Informace obecního úřadu
Dokončeno zabezpečení sesuvu půdy
V září dokončili dělníci realizační firmy
stabilizaci sesuvu půdy na „dolním konci“ naší obce
v lokalitě u domu č.p. 13. Sesuv se projevoval
deformacemi a následným sesuvem zahrady rodinného
domu č.p. 13, z dlouhodobého hlediska existovalo riziko
postupného rozšíření sesuvu a ohrožení stability
samotného objektu rodinného domu.
Sesuv rovněž poškodil opěrnou zídku zajišťující patu svahu a v horní části
hrozilo zničení příjezdové komunikace k rodinnému domu č.p. 442 a místní
vodárně ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Stabilizace sesuvu půdy spočívala ve výstavbě stabilizačních stěn
z mikrozápor a v povrchovém odvodnění zájmové lokality. Finanční náklady
na sanaci výše popsaného sesuvu dosáhly výše 2 375 565 Kč. Projekt
pod názvem Sesuv půdy v obci Vidče – Stabilizace sesuvu u RD č.p. 13, k.ú.
Vidče byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva životního prostředí, konkrétně z operačního
programu Životní prostředí pokrytím 85 % finančních nákladů.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce Milena Dudová, místostarostka obce

Na hřbitově proběhla rekonstrukce budovy márnice
V měsíci srpnu proběhla rekonstrukce budovy bývalé márnice na místním
hřbitově. Objekt situovaný v rohu pietního místa, který dnes slouží spíše jako sklad
nářadí, získal novou střešní krytinu včetně krovů, rovněž obvodový plášť budovy, okna
a dveře zejí novotou.
Náklady na tuto rekonstrukci činily 239 697 Kč. Projekt
Rekonstrukce budovy márnice byl
realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova formou 70% dotace.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 21/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 29. 8. 2017
240/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
21. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Pavel Kuběja, pan Petr Pavelka a ověřovatelé zápisu: pan
Oldřich Bury a Ing. Vladimír Nerád, zapisovatelkou byla určena
Ing. Svatava Minarčíková.
241/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběžný stav
zpracování územní studie lokality „V Horních Úlehlách“ plochy
– BI 16, BI 17 a DS 52.
242/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 19/2017 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 15. 6. 2017 a plnění usnesení č. 20/2017 ze zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 3. 8. 2017.
243/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 19. – 21. zasedáním zastupitelstva
obce přednesenou ústně členy rady obce.
244/2017 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017

dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně
samosprávných celků a DSO, sestavený k 31. 7. 2017 bez
připomínek.
245/2017 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. 4 rozpočtu obce
za rok 2017 dle přílohy č. 2.
246/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje „Pravidla
výkupů staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“
ve znění uvedeném v příloze č. 3.
247/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje žádost o odkup
částí pozemku v majetku obce p.č. 1625/4 (ost. plocha, neplodná
půda) o celkové výměře 194 m2 a pověřuje starostu obce záměr
prodeje částí pozemku zveřejnit na úřední desce.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Knihovna roku 2017

Již po páté ocenily Zlínský kraj a Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně práci veřejných knihoven a poděkovaly

tak jejich zástupcům za významný přínos k rozvoji knihovnických
služeb, podporu čtenářství i mimořádné aktivity.
Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli
nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven a také
odborná veřejnost. Sešlo se celkem 26 nominací. U knihoven byly
hodnoceny statistické ukazatele o jejich činnosti, jejich vzhled,
péče o knihovní fond i organizace kulturních a vzdělávacích akcí
pro školy a veřejnost. Titul Knihovna roku 2017 Zlínského kraje si
nakonec odnesla za okres Vsetín Místní knihovna Vidče. Nemalou
zásluhu na tomto ocenění má naše knihovnice paní Božena
Zajícová, která k běžné činnosti připojuje řadu aktivit pro děti
a dospělé a svou práci vykonává s velkým zaujetím a věnuje jí
i svůj volný čas, za což jí moc a moc děkujeme.
Jen pro zajímavost, v jaké konkurenci jsme obstáli.
Ve Zlínském kraji funguje více než 400 knihoven, v nichž je
zaregistrováno 90 tisíc čtenářů. Počet výpůjček ročně se pohybuje
okolo 4,5 milionu.
Milena Dudová, místostarostka obce

