Informace obecního úřadu
Vážení občané,
v dřívějších vydáních zpravodaje jste byli
informováni o možnosti dodávky kompostérů
do domácností a zároveň vyzváni k nahlášení
případného zájmu o kompostér. Na tuto výzvu
reagovalo více jak 180 domácností. Kompostéry
jsou
v současnosti
přichystány
k vyzvednutí
na obecním úřadě a budou
vydávány pouze každou
středu
od 21. 3. 2018
do 25. 4. 2018 v době od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 16.30 h. Kompostéry nevyzvednuté po tomto
termínu budou rozdány náhradníkům.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce;
Milena Dudová, místostarostka obce

Svoz velkoobjemového odpadu – sběrná sobota
Oznamujeme občanům, že letošní první pravidelný svoz velkoobjemového odpadu
bude probíhat v sobotu 7. dubna 2018 v době od 8.00 h do 14.00 h.
Sběrná místa zůstávají nezměněna. Železo je možné dovést do kontejneru u budovy obecního úřadu.

Výpis z usnesení č. 25/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 20. 2. 2018
294/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
25. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Bc. Miroslav Chumchal, Ing. Vladimír Nerád a ověřovatelé
zápisu: Ing. Karel Malík, pan Petr Pavelka, zapisovatelkou byla
určena Ing. Svatava Minarčíková.
295/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 24/2017 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 14. 12. 2017.
296/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 23.– 24. zasedáním zastupitelstva
obce přednesenou ústně členy rady obce.
297/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně
samosprávných celků a DSO, sestavený k 31. 12. 2017 bez
připomínek.
298/2018 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 2018 dle přílohy č.1.
299/2018 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.
300/2018 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s návrhem
na podání žádosti o dotaci na akci
Rekonstrukce sálu kulturního domu ve Vidči z „Programu
na podporu obnovy venkova“ Zlínského kraje a vyčlenění
finančních prostředků v případě jejího získání.
301/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr směny
pozemku p.č. 300/3 (zahrada) o výměře 243 m2 v majetku obce
a pověřuje starostu obce záměr směny pozemku zveřejnit
na úřední desce.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 50/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 21. 2. 2018
404/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
405/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 49 ze schůze rady dne 17. 1. 2018. Všechny
úkoly byly splněny.
406/2018 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku firmy
LIPROJEKT na zhotovení projekčních prací pro Výletiště
Na Sahaře.

407/2018 Rada obce Vidče schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce „Úprava interiéru KD Vidče – DODÁVKA“ firmu Art
Lighting Production s.r.o., Komenského 427, 664 53 Újezd
u Brna. Rada obce Vidče zároveň schvaluje Smlouvu o dílo
s Art Lighting Production s.r.o., Komenského 427, 664 53 Újezd
u Brna a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.

408/2018 Rada obce Vidče schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce „Úprava interiéru KD Vidče – STAVEBNÍ ÚPRAVY“
firmu firma HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., Meziříčská
774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce Vidče zároveň
schvaluje
Smlouvu
o dílo
s firma
HERYÁN
RECONSTRUCTIONS s.r.o., a pověřuje starostu obce Smlouvu
o dílo podepsat.
409/2018 Rada obce Vidče schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce „Návrh změny územního plánu Vidče“ pana Ing. Lubora
Sawického, Červenka 1504, 755 01 Vsetín. Rada obce Vidče

zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s panem Ing. Luborem
Sawickim a pověřuje starostu obce Smlouvu o dílo podepsat.
410/2018 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy
Neogenia.s.o. na službu „Mobilní rozhlas pro města a obce.
411/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést
stavbu IP-12-8021866/1, Vidče, p.č. 1579/2, Zetek NNk
na „Zařízení distribuční soustavy“, která se nachází na pozemku
ve vlastnictví obce. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvy
podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Blahopřání
Dne 6. března 2018 se dožila
neuvěřitelných 85 let paní Viktorie Hajná.
Je zakladatelkou oddílu turistů seniorů,
jeho dlouholetá vedoucí a také aktivní cvičenka
oddílu Ženy II.
Milá Viktorko, ze srdce Ti přejeme co
nejúpřímněji pevné zdraví, stálou životní pohodu,
lásku svých nejbližších i mnoha přátel, radost
z poznávání
i každého dne,
nehynoucí
optimismus
a prožití
mnoha dalších
krásných
spokojených let.

