Naše obec a odpad
Milí Vidčané,
rádi bychom Vás touto cestou informovali, jaké
změny chystáme v odpadovém hospodářství obce. Česká
republika patří v evropském průměru mezi země, kde se
stále obrovská množství odpadu skládkují a minimálně
využívají. Řada z Vás si jistě také myslí, že nahrnout
odpad do jámy nedaleko Mořkova a zasypat ho, není
zrovna vhodným řešením. Jedním z omezení, o kterém již
řada z Vás slyšela, je zákaz skládkování neupraveného
směsného komunálního odpadu od roku 2024.
Připravovaný zákon o odpadech plánuje postupné
zdražování skládkování směsného komunálního odpadu
a právě v roce 2024 úplný zákaz jeho skládkování. To by
mohlo pro naši obec znamenat zvýšení nákladů
na odpadové hospodářství o desítky až statisíce korun,
které by obec musela promítnout do výše poplatku za odpady, který každoročně hradíte, ať už převodem z účtu nebo přímo
na pokladně úřadu.
Abychom nemuseli zvyšovat v průběhu následujících let výši poplatku, rozhodli jsme se upravit obecní systém nakládání
s odpady. Naším cílem je co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu, který bude v budoucnu obec stát nemalé
náklady. Jak toho dosáhnout? Odpověď je jednoduchá. Co nejvíce třídit! Pokud se nám podaří z odpadu, který nyní končí v černých
a plechových popelnicích, vytřídit co nejvíce druhotných surovin, za které obec dostane zaplaceno, nebude nutné zvyšovat místní
poplatek. Papír, plast, sklo i bioodpad jsou suroviny, z nichž lze vyrobit ještě spoustu
nových věcí a je škoda je bez užitku zahrnout do země.
Řada z Vás již využila možnosti třídit v pohodlí domova do plastových pytlů a za to
Vám patří velký dík. Ovšem ani tento systém ještě není pro naši obec úplně optimální.
Rádi bychom ušetřili náklady na pořízení jednorázových pytlů, které se pohybují ročně
v řádech desítek tisíc korun a tyto peníze pak investovali jinde. Tedy aby byl nový systém
stále co nejvíce pohodlný a zároveň se ušetřily náklady na plastové pytle, dostane každá
domácnost, která projeví zájem, zdarma do zápůjčky popelnici na plast a papír. Dále
budete moci požádat i o popelnici na bioodpad. Všechny nádoby Vám budou pravidelně
sváženy přímo od domu.
Zároveň dojde ke změnám ve svozu skla, které již nebude sváženo v pytlích
od domu, ale po obci budou rozmístěny 1100 l kontejnery pro jeho svoz. Co se týká bioodpadu, tak velkoobjemové kontejnery
po obci zůstanou a stejně tak stále budete mít k dispozici domácí kompostéry. Zde je dobré upozornit, že domácí kompostování je
stále nejlepším způsobem nakládání s bioodpadem a prosíme tedy, využívejte hnědých nádob s rozmyslem a dávejte přednost
domácím kompostérům. A až pak bioodpad, který si nechcete dát do kompostu (např. citrusy, plesnivé ovoce, apod.), uložte
do hnědých nádob.
Obec také zvažuje zavedení jednoduché formy finanční motivace. Kdo si vezme nádoby a bude třídit odpad, bude mít nižší
místní poplatek za odpad než ten, který odpad netřídí, a tedy více zatěžuje obecní rozpočet. Proto zapojme se všichni do nového
systému! Tříděním recyklovatelných odpadů nejenže pomůžete rozpočtu obce, ale hlavně životnímu prostředí, a tím, obojím, sobě.
O dalším postupu v zavádění nového systému nakládání s odpady budete informování v dalších vydáních zpravodaje
a na obecním webu.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Svoz odpadu
Vážení občané,

podzimní sběr a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 27. října v době
od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Sběrná místa zůstávají nezměněna, tj. parkoviště před sídlem firmy „Fabián a synové“, parkoviště u budovy obecního
úřadu, parkoviště před bývalým obchodem „U Hajného“. Zároveň bude proveden sběr železa, ale pouze do kontejneru u budovy
obecního úřadu.
Milena Dudová, místostarostka

Ve Vidči kandidují do zastupitelstva tři strany a sdružení
V pátek 5. a v sobotu 6. října proběhnou komunální
volby do obecního zastupitelstva. Současně proběhne v našem
okrsku první kolo senátních voleb.

