Slovo starosty obce
Vážení Vidčané,
dovolte, abych se na úvod listopadového zpravodaje
krátce vrátil k říjnovým komunálním volbám, kterých se v naší
obci zúčastnilo 55 % oprávněných voličů, což je o 1 % méně než
před 4 lety. Rád bych poděkoval všem, kteří letos přišli
ke komunálním volbám a dali touto cestou najevo, že jim není
lhostejné dění v naší obci, která je našim domovem. Zdůrazňuji, že
toto poděkování patří všem, kdo se voleb zúčastnili, bez ohledu
na to, komu dali své hlasy.
Jak už jistě všichni víte, byl jsem na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce 30. října zvolen starostou obce. Těší mě
důvěra, kterou jsem od Vás voličů i od zastupitelů získal, je to
pro mě velký závazek a také motivace do další práce. Mohu Vám
jménem všech zastupitelů slíbit, že se vynasnažíme naplnit Vaše
očekávání, budeme dělat vše pro to, aby se nám drtivá většina
vytyčených cílů podařila splnit a žilo se nám ve Vidči pořád dobře.
Chci poblahopřát také všem nově i staronově zvoleným zastupitelům a radním naší obce. Všichni zastupitelé jsme tady
pro Vás a budeme rádi, když nám sdělíte své názory, nápady, podněty, připomínky a také případnou kritiku.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 30. 10. 2018
1/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
ustavujícího zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení
Mgr. Roman Petružela, Mgr. Lumír Ondřej a ověřovatelé zápisu:
paní Kateřina Němcová, paní Renáta Fabiánová, zapisovatelkou
byla určena Ing. Svatava Minarčíková.
2/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje zvolení jednoho
místostarosty.
3/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2

Rozsvícení vánočního

písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
4/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
místostarosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
5/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí starostou obce
Mgr. Pavla Drdu.
6/2018 Zastupitelstvo obce Vidče volí místostarostkou obce
paní Milenu Dudovou.
7/2018 Zastupitelstvo obce
stromu
Vidče volí členem Rady obce
Vidče Mgr. Pavla Kuběju.
8/2018 Zastupitelstvo obce
Vidče volí členem Rady obce
Vidče Ing. Karla Malíka.
9/2018 Zastupitelstvo obce
Vidče volí členem Rady obce
Vidče pana Oldřicha Buryho.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Úmysly mší svatých na
Oznámení
1.
pololetí roku 2019

Úmysly mší svatých
na 1. pololetí roku 2019
se budou zapisovat
29. 11. 2018
od 14:30 do 16:00 hod.

Blahopřání
Dne 8. listopadu 2018 oslavili
diamantovou svatbu manželé

Růžena a Pavel
Hutyrovi
Hodně zdraví, štěstí a pohody
přejí děti, vnoučata
a pravnoučata.
Pozvánky

MÍSTNÍ KNIHOVNA VIDČE pořádá

V pátek 7. prosince 2018 od 10:00 do 17:00 hodin
VSTUP VOLNÝ
Program:
10:00 KNIHY POD STROMEČEK - prodej dětských knih
s výhodnou 20% slevou z Knihkupectví Nohavica v Rožnově p. R.
14:30 LOVCI PEREL – slavnostní vyhodnocení a odměnění
nejlepších lovců knižních perel v celoroční čtenářské soutěži
pro děti
15:00 KOUZELNÝ KALENDÁŘ: Podivuhodné putování
do Betléma - scénické čtení z knihy J. Gaardera v podání
knihovníků Měk Rožnov pod Radh.
15:30 PŘEDVÁNOČNÍ KORÁLKOVÉ TVOŘENÍ – tvořivá
dílna pro malé i větší s paní Kateřinou Schwarzovou z Rožnova
pod Radhoštěm

Kulturní komise RO Vidče zve všechny seniory na společné setkání v sále Kulturního domu ve Vidči

ETKÁNÍ SENIORŮ
V pátek 23. listopadu 2018 v 16:00 hodin
Nebude chybět bohatý kulturní program, občerstvení, hudba a zpěv.
Všichni jste srdečně zváni
-2-

KINO CLUB MILANO – Jak to všechno začalo
Náš rodinný příběh vám
bude

znít

možná

k setkávání lidí v příjmném prostředí.

jako

Slavnostní otevření proběhlo 6. 12. 1998.

pohádka, ale vězte, my už tu
pohádku

žijeme

kuráž

pracovitost

Za všechno
a

20

může

let.

odvaha,
mého

taťky, který se za podpory své
kavárnu ve Vidči.
Budova

manželky rozhodl vybudovat

kina

mu

pomohla

uskutečnit

jeho sen a z čistírny, kotelny a klubovny se mu
podařilo

vykouzlit

místo,

které

Díky zájmu vás spoluobčanů o větší akce,
pokračoval

taťka

v

budování

a

prostory

za podpory obce rozšířil o salónek, kde se nyní
konají různá rodinná setkání, oslavy a srazy.

Vážím si toho, že jste si k nám našli cestu

a díky vám můžeme letos oslavit 20 let trvání
Kino Clubu Milana.