Za všechny turisty seniory a cvičenky Ženy II
Marcela Švajdová

Pozvánka na přednášku

Inzerce

MÍSTNÍ KNIHOVNA VIDČE
a KULTURNÍ KOMISE RO VIDČE
pořádá cestovatelskou přednášku

Austrálie

Kdy: středa 28. března 2018 v 17:00 hodin
Kde: Kinobar Miláno ve Vidči
Vstupné dobrovolné
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Australská projekce rodiny Márových vás často donutí
vydechnout: „To snad není možný.“ Objeli celý kontinent kolem
dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému
monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali
ve Velkém bariérovém útesu, házeli bumerangem nebo
naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi
tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky
a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky 70 metrů. Prožijete
společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti. Jiří
Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů
z různých koutů světa.
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Základní škola Vidče
přijme od 1.9.2018
kuchaře/kuchařku.

KOWAX Valašská rally ValMez živě na ČT Sport!

Unikátní zážitky nejen podél tratí rychlostních zkoušek nabídne
úvodní podnik Mistrovství České republiky v rally - 37. KOWAX Valašské
rally ValMez. Ta se v okolí Valašského Meziříčí a Kopřivnice uskuteční
ve dnech 23. – 25. března 2018. Pro fanoušky, kteří na Valašsko a Lašsko
Požadavky: vyučení v oboru,
nezamíří, ale i pro domácí, jež nemají možnost přímé účasti, zabezpečil
pořadatel Valašky dva živé televizní přenosy z nedělního programu
praxe vítána.
automobilové soutěže.
Živé televizní přenosy v českém měřítku novinkou nejsou. Pamětníci si
Veškeré informace u vedoucí školní
jistě vzpomenou na živá vysílání z městského prologu při rally v Mladé Boleslavi,
jídelny S. Šejnohové, tel. 571 618 345.
ze Sosnové či v rámci Barum rally. V roce 2012 pak zatím naposledy přenášel
živě čtyři rychlostky zlínské Barumky zahraniční sportovní kanál. Od té doby bylo
možné bezprostřední záběry z rally sledovat pouze na internetu.
Pořadatelský tým 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018 však tvrdě
zapracoval na tom, aby tento stav změnil. Podařilo se to! „Na základě naší
iniciativy jsme v polovině srpna začali jednat s ČT Sport a ještě před Vánocemi
jsme dopracovali technickou stránku přímých přenosů a rozmístění televizních
kamer,“ poznamenal s radostí šéf organizačního týmu sedmatřicáté Valašky
Jaromír Tomaštík a dodal: „Nebylo to však vůbec jednoduché. Dostali jsme
prostor mezi dlouhodoběji naplánovanými přenosy, do něhož jsme se museli
vtěsnat. Proto je nedělní harmonogram soutěže plně přizpůsoben právě
televizním přenosům na ČT Sport. Jsem ale přesvědčen o tom, že průběh
Valašky tato organizační opatření neovlivní.“
Fanoušci rallysportu se mohou těšit na téměř dvě hodiny živého vysílání
z letošní KOWAX Valašské rally ValMez. V neděli 25. března 2018 od 12
do 13:30 hodin nabídne stanice ČT Sport souvislý přenos z RZ 12 Tatra (start
12:05) a RZ 13 Tatra (start 12:24) z kopřivnického polygonu. Projekt Valaška
Live se potom přesune do Juřinky. Odtud mohou televizní diváci sledovat
od 15 hodin závěrečný test soutěže RZ Juřinka. Dvacetiminutový přenos nabídne
živý vstup z cíle poslední rychlostní zkoušky ve Lhotce nad Bečvou, kde ČT Sport
zprostředkuje divákům bezprostřední dojmy nejúspěšnějších posádek 37. ročníku
valašské soutěže před příjezdem na cílovou rampu na náměstí ve Valašském
Meziříčí.
„Aby měli diváci u obrazovek možnost vidět to nejatraktivnější,
zapracovali jsme i na časech startů nejrychlejších posádek do erzet 12 a 13.
Časový odstup mezi starty je tak pouhých devatenáct minut. Jistě si řeknete,
jak je to možné? Dvanácté rychlostní zkoušce bude předcházet
Juřinka.
kontrola přeskupení, z níž pojedou posádky do třicetiminutového
„Těší nás, že se tento průkopnický čin podařilo
servisu ve dvouminutových intervalech.
dotáhnout do zdárného konce. Doufáme, že nás i další pořadatele
Následně absolvují první průjezd. Po projetí deseti v tomto snažení do budoucna podpoří motoristická autorita,
soutěžních vozů se posádky z čela průběžného pořadí začnou řadit Autoklub ČR. Mohl by ze své pozice pomoci nejen
v sudé minutě ke startu do rychlostky číslo třináct. Tím zaručíme s vyjednáváním, ale také s finanční stránkou věci. Myslím si,
maximální atraktivitu televizního přenosu z obou kopřivnických pokud by přenosy na ČT Sport byly pravidelnější, určitě by to
zkoušek. Po třináctém testu následuje další přeskupení, které v celku muselo být pro jednotlivé pořadatele výhodnější. Jsem
startovní pole opět srazí. Během necelých tří hodin tak posádky v tomto směru optimista, protože naše jednání s představiteli
vlastně budou v servisním areálu Tatry nebo jeho blízkém okolí České televize byla velmi vstřícná a jak my, tak i oni, jsme se
i fyzicky, takže fanoušci rally získají dostatek prostoru a času se snažili najít řešení vedoucí k naplnění projektu Valašky Live,“
s nimi potkat, vyfotografovat či se s nimi pobavit,“ vysvětlil řekl
Jaromír Tomaštík, předseda organizačního výboru
Jaromír Tomaštík.
37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018.
Živé
vysílání
zmiňovaných rychlostních
zkoušek
Informačním kanálem 37. KOWAX Valašské rally
37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018 si však kromě diváků ValMez 2018 je stránka www.valasskarally.cz, informace k soutěži
u televizních obrazovek užijí také fanoušci u trati. Přímý přenos ČT naleznou zájemci také na facebookovém profilu Valašská Rally
Sport budou moci na dvou velkoplošných obrazovkách sledovat Valmez.
příznivci rallysportu v kempu Pod hrází na Bystřičce v blízkosti
37. Valašská rally ValMez 2018, tiskový servis
diváckého místa JTRT Arena při RZ 9 / 14 Bystřička a u diváckého
Tomáš Plachý, Dušan Póč
místa v těsné blízkosti Masného průmyslu Krásno při RZ 10 / 15

