Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání zpravodaje jsem se Vás
pokusil seznámit s tím, co by se mělo v obci udát
z hlediska investic ve zbývající části tohoto roku.
Na základě tohoto jsem byl několikrát dotazován, kdy
konečně dojde ve Vidči na výstavbu chodníků. K tomu
bych rád sdělil následující.
V 1. etapě jsme měli v úmyslu vybudovat
chodník, jenž by navázal na současný chodník směrem
na horní konec obce, tedy od rodinného domu č.p. 92
po obchod Mája. A souběžně s ním chodník
od obecního úřadu směrem na dolní konec obce po tzv.
ulici U Valacha. Na tuto trasu byla vypracována studie
proveditelnosti, z níž vzešel mimo jiné soupis pozemků
dotčených případným chodníkem. A zde nastal
prozatímní kámen úrazu. Tato zamýšlená liniová
stavba by měla s ohledem na minimální šířku chodníků 1,6 m a minimální šířku silnice 6 m z části ležet na soukromých pozemcích
a vyžaduje si tak odkup pozemků a posuny plotů soukromých majitelů nemovitostí. K tomuto je obec připravena. Bohužel se nám
do dnešního dne nepodařilo dohodnout s některými majiteli soukromých pozemků
na majetkoprávním vyrovnání.
Z tohoto důvodu bylo na zastupitelstvu obce dohodnuto, že obec nechá
vypracovat studii proveditelnosti chodníků, které měly navázat na výše popsaný
úsek. Tedy na horním konci od obchodu Mája po Křižnice a na dolním konci
od základní školy k Portáši s přerušením u tzv. „kočičího zámku“, kde jsou šířkové
poměry komunikace nevyhovující. V tomto úseku by měla většina dotčených
pozemků ležet na pozemcích Zlínského kraje a oplocení rodinných domů by mělo
být dostatečně vzdáleno od silnice. Na této technické studii se v současné době již
pracuje a doufám, že se stane dobrou startovní čárou pro vybudování chodníků
v celé naší vesnici. I když si uvědomuji, že k tomuto cíli povede ještě dlouhá
a obtížná cesta, stále věřím, že za pár let budou moci dojít děti bezpečně do školy
z kterékoliv části naší vesnice, maminky bezpečně do obchodu či na procházku
s kočárkem a dospělí Vidčané např. na autobus při cestě do zaměstnání.
Mimochodem, víte, že podle sčítání dopravy z roku 2016 projede naší
vesnicí v běžný pracovní den více jak 1 900 motorových vozidel denně?
S přáním pohodového zbytku léta
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Upozornění
Ve dnech 30. 7. 2018 – 23. 9. 2018 proběhne oprava
části silnice I/35 v části od výjezdu z obce Zubří po křižovatku
do obce Střítež. Provoz na hlavním tahu z Rožnova na Valašské
Meziříčí bude v opravovaném úseku během stavby řízen
kyvadlově semafory a budou zde vznikat kolony. Dá se
očekávat, že řidiči znalí místních poměrů budou využívat
objízdnou trasu přes Střítež nad Bečvou a Vidče, což povede
k zvýšené intenzitě dopravy v naší obci. Na základě tohoto jsme
požádali o zvýšený dohled policie ČR na dodržování pravidel
silničního provozu v naší obci.
I přesto žádáme všechny účastníky silničního provozu
o maximální opatrnost a ohleduplnost.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

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.