Kompostování
Upozorňujeme občany, že svoz kontejnerového bioodpadu bude ukončen dne 15. 11. 2017.
Při této příležitosti bychom Vám připomněli základní pravidla
kompostování v domácích kompostérech:

Co lze kompostovat
Z domácnosti
● zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
● kávové a čajové zbytky
● zbytky pečiva
● skořápky z vajíček a ořechů
● lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
● podestýlka domácích býložravých zvířat
Ze zahrady
● posekaná tráva, listí, větvičky
● plevele, zbytky zeleniny
● piliny, hobliny, kůra
● popel ze dřeva
● trus býložravých hospodářských zvířat
● peří, chlupy, vlasy

Materiály nevhodné ke kompostování
kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat, avšak vždy by
měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení
původců chorob)
● stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné
je nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin
apod.)
● rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých,
šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá
sklerotiniová hniloba salátu,), vykvetlé plevely
● chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
● popel z uhlí, cigaret
● prachové sáčky z vysavače
● exkrementy masožravých zvířat
● časopisy
● plasty, sklo, kovy, kameny
●

Usnesení č. 44 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 18. 9. 2017
352/2017 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
353/2017 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění usnesení č. 43
ze schůze rady dne 23.8.2017. Všechny úkoly byly splněny.
354/2017 Rada obce Vidče schválila Darovací smlouvu uzavřenou dle § 2055
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi Zlínským krajem se
sídlem ve Zlíně, tř. T.Bati 21 a obcí Vidče se sídlem Vidče 96 na nákup knihovního
fondu a zároveň pověřuje starostu obce Darovací smlouvu podepsat.
355/2017 Rada obce Vidče schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8012709/002 (IV-12-8012709 Vidče, p. č. 1493/4, 5, Šťastná,
NNK) podle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
a ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona mezi obcí
Vidče a ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat
356/2017 Rada obce Vidče schvaluje nabídku na výměnu sporáku v bytě pana
školníka v objektu ZŠ.
357/2017 Rada obce Vidče schválila Smlouvu o nájmu prostor sloužících
k podnikání, nájmu pozemku a nájmu věcí sloužících k podnikání uzavřenou mezi
Obcí Vidče a firmou Dobeš gastro s.r.o. a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
358/2017 Rada obce Vidče schválila nabídku firmy MOTION Construction s.r.o.
na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Fotbalové hřiště
s umělým povrchem“.
359/2017 Rada obce Vidče schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise
o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Dodávka kamerového systému“,
firmu HVfree s.r.o., Bayerova 62, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce
Vidče zároveň schvaluje Kupní smlouvu s firmou HVfree s.r.o. a pověřuje
starostu obce Kupní smlouvu podepsat.
360/2017 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
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13. června 2017 na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu tělocvičny Vidče“.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Inzerce

Výpis z usnesení č. 22/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 21. 9. 2017
248/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
22. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Ing. Dalibor Kubiš, paní Kateřina Němcová a ověřovatelé zápisu:
Ing. Karel Malík a pan Václav Vičan, zapisovatelkou byla určena
Ing. Svatava Minarčíková.
249/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě § 46,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit návrh
na pořízení změny územního plánu č. 1a do změny č.1 Územního
plánu Vidče, dle Vyhodnocení žádosti o změnu Územního plánu
Vidče – příloha č.1 tohoto usnesení.
250/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě § 46,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit návrh
na pořízení změny územního plánu č. 1b do změny č.1 Územního
plánu Vidče, dle Vyhodnocení žádosti o změnu Územního plánu
Vidče – příloha č.1 tohoto usnesení.
251/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě § 46,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit návrh
na pořízení změny územního plánu č. 2 do změny č.1 Územního
plánu Vidče, dle Vyhodnocení žádosti o změnu Územního plánu
Vidče – příloha č.1 tohoto usnesení.
252/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě § 46,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit návrh
na pořízení změny územního plánu č. 3 do změny č.1 Územního
plánu Vidče, dle Vyhodnocení žádosti o změnu Územního plánu
Vidče – příloha č.1 tohoto usnesení.
253/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě § 46,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit návrh
na pořízení změny územního plánu č. 4 do změny č.1 Územního
plánu Vidče, dle Vyhodnocení žádosti o změnu Územního plánu