KOWAX Valašská rally ValMez nabídne kvalitu i kvantitu

K úvodnímu podniku Autoklub MČR v rally 2018 –
37. KOWAX Valašské rally ValMez - je přihlášeno 85 týmů,
které budou ve dnech 23. – 25. března soupeřit
na severovýchodě Moravy o premiérové mistrovské body.
Až do posledních minut uzávěrky přihlášek nebylo
možné odhadnout, na jakém počtu se zastaví soupis

registrovaných týmů. Některé přihlášky dorazily doslova
„za minutu dvanáct“. Organizační tým se nakonec dočkal
přihlášek jedenácti prioritních jezdců ASN. Všichni, kromě Jana
Dohnala s Fordem Focus WRC, disponují vozy kategorie R5.
A z nich pravděpodobně vzejde vítěz 37. ročníku KOWAX
Valašské rally ValMez. Nejvyšší pozice startovní listiny patří
první trojici loňského šampionátu. Jednička je přidělena
úřadujícímu šampiónovi Janu Kopeckému (Škoda Fabia R5), jenž
bude zároveň na Valašské rally obhajovat vítězství. Sekundovat se
mu bude snažit dvojice Fordů Fiesta R5 v rukou Václava Pecha
a Jana Černého, dalším do party je druhý jezdec tovární stáje
Škoda Motorsport Ole - Christian Veiby z Norska.
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Jak je z toho přehledu patrné, o čelní příčky se s jistotou
poperou soutěžní modely značek Škoda a Ford. Fanoušci se
mohou těšit na osmnáct vozů specifikace R5 (9 obou značek).
Za volantem fabie se dále objeví třeba Jaromír Tarabus, Vojtěch
Štajf či Filip Mareš, naopak na fiestu sázení Martin Vlček,
Jaroslaw Szeja či Václav Kopáček. Nejobsazenější třídu 2 (celkem
19 vozů) doplňuje rožnovský Miroslav Jakeš se Škodou Fabia
Super 2000.
Kromě Nora Veibyho se s vozem kategorie R5 objeví
na startu i další dva zahraniční jezdci – Slováci Jaroslav
Melichárek a Vladimír Hanuš (oba Fiesta R5). Celkem se
na Valašku přihlásilo deset zahraničních posádek, převážně
z Polska (6).
Ambice na desítku budou mít i vozy specifikace WRC,
které kromě Jana Dohnala nasadí také Karel Trněný (Škoda Fabia
WRC) a Silvestr Mikuláštík (Škoda Octavia WRC). První
dvacítka startovní listiny tak nabízí pouze speciály těchto svou
kategorií…
V dalším sledu se budou ucházet o přízeň fanoušků
nejrychlejší produkční vozy (Martin Březík, Jaroslav Pešl, Jan
Jelínek, Martin Šikl – 9 vozů), atraktivní „gétéčka“ (Petr Nešetřil,
Miroslav Janota, premiéra Abarthu 124 rally Martina Rady
v MČR) a nejrychlejší „dvoukolky“ (Lumír Firla, Václav Stejskal,
Andrej Barčák, René Dohnal, Julian Wagner, Matěj Kamenec,
Tomáš Knápek). Právě třída 6 (vozy specifikace R2) je
ve „startovce“ zastoupena osmnácti automobily, je tak druhá
nejobsazenější. Na opačném protipólu je třída 12 s jediným
zástupcem, dříve populární třída 10 dokonce zcela chybí.
„Vzhledem k termínové blízkosti úvodního moravského
závodu RSS jsme tajně doufali v osmdesát startujících, což by
vyrovnalo loňský počet. Nakonec se v posledních minutách tuto
hranici podařilo překonat. Navíc kromě kvantity nás těší hlavně