Výpis z usnesení č. 27/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 21. 6. 2018
318/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 27. řádného
zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení pan Oldřich Bury,
Ing. Dalibor Kubiš a ověřovatelé zápisu: Mgr. Roman Petružela
a Ing. Vladimír Nerád, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
319/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí ústní zprávu
ředitele základní školy Mgr. Zdeňka Chrásteckého o činnosti
příspěvkové organizace ve školním roce 2017/2018.
320/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 26/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
26. 4. 2018.
321/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 26. – 27. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
322/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí ústní zprávu
ředitelky mateřské školy paní Hany Crhové o činnosti příspěvkové
organizace ve školním roce 2017/2018.
323/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 dle
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků
a DSO sestavený k 31. 5. 2018 bez připomínek.
324/2018 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.3 rozpočtu obce za rok
2018 dle přílohy č.1.
325/2018 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 2017.
326/2018 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 2017.
327/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje nabídku firmy
K - GEO s.r.o., IČO: 25359100, se sídlem Masná 1, 702 00 Ostrava
na geologické práce v lokalitě sesuvu půdy „U Fabiánů“ a pověřuje
starostu obce odesláním objednávky na provedení prací.
328/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 67 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví
na volební období 2018-2022 počet členů zastupitelstva obce Vidče
na 15 (patnáct).
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 53/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 16. 5. 2018
428/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
429/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 52 ze schůze rady dne 16.4.2018. Všechny úkoly byly
splněny.
430/2018 Rada obce projednala a schválila Knihovní řád
knihovny ve Vidči.
431/2018 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku firmy
REVO hřiště na opravu herních prvků na dětských hřištích v obci.
432/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. IP- 12-8021314
s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou ARPEX MORAVA s.r.o.,
Teslova 783/2 Ostrava - Přívoz na „Zařízení distribuční soustavy“,
která se nachází na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 562/1, 2857,
568/2. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.
433/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. IP- 12-802199
s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou ARPEX MORAVA s.r.o.,
Teslova 783/2 Ostrava - Přívoz na „Zařízení distribuční soustavy“,
která se nachází na pozemku ve vlastnictví
obce parc. č. 2849/1 a 470/8. Zároveň pověřuje starostu obce
Smlouvu podepsat.
434/2018 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu

o poskytnutí dotace č. D/2531/2018/STR uzavřenou mezi obcí Vidče
a Zlínským krajem na poskytnutí investiční dotace na projekt: Návrh
změny územního plánu Vidče a pověřuje starostu obce Smlouvu
podepsat.
434/2018 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace č. D/2531/2018/STR uzavřenou mezi obcí Vidče
a Zlínským krajem na poskytnutí investiční dotace na projekt: Návrh
změny územního plánu Vidče a pověřuje starostu obce Smlouvu
podepsat.
435/2018 Rada obce Vidče neschvaluje Žádost o dar – Linky
bezpečí.
436/2018 Rada obce Vidče schvaluje Organizační řád obecního
úřadu obce Vidče.
437/2018 Rada obce Vidče projednala a schvaluje žádost
Římskokatolické farnosti ve Vidči o poskytnutí individuální dotace
dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění §10a, odst. 3 zákona č. 24/20015 Sb. na rok 2018
a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče a pověřuje starostu obce
smlouvu podepsat.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Usnesení č. 54/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 20. 6. 2018
438/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
439/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 53 ze schůze rady dne 20. 5. 2018. Všechny úkoly byly
splněny.
440/2018 Rada obce Vidče schvaluje návrh opatření na bezpečný
provoz v obci.
441/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění staveb
IP- 12- 8022590/2
s ČEZ
Distribuce
a.s.,
zastoupenou
TRABBAU a.s. Lublaňská 1002/9 120 00 Praha 2 - Vinohrady
na „Zařízení distribuční soustavy“ která se nachází na pozemku
ve vlastnictví obce parc. č. 1077/2. Zároveň pověřuje starostu obce
Smlouvu podepsat.
442/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
IE- 12- 8006206/VB/7 Vidče Paseky, rekonstrukce NNV, VNV DTS
s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou Josefem Petřekem, Císařská 88,
741 01 Nový Jičín – Loučka na „Zařízení distribuční soustavy“,

která se nachází na pozemku ve vlastnictví ve vlastnictví obce
parc.č. 2866/1 a 2916. Zároveň pověřuje starostu obce Smlouvu
podepsat.
443/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění staveb IP-12-8021061 s ČEZ
Distribuce a.s., zastoupenou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova
783/2 Ostrava - Přívoz na „Zařízení distribuční soustavy“, která se
nachází na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2826/1. Zároveň
pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.
444/2018 Rada obce schvaluje účelový dar pro ZŠ Vidče ve výši
5.506,- Kč dle Darovací smlouvy s firmou Miroslav Špálek –
UNIMETAL na čištění a servisní prohlídku vč. seřízení výkonu 1 ks
kotle zn. FERROMAT G-GN 200-11 s hořákem RG 23Z.
445/2018 Rada obce Vidče bere na vědomí předložený Místní
akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm.
446/2018 Rada obce projednala a schválila poplatek pro děti
za víceúčelové hřiště v době prázdnin.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce
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Nová školka Klubko v Rožnově pod Radhoštěm

