Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě vstupujeme do období prázdnin a dovolených. Přejeme Vám jejich
příjemné prožití, odpočinek od každodenních starostí a pokud budete cestovat, ať
už po krásách naší země nebo do zahraničí, ať Vás provází pěkné počasí a šťastně
se vrátíte domů.
Dětem bychom chtěli popřát, ať udělají radost rodičům krásným
vysvědčením a vytoužené prázdniny nechť jsou pro ně plné zážitků, nových
kamarádů a neobyčejných setkání.
Nacházíme se v půli roku 2018, a tak bychom Vám rádi přiblížili dění
v naší obci, co proběhlo, co se děje a co nás ještě čeká. Ten, kdo navštívil
v poslední době obecní úřad, mohl zaznamenat stavební ruch v kulturním domě,
kde probíhá kompletní rekonstrukce jeho sálu. V rámci rekonstrukce budou
zhotoveny nové rozvody elektřiny, sál bude disponovat novou jevištní a divadelní
technikou a samozřejmě dojde i k modernizaci sálu po vizuální stránce. Prostor
pod jevištěm bude sloužit coby sklad židlí a stolů a dojde k vybudování dvou šaten
pro účinkující. Doufáme, že nový vzhled sálu oceníte nejen na tradičních akcích,
které v kulturním domě probíhají, ale i na akcích nových jako např. divadla
a koncerty, které díky zlepšenému technickému vybavení budeme moci
v kulturním domě pořádat.
Další investiční akcí, která by měla být hotova do konce října je výstavba
4 bytových jednotek v budově pošty. Momentálně čekáme na posouzení stavu
stropů statikem a následně by mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
Byty by měly sloužit těmto cílovým skupinám obyvatel naší obce – svobodná/ný nebo rozvedená/ný matka/otec s dětmi, osoba
v seniorském věku, osoby, které dostaly výpověď z nájemního
bydlení, osoby v těžké životní situaci atd.
U zamýšlené rekonstrukce místní komunikace směrem
na Velkou Lhotu „U Kočíbů“ čekáme na vydání stavebního
povolení ze strany Stavebního úřadu v Rožnově
pod Radhoštěm. Následně bude rovněž vypsáno výběrové
řízení tak, aby nejpozději na konci září byla nová cesta
hotova.
Naše vesnice žila samozřejmě také kulturním životem
a to konkrétně sletem čarodějnic, dětským dnem
s pohádkovým lesem a biatlonovou střelnicí, a již tradičním
kácením máje. Poslední dvě jmenované události se odehrály
netradičně v jeden den a to v sobotu 2. června. A i když si
s námi pohrávalo počasí, obě akce se vydařily a těšily se
z Vaší přízně. Do organizace všech těchto akcí bylo zapojeno
mnoho lidí a každému patří obrovské díky.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Upozornění
Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu proběhne místo pátku 6. 7. 2018 již ve středu 4. 7. 2018.
Děkujeme za pochopení.

Informace obecního úřadu
Vážení občané, byli jsme informováni Policií ČR o zvýšeném počtu krádeží v okolních obcích. Buďte proto opatrní
a všímaví i k cizímu majetku, a jakýkoli podezřelý pohyb osob hlaste Policii ČR. Děkujeme!!
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Svoz odpadu v II. pololetí roku 2018
NETŘÍDĚNÝ ZBYTKOVÝ ODPAD - POPELNICE 110 l
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK; Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018
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., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11. a 5. 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
- SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 11. 7., 8. 8., 12. 9., 10. 10., 14. 11. a 12. 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.
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.

Zprávičky z mateřské školičky
Den matek

Výlet MŠ

Skloň se ke mně nad postýlku,
Povídej mi ještě chvilku.
O princezně o Honzovi,
Já ti také něco povím.
Za pohádkou malá tečka,
Ty jsi moje maminečka.
Jako každý rok i letos jsme se s dětmi připravovali
na svátek matek, děti vyrobily dáreček a přáníčko, pomohly
vyzdobit třídu. Maminky jsme potěšili pásmem písniček
a tanečků. Besídka v malé třídě Berušek proběhla 15.5.
Třída Sluníček – starší děti, pozvaly maminky 25.5.
na Eko – zahradu, kde vystoupily se svým programem. Oslava
pokračovala zahradní slavností.