kvalita. Devatenáct vozů třídy 2, včetně dvou továrních posádek,
a tři speciály WRC, to je určitě dobrý vklad pro fanoušky, aby
k tratím Valašky zamířili,“ raduje se šéf organizačního týmu
Jaromír Tomaštík.
Tipy:
● Premiéra městské RZ ValMez (3,51 km) v harmonogramu
KOWAX Valašské rally. Zkouška se uskuteční v sobotu
24. března od 19:10 hodin. Zkouška bude okruhová (2 kola +
výjezd), kolem zimního stadionu a dalších městských
sportovišť.
● Fanoušci rallysportu se mohou těšit na téměř dvě hodiny
živého vysílání z letošní KOWAX Valašské rally ValMez.

V neděli 25. března 2018 od 12 do 13:30 hodin nabídne stanice
ČT Sport souvislý přenos z RZ 12 Tatra (start 12:05) a RZ 13
Tatra (start 12:24) z kopřivnického polygonu. Projekt „Valaška
Live“ se potom přesune do Juřinky. Odtud mohou televizní
diváci sledovat od 15 hodin závěrečný test soutěže RZ Juřinka.
Dvacetiminutový přenos nabídne živý vstup z cíle poslední
rychlostní zkoušky ve Lhotce nad Bečvou, kde ČT Sport
zprostředkuje divákům bezprostřední dojmy nejúspěšnějších
posádek 37. ročníku valašské soutěže před příjezdem
na cílovou rampu na náměstí ve Valašském Meziříčí.
● „Dvě RZ v jedné“… Aby měli diváci u obrazovek možnost
vidět to nejatraktivnější, zapracoval organizační tým na časech
startů nejrychlejších posádek do RZ 12 a 13. Časový odstup
mezi starty je tak pouhých devatenáct minut… Jak je to
možné? Z kontroly přeskupení před startem RZ12 pojedou
posádky ve dvouminutových intervalech. Následně absolvují
první průjezd. Po projetí deseti soutěžních vozů se posádky
z čela průběžného pořadí začnou řadit v sudé minutě ke startu
do RZ13.
Rámcový program 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018
Seznamovací jízdy: 22. - 23. března 2018 vždy od 8 - 21 hodin
(rozpis ZU)
Administrativní přejímky: 23. března 2018 od 15 - 19 hodin Autocentrum Lukáš
Technické přejímky: 23. března 2018 od 15:30 - 19:30 hodin Autocentrum Lukáš
Slavnostní start rally: 23. března 2018 17 hodin náměstí Valašské
Meziříčí
Start I. etapy rally: 24. března 2018 11:00 hodin - Kopřivnice
Přeskupení Kopřivnice: 24. března 2018 14:47 hodin
(Kopřivnice), 20:05 hodin (Kopřivnice)
Start II. etapy rally: 25. března 2018 07:00 hodin - Kopřivnice
Přeskupení Kopřivnice: 25. března 2018 10:46 hodin
(Kopřivnice), 12:37 hodin (Kopřivnice)
Cíl rally a předávání cen: 25. března 2018 15:35hodin - náměstí
Valašské Meziříčí
Zveřejnění konečných výsledků: 25. března 2018 od 18:30 hodin oficiální vývěska ve vestibulu MěÚ ValMez
Odkaz na oficiální harmonogram soutěže:
http://valasskarally.cz/harmonogram/
Informačním kanálem 37. KOWAX Valašské rally ValMez 2018
je stránka www.valasskarally.cz, informace k soutěži naleznou
zájemci také na facebookovém profilu Valašská Rally Valmez.
37. Valašská rally ValMez 2018,
tiskový servis / Tomáš Plachý, Dušan Póč
Kontakt pro media: topmedia@seznam.cz, 724050188

