
vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny,
suché listí, nebo nerecyklovatelný papír – papírové utěrky,
proložka od vajíček, atd.).
Když je v kompostéru
málo vody (tzn. po
zmáčknutí v dlani se sype
(viz. prostřední obrázek),
organismům se přestává
dařit, v kompostéru se
mohou
objevovat
mravenci
a odpad
neubývá.
Poté
stačí
kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká
z něj žádná voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz.
obrázek vpravo).
3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou
za čas kompost „překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale
také budou mít organismy k nové hmotě přístup ze všech stran,
a ne pouze ze spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu.
Tady platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho!
A opravdu to funguje.

kousky.
Kompostovat se dá několika způsoby, například
na volně ploše, na starém hnojišti nebo v nádobě přímo určené
ke kompostování (v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní době
nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám
škůdců a také částečně chrání kompost před promáčením
a vysušením.
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky
rozložitelného odpadu především toho kuchyňského
do kompostérů, předejdete zápachu ve vašich popelnicích se
směsným komunálním odpadem, a navíc se zbavíte složky
odpadu, za kterou obec/město potažmo i vaše domácnost
zbytečně platí nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se
zajímáte o efektivní třídění odpadů, máte možnost na YouTube
zdarma zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až 8. díl. Mnoho
úspěchů v kompostování a nezapáchající
popelnice přeje tým mojeodpadky.cz
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Ing. Radek Staňka
vedoucí týmu MOJE ODPADKY

Jak bylo na Podhorácku
Kdyby se kteréhokoliv účastníka jarního poznávacího
zájezdu kdokoliv zeptal, jak bylo na Podhorácku, dostal by
odpověď: Parádně! Ale ta šílená zima a vítr, ovšem chvála Bohu,
že nepršelo. Počasí prostě pokazilo pěkné dojmy.
Většina cestovatelů ví, že nelze poručit větru ani dešti,
a proto se nenechali otrávit. Ba naopak. Obdivovali nádheru
zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a „Moravské Versailles“
skutečně nezklamaly. Ani krásně upravené zahrady francouzská
i anglická část. A třešničkou na dortu byla návštěva barokního
skvostu, kostela, stavitele Santiniho Eichla, jehož prohlídkou byl
ukončen program v Jaroměřicích.
Po vydatném obědě v místě čekal účastníky zájezdu jen
pobyt venku, v přírodě. Nejdříve to byla Mohelenská hadcová step
– zvláštní místo se zvláštními horninami, ale především hadcem
i zvláštními rostlinami, tzv. minibylinami i minidřevinami
a stepním kavylem kolem řeky Jihlavy nad Dalešickou vodní

elektrárnou s pozadím Dukovan.
Po procházce a prohlídce místa z vyhlídky na velkou
část stepi, dovezl autobus prochladlé účastníky ke krásné
rozhledně Babylon na Zeleném kopci nad Kramolínem. Je to jedna
z nejstarších rozhleden na Moravě, postavená původně
pro zeměměřiče. Všichni účastníci si vyšlápli nahoru těch 112
schodů, aby se pokochali architekturou a výzdobou věže, neboť
výhledy počasí jaksi neumožnilo. Na Babylonu téměř všichni
využili služeb pana řidiče a v teple autobusu si dali odpolední
kávu i svačinku.
Po návštěvě Babylonu už čekala účastníky jenom hráz
Dalešické přehrady s elektrárnou a plavba lodí. Na hráz se dostali
krátkou procházkou, ale déšť je od dlouhého chození odradil. Hráz
opravdu stála za to, neboť je to nejvyšší sypaná hráz v ČR. Má
výšku 100 metrů a je z ní vidět na všechny strany.
Po krátké spršce se počasí umoudřilo a čekání na loď
Horácko proběhlo bez deště.
Po složitém nalodění se konečně
loď rozjela a všichni mohli z tepla
kabiny sledovat nejen vodní
hladinu, ale hlavně Mohelenskou
hadcovou step zespodu, okolní
krajinu a především skalnaté břehy
s vyhlídkami kolem vodní nádrže
Dalešice. Mnozí využili nabídky
občerstvení na lodi, a tak strávili
příjemnou plavební hodinu nejen
pohledy z okna, ale i při dobrém
nápoji.
Po skončení plavby už
zbývala jen cesta domů. Ta rychle
uběhla a zásluhou výborného
řidiče pana Gerly z dopravní firmy
Martinec, byl ukončen zájezd už
po dvacáté hodině.
Marcela Švajdová