2. Česká
strana
demokratická
3. Naše Vidče

Komunální volby
Obecní zastupitelstvo se volí jednou za čtyři roky. Jedná
se o nejdůležitější volby, které mají přímý dopad na obyvatele.
Lidé si volí, kdo bude určovat podobu jejich obce v následujících
čtyřech letech a rozhodovat o investicích. V komunálních volbách
nelze využít voličský průkaz a zájemci se tak musí dostavit
do svého okrsku, do kterého patří dle trvalého pobytu. Ve Vidči
bude volební místnost v sále kulturního domu.
V naší vesnici kandidují tři volební uskupení (přehled
níže). Tedy o jedno méně proti komunálním volbám v roce 2014 –
kandidátku tentokrát nesestavila Občanská demokratická strana.
Všechny uskupení sestavily kandidátní listiny s 15 kandidáty, což
je počet členů obecního zastupitelstva. Oficiální seznamy
publikuje Český statistický úřad na webu volby.cz. Server
irozhlas.cz
zveřejnil
interaktivní
kandidátky
(https://www.irozhlas.cz/volby/obecni-volby-2018-politika-kandid
atky-demografie_1808231045_jab), ve kterých zjistíte nejen
jména kandidátů, jejich věk a povolání, ale také informaci zda-li
mandát obhajují a za koho případně kandidovali v minulém
volebním období. Souhrnný přehled pak přináší průměrný věk
všech kandidátů v daném sdružení (straně), podíl žen a procento
uchazečů s vysokoškolským titulem.

Kandidující strany ve Vidči
Číslo a název volební strany

Průměrný
věk

Podíl
žen

VŠ.
titul

1. Křesťanská a demokratická
unie - Československá strana
lidová

44,1

33 %

13 %

sociálně

55,1

40 %

20 %

45,7

20 %

33 %

Senátní volby
5. a 6. října se bude v okrsku Vsetín konat 1. kolo
řádných voleb do Senátu. Voliči tak ve volební místnosti dostanou
dvě obálky odlišené barevně. Pro volby do senátu bude určena
žlutá obálka. V těchto volbách lze hlasovat i v jiných volebních
okrscích a voliči si mohou vyřídit voličský průkaz. Případné druhé
kolo voleb do Senátu se uskuteční 12. a 13. října.
Kandidáti do Senátu ve volebním obvodě 77 – Vsetín
1. Jiří Čunek (KDU-ČSL) – současný senátor a hejtman
Zlínského kraje
2. Miroslav Koňařík (nezávislý kandidát, bez pol. příslušnosti)
– starosta obce Velké Karlovice
3. Zbyněk Fojtíček (ODS) – starosta obce Bystřička
4. Mgr. Petr Kořenek (ČSSD) – ředitel ZŠ Vsetín, Luh, v letech
2013-2017 poslanec
5. Dáša Bazalková (KSČM) – důchodkyně, zastupitelka obce
Branky na Moravě
6. Ing. Radek Vraj (SPD) – bývalý trenér dostihových koní
ze Vsetína
Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý
volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacími
lístky do zastupitelstva i Senátu. Spolu s volebními lístky najde
volič v obálce i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací lístky
si můžete vyžádat i v samotné volební místnosti.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Blahopřání k životnímu jubileu
Sedmdesát let je 25 569 dnů,
každý z nich byl jiný...
Jeden všední, jiný nádherný.
Každý den měl svůj význam
a stálo za to žít!
Moc Ti naše milá maminko děkujeme
za dobré vychování, lásku, ochranu a oporu,
kterou jsi nám dala a stále dáváš,
za možnost plnit si své sny
a za Tvou otevřenou náruč,
když se potřebujeme vyplakat.
Z celého srdíčka Ti přejeme
hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti,
optimismu a stále dobré nálady
do dalších tisíců nádherných dnů!
Všechno nejlepší ke krásným kulatým
narozeninám Ti přejí
Janička, Jirka a Silvinka s rodinami