Výlet do čističky vody v Zubří 15. 2. 2018
Naši malí Ekoškoláci z Mateřské školy Vidče mají letos
v cílech a plánech činností zkoumání vody. Odkud se voda bere?
Kde končí a kde začíná? Je jí pro všechny dost?
V rámci naplnění cílů jsme s dětmi naplánovali výlet
do čističky vody v Zubří, aby děti měly představu, co se s vodou
děje, když si umyjeme ruce a voda odteče do umyvadla nebo co se
děje po spláchnutí záchodu. Ochotný průvodce pan Holuša nás
srdečně přivítal a vtipně se nám celou dobu věnoval. Vysvětlil
nám, že tato čistička čistí vodu jen do podoby užitkové nikoli
pitné, ale přesto se člověk hodně dozví. Každá čistička má svoji
oblast, takže my jsme mohli vidět jak dodržují pravidla výlevu
vody občané z Rožnova p.R., Hážovic, Tylovic a Zubří.
Nevěřili jsme svým očím a uším vidíc, co všechno
ve vodě plave, když doteče do čističky. Zjistili jsme, že lidé
do vody vyhazují to, co nemají a to jsou například: zbytky jídla,
léky; dále lidé splachují do záchoda věci, které tam nepatří třeba
noviny, hračky, mrtvá zvířata…Vyhozené jídlo je lákladlem
pro zvířátka, které žijí v potrubí, jako jsou krysy a potkani, kteří
se díky nezodpovědným lidem v kanálech množí. Jak to víme
ptáte se? Neboť někteří doplavou potrubím až do čističky. Ale

nejhorší peklo jsou pro čističe vody vlhčené ubrousky. Ty se
nabalují na sebe, blokují a ucpávají potrubí.
Podobně jako Ekoškola funguje podle metodiky 7 kroků,
i systém čištění v Zuberské čističce funguje v 7 krocích:
1. krok: Úplně na začátku, se práce ujímá lapač štěrku. Je to
velká lžíce jako od bagru a z přitěkající vody vybírá velké kusy
naprosto všeho. Měl by to být jenom štěrk, ale jsou to velké kusy
různých předmětů včetně ubrousků.
2. krok: Pomocí hrubé česle se zbavujeme volně plovoucích
nečistot.
3. krok: Pomocí česle menšího průměru se zbavujeme dalších
menších nečistot.
4. krok: Lapač písku.
5. krok: Voda doteče do usazovací nádrže. Zde se na dně usazuje
jemný kal.
6. krok: V této fázi se voda dostane až do aktivační nádrže.V té
se voda čistí od dusíkatých látek pomocí mikroorganismů. Podle
dětí jsou to velké nádrže plné špinavé vody a bublinek.
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7. krok: Poslední fází je dosazovací nádrž. Zde už
voda vypadá čistě, je průhledná, jen na dně je usazen
kal. Tato voda se teď může pustit do Bečvy.
Exkurse byla zakončena jízdou v autě firmy
VAK , která byla samozřejmě pro děti největším
zážitkem. Byla velká zima a přesto, že jsme si udělali
průlezky z volně ležícího potrubí na ukázku
a zaskotačili si tam, mrzly nám prsty. Výlet se nám ale
moc líbil a pro děti byl velkým přínosem. Mnoho jsme
se totiž naučili. Kam patří zbytky jídla? Do koše nebo
na kompost nebo slepičkám. Kam patří vlhčené
ubrousky? DO KOŠE!!!
Určitě doporučujeme všem shlédnout tento
vzdělávací proces už proto, aby si lidé více
uvědomovali, jak moc je pitná voda vzácná. Na Den
Vody v dubnu Vás pan Holuša všechny srdečně zve
na den otevřených dveří.
Zapsala: Pavlína Parks