Květen ve videčské škole
Přestože žákům i pedagogům s blížícím se koncem
školního roku ubývají síly, neodráží se to na různorodosti aktivit,
které se udály v naší škole během měsíce května.
9. května proběhla ve třídě paní učitelky Hladké a paní
učitelky Smílkové, tedy u třeťáků a čtvrťáků, beseda „Život
s handicapem“. Žáci se dozvěděli něco o životě tělesně, zrakově
a sluchově postižených lidí. Pokusili se do různě postižených lidí
vcítit a dělat aktivity, jako by sami byli handicapovaní. Také si
vyzkoušeli pomůcky, které ulehčují handicapovaným život.
23. května vyjeli prvňáčci s paní učitelkou Slámovou
na miniházenou do Zubří.
24. května byli čtvrťáci na dopravním hřišti
ve Valašském Meziříčí a zástupci sedmého ročníku za fandění
svých spolužáků absolvovali tradiční Závod všestrannosti mládeže
v Rožnově pod Radhoštěm.
25. května proběhl v dopoledních hodinách v MŠ Vidče
Den Země za účasti našich osmáků. Bohužel pro nepříznivé počasí
musel být předčasně ukončen.
Také Valašenka pod vedením paní učitelky Smílkové
aktivně vystupovala 25. května v Zašové pro firmu Cobbler
a 27. května na Kácení máje ve Vidči.
26. května navštívili žáci 3. třídy ZOO Lešná a téhož
dne besedovali v místní knihovně žáci 9. a 4. ročníku.
30. května zhlédli prvňáci a druháci v Janíkově stodole
v Rožnově p. R. taneční vystoupení žáků ZUŠ.
A 31. května odstartovala 1. a 2. třída sérii školních
výletů. Žáčci a paní učitelky Slámová a Plesníková se vydali
do Štramberku a jejich výlet měl podtitul „Zážitkem k poznání“.
Děti totiž musely plnit různé úkoly a aktivity, aby se na závěr

mohly setkat s pračlověkem Bertíkem v jeskyni Šipka. A když už
byli ve Štramberku, upekli si tamní pověstné Štramberské uši.
Další školní výlety se naplno rozjedou až začátkem června.
Chvályhodná je i činnost pana učitele Navaříka, který
v průběhu měsíce pořádal kondiční tréninky ve videčské
tělocvičně pro žáky 8. a 9. ročníku.
Na závěr tu mám jedno velké poděkování všem rodičům
a žákům, kteří během školního roku sbírali plastová víčka. Přispěli
tak na charitativní pomoc nemocnému Kubíčkovi. I v příštím roce
bude tato akce pokračovat. Víčka můžete odevzdávat v prostorách
školních šaten paní Blance Drdové.
Alena Cábová
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Zprávičky z mateřské školičky
Výlet do Semetína
Dne 6. 6. 2017 se děti ze školky scházely
před Hasičárnou a vyhlížely autobus, aby je dovezl do Semetína
do hájenky, kterou obhospodařuje Alcedo Vsetín. Vše dobře
dopadlo – autobus přijel, sluníčko svítilo a mohly jsme vyrazit.
U hájenky nás již čekal p. Jarda Hlinský, který tomu
šéfuje a ukázal nám, kde můžeme posvačit, abychom se posilnili
na plnění úkolů. Jak jsme vše dojedli, hned se nám přišli
představit instruktoři, kteří nás celým dnem prováděli. Rozdělili
nás do tří skupinek – jedna šla s Lukášem, druhá s Karolínkou
a třetí s p. ředitelem Alceda s Pavlem.
Jedna skupinka zkoumala ,,co se dějě u rybníka“ a co
můžeme najít v potoce. Děti se musely vybavit síťkami a šly
k potoku. Co ulovily – přemístily do nádob s vodou a zkoumaly,
co žije v potůčku. To by jste se divili, kolik breberek, broučků je
v potoce!!!
Další skupinka šla do lesa a pozorovala - ,,co se děje
v lese?“ Bylo toho hoooodně – stromy, plody, stavění