Vidče – příloha č.1 tohoto usnesení.
254/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě § 46,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit návrh
na pořízení změny územního plánu č. 5 do změny č.1 Územního
plánu Vidče, dle Vyhodnocení žádosti o změnu Územního plánu
Vidče – příloha č.1 tohoto usnesení.
255/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě § 46,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit návrh
na pořízení změny územního plánu č. 6 do změny č.1 Územního
plánu Vidče, dle Vyhodnocení žádosti o změnu Územního plánu
Vidče – příloha č.1 tohoto usnesení.
256/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě § 46,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit návrh
na pořízení změny územního plánu č. 7 do změny č.1 Územního
plánu Vidče, dle Vyhodnocení žádosti o změnu Územního plánu
Vidče – příloha č.1 tohoto usnesení.
257/2017 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje na základě § 46,
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zařadit návrh
na pořízení změny územního plánu č. 8 do změny č.1 Územního
plánu Vidče, dle Vyhodnocení žádosti o změnu Územního plánu
Vidče – příloha č.1 tohoto usnesení.
258/2017 Zastupitelstvo obce Vidče na základě dodatečně
podané žádosti o změnu územního plánu od pana P. M. ze dne
21. 9. 2017 pověřuje starostu obce jednáním s pořizovatelem
územního plánu Vidče – MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor
výstavby a územního plánování o možnosti zařazení této žádosti
do pořizované změny.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Myslivost
Někteří z nás možná četli knihu povídek od Růženy
Svobodové Černí myslivci. Děj povídek se odehrává v druhé
polovině 19. století. Popisuje krásnou beskydskou přírodu a osudy
zdejších žen a dívek, které se potkaly s „černými myslivci“. Podle
autorky prožily tyto ženy a dívky s nimi chvilky štěstí a vzrušení,
které je vyvedlo ze všednosti každodenního života. Vždy však
přichází zklamání a rozčarovaní….
Pravdou je, že „černí myslivci“ opravdu existovali. Byla
to skupina dvanáctí mládenců, lesních praktikantů, kteří na lovu
doprovázeli olomouckého arcibiskupa a kardinála Bedřicha Egona
Fürstenberga, který panoval v létech 1853 až 1892. Tato pečlivě
vybraná družina si v době návštěvy arcibiskupa oblekla černé
uniformy se zeleným křížem a dělala mu společnost. „Černí

myslivci“ byli nejen výbornými lovci, ale též znamenitými
tanečníky a společníky. Tito mladí muži měli od pána přísný
zákaz ženitby a tak zanechávali za sebou mnoho zlomených srdcí.
Skutečný příběh „černých myslivců“ končí v roce 1892, kdy
na Hukvaldech umírá arcibiskup Fürstenberg. Jeho nástupce
arcibiskup Theodor Kohn již nebyl tak vášnivým lovcem
a družinu rozpustil.
To, že družina „černých myslivců“ byla znovu
obnovena, je asi mnohým známo. Kdo jsou jejich členové a kde je
můžeme potkat zase někdy příště.
Jaroslav Fac
Myslivecký spolek Vidče

Pozvánka na setkání seniorů
Kulturní komise RO Vidče zve všechny seniory na společné setkání v sále Kulturního domu ve Vidči