Milá Danko,
Tvé životní jubileum se slaví,
ze všeho nejvíce je přáno pro Tebe štěstí,
láska, hlavně zdraví.
Panuje měsíc září,
ve všem, co děláš, ať se Ti jenom daří.
Ať se ještě hodně roků ke Tvým letům přidá,
ať se Ti v životě, jen úsměv na tváři,
radost a dobrá nálada, střídá.
Na každý den - jen to nejlepší,
ať máš stále, co tě potěší.
Ze srdce Zdeňka a Tví známí
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Upozornění pro občany
Vážení občané,
sousední obec Valašská Bystřice má dlouhodobě problém se zásobováním pitnou vodou – vodní zdroje v Žárech a Hřivové,
jimiž je veřejný vodovod zásobován, vykazují problémy s množstvím a kvalitou vody. Z tohoto důvodu by v druhé polovině měsíce
října měla započít stavba Napojení stávajícího vodovodu v obci Valašská Bystřice na systém skupinového vodovodu Rožnov
pod Radhoštěm, provozovaný společností VaK Vsetín a.s. Tato stavba se bude týkat i naší vesnice, jelikož voda do Valašské Bystřice
bude přiváděna výtlačným řadem z vodojemu na Křižnicích do navrženého vodojemu na Hlaváčkách a odtud dále do Valašské Bystřice.
Stavba v našem katastru se bude týkat lokality Kutiska a Bukovina (vodovod povede přes polní a luční pozemky, případně lesními
průseky). Při této stavbě budou na veřejný vodovod napojeny rodinné domy v lokalitě Na Horách, jenž spadají do našeho katastru.
Upozorňujeme občany, že v důsledku výše popsané stavby se bude v naší vesnici pohybovat těžká technika.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Usnesení č. 55/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 15. 8. 2018
447/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
448/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 54 ze schůze rady dne 27. 6. 2018. Všechny úkoly byly
splněny.
449/2018 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.
450/2018 Rada obce Vidče schvaluje Příkazní smlouvu
o poskytování služeb útulku pro opuštěná zvířata a Psí útulek
Rožnovsko s.r.o., 1.máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
a pověřuje starostu obce Příkazní smlouvu podepsat.
451/2018 Rada obce Vidče projednala a schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví obce par. č.
2775/4 na přípojku pitné vody a zároveň pověřuje starostu obce
Smlouvu o právu provést stavbu podepsat.
452/2018 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na vyhotovení prováděcí dokumentace k bytům na poště od firmy

CHCI-DŮM s.r.o.
453/2018 Rada obce Vidče projednala a schvaluje cenovou
nabídku č. 43/2018 na zakázku „Projektové práce pro obec Vidče“
od firmy firmou NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05
Zlín zpracovanou Ing. Karlem Kuchařem.
454/2018 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
číslo S 523/2016 o provádění servisních prací pro obec Vidče
a zároveň pověřuje starostku obce Dodatek č. 1 podepsat.
455/2018 Rada obce Vidče doporučuje zastupitelstvu obce
schválit na svém příštím zasedání Plán rozvoje sportu v obci.
456/2018 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na pořízení vodovodních spořičů pro Základní a Mateřskou školu
ve Vidči.
457/2018 Rada obce Vidče doporučuje Zastupitelstvu obce
Vidče upravit motivační výši poplatků v Obecně závazné vyhlášce
Obce Vidče č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
starosta obce
místostarostka obce

Upozornění k odstranění
Nejen
a okleštění
o motýlech
stromoví a jiných porostů
Louky potřebují lidskou péči. A když se jim dostane,
odměňují se bohatstvím květů a tetelícího se hmyzu. V rámci
projektu Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy bylo
za poslední 4 roky už pokoseno a vypaseno víc než 200 hektarů
vzácných horských luk.
Je to málo? Nebo moc? To je přece úplně jedno.
Důležitější je, že se pro horské smilkové louky něco dělá a dělá se
to dobře. Od roku 2014 ČSOP Salamandr ve spolupráci s majiteli
a místními hospodáři pečuje o řadu luk v Beskydech a vrací na ně
život. Doslova. Na mnoha loukách v létě a na podzim zvoní
zvonce ovcí, jinde vrčí motory sekaček. Louky začaly zase vonět
a kvést. Pokud si na takovou louku lehnete, objevíte řadu
barevných kvítků roztodivných tvarů a vůní. Ani motýli na sebe
nenechali dlouho čekat. Letos byl v rámci výzkumu motýlů
objeven na loukách v Dolní Bečvě kriticky ohrožený modrásek
černoskvrnný. Jedná se o historicky novou lokalitu mimo oblast