u stromečku, plnění úkolů, naslouchání zvuku z okolí… Když děti
vše splnily – náročným posledním úkolem bylo najít cestu a držet
se ,,paprsku“, který dovedl děti do cíle. Zdálo by se, že to byl
lehký úkol. Ale děti to musely zvládnout se zavázanýma očima.
No, a třetí stanoviště bylo na zahřátí na trávě, kdy
přeskakovaly lana, podlézaly, plazily se, protože je měl v mušce
,,lejzr“. Potom přešly do lesa, kde je čekal náročnější terén
na zdolávání překážek – klády, lanové centrum, kamínky apod…
Děti vše zvládly bravurně, malým dětem dopomohly p. učitelky
a vše bylo splněno!
Za to vše si zasloužily – vydatný oběd přímo
na Hájence. Čekala je fazolová polévka a borůvkový knedlík.
Mňam! To byla dobrota!
I když autobus byl přistaven a už čekal na odjezd,
všichni se rozloučili na paloučku při hrách s velkým padákem.
Všem jsme zamávali a bylo nám moc líto, že to tak rychle uběhlo.
Zapsala: Hana Crhová

Výlet do Mlýnské doliny
Dne 18. května 2017 byl volný vstup do mlýnské doliny.
P. ředitelka Hanka vše zařídila a mohli jsme se vydat autobusem
do Rožnova p/R a cestou pozorovat okolí.
Sluníčko nám krásně svítilo. Při vstupu nás čekali
průvodci, aby nám mohli pohovořit, jak se zde žilo a pracovalo.
Jelikož skupinek dětí přibývalo , tak jsme se rozhodli, že si
Mlýnskou dolinu projdeme sami a průvodce bude dělat
p. ředitelka. Jelikož Mlýnská dolina není velká, tak to nebylo
náročné a u každého stavení – pily, mlýnice, kovárny, lisovny
a jiných hospodářských objektů byli odborníci, kteří prováděli
výklad s přímou ukázkou. Nejvíce děti zaujala mlýnská kola, která
byla poháněna vodou a děti si na vlastní oči mohly prohlédnout,
jak a co vše funguje bez elektriky. Zajímavosti byla i pila, která
řezala na vodní pohon. Děti shlédly i krásné starobylé druhy
kočárů a vozů.
Po této krásné prohlídce jsme se vydali do rožnovského
parku k jezírku, kde jsme posvačili a zadováděli na trávě.

Bohužel, vše tak rychle uběhlo, že už na nás čekal autobus a nám
nezbývalo, než zpátky na oběd do školky.
Zapsala p. uč. Jarmila Hausnerová

Květen – lásky čas
Láska dítěte k mamince, je nejsilnější cit v životě
člověka. Tento cit prohlubujeme i v MŠ přípravou na besídku
ke Dni matek. Vyprávíme si o rodině, o hezkých zážitcích
s nejbližšími. Co všechno maminka dělá? Pracuje, žehlí, vaří,
uklízí, hraje si s námi, čte pohádku, mazlí se. Určitě by si
zasloužila nějaký dáreček. „Copak mamince k svátku dám, srdíčko
nebo tulipán?“ Rozhodli jsme se, že darujeme obojí. V keramické
dílničce, pod vedením paní K. Cábové, šikovné ručičky dětí
vymodelovaly z hlíny úžasná srdíčka. Temperovými barvami
zvládly namalovat přáníčka ve tvaru tulipánu, děti se velice rády
zapojují do tvořivých činností kreslí, lepí, stříhají a tak s chutí
pomáhaly p. učitelkám vyzdobit třídu na den, kdy pozveme
maminky do školky na společnou oslavu. 11. května byla besídka.
Připravili jsme si veselé pásmo složené z tanečků a písniček, které
děti zvládly na jedničku s hvězdičkou. Počáteční ostych a obavy