Ve středu 18. října 2017 v 16:00 hodin
Nebude chybět bohatý program, občerstvení, hudba a zpěv.
V programu se představí děti z MŠ ve Vidči
a nebude chybět podmanivá harmonika p. Balejíkové
Všichni jste srdečně zváni
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé
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Září v mateřské škole – začátek bývá těžký
U každého dítěte, je nástup do MŠ
individuální. Přizpůsobení se nové situaci,
denní navštěvování MŠ proběhne často bez
větších potíží. Ale nemálo dětí se s novým
režimem potýká obtížně, a to je pak zátěží
jak pro rodiče, tak pro učitelky
a samozřejmě pro dítě. Poprvé odloučeni
od rodiny, strávit celý den v přítomnosti
„cizích“ osob a obklopeni velkým počtem
hlučících vrstevníků, je pro mnohé děti
stresující.
Děti zvláště na začátku docházky do MŠ těžko chápou,
že jejich momentální potřeby nemohou být uspokojovány
okamžitě a někdy dokonce vůbec, v každodenním životě MŠ se
dítě i učitelka musí neustále rozhodovat, mezi osobními potřebami
a zájmem skupiny. Pro zvládnutí adaptace na fungování v MŠ děti
potřebují pravidla a jejich důsledné dodržování. Stále stejné
úkony, které v některých věcech nabývají dokonce rituální formy,
poskytují dítěti žádoucí strukturu dne a usnadňují seberegulaci např. ukončit hru a začít uklízet, přestat si povídat a začít se
oblékat, odpočinout si po obědě. Rodiče, kteří od začátku dávají
dítě do školky na celý den, musí počítat s tím, že se dítě bude
hůře přizpůsobovat a bude mít více problémů. Celodenní návštěva
školky je pro nováčka namáhavější než půldenní pobyt.
Rodiče, kteří znají všechny zvyky a zvláštnosti svého

dítěte mohou poskytnout učitelce cenné rady jak zacházet
s dítětem. Už před vstupem do školky, by se mělo dítě umět obejít
kratší dobu bez matky. Příležitostná odloučení umožní dítěti získat
jistotu, že mu matka neuteče a že se vrátí. Tyto první zkušenosti se
projeví pozitivně jen v tom případě, že se rodiče vrátí vždy
ve smluvenou dobu.
Dlouhé loučení matky s dítětem je pro oba bolestné
a nikomu nepomáhá, právě naopak. Dlouhé loučení dítě
znejišťuje, protože zvláštní chování matky podněcuje a potvrzuje
jeho strachy. Domluvte se tedy se svým dítětem přesně v kolik
hodin ho vyzvednete a ukažte mu, že se těšíte na shledání s ním,
rozlučte se krátce „bezbolestně“.
Text byl použit s odborného pedagogického časopisu
Informatorium a knížky Každý začátek v MŠ je těžký.
V malé třídě berušky naší MŠ je letos zapsaných 28 dětí,
v září nastoupilo 26 dětí. Z toho dvě děti dovrší tří let v průběhu
roku.
Září je za námi a nové děti mají nejtěžší začátečnické
dny za sebou. Pláč postupně utichá a děti se přidávají
do společných her, kde mohou prožívat s kamarády radostné
chvíle. Pro obveselení dětí již dvakrát navštívilo naši MŠ divadlo
s maňáskovou pohádkou. Také na nástěnce se objevují první
výtvarná dílka.
Popřejme si vzájemně hodně trpělivosti a tolerance.
Jitka Kadlubiecová a Jana Martínková, učitelky

Základní škola
Vychovatelka školní družiny
Základní škola Vidče, okres Vsetín, příspěvková organizace přijme
vychovatelku školní družiny - úvazek 0,5.
V případě zájmu o bližší informace se obracejte na Mgr. Evu Mandulovou, zástupkyni ředitele školy,
tel.: 571 655 009, e-mail: skola@vidce.cz.