Zprávičky z mateřské školičky
Kovbojové ve škole v přírodě
Jako tradičně každý rok, jsme se i letos vypravili se
staršáky do školy v přírodě tentokrát jako kovbojové. Škola
v přírodě proběhla v týdnu 4. 6. – 8. 6. na Hlaváčkách, kde se opět
ti nejodvážnější z nejodvážnějších rozhodli zkusit strávit týden bez
maminky!!! Paní učitelky se obětavě nechaly pojmenovat
kovbojskými přezdívkami Bílé krávy, neboť kravská vestička to
prostě jinak nedovolila. Na děti čekal týden plný zábavy a běhání
v lese a na louce. Kovbojské hry a soutěže, tanečky i diskotéky.
Počasíčko přálo hrám, výletům, i koupání. Dny plynuly rychle
a na slzičky nebyl ani čas.
Středa je dnem odvahy. I letos na ně večer čekala
strašidelná stezka odvahy, která pak dětem, které trošku teskní
zase zvedne náladu. Slunce ne a ne zajít, dlouho se čekalo na tmu.

I tentokrát dělali, že se nebojí ale báli se!
Ve čtvrtek, v závěrečný den, nám pan Pilař, náčelník
Rožnovské policie, přijel udělat policejní ukázku o práci policie
a o tom, jak nakládají s darebáky. Děti si mohly vyzkoušet pouta
a zeptat se na spoustu dotazů. Nejvíce kluci naléhali, ať vystřelí.
Pan Pilař vysvětlil, že policie je zde pro ochranu a pořádek
a střílení je poslední a nevyhnutelná možnost. Děti pochopily, že
zbraň není hračka a může napáchat více škody než užitku.
Poté přijel kovboj Dušan a ukázal své umění. Mrskání
lasem, házení noži. Báli se i odvážlivci z obecenstva. Nakonec si
pro své ratolesti přijeli rodiče a celé rodinky a krásný týden jsme
zakončili opékáním špekáčků.
Zapsala Bc. Parks
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Soutěžíme s panem Popelou
MATEŘSKÁ ŠKOLA VIDČE – získala 3. místo
ve sběru papíru z 264 škol a školek v regionu SEVERNÍ
MORAVA.
Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří stále s námi
spolupracujete, třídíte, sbíráte a hlavně bych touto cestou chtěla
ještě jednou poděkovat p. Tomáši Kubišovi, který v tomto roce
navýšil velké procento kg papíru, a tím jsme se dostali na nejvyšší
příčku mezi školami. Také děkujeme obchodu Mája, Intersportu
Rožnov p/R, kteří nás 9 let podporují a navyšují naši pokladničku.
Z těchto našetřených peněz dopřáváme dětem jednodenní výlet
k MDD a užíváme si pobyt v přírodě i s obědem. Ještě jednou
velké díky.
Vše naleznete na stránkách FCC Severní – Morava
,,SOUTĚŽ S PANEM POPELOU“.

Příjemný zbytek prázdnin a dovolené.
P. ředitelka Hana Crhová

Předávání ceny za 3. místo
ve sběru papíru v soutěži:
SOUTĚŽÍME S PANEM
POPELOU
Kategorie: podle průměru
na žáka
Region: Severní Morava

Výsledky sběru plastů za školní rok 2017/2018
2. třída

1. třída
1. Cábová Agáta
2. Páleníčková Klára
3. Galčanová Sára
4. Hurtíková Veronika
5. Petruželová Nela
6. Duda Mikuláš
7. Lušovský Lucas

2513
2040
1786
1500
1135
630
600

8. Pastorek Antonín
9. Kubiš Richard
10. Barabáš René
11. Farmačka Lukáš
12. Šrámek Vojta
13. Jurčová Daniela
14. Rubner František

550
250
240
225
180
50
38

1. Bortlová Amálie
2. Hajná Barbora
3. Nerád Adrián
4. Randýsková Šárka
5. Randus Štěpán
6. Krist Daniel
7. Pastorková Kamila
8. Kuběja Filip

Rozloučení s předškoláky
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3325
2749
2400
1465
1340
1210
850
820