Únor ve Videčské škole
Měsíc únor rozjel druhé pololetí školního roku na plné
obrátky. Přestože to byl krátký měsíc, nejenom počtem dnů, ale
také díky jednodenním pololetním a týdenním jarním prázdninám,
odehrála se během něj spousta zajímavých aktivit.
První velkolepou únorovou akcí byl charitativní jarmark
4. třídy paní učitelky Pavly Smílkové, který se uskutečnil
6. února. Ve třídě se prodávalo plno dobrot a různé rukodělné
výrobky, které si žáci ostatních tříd i učitelé, rodinní příslušníci
a návštěvníci z řad občanů Vidče mohli zakoupit. Výtěžek z akce
putoval chlapci Šimonkovi a jeho rodině z Valašského Meziříčí
jako podpora v jejich nelehké životní situaci.

Úspěšní žáci ze školních kol olympiád reprezentovali
naši školu v okresních kolech. 8. února obsadila v silné
konkurenci krásné 3. místo Kateřina Fryšarová (9. roč.)
v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce. 27. února
v okresním kole Olympiády v zeměpise Hynek Kraus (7. roč.)
získa l5. místo.
8. února vyjeli prvňáčci a druháčci do Valašského
Meziříčí zhlédnout divadelní představení „Co se děje
na paloučku“ s ukázkami černého divadla. Zaujala je i zveršovaná
pohádka o Červené karkulce předvedená formou opery, na závěr
se za dětmi přišli podívat i kamarádi Jů a Hele.
Žáci navštěvovali také videčskou knihovnu. 14. února
se vypravili druháci s paní učitelkou Vladislavou Slámovou
na besedu o poezii, která se tematicky týkala koček a tentýž den
byli v knihovně i třeťáci s paní učitelkou Dagmar Plesníkovou. Ti
se učili vyhledávat zajímavosti v encyklopedické literatuře.
14. února proběhl ve škole tvořivý den ve znamení
mandal. Paní učitelka Jana Vlčková pozvala z Muzea zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí paní Květoslavu Zemanovou,
která pro žáky 4., 5., 7. a 9. třídy přivezla barevný písek a spoustu
šablon s jednoduchými zvířecími motivy, ale také s detailně
propracovanými mandalami. Děti si tak pod vedením paní
lektorky mohly po 90 minutách práce odnést domů krásný
obrázek.