Prvního června, Den dětí jsme oslavili výletem
do Semetína. V 8:30 h malí výletníci zamávali maminkám
z autobusu u školy a vyjeli jsme. Tropické teploty jssme strávili
v příjemném prostředí lesa u potůčku. Děti měly možnost
vyzkoušet svoji obratnost na různých překážkách v lanovém
centru. Pro nejodvážnější byl připraven sjezd v zajištění na laně
mezi stromy. Ve stínu lesa si děti zahrály zábavné i poučné hry,
zaměřené na poznávání přírody. V přestávkách se občerstvovaly
dobrůtka z batůžků, které jim maminky nabalily. Chvíli nás
postrašilo zabouření, ale déšť a bouřka obešla Semetín obloukem
a nám pobyt nezkomplikovala. V hájence děti dostaly výletní oběd
– pořádný řízek s bramborem. Před odjezdem si ještě zahráli
všichni hru s obřím padákem. Vrátili jsme se po 14h spokojení,
s dobrou náladou a plni nových prožitků.
zapsala Kadlubiecová
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Květen ve Videčské škole
Co se týká vyvedeného počasí, lákal měsíc květen
všechny školáky spíše vůní prázdnin a letních radovánek než
školními povinnostmi. Jak tedy probíhal předposlední měsíc
školního roku ve videčské škole?
Na 4. května objednala paní učitelka Alena Cábová
pro žáky 6. a 7. třídy divadelní představení ve Zlíně. Své třídy
doprovázely také paní učitelky Eva Mandulová a Šárka
Pavlíčková. A co se vlastně hrálo? Šlo o divadelní adaptaci
několika Oscary ověnčeného filmu „Zamilovaný Shakespeare“.
V časově náročném tříhodinovém představení měli naši žáci
možnost zhlédnout jednu etapu ze života slavného anglického
dramatika ve faktech i fikci. I přes zmíněnou délku představení
byli všichni zúčastnění spokojeni s výkony herců i zpracováním
dané předlohy.
9. května vyjely do rožnovské ZUŠ paní učitelky
Vladislava Slámová a Dagmar Plesníková s druháky a třeťáky,
aby zhlédli vystoupení tamějšího dramatického oboru.
10. a 31. května vyrazili do Zubří hrát házenou čtvrťáci
s paní učitelkou Pavlou Smílkovou, 30. května totéž absolvovali
třeťáci s paní učitelkou Dagmar Plesníkovou.
Naše škola se již tradičně zapojila do okrskového kola
celorepublikového fotbalového turnaje pro žáky 1. stupně
McDonald´s Cup. Dějištěm se stala umělá tráva v Zubří. Celek
poskládaný z žáků 1. – 3. třídy se umístil na 3. místě, týmu
sestavenému z žáků 4. a 5. třídy se podařilo zvítězit a naši
bojovníci tak získali postup do okresního kola. To se konalo
15. května tentokrát v Zašové. Z šesti týmů skončili naši borci
na krásném, ale ve sportu nepopulárním 4. místě. Chlapcům
každopádně děkujeme za reprezentaci a přejeme jim další
fotbalové úspěchy!
15. května předvedly děti ze 4. třídy své umění
a znalosti z dopravního provozu na mobilním dopravním hřišti
ve Valašském Meziříčí. V závěru jejich snažení byli všichni
odměněni průkazem cyklisty. Téhož dne proběhla v 1. třídě paní
učitelky Dagmar Hladké ukázková hodina čtení, během které
popřály děti maminkám v krátkém vystoupení ke Dni matek.
Hodiny se zúčastnilo 28 rodičů, četla se pohádka, odpovídalo se
na otázky, recitovalo se a zpívalo. Dětem patří velká pochvala
za to, jak byly šikovné.
Druháci s paní učitelkou Vladislavou Slámovou