jeho pravidelného výskytu. Tento motýl je velice náročný
na prostředí, protože vyžaduje souhru určitých druhů mravenců,
výšky travního porostu a mohutných porostů mateřídoušky, kam
klade vajíčka. A není to to jediné, co se v rámci projektu podařilo.
Pravidelné kosení a pasení luk na radhošťském hřebeni, které
probíhalo taky z tohoto projektu, sice nepřineslo žádné velké
zvýšení druhového bohatství, ale obnovilo a udrželo výhledy
do krajiny. A právě výhledy tam každoročně obdivují tisíce
turistů. Na louce ve Velkých Karlovicích se objevila vzácná
kapradinka hadilka obecná. Na louce v Horní Bečvě začaly kvést
desítky růžových orchidejí prstnatců fuchsových. Louky bez
hospodáře zarůstají a mění se v les. Beskydy jsou ale hezké právě
díky střídání luk s lesy a pastvinami. Díky letošním nálezům víme,
že péče o Beskydy tak, jak ji děláme, má smysl.
Barbora Krupová
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Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu § 25 odst. 3 písm. G) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele
pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční
soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s. nebo
na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce a.s.
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ
VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO
ROZSAHU.
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku
a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení

distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ
Distribuce a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky
za účelem provedení zásahu.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů
uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit
pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu.
Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných
porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané
větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že
zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení
distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 8010 850 860.
Děkujeme za spolupráci
ČEZ DISTRIBUCE a.s.

Legionáři z Vidče
Čáň Vincenc *3. 8. 1898 Vidče
zajat 20. 8. 1917, v italské legii od 16. 4. 1918, 31. pluk, 4. rota,
strážmistr.
Hajný Vincenc *25. 11. 1897 Vidče, +18. 8. 1962 Vidče
zajat 20. 8. 1917, v italské legii od 13. 4. (25. 4.) 1918
do 30. 9. 1919, 34. pluk, 2. rota, vojín, demobilizován 27. 3. 1921
Heryán Josef *3. 1. 1894
v ruské legii od 24. 7. 1917, demobilizován 22. 4. 1924.
Hlaváč František *3. 11. 1881 Vidče, +12. 7. 1972 Rožnov p. R.
v ruské legii od 1. 2. 1918, 2. záložní pluk, vojín, později 10. pluk,
demobilizován 19. 4. 1920.
Holiš Antonín *13. 9. (14. 9.) 1893 Vidče
v ruské legii od 11. 8. 1917, 8. pluk, vojín, demobilizován
27. 9. 1920.
Hromada Ladislav *15. 5. 1886 Vidče
bydliště Valašské Meziříčí, sklenář (původně
sklenář)
zajat 16. 6. 1916, v zajetí pracoval v Kyjevě
jako sklenář, v ruské legii od února 1917,
v „černé rotě“ v Kornilovově pluku, později
ve 4. pluku, zúčastnil se bojů u Penzy, Lipjag,
Tajšetu, Kyjeva a Bachmače, jedenkrát raněn.
Hromada Vincenc *21. 1. 1887 Vidče,
+30. 1. 1970 Vidče
v ruské legii od 28. 8. 1918, 6. pluk, vojín,
demobilizován 31. 1. 1921 jako desátník.

Jurča František *7. 2. 1890 Vidče
v ruské legii od 1. 6. 1918, 1. pluk, vojín, demobilizován
2. 2. 1920 jako rotmistr.
Jurča Josef *23. 1. 1880 Vidče
v ruské legii od 22. 6. 1918, záložní prapor, vojín, demobilizován
18. 8. 1920 jako vojín 3. pluku
Kovář Josef *12. 8. 1898 Vidče, +5. 11. 1977 Valašské Meziříčí
bydliště Valašská Bystřice čp. 278
zajat 20. 8. 1917, v italské legii od 21. 4. (15. 10.) 1918, 39. pluk,
11. rota, vojín, demobilizován 22. 1. 1921

