Informace obecního úřadu
Oznámení občanům
Oznamujeme občanům, že dne 19. 3. 2017 v době
od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod.
do 16.00 hod. máte možnost podat své přiznání k dani
z příjmu fyzických nebo právnických osob za rok 2017
u úřednic Finančních úřadu Rožnov pod Radhoštěm
ve vestibulu kulturního domu ve Vidči.

Usnesení č. 49/2018 ze schůze
Rady obce Vidče konané dne 17. 1. 2018
398/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
399/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 48 ze schůze rady dne 15. 12. 2017. Všechny
úkoly byly splněny.
400/2018 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na projekční práce – „Rekonstrukce místní komunikace
Videčské Paseky – u Kočíbů, kterou předložila firma NELL
PROJEKT s.r.o. ve výši 78 650,- Kč.
401/2018 Rada obce Vidče schválila žádosti TJ Vidče,
Mysliveckého spolku Vidče a SDH Vidče o snížení nájmu
za pronájem sálu KD za účelem konání plesů.

402/2018 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvy
uzavřené dle §2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník mezi obcí Vidče panem V. N., paní B. P., panem J. V.,
panem J. O., panem B.J., paní Š. H., paní R. M., panem A. D.,
paní M. K. a paní J. J.na finanční dar ve výši 1000,- Kč
k významnému životnímu jubileu.
403/2018 Rada obce Vidče projednala a schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2017 dle přílohy č. 1.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Olympiáda v naší mateřské škole

Milena Dudová
místostarostka obce

Olympiáda v naší mateřské škole
Naše třída SLUNÍČEK se připravuje bravurně na OH.
P. učitelky děti nejprve seznámily co se chystá tento týden:
,,JAKÁ NÁS ČEKÁ VELKÁ UDÁLOST?“ Děti seděly a jejich
oči pozorovaly, kdo na tuto otázku odpoví. Bylo ticho.
P. učitelka měla připravenou zeměkouli, mapu ZEMĚ
a srozumitelnou formou vysvětlovala, proč symbolem OH je pět
kruhů, proč jsou tak zbarveny, čím se zahajují OH a hlavně
ukázala STÁT –JIŽNÍ KOREU, aby měly vůbec představu jakou
dálku naši sportovci museli uletět do Země, kde vše v pátek
vypukne. Snažily jsme se vyjmenovat alespoň pár disciplín, ale
ještě nám chybělo. Abychom zapojily i rodiče, tak děti měly
za úkol se zeptat doma, jaké jsou ještě další disciplíny. Na druhý
den proběhla kontrola, kdo se rodičů zeptal a nestačila jsem se
divit. Děti jen chrlily další nové disciplíny. Musím přiznat, že
pro děti v MŠ je to těžší pochopit, ale takoví chápající předškoláci

dnes již sami dokáží vyjmenovat barvy kruhů, a dokonce přiřadí
k barvě světadíl.
Nastal čas se připravit na pobyt venku. Při ranních hrách
pomohly děti p. uč. vybarvit olympijskou vlajku, kterou jsme si
vzali na zahradu a p. ředitelka zapálila olympijský oheň. Potom
dětem připravila stanoviště, kde plnily sportovní disciplíny jako
např: Kluci – běh slalomem mezi terčemi, proběhnout s hokejkou
a balonkem mezi terčemi - na čas, sjezd na lopatě – kdo nejdál
dojede; Dívky – skoky do obručí, běh slalomem – na čas, sjezd
na lopatě – kdo nejdál dojede… a řadu dalších disciplín.
DRŽÍME VŠEM ZÁVODNÍKŮM PALCE A TĚŠÍME
SE NA SPOUSTY MEDAILÍ, KTERÉ PŘIVEZOU DOMŮ
DO ČESKÉ REPUBLIKY!
zapsala HanaCrhová

Karneval v mateřské škole
Na karneval se děti vždy moc těší. Alespoň na jeden den
se stát vysněnou princeznou, vílou, pirátem… Předem si děti
užívaly těšení náležitou přípravou. Vybarvovaly masky, lepily
legrační šašky, pomáhaly s veselou výzdobou tříd. Nejmenší děti
se teprve dovídaly, co slovíčko karneval znamená, na co se mají
těšit. Velkou radost měly z množství nafouknutých balónků. A to
nás čekalo ještě překvapení.
Ve středu 7. 2. se do MŠ začali ráno scházet: kouzelníci,
piráti, princezny, víly, draci, zvířátka, motýlci do tříd plných
pohádkových bytostí. Děti hádaly, který kamarád se skrývá
za maskou a překvapení na děti čekalo v knihovně. Zaměstnanci
firmy RICCO z Ostravy, si pro děti připravili program. Začal