dokončili celoroční projekt o čtyřech ročních obdobích výměnou
obsahů jarních sklenic za letní. Na výzdobě sklenic je vidět, že se
děti na léto a prázdniny moc těší.
V květnu absolvovaly některé třídy školní výlety.
17. května poznávali Brno žáci 3. a 4. třídy s paními učitelkami
Dagmar Plesníkovou a Pavlou Smílkovou. 17. – 19. květen prožili
v Jeseníkách naši deváťáci s paní učitelkou Dagmar Kovářovou
a panem učitelem Pavlem Navaříkem. 20. – 21. května vyrazili
za památkami i přírodními krásami východních Čech žáci
6. a 7. třídy s paními učitelkami Evou Mandulovou a Šárkou
Pavlíčkovou.
19. května nás svým vystoupením reprezentoval
videčský umělecký soubor Valašenka pod vedením paní učitelky
Pavly Smílkové na přehlídce uměleckých souborů v Zubří.
23. května vybojoval krásné 2. místo v tradičním
Závodu všestrannosti mládeže v Rožnově p. R. tým žáků
7. ročníku ve složení Filip Dobeš, Filip Mičkal, Renáta
Jaskulová, Barbora Kovářová. Blahopřejeme a děkujeme
za reprezentaci!
24. května prostřednictvím rožnovské Poradny pro ženy
a dívky uspořádala paní učitelka Šárka Pavlíčková pro sedmáky
besedu na téma „Poruchy příjmu potravy“.
25. května zorganizovala paní učitelka Šárka
Pavlíčková pro celou školu akci s názvem „Branný den jinak“.
Tento den žáci I. i II. stupně zdolávali na čas různé nafukovací
atrakce a zároveň byli poučeni o možné hrozbě povodní,
zemětřesení, požáru apod. Formou zábavy tak děti nabyly cenné
vědomosti a v závěru soutěžního dne byly nejzdatnější a časově
nejrychlejší třídní kolektivy odměněny diplomy, medailemi
a poháry vítězů. Na 3. místě se umístila 8. třída paní učitelky
Vladimíry Mertové, na 2. místě skončila 4. třída paní učitelky
Pavly Smílkové a stupeň vítězů zdolala 6. třída paní učitelky Evy
Mandulové. Tato akce se setkala s kladnou odezvou ze strany
žáků i učitelů, všichni budeme doufat, že se něco podobného
v některém z příštích školních roků zopakuje.
28. května se pět žáků 6. a 7. třídy zúčastnilo okresního
kola matematické soutěže Pythagoriáda. Z nich se úspěšnou
řešitelkou tohoto kola stala Kristýna Mandulová (7. třída).
A. Cábová
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Inzerce
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Červen ve videčské knihovně
Středa, 13.června 2018, se určitě zapsala do mysli
prvňáčků červeným písmem. Byl to totiž den, kdy se z obyčejných
žáčků stali rytíři. A to ne ledajací rytíři, ale přímo Rytíři krásného
slova řádu čtenářského. Stalo se tak při slavnostním pasování
za přítomnosti pana starosty a dalších hostů při návštěvě místní
knihovny. Letošní pasování na Rytíře čtenáře proběhlo v duchu
Čapkovy pohádky „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“, kterou
pro děti zdramatizovaly a zahrály knihovnice z Městské knihovny
v Rožnově pod Radhoštěm. Na pohádce děti viděly, že upéct dort,
aby nás z něj nebolelo břicho, není jenom tak. „Paní Čapková“
všem vysvětlila, že bez pořádného návodu se nikdo, ani pejsek
s kočičkou neobejde, že takový návod si každý může najít
a přečíst v Kuchařské knížce. A právě ve čtení receptu
na tvarohový dort děti předvedly, co se za rok ve škole naučily,
a jak jsou na tom právě se čtením. Někomu to šlo lépe, někomu
pomaleji, ale nakonec všichni v této malé zkoušce obstáli
a zasloužili si pochvalu.
Konečně nastala pro prvňáčky ta slavnostní chvíle samotné Pasování. Nejdříve však musel ale 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 a pejsek s kočičkou je pasovali na Rytíře
nebo Rytířku krásného slova řádu čtenářského. Předali jim
nejen rytířský řád a Pamětní list, ale také čtenářský průkaz
do místní knihovny a zbrusu novou knihu Evelíny Koubové
„Bráchova bota“, která byla speciálně napsána a vytvořena
pro projekt „ Knížka pro prvňáčka“. Pasování skončilo a děti,
které si hned mohly i vyzkoušet fungování nového čtenářského
průkazu zapůjčením další knížky na prázdniny, se vrátily do školy.
Věřím, že pro prvňáčky bylo dopoledne v knihovně s pejskem
a kočičkou 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 měsíc červen, blíží se prázdniny a knihovna
bude mít prázdninovou otevírací dobu. Po dobu trvání letních
prázdnin bude knihovna otevřena jen ve středu od 10:00
do 17:00 hodin!!
Božena Zajícová