zmizely v okamžiku, kdy každý uviděl tu svoji usměvavou
maminku a mohl jí zamávat. Věříme, že se dětem podařilo
maminky nejen potěšit, ale i překvapit a mile pobavit.
Máš dneska svátek maminko,
A my jdeme s kytičkou znova.
Chceme ti toho tolik říct
Však marně hledáme slova.
Cožpak je možné jen děkovat,
Za vše co pro nás děláš?
Poslední chodíš večer spát a na únavu nedbáš.
Cožpak je možné říci jen maminko děkujeme?
Budeme ti pomáhat, učit se ještě víc to ti dnes slibujeme.
A ještě jeden slib Ti dáme, maminko naše milá,
Až vyrosteme, budeme takoví o jakých ty jsi snila.
Martínková J. , Kadlubiecová J.
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Slavíme matičku Zemi – Den Země v mateřské škole
Naše krásná planeta Země měla svátek a my jsme na ni
nezapoměli. Dne 25. 5. jsme v mateřské škole oslavili Den Země.
Byl to druhý termín, neboť první oslavu jsme zrušili k vůli počasí.
Tentokrát sice znova hrálo počasí proti nám, ale my jsme se
nenechali odradit. Ve spolupráci s naší Videčskou knihovnou
a vstřícnou knihovnicí paní
Boženkou Zajícovou jsme
naplánovali oslavu uvnitř.
Program pro děti spočíval v plnění úkolů týkajících se
přírody na stanovištích. Plynulost akce nám pomohli zabezpečit
osmáci se ZŠ Vidče, pod vedením p. učitelky Dáši Kovářové.
Každý obstaral jedno stanoviště a věnovali se dětem. Děti si
běhaly po stanovištích a plnily úkoly a za splnění dostávaly razítka
a nakonec byly ohodnoceny medailí.
Mezi některé úkoly, které děti plnily patřily například
puzzle na téma vývoj hmyzu, magnetické pexeso lesní zvěře,
třídění odpadu, poznávaní květin, poznávaní přírodnin, pozorování
a poznávaní hmyzu, pokusy testovaní sladkosti nezdravých
napojů, učení o včelách s panem včelařem u kterého se dozvěděly,
jak se žije v úlu, a vyzkoušely si ochranný včelařský klobouk se
síťkou.
Mezi našimi hosty jsme přivítali pana včelaře Petra
Dobrovolného, pana Jaroslava Hlinského z Alceda Vsetín, paní
knihovnici Boženu Zajícovou, paní Jůlinku Liškovou ze SVČ
Rožnov p/R a zástupkyně stavebnice PONY Ivanku

Halamíčkovou a Lucii Kovářovou , které připravily dětem zábavu
v podobě malování na obličej a vytvořili ukázku novinek
stavebnice PONNY. Tímto příspěvkem našim hostům velmi
děkujeme za jejich ochotu a laskavost.
I když jsme byli nejprve trošku zklamáni k vůli počasí,
protože naše úžasná přírodní zahrada je na takovou akci jako
dělaná, stejně se nám akce velmi vydařila a s průběhem
a organizací jsme byli velmi spokojeni. Nakonec jsme se všichni
shlukli ve třídě, utvořili kruhy ve tvaru planety Země a zazpívali
jsme si o Zemi krásnou písničku. Děti byly odměněny medailí,
dárečkem a nafukovacím balónkem od firmy PONNY. Závěrem
akce bylo pověšení keramické značky na speciální strom
,,POHADKOVNÍK” na naší zahradě před knihovnou, který
vyzdobily děti MŠ a ZŠ ve spolupráci s p. knihovnicí Boženkou.
Za vydařenou akci vděčíme paní ředitelce Haně Crhové,
která akci perfektně zorganizovala.
Děkujeme celému personálu MŠ, který nemalou měrou
přispěl k dobré atmosféře a chodu celé akce.
Dětem z MŠ se akce moc líbila a žáci osmé třídy byli
rádi, že strávili školní den, tak trochu netradičně a zároveň si
vyzkoušeli práci s dětmi, což se jim hodí v případě, že přemýšlejí
o volbě povolání.
Zapsala p.uč. Pavlína Parks
a p. uč. Jitka Kadlubiecová