loutkovou pohádkou O princezně a drakovi. Pokračoval pozváním
do „zámecké kuchyně“, ve které děti určovaly různé druhy ovoce
a „zámecký kuchař“ z nich umixoval báječný čerstvý nápoj plný
vitamínů. Děti se občerstvily a společně s loutkami z pohádky si
zatancovaly. Programu se zúčastnila nejdříve malá třída a potom ji
vystřídala třída předškoláků. Tak byl prostor se dětem pěkně
věnovat. Ve svých třídách si děti ještě zahrály zábavné a soutěživé
hry. Radostné dopoledne bylo za námi. Děti se posilnily obědem
a šup do hajan. Všem maminkám děkujeme za přípravu krásných
masek pro své děti.
zapsala Kadlubiecová

Vyhodnocení sběru plastu 2017/2018 - 1. pololetí
1. Třída Berušky
1. Nela Petruželová
2680 ks
2. Veronika Hurtíková 1085 ks
3. Cábová Agáta
785 ks
4. Vojta Šrámek
700 ks
5. Mikuláš Duda
635 ks
6. Toník Pastorek
520 ks
7. Lukáš Farmačka
480 ks
8. Lucas Lušovský
400 ks
9. René Barabáš
375 ks
10. Sára Galčanová
245 ks
11. Jan Mikuda
230 ks
12. František Rubner
222 ks
13. Klára Páleníčková
150 ks
14. Daniela Jurčová
70 ks
15. Ríša Kubiš
50 ks
Celkem:

8627 ks

2. Třída
1. Hajná Barbora
2. Randus Štěpán
3. Bortlová Amálie
4. Nerád Adrián
5. Randýsková Šárka
6. Mičkal Krištof
7. Minarčíková Veronika
8. Krist Daniel
9. Barabášová Veronika
10. Duda Matouš
11. Kuběja Filip
12. Cáb Matyáš
13. Jurča Matyáš
Jurčová Nela
14. Zetek Michal
15. Maléř Dominik
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4942 ks
3830 ks
2105 ks
1870 ks
1740 ks
1677 ks
936 ks
840 ks
685 ks
635 ks
560 ks
460 ks
450 ks
450 ks
380 ks
370 ks

16. Pastorková Kamila
17. Petruželová Anna
18. Fendrychová Lilien
Celkem:

340 ks
282 ks
104 ks
22656 ks

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM
I CELÝM RODINÁM, KTERÉ NÁS
PODPORUJÍ V TŘÍDĚNÍ ODPADU –
JAK SBĚREM PLASTU, TAK I PAPÍRU.
Moc děkujeme!

Leden ve videčské škole
Leden je v koloběhu školního života tradičně měsícem,
kdy se uzavírají známky a žáci si na jeho konci odnášejí vystavený
účet v podobě vysvědčení za první pololetí. Kromě toho se ale
uskutečnily i mnohé další aktivity.
Žáčci 1. a 2. třídy jezdili bruslit na Zimní stadion
do Rožnova pod Radhoštěm.

5. ledna navštívili předškoláci z místní mateřské školky
první třídu paní učitelky Hladké a zažili ukázkovou hodinu. Měli
tak možnost udělat si reálnou představu o tom, co všechno se
ve škole vlastně mohou naučit.
10. a 11. ledna proběhlo školní kolo olympiády
v anglickém jazyce. V kategorii 6. a 7. třídy obsadily první tři
pozice sedmačky: Magdaléna Hýžová (1. místo), Kristýna