9. Mičkal Krištof
10. Minarčíková Veronika
11. Petruželová Anna
12. Maléř Dominik
13. Duda Matouš
14. Cáb Matyáš
15. Barabášová Veronika
16. Fendrychová Lilien

710
690
673
650
630
490
240
68

Červen ve Videčské škole
Nikomu z nás se tomu nechce ani věřit, ale je to tak –
my školou povinní jsme proběhli cílovou páskou školního roku
2017/2018 a máme před sebou dva měsíce zaslouženého
odpočinku. A abychom si prázdninové volno opravdu zasloužili,
snažili jsme se ve videčské škole být aktivní i v měsíci červnu.
Jak již tomu v závěru školního roku bývá, jezdilo se
na školní výlety. Některé třídy vyrazily za poznáváním krás České
republiky už koncem května, některé právě až v červnu. 6. června
jeli do Velkých Karlovic žáci 1. a 2. třídy s paními učitelkami
Mgr. Dagmar Hladkou a Mgr. Vladislavou Slámovou, tentýž den
navštívili Olomouc naši páťáci s paními učitelkami Mgr. Janou
Vlčkovou a Mgr. Dagmar Kovářovou. 13. června se vypravili žáci
8. třídy s paní učitelkou Mgr. Vladimírou Mertovou a panem
učitelem Mgr. Markem Janovským na hrad Bouzov, poté zamířili
do historického centra Olomouce a v závěru podnikli také exkurzi
do Loštic, města, které je proslulé výrobou tvarůžků.
V sobotu 2. června vystupoval soubor Valašenka
pod vedením paní učitelky Smílkové na videčském Kácení máje.
8. června proběhlo ve škole fotografování tříd.
12. června se uskutečnil 6. ročník soutěže ve sběru
papíru a kartonů, kterou tradičně organizuje Mgr. Dagmar Hladká
s velkou pomocí žáků 9. ročníku. Třídní kolektivy i rodinné klany
soutěžily opět o nejlepší umístění a hodnotné ceny. Vyhodnocení
celého sběru je následující: třídy - 1. místo 6. třída (třídní učitelka
Mgr. Eva Mandulová),
2. místo 4. třída (třídní učitelka
Mgr. Pavla Smílková), 3. místo 1. třída (třídní učitelka
Mgr. Dagmar Hladká), 4. místo 3. třída (třídní učitelka
Mgr. Dagmar Plesníková); rodiny – 1. místo Vojtěch a Jakub
Pavlíčkovi (6. a 4. třída), 2. místo Elen a Ester Bukovjanovy
(6. a 3. třída), 3. místo Kryštof Martinek (6. třída), 4. místo
Antonín Směták (3. třída). A ještě závěrečná statistika:
V letošním roce jsme vybrali 15 300 kg papíru a obdrželi jsme
částku 25 236 Kč, která bude rozdělena mezi všechny třídy podle
množství nasbíraných kilogramů. Velké poděkování náleží všem
rodičům, kteří se každoročně do této akce zapojují a pomáhají
se sběrem svým dětem!
13. června byli naši prvňáčci ve videčské knihovně
slavnostně pasováni na čtenáře. Jejich čtenářské umění ocenili
paní knihovnice Božena Zajícová a pan starosta Pavel Drda
pamětním listem, čtenářským průkazem, knížkou a dalšími
drobnými dárečky. Celý „obřad“ pasování zpestřila také paní
Čapková, manželka pana Josefa Čapka, který napsal „Povídání
o pejskovi a kočičce“.
14. – 15. června se v Rožnově pod Radhoštěm konala
VIII. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže, které se zúčastnila
i olympijská výprava žáků ze ZŠ Vidče. A byla to slavná výprava!
Ve sprintu zvítězila Sofie Valčíková (5. třída), druhé místo v téže
disciplíně obsadila Adéla Ondřejová (5. třída), Sofie Valčíková
ještě obsadila druhou příčku ve skoku dalekém. Také žáci
II. stupně byli úspěšní. Renáta Jaskulová (7. třída) vybojovala
2. místo ve skoku dalekém a 3. místo ve sprintu. I v týmových
sportech jsme se mohli radovat. Náš smíšený volejbalový tým
a také fotbalové družstvo se mohli radovat ze zlaté medaile. Pokud
jde o naši školu, tento ročník olympiády byl velmi vydařený,
za což samozřejmě patří velký dík našim reprezentantům, kterým
přejeme mnoho dalších takových skvělých úspěchů!
Deváťáci zorganizovali 20. června v tělocvičně školy
souboj talentů X-faktor. Svými výkony zaujali porotu tito borci:
V kategorii „Hra na hudební nástroj a zpěv“ se umístily
na 1. místě dvojice Eva Mertová (3. třída) a Pavla Baslová
(5. třída) ve hře na klavír se skladbou „Bob a Bobek“, na 2. místě
skončily díky svému pěveckému projevu Nikola Mandulová
a Aneta Ondřejová (obě z 1. třídy) a 3. místo obsadila Adéla
Ondřejová (5. třída) se svojí hrou na kytaru. V kategorii „Tanec
a gymnastika“ získala za svou dech beroucí gymnastickou sestavu
1. místo Klára Sušňová (5. třída), 2. místo obsadila dvojice
gymnastek Anežka Špaková a Nikola Peterková (obě z 2. třídy)
a 3. místo si vytancovaly Sofie Šenová a Sára Drdová (obě