Na tatínky se nesmí zapomínat
Den otců není zrovna nejznámnější svátek
u nás. Tato tradice se k nám nese ze zahraničí.
Většina z nás je toho názoru, že máme svých
svátků dost a není třeba přejímat cizí svátky jako
Valentýn a Haloween. Rozhodli jsme se ale, že
otcové si také zaslouží poděkování a úctu za vše,
co pro nás dělají, za tvrdou práci a čas, který
obětují pro nás.
Připravili jsme pro ně odpoledne s dětmi se
zábavou a špekáčky. Pozvali jsme si je 14. června odpoledne
na zahradu, že si to s nimi užijeme.
Pravda, trošku jsme využili jejich schopností

s vrtačkami, aby měli možnost ukázat co umí pěkně po chlapsku,
tak nám opravili hmyzí domeček a připevnili ozdoby na plot.
Nejzábavnějším bodem odpoledne byly asi závody s dětmi
v “táčkach”, chytání bizonů a hod kruhem. Tatínků se sice
nezůčastnilo moc, ale ti co chtěli svým dětem udělat radost
a strávit s nimi ve svém hektickém životním tempu pár chvil, ti
opravdu přišli a udělali si na své dítě čas a ta jiskra v očích dětí
byla opravdu nezapomenutelná.
Opěvujme svoje otce a radostné chvíle s rodiči vůbec.
Začíná jich být v dnešním uspěchaném světě čím dál méně.
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Zapsala Pavlina Parks

Hu a Lele!!! Indiáni jedou, co tam asi vezou?
Indianský pokřik se rozezněl na Hlaváčkách v týdnu
29. 5. – 2. 6. 2017 na škole v přírodě, kde opět ti nejodvážnější
z nejodvážnějších se rozhodli zkusit strávit týden bez maminek
a tatínků.
Paní učitelky si obětavě nechaly na týden pokreslit
obličej indiánskými znaky. Bystré lišky, Jestřábí oči, Bílé pérka,
Ranní rosy, Malí vlci, Tajná pera, Medvědí drápi a Bizoní rohy si
obětavě celý týden skládali oblečení, uklízeli v obydlí, papali
a čistili zuby, aby naplnili svou tabulku hodnocení hvezdičkami.
Jednou v noci se dokonce do indianské osady vkradl tajně
náčelník Bílý Buvol a nechal dětem tajný vzkaz k rozluštění
a tajnou mapu k cestě za pokladem. Indiáni poslušně
odpochodovali až na Díly, kde poklad opravdu našli.
Nejnáročnějším dnem je vždy středa, kdy rodiče bledé
tváře přijedou do tábora na návštěvu. Veselé odpoledne se
špekáčky a hrami se změní ve smutné rozloučení, ale strašidelná
stezka odvahy pak dětem zase zvedne náladu. I tentokrát dělali, že
se nebojí, ale báli se!
Čtvrteční dopoledne jsme se chystali na příjezd našeho

kmene, který hlídal naši základnu ve Vidči. Jelikož byl svátek
MDD – tak naši indiáni přiveli sladký poklad, který museli hned
sníst. Než jsme si snědli dobrotku a zazpívali indiánské pokřiky,
KOVBOJ Dušan se připravil se svými lasy a pomůckami, aby
dětem předvedl, jak se chytají BIZONI. Svým uměním nadchl
všechny přítomné.
Čtvrteční odpoledne nám pan Pilař, náčelník Rožnovské
policie obětavě ve svém volném čase přijel udělat lanovku
pro děti, aby byla velká legrace.
Rodina Mičkalova = naši hostitelé kuchaři a domovníci
v jednom se pečlivě starali o plynulý chod akce a na závěr nám
usmažili bizoní řízek. Naše indiány pochválili, že jedli docela
dobře.
V páteční ráno už indiáni i paní učitelky netrpělivě
vyhlíželi bledé tváře, aby si pro indiány přijeli.
Škola v přírodě se vydařila, počasí vyšlo, děti si užily
zastřešeného bazénu, a tak nám skončila zase jedna vydařená
škola v přírodě.
Zapsala Pavlína Parks