Mandulová (2. místo) a Karolína Jasná (3. místo). V kategorii
8. a 9. třídy zabodovali pouze deváťáci: Kateřina Fryšarová
(1. místo), Michal Kočíb (2. místo) a Daniel Němec (3. místo).
Magda Hýžová a Katka Fryšarová budou školu reprezentovat dále
v únorovém okresním kole této olympiády.
17. ledna zavítali žáci 1. třídy do videčské MŠ, aby tam
zhlédli představení divadla Maringotka.
23. ledna byli čtvrťáci besedovat v místní knihovně
na téma „Nebezpečí na síti“.
30. ledna se vítězka školního kola olympiády v českém
jazyce, Kateřina Fryšarová (9. roč.), zúčastnila na ZŠ Videčská
v Rožnově pod Radhoštěm okresního kola a zadařilo se jí natolik,
že vybojovala pro naši školu krásné 1. místo. Kačce gratulujeme,
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěch
i v krajském kole češtinářské olympiády!
Taktéž 30. ledna se konalo v Městské knihovně
v Rožnově p. R. slavnostní vyhlášení literární soutěže „O poklad
strýca Juráša“. Svými literárními texty oslnili porotu i někteří žáci
videčské školy. Za první stupeň se na 1. místě umístila Julie
Cábová (4. třída) v kategorii komiks. Za druhý stupeň získaly
2. místo v kategorii poezie Renáta Jaskulová a Barbora Kovářová
(obě ze 7. třídy) a se svým samostatným prozaickým počinem
uspěla i Kateřina Fryšarová (9. třída), rovněž na 2. místě.
31. ledna proběhlo kromě předávání výpisu vysvědčení
také školní kolo recitační soutěže, kterému tradičně předcházela
kola třídní. V 0. kategorii (1. třída) pěkně recitovali Petr Divín
a Michal Vaculín, v 1. kategorii (2. – 3. třída) Jakub Goláň
a Tereza Minarčíková, v 2. kategorii (4. – 5. třída) Aneta
Randusová a Lilee Parks. Všichni jmenovaní předvedou své
recitátorské umění v okrskovém kole.
A. Cábová

Výroční schůze turistů seniorů
Dne 13. února bilancovali turisté senioři svou činnost
za rok 2017. Vedoucí paní Ludmila Smutková, konstatovala
v úvodu hodnocení, že má čísla pouze za tzv. „A“ skupinu
turistického oddílu. Turisté se totiž už před několika lety sami
rozhodli rozdělit podle svých chodeckých schopností na „A“
a „B“.
Turisté „A“ se tedy za rok 2017 sešli na 40 vycházkách.
Našlapali spolu 413 km, což je cca 10 km na jednu vycházku.
Nejdelší trasa roku byla 16 km, a to Horní Bečva, Hlavatá,
Třeštík, Benešky, Rališka, Valaška – cílovka. Podobně dlouhá
byly i trasa Velké Karlovice, Kasárna, Stracenec, Butořiska.
Nejaktivnějším turistou byl Pan Mirek Mičkal
s 37 účastmi, dále paní Olga Jasná s 34 a manželé Kristkovi
s 33 účastmi. Podzimního čtyřdenního zájezdu na Kokořínsko se
zúčastnilo 11 turistů, kde si prošli
nádhernou trasu Kokořínským dolem
a za 4 dny našlapali 40 km.
Paní Smutková také informovala
o dalších akcích v plánu, z nichž první
bude smažení vaječnice 22. května.
Za turisty „B“ promluvila paní
Anka Kubišová, která vede statistiku.
Sdělila, že se turisté sešli na 30
vycházkách. Celkový počet našlapaných
km však odpovídá tomu, proč se vlastně
turisté na vycházky vydávají. Není to kvůli
množství km, ale proto, aby se prošli
na čerstvém vzduchu a to, že při tom ujdou
jen 3 až 4 km není podstatné. Většině
z nich je totiž přes 80 let. Celkový počet
našlapaných km je cca 109.
V zimě jsou vycházky kratší,
většinou okolo dědiny, protože si není kde
odpočinout. V dalších ročních obdobích se

vycházky prodlužují do okolí a turisté využívají i svých řidičů.
Zajedou si auty třeba na Radhošť nebo do Velkých Karlovic.
Schůze probíhala ve velmi přátelském duchu. Byly
přivítány i nové tváře, neboť jak bylo řečeno paní V. Hajnou –
v roce 2003, když jsme začínali, nás bylo 35, teď je nás 45. Turisté
se také dověděli o termínech letošních poznávacích zájezdů
a o podrobném programu toho nejbližšího v květnu.
Na závěr zprávy je třeba poděkovat za práci našim
vedoucím, neboť připravovat na každý týden vycházky je poměrně
náročná činnost. Dále Obecnímu úřadu ve Vidči, který nám
umožňuje uspořádat naše setkání v předsálí kulturního domu
a především jeho pracovní četě, která nám připraví posezení,
tj. stoly a židle.
Za všechny turisty seniory Marcela Švajdová
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Program poznávacího zájezdu na Králicko dne 30. května 2018
Trasa
zájezdu
zavede
účastníky do oblasti Králického
Sněžníku, trojmezí, odkud odtékají
vody do tří moří. Místa, kde se nachází
jedna ze čtyř stezek v korunách stromů
v ČR, tzv. Stezka v oblacích. Pro veřejnost je v provozu od roku
2015. Je to vítězná architektonická konstrukce i stavba téhož roku.
Dále do mimořádně krásného poutního místa zvaného Hora Matky
Boží, ale také válečné pevnosti Hůrka, jedné z mnoha, kterými je
oblast Králicka přímo poseta. Jako třešnička na dortu nebude
chybět ani návštěva znovu vybudované Kramářovy chaty
na Suchém vrchu v Orlických horách.
Program:
Odjezd z Vidče v 5.30 hod. směr Olomouc, Zábřeh
na Moravě, Červená Voda, Králíky. V Králíkách navštívíme tvrz
Hůrka. Prohlídka je stanovena na devátou hodinu. Po prohlídce
tvrze odjedeme na Dolní Moravu. Zde si obstaráme vstupenky
na Stezku v oblacích i na lanovku, která nás ke stezce dopraví.
Při výstupu na Stezku v oblacích a zpět je 12 informačních tabulí,
takže se účastníkům výstupu dostane veškerých informací. Bude