Září ve Videčské škole
Rok se s rokem sešel a 4. září se pro všechny školáky
po dvouměsíčním odpočinku znovu otevřela školní vrátka. V tento
slavnostní zahajovací den jsme se my z videčské školy sešli
v místním Kulturním domě, kde nás všechny a hlavně prvňáčky
bavili svým programem deváťáci. Společně s paní učitelkou
Kovářovou obětovali nácviku programu svůj volný prázdninový
čas. Prvňáčky přivítali písničkami, básničkami, tancem a také si
rozdělili patronát nad jednotlivými novými žáčky, kterým ještě
předali dárky, diplom a na přípitek pohár „šampaňského“.
Nechyběl ani proslov paní místostarostky a pana ředitele. Tímto
byl školní rok 2017/2018 zahájen.
8. září se v Rožnově pod Radhoštěm konal tradiční
běžecký závod „Běh za Zdravím“. Naši školu na této akci
reprezentovalo 12 vybraných žáků 1. a 2. stupně. I přes silnou
konkurenci se nakonec 3 žáci postavili na stupně vítězů (každý

ve své kategorii): 2. místo - Adélka Ondřejová (5. roč.), 3. místo –
Tomáš Kraus (5. roč.), 2. místo – Michal Kočíb (9. roč.).
Medailistům gratulujeme a všem našim zúčastněným žákům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Patronát našich deváťáků nad prvňáčky byl stvrzen
13. září společným výletem těchto tříd do ostravského Dinoparku
pod dohledem třídních učitelek D. Kovářové (9. roč.) a D. Hladké
(1. roč.).
Na 20. září zorganizovala paní učitelka Mertová
výtvarnou exkurzi do Holešova pro osmáky.
22. září vyjeli na exkurzi v doprovodu paní učitelky
Mandulové a paní učitelky Pavlíčkové šesťáci a sedmáci.
Navštívili zámek a ruční papírnu ve Velkých Losinách a také
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně.
A. Cábová
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Říjen v knihovně
Letošní 21. ročník Týdne knihoven (2. – 8. 10. 2017)
přinesl v mnoha českých knihovnách různé aktivity zaměřeny
především na předškolní děti - to bylo totiž naše společné motto.
Dětem jsme se věnovali i my ve vidčeské knihovně. Pro děti
mateřské školky jsme připravili Hravé dopoledne s pohádkou
o zvířátkách. Děti nám pak vyzdobily chodník ke knihovně, který
zaplnily křídovými postavičkami z pohádek, zvířátky a srdíčky.
Škoda jen, že odpolední déšť všechnu tu nádheru spláchl. Ale
nevadí, křídy nám ještě zůstaly, a tak děti mohou při nejbližší
příležitosti kreslit znovu.
Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s babičkou,
čteme s knihovou – tak jsme nazvali páteční odpolední posezení
při čaji a pěkné knížce, na které jsme pozvali do knihovny rodiče
i prarodiče s dětmi a vnoučaty. Děti si mohly hrát, malovat nebo
poslouchat to, co jim babičky přečetly. Pro starší děti, které už
umějí číst, jsme na středu 18. října 2017 připravili setkání se
spisovatelkou knih pro děti a překladatelkou, paní Danielou
Krolupperovou.
Společně s Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm
jsme vyhlásili oblastní kolo literární soutěže „O poklad strýca
Juráša“. Letošní ročník si ponese téma „Já jsem tvůj člověk“. JÁ
JSEM TVŮJ ČLOVĚK aneb vztah mě - člověka –
k obyvatelům živočišné říše. Podtémata: Zvíře - zachránce
člověka; člověk - zachránce zvířete; Pohádka z říše