Mikulenka Michal *21. 8. 1879 Vidče
bydliště Vidče čp. 18
zajat 19. 8. 1917, v italské legii od 30. 9. 1918, 35. pluk, 1. rota,
vojín
Mocek Ferdinand *14. 3. 1883 Vidče
v italské legii od 15. 4. 1918, 31. pluk, vojín, demobilizován
14. 8. 1919
Pomkla Jan *15. 3. 1875
domovská obec Vidče
v ruské legii od 29. 6. 1917, záložní prapor
Smutek Bohumil *28. 12. 1892 Vidče, +2. 1. 1973 Valašské
Meziříčí; po zajetí ve Slovanském úderném pluku generála
Kornilova, v ruské legii od 10. 12. 1917 do 15. 6. 1920, 4. pluk,
hudebník
Smutek Josef *4. 5. 1890 Vidče
v ruské legii od 12. 10. 1918 do 2. 8. 1920
Vala František *7. 3. 1889 Vidče, 15. 2. 1965 Vidče
zajat 25. 6. 1918, v italské legii od 25. 10. 1918, deposit, vojín
Převzato z materiálu Českoslovenští legionáři 1914 – 1920.
Rodáci a občané okresu Vsetín
Legionáři byli vojsko ještě neexistujícího státu. To
ve světě nemělo obdoby. Podle zákonů však byli dezertéři
z rakouské armády. Pokud byli zajati, byli popraveni. Z vojny se
vrátili později, než ostatní vojáci. Při vstupu jim bylo sděleno, že
po válce budou pracovat při řízení nového státu. Reálně však
obížně sháněli jakoukoliv práci. Nový stát jim nic dát nemohl,
neměl z čeho.
Po okupaci Německem byli v neoblibě – jako možné
ohnisko odporu. Stejné to bylo i po roce 1948, poněvadž množí
bojovali proti bolševikům. Nějakého uznání se dožili až v roce
1968.
Až na výjimky postihnul stejný osud i legionáře
videčské. S osudem byli smíření. To, co vykonali navíc proti
ostatním, považovali za svůj vklad do nového československého
státu. O legiích hovořili vždy s hrdostí a úctou.
HP

Liška Jan *19.3.1894 Vidče
zajat 4. 9. 1917, v italské legii od 2. 10. 1917 (18. 4. 1918),
33. pluk, 8. rota, vojín, demobilizován 9. 8. 1920
Mičkal Ferdinand *26. 1. 1895 Vidče
v ruské legii od 26. 5. 1917, záložní prapor
Mičola Antonín *12. 3. 1899 Osek
domovská obec Vidče
zajat 16. 6. 1918, v italské legii od 13. 8. (31. 8.) 1918, 35. pluk,
12. rota, vojín, demobilizován 16. 8. 1919
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Září v Mateřské škole Vidče
Září je opět v kalendáři. Je to měsíc plný očekávání,
nadšení, a občas také zklamání a slziček, měsíc září je náročný
nejen pro děti ale i maminky. Během září si děti zvykají na nový
režim, nové prostředí a kamarády. Osvojují si jména kamarádů,
oťukávají si paní učitelky, učí se pravidla chování v zařízení.
Ti nejmenší bývají první dny trošku ztraceni. Adaptace v mateřské
škole je u každého dítěte jinak dlouhá, podle jeho vyzrálosti, ale
také podle toho, jakým přístupem se k dítěti chovali doma.
Například dítě najednou musí čekat až na něj přijde řada a některé
děti zjištují, že úderem vstupu do školního zařízení přestavájí být
středem vesmíru jako tomu bylo doteď.Ve školce je ale mnoho
hraček a hlavně mnoho veselých kamarádů, takže dříve nebo
později slzičky uschnou a děti chodí do školky rády. Paní učitelky
se snaží dětem ulehčit adaptaci a zpříjemnit pobyt milým
přístupem a zajímavými aktivitami.
Staršáci už tak úplně ztraceni nejsou a tak si troufnou
třeba už v prvních týdnech na menší výlety. Prvním výletem
v měsíci září byla cesta na houby s paní ředitelkou. Staršáci jdou
na houby, jestlipak tam zabloudí? Nezabloudí, neboť součástí
adaptačního měsíce září ve starším oddělení je nejen učení se
orientaci v prostoru mateřské školy, ale i v jejím okolí. Vždyť
příští rok z nich budou prvňáčci a půjdou sami do školy! Cestou
do lesa se děti učí chůzi ve dvojicích, chování při chůzi
v silničním provozu, dále se učí světové strany a orientaci
ve vesnici podle základních bodů jako je kostel, škola, kopec
Zuberák, sáňkovací kopec Přizba, Hradisko atd. Přece děti musí
znát svou rodnou vesnici. V lese si děti všímají mechu
na stromech a vědí, že tam je sever. Les byl plný hub, úlovky měly
děti veliké, plné košíčky jim vykouzlily úsměv na tvářích a pocit

spokojenosti.
A když bylo stále pěkné počasí, vyšlápli si staršáci
následující den ke kamarádům spolužákům domů. U Toníčka
Pastorka si pohladili králíčky, kačenky a shlédli dvorek plný
zvířátek. Procházka pokračovala k Ríšovi Kubišovi až na horní
konec, kde děti obdivovaly krásný rybníček se zlatými rybkami.
I když to bylo docela dost šlapání na ty malé nožičky, všichni
statečně došli s úsměvem. Samozřejmě, že obídek jim chutnal
dvakrát více, jak jim hezky na čerstvém vzduchu vytrávilo.
Na lehátka se tentokráte těšili a některým spadla víčka ještě než
paní učitelka dočetla pohádku.
Děkujeme Září za spoustu hezkých dní a krásných
zážitků.
Zapsala: Pavlína Parks