dobré projít se i jejím okolím a také poobědvat.
Po skončení samostatného programu v této oblasti
pod Králickým Sněžníkem odjedeme společně na Horu Matky
Boží. Je to překrásné poutní místo nad městem Králíky. Celý
areál si projdeme s průvodcem, což trvá zhruba hodinu.
Poslední zastávkou bude Suchý vrch se zajímavou
rozhlednou a obnovenou Kramářovou chatou, případně skalní
útvar Bradlo, vzdálen cca 1 km od chaty.
Po prohlídce Suchého vrchu odjedeme domů, do Vidče.
Návrat kolem 21. hodiny. Zájezd není náročný pro nechodce,
snad až na tvrz Hůrka, kde je 76 schodů, ale jinak se všude
dostaneme autobusem nebo lanovkou.
Pokud vás program zájezdu zaujal, přihlaste se
a zároveň uhraďte zájezd na těchto telefonních číslech:
V.H. 737 537 297, M.Š. 736 716 150, a to do 31.března 2018.
Cena pro turisty seniory je 280,-; pro členy TJ 300,-; pro cizí
350,- a pro děti 200,- Kč. Každý účastník obdrží nejpozději týden
před odjezdem podrobné instrukce o programu, včetně ceny
vstupného do jednotlivých objektů.

Inzerce

Marcela Švajdová, vedoucí zájezdu

Informace z knihovny
V pondělí 29. ledna 2018 proběhlo
v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm
vyhlášení výsledků literární soutěže „O poklad
strýca Juráša“, která má už stálé místo
v programech mnohých knihoven. Rožnovského
oblastního kola se zúčastnilo 169 žáků ze sedmi
základních škol. Podobně jako v loňském ročníku,
i letos se kromě Rožnova p.R. zapojily školy
z okolních obcí – Vidče, Prostřední Bečva nebo
Vigantice. Malí spisovatelé zpracovávali trošku
tajemně znějící téma „Já jsem tvůj člověk“.
Zamýšleli se nad svým vztahem k příslušníkům
živočišné říše, sepisovali své zážitky se zvířátky
nebo vymýšleli pohádky. Mohli si vybrat, jestli
napíšou text, báseň nebo vytvoří komiks.
Slavnostní
vyhlášení
výsledků
rožnovského kola a oceňování vítězů probíhalo
za přítomnosti místostarostky města Kristýny
Kosové a ředitele knihovny Pavla Zajíce. Práce,
které se umístily na 1. – 3. místě v každé kategorii
(dle věku a formy), postoupily do okresního kola,
které proběhne opět v rožnovské knihovně
ve středu 21. března 2018. Vítězové, kteří uspějí
v okresním
kole,
pak
postoupí
do celorepublikového kola soutěže „Kde končí
svět“. Mezi těmi, kteří zabodovali v rožnovském
kole, nechyběli
ani žáci ze ZŠ Vidče.
Do okresního kola postoupily se svou básničkou
Renata Jaskulová a Barbora Kovářová, se svou
povídkou Katka Fryšarová a Julinka Cábová, která
zvítězila svým komiksem.
První únorové středeční dopoledne
knihovna ožila maskami a loutkami. Děti
z mateřské školy si zde uspořádaly maškarní bál byla tu princezna i drak, kočička i pejsek,
nechyběla Červená Karkulka, víla, loupežník
i Spiderman. A na to vše hemžení dohlížela
Sněhurka. O dobrou náladu dětí i dospělých se
také postaralo "Kofikolo" z Příbora, které za dětmi
přijelo nejen s loutkovou pohádkou a písničkami,
ale také s příjemným překvapením v podobě
štraber-ských uší" a přímo na místě v pohádkové
kuchyni vyrobenými ovocnými nápoji. To vám
bylo pochutnání.
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Na závěr vás chci upozornit na některé akce, které naše
knihovna připravuje na březen, měsíc už tradičně věnovaný
knihám a čtenářům. Děti se opět vydají na plavbu za perlami
v celorepublikové čtenářské soutěži Lovci perel. Plavba bude
ukončena vylovením poslední perly koncem listopadu 2017
a ti nejlepší lovci budou odměněni. Společně s Kulturní komisi
RO připravujeme na středu 28. března 2018 setkání s rodinou
Márových, která se svým handicapovaným synem Jirkou
procestovala snad celý svět. Těšte se na povídání, fotografie
i videa.
Oznamujeme, že vstupenky na divadelní představení
divadla CHAOS si můžete zakoupit v knihovně každou středu
a pátek od 10:00 do 17:00 hodin (provozní doba knihovny).
Předprodej začíná 7. března 2018.
Božena Zajícová
Jirka Mára