Červen ve videčské knihovně
Na úterý 13.června 2017
a návštěvu
knihovny
budou
prvňáčci dlouho vzpomínat. Byl
to totiž den, kdy byli pozvednuti
do stavu rytířského a byli
pasování na Rytíře čtenáře.
Letošní pasování jsme
uspořádali
ve
spolupráci
s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm v duchu
valašských bájí a pověstí. V knihovně na děti čekaly Berta a Juta,
dvě bájné sestry z nedalekého Hradiska a jejich věrný pes Orion.
Berta s Jutou předvedly malý příběh, který vedl děti k zamyšlení,
proč je dobré umět číst. Prvňáčci se nenechali zahanbit a ukázali

na krátké pohádce, jak jsou na tom se čtením oni. Někomu to šlo
lépe, někomu hůře, ale všichni se moc snažili a zasloužili si
pochvalu. A pak už pro prvňáčky nastala ta slavnostní chvíle Pasování na Rytíře čtenáře.
Nejdříve však museli každý z nich složit rytířský slib.
Děti slíbily, že ve jménu pohádek, příběhů a literárních hrdinů
budou knihy číst, milovat a chránit. Potom každý z nich poklekl
na jedno koleno a Berta s Jutou je pasovaly na Rytíře nebo Rytířku
řádu čtenářského. Předaly jim rytířský řád a čtenářský průkaz
do místní knihovny. Z rukou paní místostarostky, která byla také
přítomna, si převzaly zbrusu novou knihu. Byla to kniha, která
byla speciálně vytvořena pro projekt „Knížka pro prvňáčka“.
Pasování skončilo, děti se vrátily s knížkami do školy
a do naší knihovny přibylo 22 nových čtenářů. Věřím, že
pro prvňáčky bylo setkání Bertou a Jutou příjemným zážitkem,
a že zažijí další pěkné chvíle u knížky nebo při návštěvě naší
knihovny.
Na závěr mám pro všechny
čtenáře
a příznivce
jedno
upozornění. Máme červen,
blíží se prázdniny a knihovna
bude
mít
prázdninovou
otevírací dobu.
Po dobu trvání letních
prázdnin
bude
Místní
knihovna ve Vidči otevřena
jen ve středu od 10:00
do 17:00 hodin.
Božena Zajícová
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Inzerce
TIPAŘSKÁ PROVIZE - získejte finanční odměnu
Víte o někom, kdo prodává nebo chce pronajmout nemovitost?
Stačí pouze kontakt na prodávajícího a stručný popis nemovitosti.
Doporučte služby naší realitní kanceláře a vydělejte na dobré znalosti vaší lokality.
Možnost zajímavého přivýdělku vhodný i pro studenty, matky na mateřské dovolené, důchodce.
Dlouhodobá spolupráce vítána.

V případě zájmu kontaktujte,tel.777 615 105 /i prozvonit/
e-mailem:macickova.k@seznam.cz.