Vzhůru na výzkum světa!
6. 9. 2018 Rožnov pod Radhoštěm - smysly, motoriku,
zákony přírody, vodní život, nebo jak zachránit svět. Právě to
zkoumaly od července do konce září nejmenší děti u hudebního
altánku v Rožnově pod Radhoštěm s “Malou laboratoří v přírodě”
pořádanou Montessori školkou Na vlně. Samostatnou prací
při výzkumu přírody zkoušely děti i vlastní schopnosti
a dovednosti. Jednotlivých setkání s “Malou laboratoří” se
účastnilo i čtyřicet výzkumníků a pravidelně dojížděly
s maminkami také ze Vsetína nebo Frenštátu pod Radhoštěm.
Každé setkání neslo vlastní téma, které spojovalo
jednotlivé aktivity v celek a pomáhalo dětem poznávat určitý
kousek světa, který je obklopuje. Téma “Superhrdina” tak neslo
příběh včel a jak jim pomoci, i když Vám jsou třeba pouhé tři
roky. Na stanovištích zkoušely děti práci včel, seznamovaly se
s potravinami, které díky nim získáváme nebo vyráběly nektar
pro vyčerpané včely, aby jim dodaly sílu. A protože musíme
myslet i na budoucnost, vyrobili si malí superhrdinové semínkové
bomby. Pokud se je podařilo nainstalovat, najdete příští jaro
na mnoha neudržovaných či zapomenutých místech rozkvetlé
chrpy, měsíčky lékařské, slunečnice nebo heřmánek.

S dalšími tématy objevovaly děti mnoho dalšího.
V potůčku tajemné tvory jako jsou chrostíci zvaní lidově “živé
větvičky” či na chvíli odchyceného vzácného skokana hnědého.
Jindy rozeznávaly známé vůně, tříbily sluch, vytvářely vlastní
bublifuky, chytaly vítr a staly se malými indiány.
“Skvělý nápad na smysluplné dopoledne v přírodě
s praktickými pomůckami, které děti baví a pomáhají jim
objevovat svět. Je úžasné vidět ten hlouček prcků, jak se
nedočkavě tlačí v řadě, aby si konečně mohli vše osahat sami,”
řekla o Malé laboratoři maminka dvou výzkumníků Lucie
Klesová.
Malé laboratoře v přírodě jsou určeny všem zvídavým
dětem a rodičům, kteří jsou rádi venku a nebojí se trochu umazat.
Další témata a aktuální informace o událostech zjistíte
na facebookové stránce školky Na vlně @skolkanavlne nebo
na emailu montessori@skolkanavlne.cz
Mgr. Lenka Měrková
koordinátorka školky Na vlně
+420 736 767 048
www.skolkanavlne.cz
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Nová mateřinka otvírá své brány v Rožnově pod Radhoštěm