z 1. třídy). Ze starších žáků obhájily své prvenství z loňského roku
Anna Urbanová (8. třída), která zahrála na trubku, a kvartet
úžasných gymnastek ve složení Renáta Jaskulová, Barbora
Kovářová, Nikol Farmačková (všechny ze 7. třídy) a Kim
Červenková
(9. třída)
s náročnou
a profesionálně
předvedenou gymnastickou sestavou.
25. června se naši deváťáci pomyslně rozloučili se
školou Posledním zvoněním.
21. června se paní učitelka Mgr. Dagmar Plesníková
vypravila se svými třeťáky na celodenní výšlap na Hážovské Díly.
25. června ukončili žáci 1. a 2. třídy intenzivní plavecký
výcvik. Většina žáčků už ovládá různé styly plavání, které ještě
určitě potrénují i letos o prázdninách s rodiči na koupalištích,
v bazénech nebo u moře.
V průběhu druhého pololetí se někteří žáci opět účastnili
internetové matematické soutěže Speedmath. Podmínky soutěže
byly přísnější, žáci, kteří ve zvolených kategoriích odpovídajících
jejich věku už ocenění získali, nemohli kategorii opakovat, museli
soutěžit v kategoriích vyšších, přesto se neztratili. Pod vedením
Mgr. Pavly Smílkové získal první místo v 10 000 počítání a titul
„matematický talent“ Jaroslav Mandula ze 4. třídy. Mgr. Eva
Mandulová vedla v soutěži žáky 6. a 7. třídy – Kategorii
desetinných čísel ovládla Nikola Dobešová (6. třída), kategorii
celých čísel Adam Onderka (7. třída) a ve dvou kategoriiích
(Racionální čísla a Všechna čísla) vyhrála Kristýna Mandulová
(7. třída). Velmi úspěšní byli také Nela Gerlová (6. třída) a Filip
Dobeš, Štěpán Vajter a Karolína Jasná (7. třída). Zástupkyně
ředitele Mgr. Eva Mandulová gratuluje všem k získání diplomů
a titulů „matematických talentů“ a děkuje za perfektní reprezentaci
školy.