Inzerce

Pronájem nebytových prostor
v obci Horní Bečva
Nabízíme k pronájmu nebytové
prostory
o velikosti
49 m²
v budově
s č. p. 657 na Horní Bečvě. Budova se
nachází v centru obce u autobusové zastávky
a v její druhé části sídlí Česká pošta. Prostory
jsou vhodné pro prodejnu či poskytování
služeb. Měsíční nájem činí 7 000 Kč plus
zálohy na energie (elektřina, plyn, voda).
Pro bližší
informace
volejte
na číslo
602 729 581.
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Mládežnický fotbal TJ Vidče
Tak jak pomalu končí školní rok, končí nám
i mládežnická fotbalová sezóna 2017/2018.
Všichni se již těšíme na zaslouženou přestávku,
ve které doufám nabereme potřebné síly
na novou sezónu 2018/19. Zatím je znám pouze
start mužských soutěží a to 12. 8. 2018, okresní
dorostenecké a žákovské předpokládáme koncem prázdnin nebo
až první víkend v novém školním roce. I v příští sezóně 2018/19
chceme nadále spolupracovat s Valašskou Bystřicí a Stříteží
a spolu obsadíme v soutěžích po roční odmlce opět všech pět
kategorií (nově mladší žáci) na třech hřištích ve Vidči, Valašské
Bystřici a ve Stříteži nad Bečvou.
Tato končící sezóna nám opět ukázala, že dělat
mládežnický fotbal stojí v dnešní době spousty úsilí, energie
a hlavně zabere neskutečné množství volného osobního času.
Nicméně můžeme konstatovat, že byla dobrá a troufám si napsat
úspěšná.
Dorost sd Vidče/Val. Bystřice vyhrál okresní přebor
a museli bychom dlouho v paměti pátrat, kdy naposledy jsme se
v mládežnické kategorii a zrovna v té nejprestižnější stali
nejlepším družstvem okresu. Suverénní vítězství, kdy mužstvo
ze 14. zápasů 12x zvítězilo a jen 2x odešlo až po penaltách
ze hřiště poraženo. Pří skóre 90:12 se ziskem 38 bodů. Těžko by
se hledal hráč, který nebyl pro mužstvo nepostradatelný a tak
celkové vítězství je zásluhou všech hráčů co nastoupili, počínaje
brankáři a konče u náhradníků. Jako vítězům nám byl nabídnut
postup do krajské soutěže, nicméně po zvážení všech aspektů
pro a proti jsme se rozhodli, že i v příštím roce setrváme
v okresním přeboru a pokusíme se titul obhájit.

Starší žáci sd Val. Bystřice/Vidče se po výsledkově
horším podzimu na jaře rozehráli a jen těsně jim uniklo třetí místo
ve skupině znamenající postup mezi šest nejlepších týmů okresu.
Čtvrté místo ve skupině „B“ znamenalo, že kluci druhou část
soutěže odehráli o celkové umístění v nadstavbě s mužstvy na 5-8
místě jednokolově (každý dva zápasy doma, dva venku).
Ve skupině o umístění ani jednou nezaváhali a skupinu bez ztráty
bodu vyhráli.
Starší přípravka Vidče si druhým místem ve skupině
„C“zajistila postup mezi 16 nejlepších mužstev okresu v této
kategorii a postoupila na finálový turnaj do Valašského Meziříčí,
který se uskuteční v sobotu 16. června – prvních 5 celků ze třech
skupin + pořadatel.
Mladší přípravka Vidče již odehrála všech osm turnajů
a zúčastnila se i závěrečného finálového v sobotu 9.června
na fotbalovém hřišti ve Valašských Příkazech. Turnaje se
zúčastnilo 31 týmů, které byly rozlosovány do 8 skupin.
Po odehrání třech zápasů ve skupině již následovaly vyřazovací
boje. V nich jsme se utkali s Dolní Bečvou a zvítězili 2:1,
následně v souboji o postup mezi posledních osm týmů narazili
na pozdějšího finalistu Rožnov a po prohře 1:6 ukončili
účinkování na turnaji.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům
za spolupráci a důvěru, se kterou trenérům našeho fotbalového
oddílu svěřují své děti, vážíme si ji. Trenérům za čas, který jsou
ochotni obětovat dětem na úkor svých rodin a hlavně všem dětem,
že je sport - fotbal baví.
Pěkné a pohodové blížící se prázdniny !!!
Za TJ Vidče Basel Vladislav

Foto 1: Dorost sd Vidče/Valašská
Bystřice vítěz Okresního přeboru
Horní řada zleva: trenér Jurča
Božetěch, Dobeš Ondřej, Stodůlka
Metoděj, Cáb Radim, Halačka
Matyáš, Kubját Jakub, Merta
Vladimír, Vachun David, Petružela
Lukáš, Kopecký Patrik, Saniter
Tomáš, Smílek Jakub a trenér Basel
Vladislav.
Dole zleva: Jurča Lukáš, Michálek
Tomáš, Žitník Adam, Mazan
Dominik, Cáb Richard, Petružela
Matěj, Kapoun Matěj, Heryán Jan,
Kozák Karel a Mrkvica Michal.
Foto 2:
Mladší
přípravka
na finálovém turnaji ve Valašských
Příkazech.
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.

-6-