V listopadu se v Rožnově pod Radhoštěm otevre nová
materská mezinárodní školka Na vlně s výukou podle Montessori
pedagogiky a s cesko-anglickým jazykovým prostredím. Školku
najdete blízko centra na ulici Chodská - Jižní město. Soucástí
projektu je také vytvorení komunitního místa setkávání dětí
i dospělých, dílny, prednášky i otevřená zahrada pro veřejnost.
“Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce”, říká Robert Fulghum v slavné úvaze o tom,
co je v životě podstatné. V pouhých několika bodech popisuje
základní potřeby, společenské konvence, ale i naději a radost
z poznávání, kterou doufáme, že si dítě ponese do života
dospělého. S těmito dovednostmi nepostavíte raketoplán, ale
získáte předpoklad k tomu to dokázat. Stejně jako uskutečnit
jakýkoliv jiný sen a cíl. Parafrázuje tak větu Marie Montessori
o tom, že nejdůležitější částí lidského života není studium
na univerzitě, ale období od narození do šesti let, kdy utváří
inteligence samu sebe. Potřebuje k tomu podnětné a připravené
prostředí, a také láskyplné a vzdělané průvodce.
Podnětné prostředí a vzdělaní průvodci. Takové
prostředí jsme vybudovali v Montessori školce Na vlně, nejen
podnětnými pomůckami. Individální vzdělávání dává totiž učiteli
prostor k tomu stát se ditěti průvodcem při jeho poznávání světa
a úzce spolupracovat a komunikovat s rodiči. Vytvoření
spolupracující komunity okolo školky nabízí příležitost i rodičům,
pro které by jinak bylo školné velkou zátěží.
Učitelé školky Na vlně procházejí diplomovými kurzy
pod Association Montessori International, abychom byli schopni
nabídnout kvalitní a zodpovědný přístup k dětem. Blízkou
spoluprací s AMI získáváme přehled o tom, co se děje za našimi
hranicemi a máme možnost přinést nové zkušenosti a inspiraci
do Rožnova pod Radhoštěm. Díky tomu nás podpořil také
Dr. Stevna J. Hughse PH.D., dětský neuropsycholog a ředitel
Střediska pro výzkum vývojového vzdělávání: “Jsem ohromen
Lenčinou a Vítkovou vizí, energií a schopnostmi. A nadšený
z práce, kterou dělají, aby přinesli kvalitní Montessori vzdělávání
do Rožnova pod Radhoštěm. A nemohu se dočkat až tento projekt
vytvoří. Montessori nabízí mnohem více, než najdete v konvenční
školce, a přinese nejen nové příležitosti dětem v Rožnově, ale
skrze jejich schopnosti, také mnoho dobrého pro Českou
republiku.”
Přijďte se za námi podívat.
Mgr. Lenka Měrková, školka Na vlně
+420 736 767 048
montessori@skolkanavlne.cz
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Ztracený pes

Po prázdninách do knihovny
Prázdniny jsou za námi, děti zasedly opět do školních
lavic a knihovna se vrátila k normální otevírací době. Znamená to,
že můžete využívat služby knihovny nejen ve středu, ale i v pátek.
Čekají na vás nejen knihy a časopisy ze stálého fondu, ale i 10
nových deskových her, které k nám doputovaly coby cirkulační
soubor ze Střediskové knihovny v Rožnově pod Radhoštěm.
Můžete si vypůjčit a vyzkoušet třeba hry Citadela, Carcassone,
Duch, některou z karetních her nebo si pocvičit své logické
myšlení ve hře Tučňáci či Kaleidoskop. Tyto hry ve Vidči
pobudou jeden rok a budeme je půjčovat zájemcům stejně jako
knihy na jeden měsíc. Po prázdninové přestávce se opět naplno
rozjela soutěž Lovci perel. Děti se daly do lovu knižních perel
a zároveň získávání kouzelných Moriónů, za které můžou
nakupovat pouze v našem Perlovím krámku.

18. ročník Týdne knihoven se ponese v duchu poznávání
a setkávání.
A co připravujeme ve videčské knihovně? S dětmi se
vydáme hledat mezi knížkami zatoulaného pejska. Jestli bude
plyšový nebo papírový, to zjistí děti samy. Na středu 3. října
2018 odpoledne připravujeme setkání pro všechny, kteří si
chtějí popovídat o svých oblíbených knížkách, ale nejen o nich.
Můžeme si i zazpívat nebo zahrát na klavír, který od prázdnin
našel místo v naší knihovně. Knihy, čaj a dobrá nálada na vás
budou čekat od 15 hodin. Pro zájemce máme připraven Bazar
knih, které jsme vyřadili z fondu knihovny při prázdninové
aktualizaci. Můžete zde nakoupit knihy za symbolické ceny
(od 2,- do 10,- Kč). Pro čtenáře, kteří už dlouho nenavštívili
knihovnu a nevrátili vypůjčené knihy, vyhlašujeme amnestii
na sankční poplatky. Přijďte, pokuty se bát nemusíte. Poslední
pozvánku na společné setkání máme pro vás připravenou
na středu 31. října 2018. Můžete se těšit na setkání s manžely
Márovými, kteří přijedou za námi do Vidče podělit se o své
cestovatelské zážitky tentokrát z Vietnamu.
Božena Zajícová

V nadcházejícím měsíci říjnu se
naše knihovna už tradičně připojí
k ostatním
knihovnám,
abychom
společně oslavili Týden knihoven
(od 1. do 7. října 2018). Letošní