29. června se rozdáním vysvědčení udělala definitivní
tečka za školním rokem 2017/2018. Pro deváťáky však tento den
znamenal něco víc. V Kinoclubu Milano se za přítomnosti pana
starosty, paní místostarostky, pana ředitele, učitelského sboru
a rodičů loučili s jednou životní etapou, s devítiletou povinnou
školní docházkou a po prázdninách otevřou dveře svých
vysněných středních škol. Přejeme jim, ať je v novém působišti
provází zdraví, spokojenost a úspěchy!
Mgr. Zdeněk Chrástecký (ředitel školy) a Mgr. Eva
Mandulová (zást. ředitele) děkují všem pedagogickým i správním
zaměstněncům za práci ve školním roce 2017/2018. Speciální
poděkování pak patří paní Miroslavě Mikulenkové, která na naší
škole pracovala řadu let jako hlavní kuchařka školní jídelny.
Poslední červnový den byl pro ni i posledním pracovním dnem
na naší škole. Přejeme, ať si zasloužený „důchodový“ odpočinek
užívá ve zdraví...
... A teď už jen zbývá popřát nám a vám všem
prosluněné léto a spoustu prázdninových zážitků!
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Prázdninová knihovna
Léto a dobrá kniha pro někoho neodmyslitelně
k sobě patří. Nevíte, kterou letos přibalit do kufru
na vaši dovolenou nebo jen tak do tašky k vodě?
Zkuste třeba některou z novinek, které doputovaly
v červenci do naší knihovny. A z čeho si budete moci vybrat?
Z detektivek:
Robert Bryndza: Do posledního dechu - další z knih
amerického spisovatele, žijícího na Slovensku. V knize detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová musí vyřešit případ mrtvé dívky
v kontejneru.
Camilly Läckberg: Čarodějnice – další kniha oblíbené
švédské autorky, kdy ze statku nedaleko Fjällbacky zmizí
za bílého dne čtyřletá holčička.
Společenské romány:
Katarína Gillerová: Cizí ložnice – další z knih oblíbené
slovenské spisovatelky knih pro ženy. Radka pracuje v realitce
a jednoho dne se po návštěvě luxusní vily probouzí v nemocnici.
Nepamatuje si, co se přesně stalo, jen cítí,…
Mirja Hein: Vyprahlá země – kniha přeložená
z německého originálu vás na příběhu mladičké Vicky, která stále
touží po návratu do rodné Anglie, zavede do Austrálie v době zlaté
horečky.
Marcela Mlynářová: Samorostka - oblíbená autorka řady
knížek přichází s dalším titulem, který přivítají především ženy
ve zralém věku. Líčí své pojetí života, který prožívá naplno

s obdivuhodným humorem a vitalitou.
Knihy pro děti:
Vladimíra Spielvogelová: Žirafí příběhy - příběhy dvou
žirafích kamarádů, určené pro předškolní děti, nás zavedou
do prostředí savany a akáciového hájku. Žirafáčci se vydávají
na výpravy do okolí a s pomocí svých kamarádů překonají každé
nebezpečí.
Alice Pantermüllerová: Lenčiny katastrofy aneb Všude
plno králíků - Jmenuju se Lenka, mám deset let a jsem poměrně
normální. Každopádně mnohem normálnější než moji rodiče a oba
moji blbobráši. Proto taky nechápu, proč se právě mně poslední
dobou stává tolik divných věcí.
Knihy na cestu:
Na putování po známých i méně známých památkách
a zajímavostech Beskyd se vydáme spolu s Richardem Sobotkou
v jeho dvou nových knihách: Tajemné Beskydy a Toulky
Beskydami.
Toto je malá ukázka nových knih, které vám nabízí naše
knihovna nejen na léto. Úplnou nabídku můžete najít třeba
v katalogu na webových stránkách naší knihovny: www.mistniknihovna-vidce.webnode.cz, nebo nás přímo navštivte a určitě si
nějakou knihu vyberete.
Jen ještě jedno připomenutí na prázdninovou otevírací
dobu knihovny: Středa: od 10:00 do 17:00 hodin.
Božena Zajícová