, Křižná 32/2, Valašské Meziříčí

Hledáme OBCHODNÍKA
Společnost SychrovNET s.r.o. přijme pracovníka na pozici Obchodník.
Hlavní náplní práce je prodej služeb novým zákazníkům, kvalitní profesionální péče o nové i stávající klienty.
Pokud jste zodpovědní, pečliví, kreativní a máte chuť se seberealizovat, pak hledáme právě Vás.
Místo výkonu práce: Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm
Požadujeme:
znalost práce na PC
velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
samostatnost a spolehlivost
kultivované a příjemné vystupování
zodpovědnost, důslednost a vysoké pracovní nasazení
řidičský průkaz skupiny B

●
●
●
●
●
●

Nabízíme:
spolupráci na živnostenský list
odpovídající finanční ohodnocení
zvýhodněné tarify mobilního volání, nadstandartní internetové připojení zdarma

●
●
●

Máte-li o nabízenou pracovní pozici zájem, zašlete nám strukturovaný životopis na personal@sychrovnet.cz

SychrovNET s.r.o.
sídlo: Bratří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín
provozovna Vsetín, Smetanova 1101, 75 01
provozovna Rožnov pod Radhoštěm, Kramolišov 65, 756 61
IČ: 26827921 / DIČ: CZ26827921 / tel: +420 571 999 111 / info@sychrovnet.cz

Tělovýchovná jednota, zástupný spolek, rekreační sport
Součástí oddílu rekreačního sportu místní TJ je
i cvičení Ženy II, což jsou většinou dámy či
seniorky od 55 do 80 i více let. Tento oddíl cvičí
již od sezóny 2003/ 04 pod vedením cvičitelky
Jany Neradové. Počet cvičenek za ta léta se sice
měnil, ale vždy jich bylo přes 20. Ve cvičebním
roce 2016/17 bylo přihlášeno 19 cvičenek. Cvičí
se každé pracovní pondělí od 17 do 18 hod.
Pravidelná účast je kolem 15 cvičenek, ale letos
bylo zaznamenáno, že počet se pohyboval od 3 do 17 cvičenek.
Za tento cvičební rok se sešly cvičenky 28 krát.
20 cvičebních hodin vedla paní Jana Neradová, 6 paní Jiřina
Brabcová a 2 paní Anna Havlíková. Cvičitelka Jana Neradová
připravuje hodiny zdravotní tělesné výchovy, což starším
cvičenkám velmi vyhovuje. Cvičí se při příjemné hudbě s různým
náčiním, např. podložky, overbaly, míče, tyče, činky, gumy atd.
Cvičitelka se neustále vzdělává na školeních, takže cvičenkám
přináší vždy nové trendy.
Hostující cvičitelka Jiřina Brabcová zase protáhne
cvičenky ve cvičební hodině typickým silovým, vytrvalostním

a posilovacím cvičením a zastupující cvičitelka Anna Havlíková
dbá na prostná a zdravotní posilování orgánů.
Každou hodinu cvičenky zaplatí desetikorunou a za celý
rok platí příspěvek TJ 50,- Kč. Na to má své pokladní paní
Křižanovou nebo Jasnou.
V poslední době cvičenek ubylo pro různé zdravotní
potíže, které jim znemožňují věnovat se této pro zdraví významné
činnosti. Škoda, že nových cvičenek přibývá pomálu. Proto
vyzývám, všechny ženy, které mají chuť i v seniorském věku si
pravidelně zacvičit, aby přišly mezi nás do tělocvičny každé
pondělí a protáhly si své tělo nejen pro dobrý pocit z cvičení, ale
hlavně pro své zdraví. Po cvičení následuje od 18 hod. provoz
sauny v přízemí tělocvičny, pod vedením zkušeného saunáře
Zdeňka Křenka, kde jsou možné i masáže.
Nový cvičební rok začíná v říjnu, a to v pondělí
2.10.2017. Na nové cvičenky se těší oddíl rekreačního sportu Ženy
II a všechny jmenované cvičitelky.
Marcela Švajdová
dlouholetá cvičenka a členka TJ Vidče
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Informace oddílu odbíjené
Za oddíl odbíjené v soutěžním období 2016/2017
v krajské soutěži Zlínského kraje, hrály dvě družstva mládeže –
starší žačky a juniorky. V soutěžích Zlínského kraje hrála i naše
přípravka.
Přípravka odehrála na jaře 3 turnaje barevného mimi
volejbalu. V Trnavě jsme hráli žlutý i oranžový, v obou barvách
startovalo 24 družstev. Ve žlutém jsme obsadili: Klárka
Žlebčíková a Anetka Randusová druhé místo, Kamilka Vavrušová
a Šárka Dobešová třetí místo, dále hráli Marek Petřek a František
Daněk, Míša Urbanová a Kristýnka Těhanová, Kája Petřeková
a Terka Knapková. V oranžové barvě hráli Jirka Daně, Petr Urban
a Vašek Doležal, Klárka Žlebčíková a Anetka Randusová, Kája
Petřeková s Terkou Knapkovou.