Renata Jaskulová a Barbora Kovářová

Julinka Cábová
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Katka Fryšarová

Fotbal TJ Vidče v zimním období
Muži zahájili začátkem ledna
tréninkovou přípravu na jarní část
soutěže a stejně jako vloni
se v rámci přípravy zúčastní
zimního turnaje Fastav Cup 2018
na Vsetíně
na UT
Pod Pecníkem. Postupně se utkali
nebo ještě utkají PA 9. 2. VELKÉ KARLOVICE VIDČE (19:15), PA 16. 2. SEMETÍN - VIDČE
(19:00), PA 23. 2. HOVĚZÍ - VIDČE (19:00),
PA 2. 3. KATEŘINICE - VIDČE (19:00).
Dorost se zúčastnil dvou halových
turnajů a to turnaje pořádaném OFS Kroměříž
v Bystřici pod Hostýnem. V sedmi utkáních ani
jednou kluci neprohráli a zaslouženě turnaj vyhráli
1.MÍSTO a halového turnaje v Rožnově p.R zde
v konkurenci šesti týmů výborné 2.MÍSTO. A stihli
již odehrát přátelské utkání s Rožnovem
pod Radhoštěm venku na umělé trávě s výsledkem
1:6, branka Jakub Kubját.
Starší žáci se zúčastnili rovněž halového
turnaje v Rožnově p.R zde ze sedmi týmů
4. MÍSTO.
Mladší žáci v soutěži nestartují a trénují
a hrají zápasy spolu se staršími, nicméně bylo nám
umožněno zúčastnit se 7. ROČNÍKU ZIMNÍ LIGY
VLADIMÍRA
ŠTĚPÁNA
OFS
VSETÍN.
Z 20 týmů rozdělených do čtyř skupin po pěti
se nám podařilo ze skupiny D postoupit z prvního
místa do finálového turnaje mezi osm nejlepších
celků. Finálový turnaj se uskuteční 17. 2. 2018
v hale v Zašové.
Starší přípravka se svými podzimními
výkony zasloužila o to, že se poprvé zúčastníme
v této kategorii halového turnaje starších přípravek,
„O zimního krále okresu Vsetín“ jehož 5. ročník
se uskuteční v sobotu 24. února 2018 v hale
na Hovězí. Kluci a jedna holka se již zúčastnili
dvou turnajů v Rožnově a zde na prvním turnaji
3.MÍSTO z osmi celků a na druhém 4. MÍSTO
ze šesti celků.
Nejmenší mladší přípravka hned první
neděli v roce 2018 odehrála turnaj v hale
na Koryčanských pasekách v Rožnově p. R., zde
z osmi týmů obsadila 6. MÍSTO. Zahrála si
tréninkové utkání v tělocvičně ZŠ Valašská
Bystřice a má v plánu absolvovat dva halové
turnaje v měsíci březen.

Družstvo dorostu, vítěz halového turnaje v Bystřici pod Hostýnem

Mladší žáci postoupili do finálového turnaje Zimní ligy VLADIMÍRA ŠTĚPÁNA.

Starší přípravka třetí na turnaji v Rožnově pod Radhoštěm
Vladislav Basel
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