-6-

Výlet do oblak – na Králicko
V tomto roce jsem naplánovala
pro Vidčany,
zájemce
o jednodenní
poznávací zájezdy, dva výlety. První se
uskutečnil 30. května a druhý je v plánu
na říjen. Květnové poznávání Králicka si všichni účastníci
vychutnali, protože program byl sice našlapaný, ale dal se v klidu
a pohodě zvládnout.
Vyjeli jsme z Vidče brzy ráno, ale o půl deváté už jsme
byli za městečkem Králíky u tvrze Hůrka, kde čekal průvodce, aby
nás provedl podzemím pevnosti, o jejímž rozsahu se na povrchu
nikomu ani nezdálo. Zvláště poté, co jsme viděli z kopce
nad Králíky vodní nádrž, která sloužila jako zásobárna vody
pro pevnost a pod kterou jsme v podzemí byli. Průvodce byl
profík a dokázal okořenit svůj výklad i o různé příběhy, čímž
všechny nejen zaujal, ale i pobavil.
Od Hůrky jsme pokračovali v poznávání Králicka cestou
na Dolní Moravu. Našim cílem byla Stezka v oblacích. Tato
impozantní stavba byla už z dálky viditelná. Poté, co jsme vyjeli
lanovkou až ke stezce, jsme si uvědomili, jak geniálně je tato
stavba vymyšlena. Dřevěná stavba je tvořena unikátní spletí různě
se prolínajících a vinoucích se cest. Stojí ve výšce 1116 m n. m.
Vyhlídka, která čekala na konci 710 m dlouhé dřevěné
bezbariérové lávky, všechny ohromila. Okolní kopce, včetně
Králického Sněžníku, jako na dlani. Ovšem ještě více překvapil
pohled do hloubky přes síto na konci lávky. Z výšky 56 m se zdály
věci téměř miniaturní. Někteří se těšili na více adrenalinu – jízdu
100 m dlouhým tobogánem dolů, ale bohužel nebyl v provozu.
Celá Stezka v oblacích, včetně lanovky, úpravy chaty
Slaměnky a dalších staveb, je na tomto místě pod Slamníkem
a Králickým Sněžníkem v provozu od roku 2015. Možná, že ani
nevíte, že na stavbě stezky pracovala i firma z Rožnova p. R.,
která se na dřevostavby specializuje.
Po projití jejího okolí a odpočinku nahoře, spěchali
někteří dolů, protože si chtěli prohlédnout lákadla na turisty
i u paty lanovky. A nebylo toho zrovna málo. Např. Mamutíkův
vodní park, kde skluzavka vede chobotem snad největšího mamuta
na světě, lesní zážitkový park, bobová dráha nebo Stamichmanova
stezka. A právě tu si většina účastníků zájezdu prošla a obdivovala

různé sochy a tvary vyřezávané ze dřeva, rozmístěné na rovinaté
cestě lesíkem až k bobové dráze.
Z Dolní Moravy jsme odpoledne pokračovali
do poutního komplexu, který se rozprostírá na Hoře Matky Boží
ve výšce 760 m n. m. Měli jsme možnost navštívit ambity se
vzácnými obrazy, včetně původního oltářního obrazu, kostel
a kryptu s velmi zasvěceným výkladem průvodkyně. Pro nás však
byla největším zážitkem návštěva Kaple svatých schodů, kde paní
průvodkyně i zazpívala, aby nám předvedla dokonalou akustiku
kaple. Myslím, že bylo mezi námi jen málo těch, kteří necítili
při její pěvecké ukázce husí kůži.
Po prohlídce areálu jsme se přesunuli z Králicka
do podhůří Orlických hor. Vyjeli jsme si na Suchý vrch
995 m n. m, který je součástí hlavního evropského rozvodí. Našim
cílem byla vyhořelá Kramářova chata s rozhlednou – betonovým
hřibem o výšce 33 m, obnovená v roce 2012 a procházky ke skále
Bradlo či občerstvení po celodenním putování. Většina účastníků
si vyšlápla těch 128 schodů na rozhlednu, aby viděla nejen celý
majestátní Králický Sněžník – hlavní evropské rozvodí, ale
i Jeseníky, Orlické hory a celé rozlehlé okolí. Poté jsme téměř
všichni zamířili do chaty a využili podvečera k příjemnému
odpočinku a občerstvení.
Na Suchém vrchu jsme zájezd zakončili. Celý den bylo
příjemné počasí, které umocnilo ještě víc zážitky z poznávání této
části naší vlasti a přispělo ke spokojenosti účastníků z prožitého
dne.
Podzimní zájezd je připraven na Těšínsko. S programem
a dalšími instrukcemi, včetně telefonů, se mohli čtenáři seznámit
v minulém čísle Videčského zpravodaje. Zatím jsou ještě volná
místa. Žádám všechny přihlášené, aby zájezd uhradili během
srpna, nejpozději do 10. září 2018 buď mně, nebo paní Viktorii
Hajné. Děkuji za pochopení a věřím, že i na Těšínsku bude hodně
zajímavých a pozoruhodných objektů k vidění. Zároveň využívám
možnosti poděkovat všem, kteří mi drželi palce a projevili účast
v souvislosti s mými zdravotními problémy. Moc mi to pomohlo
a stále mne to nabíjí další energií. Ještě jednou vřelé díky.
Marcela Švajdová
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Pozvánky