V okrskovém kole recitační soutěže, které se konalo
16. února v ZŠ Videčská v Rožnově p. R., reprezentovali
videčskou školu žáci, kteří se ve školním kole umístili
na 1. a 2. místě (zmínka o nich byla v lednovém příspěvku).
Za svůj výkon získala Aneta Randusová (4. třída) krásné 2. místo
a Lilee Olga Parks (4. třída) pamětní list. Anetka postupuje dále
do okresního kola a my jí budeme držet palce.
17. února vystoupila většina prvňáčků na dětském
karnevalu, kde zatančili v rámci programu dvě písničky.
Oceňujeme jejich aktivitu a děkujeme za zpestření celé akce.
V týdnu před jarními prázdninami byla výuka
prvouky v 1. třídě zaměřena na zdravé stravování. Pod vedením
paní učitelky Dagmar Hladké si žáčci prohlubovali znalosti
o zdravé stravě, správném pitném režimu, sestavení zdravého
jídelníčku a vlivu výživy a pohybu na životní styl. Poděkování
patří také maminkám, které dětem do školy připravily zdravou
svačinku.
26. únor byl prvním dnem lyžařského výcviku našich
sedmáků. A bohužel v tomto týdnu také posledním. Pro třeskuté
mrazy bylo lyžování na Bílé odloženo o týden. Snad se tedy
počasí umoudří!
V průběhu 1. pololetí školního roku 2017/2018 se žáci
6. a 7. třídy s paní učitelkou Evou Mandulovou průběžně účastnili
internetové matematické soutěže žáků českých a slovenských škol
„SPEEDMAT“. V rámci této soutěže si mohli vybírat svá oblíbená
matematická témata a následně pak příslušnou soutěžní kategorii.
Nejlépe si vedli: Kristýna Mandulová (7. třída), ta zvolenou
kategorii vyhrála a získala od pořadatelů soutěže za bodový zisk
titul „Matematický talent“, dále Nikola Dobešová (6. třída)
vybojovala ve své kategorii 2. místo a Filip Dobeš (7. třída)
obsadil bronzovou třetí příčku a rovněž obdržel za bodový zisk
titul „Matematický talent“. I ostatní žáci si vedli velmi dobře.
Těsně za stupni vítězů zůstali Nela Gerlová a Václav Doležal
(oba 6. třída) a Karolína Jasná a Hynek Kraus (oba 7. třída).
Mezi žáky prvního stupně se podařilo obsadit 3. místo ve zvolené
kategorii Jaroslavu Mandulovi ze 4. třídy, kterého vyučuje
matematiku paní učitelka Pavla Smílková a který za bodový zisk
také obdržel titul „Matematický talent“. Paní učitelka Eva
Mandulová tímto děkuje nejen žákům na stupních vítězů, ale
všem, kteří se soutěže zúčastnili a potvrdili tak, že v matematice
umí zabojovat.
Vedení školy současně děkuje za perfektní
reprezentaci školy Kateřině Fryšarové (9. třída) za 1. místo
v okresním kole Olympiády v českém jazyce (a tím i za práci
paní učitelce Aleně Cábové, která Katku vyučuje český jazyk)
a za 3. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce
(a tím i za práci paní učitelce Šárce Pavlíčkové, která je
Katčinou angličtinářkou).
A. Cábová

-5-

Dres české hokejové reprezentace oblékl videčský Štěpán Fryšara
Videčský Štěpán Fryšara je stabilním
hráčem extraligového Zlína.
Skvělou sezonu prožívá Štěpán Fryšara v dresu
extraligového hokejovém týmu Aukro Berani Zlín, když
nabídnutou možnost porvat se o místo v základní sestavě
chytil doslova za „pačesy“. V probíhající sezoně odehrál
za Berany v základní části 48 utkání z 52 možných, což
je vůbec nejvíce ze všech hráčů do 20let v celé extralize!
Nasbíral 5 kanadských bodů za 3 branky a 2 asistence.
Výborné výkony v týmu Zlína znamenaly pozvánku
do reprezentace U - 19 na trojutkání s Finskem. Zde
rovněž patřil k nevytěžovanějším hráčům a s bilancí
1 gól
a 2 přihrávky,
také
k nejproduktivnějším.
V průběhu extraligové pauzy nastoupil rovněž ve WSM
lize za tým Zubr Přerov, kde odehrál 5 utkání, v nichž
vsítil 2 branky. Obrovským zážitkem byla možnost zahrát si za Zubry proti Kladnu v sestavě
s naší hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. Během náročné sezony ještě stihl odehrát
3 zápasy v DHL extralize juniorů s bilancí 4 gólů a 3 přihrávek.

Fotbal TJ Vidče v zimním období
Již jen několik málo dnů chybí do startu
jarních odvetných zápasů fotbalových mužstev
TJ Vidče. Muži by měli nastoupit k prvnímu
utkání v sobotu 24. 3. doma proti Brumovu „B“,
ostatní kategorie nastoupí ke svým zápasům
začátkem dubna.
Pro jaro se odhlásil z 1.A třídy celek FC Zubří. Nejen, že
nám ubyl jeden „derby“ zápas, ale navíc jsme v tabulce přišli o tři
body získané právě na hřišti v Zubří. Po podzimu je nyní upravená
tabulka následující:
Krajská soutěž I.A třída skupina „A“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Slušovice
Vidče
Podlesí
Kateřinice
Valašské Klobouky
Vlachovice