zvířat; Můj zážitek se
zvířetem;
Moje oblíbené
zvíře podobám se mu v něčem? Literární soutěž pro děti od 6
do 15 let. Soutěž je zároveň oblastním kolem celostátní soutěže
„Kde končí svět”. Každý účastník si může vybrat jedno
z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii,
drama nebo komiks. Oblastní kolo soutěže probíhá od 2. října
2017 do 30. listopadu 2017. Další informace o soutěži najdou
zájemci přímo v naší knihovně nebo na webových stránkách naší
knihovny a Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm.
Na závěr ještě jedno oznámení pro všechny příznivce
naší knihovny. Od 12. října 2017 nese videčská knihovna titul
„ Knihovna roku Zlínského kraje“. Společně s paní
místostarostkou Milenou Dudovou jsme ve Zlíně při slavnostním
oceňování nejlepších knihovníků a knihoven Zlínského kraje
převzaly kromě titulu i symbolický šek na částku 10000,- Kč
na nákup knihovního fondu.. Čtenáři se tak mohou těšit na nové
knihy, audioknihy a deskové hry.
Božena Zajícová

Pozvánka na besedu
MÍSTNÍ KNIHOVNA VIDČE
ZVE NA BESEDU SE SPISOVATELKOU

DANIELOU KROLUPPEROVOU,
AUTORKOU KNIH PRO DĚTI A
PŘEKLADATELKOU

Kdy: středa 18. října 2017 v 13:00 hodin
Kde: MÍSTNÍ KNIHOVNA VIDČE
Vstup volný

Pochod kolem Vidče
V sobotu 23. září nebylo nejvhodnější počasí na pěší
výlety. Přesto se čtyři stateční nezalekli výzvy a tradiční pochod
kolem Vidče absolvovali i v tomto nečase. Trasa pochodu, která
letos měřila pouhých 8 km, vedla od kostela na nejvyšší vrchol
videčského katastru Dálnici (599m) a cílem byl kino restaurant
Milano. Tam zrovna probíhal gulášový festival se soutěží
o nejlepší guláš dědiny a účastníci pochodu se s chutí zapojili
do hodnocení.
Na výletu se potvrdilo známé, že příroda je krásná
vždy, i když prší, jen o tom většina lidí neví, protože se
málokomu chce potloukat po lese v dešti. Ale jak říkají
Angličané: není špatného počasí, je jen špatné oblečení. Příští
rok na shledanou. J
Lumír Ondřej
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Kopaná TJ Vidče

Pozvánka na pochod broučků

Kromě pravidelných zápasů pěti
družstev
v krajských
a okresních
soutěžích jste v průběhu roku 2017 měli
možnost zúčastnit se i tří společenských
akcí, které náš oddíl kopané pořádal.
Kromě tradičního únorového Sportovního
plesu, to bylo první sobotu na začátku
prázdnin setkání a následné utkání hráčů
mužů nad 35 let Horní versus Dolní
konec. Toto utkání jsme uspořádali
po dlouhých
letech
a dle
ohlasů
zúčastněných
hráčů
i početných
přihlížejících diváků mělo úspěch.
V samotném zápase zvítězil Horní konec
4:2. Poslední prázdninový pátek pak
proběhlo tradiční fotbalové utkání žen
rovněž Horní versus Dolní o Putovní
pohár starosty obce Vidče. Letos to byl již
XI. ročník. Ve vysoce kvalitním, napínavém utkání nakonec těsně zvítězil Horní konec 4:3. Pokud v utkání mužů nebyl problém se
sestavením jednotlivých týmů, tak na utkání žen je rok od roku těžší „přemluvit“ holky a ženy, aby se nebály předvést své fotbalové
umění. Proto naše velké poděkování patří jednak všem holkám co našly odvahu a na hřiště nastoupily, ale hlavně Monice Urbanové
a Nikole Frňkové, že dokázaly své týmy sestavit a utkání se mohlo uskutečnit.
I v příštím roce jste Vy příznivci kopané ve Vidči srdečně zváni na akce, které náš oddíl plánuje uspořádat. Včas Vás o nich
budeme i prostřednictvím Videčského zpravodaje informovat.
Foto muži horní konec

Foto ženy horní konec

Foto muži dolní konec

Foto ženy dolní konec
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