Pochod kolem Vidče
a považovali tento bod v programu jen za jakousi legraci, kterou
vymyslel zlomyslný organizátor (mimo jiné autor tohoto článku).
Překvapeně pak sledovali, jak odhodlanější část turistů sklouzává
strmý sráz k řece, tam se vyzouvá a vstupuje do chladivého
proudu. Nakonec v sobě našli kuráž všichni a bez vážnějších
problémů jsme vodní tok překonali.
Po občerstvení v cyklorestu jsme urazili poslední tři
kilometry, přičemž menší část ještě stihla fotbalové utkání, ale
většina zamířila rovnou ke kinu, kde Petr Pavelka připravil již třetí
ročník soutěže O nejlepší guláš dědiny.
Povedený den je nejlepší pozvánkou na příští ročník.
Lumír Ondřej

V sobotu 8. září 2018 vyrazilo
od školy 19 lidí, aby obešlo kousek naší
krásné vesnice. Až po dvůr Hradisko to byla
vcelku tradiční pohodlná procházka. Tam se
ovšem značené a jednoduché cesty s trasou
výletu rozešly. Kroky výletníků vedly přes
ohrazení pastvin a bujnou vegetaci
k největšímu stromu na území Vidče, který
roste pod Hradiskem. Následně se skupina
prodírala pralesem až k Bečvě, kde přišel
zlatý hřeb: brod přes řeku.
Na tomto místě nutno podotknout,
že řada účastníků pochodu si nedovedla
představit, že by měli brodit Bečvu
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Inzerce
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Fotbal TJ Vidče
Po krátké letní přestávce se naplno
rozběhly fotbalové soutěže ročníku 2018/19.
Mužům v 1.A třídě skupiny „A“ Zlínského
kraje se zatím moc nedaří a po pěti odehraných
zápasech mají na kontě jen jednu výhru doma
s Val. Klobouky 4:1 a čtyři prohry Vigantice
2:3, Val. Meziříčí „B“ 1:6, Kateřinice 1:3
a Slušovice 1:3. Je to jeden z nejhorších startů
za poslední období, ale snad v dalších zápasech najde tým herní
pohodu a potřebný klid, což určitě přinese i více dobré
nálady hráčům a všem, kteří kolem A-týmu pomáhají a fandí mu.
V mládežnických kategoriích máme přihlášeno opět
po roce všech pět týmů a i nadále pokračujeme ve spolupráci

s oddíly TJ Sokol Val. Bystřice a TJ Sokol Střítež. Novinkou je to,
že jsme rozložili domácí zápasy stejnoměrně na všechny tři hřiště
v jednotlivých obcích. I tak cca 70 mládežnických hráčů, 2x týdně
trénink + co 14dní zápas dá travnaté ploše v našem areálu Sahara
pořádně zabrat.
Dorost sdružený start s Val. Bystřicí, ročník 2000-2003,
trenéři Basel Vladislav a Jurča Božetěch. Starší žáci opět sdružený
start s Val. Bystřicí, ročník 2004-2005, trenéři Němec Zdeněk
a Vičan Josef. Mladší žáci do třetice sdružený start s Val. Bystřicí,
ročník 2006-2007, trenéři Machýček Daniel a Žitník Roman.
Starší přípravka Vidče, ročník 2008-2009, trenéři Nerád
Vladimír a Ondřej Lumír. Mladší přípravka Vidče, ročník 2010
a výše, trenéři Mičkal Radek, Pavelka Petr a Němec Stanislav.
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Na závěr prázdnin v pátek
24. 8. proběhlo na Sahaře tradiční
fotbalové utkání žen o Putovní pohár
starosty obce, letos Vidče vs Valašská
Bystřice. Historicky prvně se naše
Videčské holky postavily ve fotbalovém
utkání soupeři z okolí. Holky bojovaly,
opět předvedly, že rok od roku jsou
fotbalově dokonalejší, ale bohužel
na sehranějšího
soupeře
nestačily.
Přesto si za předvedený výkon zaslouží
velké poděkování a rovněž uznání za to,
že našly odvahu a proti kvalitnímu
soupeři
na hřiště
nastoupily.
Před slušnou diváckou kulisou to byl
zdařilý start následného IV. ročníku
Videčského rockování.
Děkujeme Vám příznivcům
kopané ve Vidči za to, že nadále v tak
hojném počtu navštěvujete utkání
našich týmů a jste srdečně zváni
na další podzimní zápasy !!!
Vladislav Basel

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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