Ve Vlčnově jsme hráli jen oranžovou barvu. Hrálo se
v 8 skupinách a podle umístění ve skupině se bojovalo o umístění.
Jirka Daněk, Petr Kořek a Petr Urban předvedli velmi bojovný
výkon a v konkurenci 34 družstev obsadili nádherné 3. místo.
Na osmém místě se umístily Šárka Dobešová a Terka Knapková,
Anetka Randusová s Klárkou Žlebčíková obsadily 18.místo, Jirka
Doležel a Ondrou Bénou byli 21. Posledním turnajem přípravky
byl turnaj v Kojetíně. Naši nejmenší - Míša Urbanová, František
Daněk a Kristýnka Těhanová v konkurenci 13 družstev ve žluté
barvě obsadili 2 místo. V Oranžové barvě jsme obsadili 5, 6, 12,
13 a 17 místo. Dá se říct, že se naše děti na turnajích v konkurenci
větších oddílů neztratily!

Pro družstvo našich starších žaček to bylo druhé
soutěžní období. Ta to soutěž se hraje turnajově, družstva jsou
rozděleny do skupin po čtyřech družstvech. První dvě postupují
do vyšší skupiny, další padají do skupiny nižší. V soutěži bylo
celkem 16 družstev. Jarní část soutěže pro naše družstvo velmi
ovlivnila nemocnost, nemohli jsme se účastnit jednoho
přeloženého turnaje (tzn. pád do nižší skupiny) a na dvou jsme
hráli jen se sedmi hráčkami. Po ukončení celé soutěže skončily

naše hráčky na 13. místě. Vzhledem k tomu, že družstvo je
tvořeno z hráček, které mohou hrát tuto soutěž i v příštím
soutěžním období, doufáme pro příští sezónu ještě v lepší
výsledek.

Sedící z leva na lavičce: Anna Urbanová, Terka Mičkalová, Terka
Sukupová, Vendula Škařupová, Natálka Trčková, Verča Kozlová,
Klárka Hajdová (kadetka). Sedící na parketách: Kája Petřeková
(přípravka), Marie Žlebčíková. Na fotografii chybí hráčky
družstva žaček Adéla Stodůlková a Denisa Dobešová.
Družstvo juniorek hrálo v letošní soutěži se střídavými
výsledky. V soutěžním kole se hrály 2 zápasy, na tři vítězné sety.
Po odehrání jarní části soutěže obsadily děvčata v krajské soutěži
4. místo. Některé zápasy jsme hrály pouze v 6 hráčkách.
Pro hráčky ze základní šestky to bylo velmi náročné, jak
po stránce fyzické, tak i časové. Pro některé z nich to byla
poslední sezóna, kdy mohly v této kategorii hrát. Děvčata děkuji
Vám touto cestou za celou letošní sezónu. A Vám Evo, Báro, Dájo
a Péťo, které už si kvůli věku pod mým vedením nezahrajete,
přeji, ať Vám nadšení a chuť hrát volejbal vydrží aspoň tolik let,
co jsme spolu strávily v tělocvičně!

Stojící z leva: Kája Hajdová, Klára Hajdová, Vendula Škařupová,
Adéla Stodůlková, Bára Škařupová. Sedící z leva: Petra
Melichaříková, Eva Petruželová. Na fotografii chybí hráčka Dája
Hladká.
Za oddíl odbíjené touto cestou děkujeme všem trenérům
a rodičům, kteří nám pomohli zajistit bezproblémový chod oddílu
včetně dopravy na zápasy.
Za oddíl odbíjené Semančíková, Hronešová

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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