12
12
12
12
12
12

4
3
4
2
1
1

1
3
0
1
1
1

5
4
7
6
7
9

17: 20
19: 25
25: 30
25: 30
21: 43
12: 48

17
16
14
13
10
6

Muži v rámci tréninkové přípravy na jarní část soutěže
odehráli zimní turnaj Fastav Cup 2018 na Vsetíně na UT
Pod Pecníkem. Postupně se utkali VELKÉ KARLOVICE –
VIDČE 4:3 Branky: M.Kramoliš 2x, A.Fryšara, SEMETÍN VIDČE 2:3 Branky: L.Vala 2x, P.Drda, HOVĚZÍ – VIDČE 2:5
Nevšová
12 8 1 0 3
48: 22
26
Branky: L.Vala 3x, P.Mičkal 2x, KATEŘINICE – VIDČE 0:1
Valašské Meziříčí „B“ 12 7 1 3 1
46: 25
26
Branky: P.Mičkal. Celkově obsadili parádní 2. místo na turnaji.
Nedašov
12 7 2 1 2
28: 14
26
Do přípravných zápasů kromě čtyř dorostenců zasáhly
Kelč
12 6 1 1 4
30: 26
21
také možné dvě posily Petr Berka a brankář Lukáš Einšpiegl.
Uvidíme, zda se přestupy z mateřských oddílů Zubří a Dolní
Valašské Příkazy
12 6 0 2 4
38: 22
20
Bečva podaří.
Vigantice
12 5 1 3 3
27: 27
20
Ostatně přijďte se na jaře přesvědčit, srdečně jste
Brumov „B“
12 6 0 1 5
26: 30
19
na zápasy nejen mužů, ale i mládeže zváni!!!
Družstvo mužů na turnaji FASTAV CUP na Vsetíně.
Vladislav Basel
Muži

Datum

ROZLOSOVÁNÍ TJ VIDČE JARO 2018

Čas

S O 24.3. 15:00 Vidče - Brumov "B"
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO

2
2
1
3
3
1

31.3.
7.4.
15.4.
21.4.
29.4.
5.5.
13.5.
19.5.
26.5.

15:30 Vlachovice - Vidče
15:30 Vidče - Podlesí
16:00 Nedašov - Vidče
16:00 Vidče - Kelč
16:30 Nevšová - Vidče
16:30 Vidče - Val.Meziříčí "B"
16:30 Val.Klobouky - Vidče
16:30 Vidče - Val.Příkazy
17:00 Vigantice - Vidče
VIDČE volno
S O 9.6. 17:00 Vidče - Kateřinice
S O 16.6. 17:30 Slušovice - Vidče

S tarší přípravka
SO 7.4.
SO 14.4.
SO 21.4.

SO
NE
NE
SO

12.5.
20.5.
27.5.
2.6.

Dorost
12:30 Fr.Lhota - V/VB
12:00 V/VB - Podlesí
13:00 Hrachovec - V/VB
V/VB volno
V/VB volno
10:00 Jarcová - V/VB
13:00 V/VB - Ústí
13:30 Juřinka - V/VB
13:00 V/VB - D.Bečva

Starší žáci
NE 8.4. 13:00 VB/V - Podlesí
NE 15.4. 9:15 Kelč - VB/V
NE 22.4. 13:30 VB/V - Police
NE 29.4. 13:00 Jarcová - VB/V
NE 6.5. 14:00 VB/V - Hutisko/DB

Hutisko - Vidče
13:00 Vidče - Val.Bystřice "B"
13:00 Vidče - Horní Bečva
14:00 Vigantice "A" - Vidče
13:00 Vidče - Vigantice "B"
10:00 Val.Bystřice "A" - Vidče
13:30 Vidče - Dolní Bečva
VIDČE volno
NE 27.5. 13:30 Vidče - Rožnov "A"
NE 3.6. 13:30 Vidče - Rožnov "B"
NE 10.6. 13:30 Vidče - Zašová
www.valasskyfotbal.cz
NE
NE
NE
NE
NE
NE

8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.

V mládežnických kategoriích dorost a starší žáci jsou sdružená družstva spolu s Valašskou Bystřicí.
Dorost bude působit ve Vidči, starší žáci ve Val. Bystřici.
Turnaje mladší přípravky v době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje zatím nebyly známy.

Nabízíme brigádu pokojské v dopoledních nebo v odpoledních hodinách na penzionu Hradisko
v jezdeckém areálu u zříceniny hradu Rožnova v obci Vidče.
O bližší informace volejte na telefon 724 448 789 - vedoucí Penzionu
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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