Fotbal TJ Vidče muži bilance sezóny 2017/18
Konečné deváté místo není špatné, nicméně
tým měl na lepší celkové umístění v tabulce
sezóny 2017/18. Jednu chvíli jsme byli na jaře
i pátí, ale poslední tři zápasy jsme i s pocitem
jisté záchrany neodehráli dobře a prohráli
ve Viganticích, doma s Kateřinicemi a pak
i ve Slušovicích. Trápila nás koncovka, neboť
nejlepší střelec týmu Lukáš Vala toho na jaře moc neodehrál
a druhý z útočníků Michal Kramoliš se sice postupně dostával
do střelecké formy, ale pamatuje i lepší ročníky. Naopak
defenzíva v čele s kvalitní a vyrovnanou dvojicí brankářů Roman
Petružela, Lukáš Einšpiegl patřila k tomu nejlepšímu v soutěži.
Postupně se trenéru Petru Urbanovi daří zapracovávat do týmu
vlastní dorostence a Jan Heryán, Ondřej Dobeš a i Jakub Kubját
ukázali, že pokud budou na sobě pracovat, tak můžeme u nás
ve Vidči i v dalších sezónách hrát fotbal na takto vysoké úrovni.
Konečná tabulka 1.A třídy skupiny „A“ sezóna 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Sokol Nevšová
TJ Valašské Meziříčí „B“
TJ Nedašov
TJ Kelč
FC ELSEREMO Brumov „B“
FC Valašské Příkazy
FK Vigantice
FC Slušovice
TJ Vidče
TJ Sokol Kateřinice
TJ Sokol Podlesí
SK Vlachovice
TJ Spartak Valašské Klobouky

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
16
12
12
9
11
9
9
7
7
7
6
5

2
1
3
2
4
0
2
2
4
3
2
1
3

0
4
2
2
1
3
4
2
3
2
2
3
1

5
3
7
8
10
10
11
11
10
12
13
14
15

76: 36
85: 43
50: 37
59: 49
42: 54
61: 55
56: 58
43: 40
33: 44
56: 59
53: 64
32: 80
39: 66

Střelci branek:

11x
8x
5x
3x
2x
1x

Vala Lukáš
Kramoliš Michal
Mičkal Petr
Urban Vladimír
Drda Pavel
Křenek Petr, Nerád Petr, Kubját Jan,
Fryšara Adam, Dobeš Ondřej, Berka Petr

Po dvouměsíční přestávce nám v sobotu 11. 8. startuje
nový soutěžní ročník 2018/2019. Opět v 1.A třídě Zlínského kraje
s minimem změn v kádru mužstva. Tým opustil Petr Berka,
naopak dále zůstává brankář Lukáš Einšpiegl a nově k nám
přestoupil z Prostřední Bečvy Radek Bill. Po půlroční pauze se
vrací Petr Křenek. Přibyly dva derby zápasy s Rožnovem
a Hrachovcem, takže znovu nebude nouze o zajímavé a atraktivní
duely. Ostatně přijďte se sami podívat.
Děkujeme Vám za podporu a jste srdečně nejen
na zápasy mužů, ale i mládeže zváni!!!
Los muži podzim 2018
Datum
Čas
SO 11.8.
17:00
Vidče - Vigantice
NE 19.8.
14:30
V.Meziříčí "B" - Vidče
SO 25.8.
16:00
Vidče - Val.Klobouky
NE 2.9.
16:30
Kateřinice - Vidče
SO 8.9.
16:00
Vidče - Slušovice
NE 16.9.
10:00
Val.Příkazy - Vidče
SO 22.9.
15:30
Vidče - Vlachovice
NE 30.9.
15:30
Nedašov - Vidče
NE 7.10.
10:00
Brumov "B" - Vidče
SO 13.10.
15:00
Vidče - Kelč
SO 20.10.
15:00
Rožnov - Vidče
SO 27.10.
14:30
Vidče - Hrachovec
NE 4.11.
14:30
Podlesí - Vidče
Kompletní rozlosování i s mládeží v příštím čísle zpravodaje.
Vladislav Basel

55
54
44
39
36
36
35
33
32
29
27
23
22

Ze soutěže se po podzimu odhlásilo družstvo FC Zubří

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.

-8-