Taťkovi, mamce a všem, co nám kdy

jakkoli pomáhali, patří velké PODĚKOVÁNÍ.

slouží

Ivana Mandulová

Inzerce

Výrobní závod Zašová
příjme:
Údržbář do provozu výroby
dřevěných oken
Nabízíme:
- smlouva po zapracování
na neurčito
- nadstandardní platové podmínky
- 5 týdnů dovolené
- práci ve stabilní české společnosti,
největší ve svém oboru na trhu

Požadujeme:
- vyučení ve strojírenském nebo
opravárenském oboru
- znalost strojních zařízení,
hydraulických a pneumatických
systémů výhodou
- platný svářečský průkaz výhodou
- praxe v opravách strojů a zařízení
- ŘP sk. B
- uživatelská znalost práce na PC

Životopisy zašlete na:
veronika.janickova@
windowholding.cz,
nebo volejte na 777757178.
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Říjen ve videčské škole
Ráda bych vás informovala o pestrých aktivitách, které
se uskutečnily během měsíce října ve videčské škole:
10. října podnikli žáci 3. a 5. třídy v doprovodu třídních
učitelek Vladislavy Slámové a Pavly Smílkové exkurzi
do valašskomeziříčské hvězdárny a Muzea řeznictví v Krásně.
Téhož dne besedovali žáci 1. a 2. třídy o bezpečnosti v dopravě
a silničním provozu.
11. října vyjeli do rožnovského kina deváťáci s paní
učitelkou Vladimírou Mertovou, aby získali informace o zemi
s názvem Myamar. Kdo by nevěděl stejně jako já, o jakou zemi
vlastně jde, pak vězte, že je to bývalá Barma.
Na 15. října pozvala do naší školy paní zástupkyně
ředitele a výchovná poradkyně Eva Mandulová zástupce středních
škol, aby žákům 9. ročníku a jejich rodičům představili jednotlivé
studijní obory, které by naši absolventi mohli po ukončení povinné
školní docházky studovat.
16. října zavítal do videčské školy opět na pozvání paní
zástupkyně ředitele Evy Mandulové pan Dušan Lederer, sběratel
hlavolamů, u jejichž luštění a sestavování se
„zapotili“ postupně žáci 4. – 9. ročníku.
18. října se zúčastnili žáci 8. ročníku
s paními učitelkami Šárkou Pavlíčkovou a Evou
Mandulovou „Burzy škol“ ve Vsetíně, aby rozšířili
své obzory týkající se dalšího možného studia
po ukončení základní školy.
19. října besedovali v místní knihovně
o etiketě
a slušném
chování
žáčci
2. třídy
v doprovodu třídní učitelky Dagmar Hladké.
V říjnu navštívily rovnou dvě třídy Prahu.
Prodloužený víkend 18. – 21. října prožili v našem
hlavním městě deváťáci s třídní učitelkou Vladimírou
Mertovou a paní učitelkou Šárkou Pekařovou.
26. října se vrhli do víru velkoměsta šesťáci s třídní
učitelkou Alenou Cábovou a paní učitelkou Dagmar
Kovářovou.
Na 26. října domluvila paní učitelka
Vladislava Slámová pro 3. třídu besedu na místním

obecním úřadě.
26. října oslavili stoleté výročí vzniku Československé
republiky celodenním projektovým vyučováním druháci s paní
učitelkou Dagmar Hladkou a páťáci s paní učitelkou Pavlou
Smílkovou.

29. a 30. října se všichni
školou
povinní
dočkali
krátkého, ale vytouženého
odpočinku
v podobě
podzimních prázdnin.
Koncem října se tradičně
připomíná anglosaský svátek
Halloween, proto 31. října
uspořádali pro celou školu
halloweenské
oslavy
žáci
9. třídy.
Závěrem bych vám všem
chtěla oznámit nové webové
stránky
videčské
školy:
www.zsvidce.cz. Zde také
najdete podrobnější informace
o některých zmíněných akcích,
které se v naší škole odehrávají.
Alena Cábová

Zastavení v knihovně
Páteční odpoledne bývá už pravidelně v knihovně
věnováno dětem ze školní družiny. Při říjnové návštěvě se děti
vypravily do knihovny za strašidly. Ne za těmi opravdovými,
ale za těmi v knížkách, Samozřejmě došlo i na upíry. Nejdříve
jsme si jen tak povídali, snad i trošku strašili, a nakonec četli
z knih. Došlo i na malé tvoření - každý, kdo měl zájem, si mohl
sám udělat z ubrousku a čokoládové mince nebo z lízátka své
vlastní strašidlo.
Poslední říjnovou středu do knihovny už podruhé
zavítali manželé Eva a Jiří Márovi z Přerova, aby se
s posluchači podělili o své zážitky z cesty po Barmě a Vietnamu.
A stejně jako při prvním setkání, kdy jsme si povídali o Austrálii
a Tasmánii, manželé Márovi opět své vyprávění doplňovali
překrásnými fotografiemi, krátkými videi a vtipnými
poznámkami. Myslím, že nikdo z nás z posluchačů nelitoval
společně stráveného času, a že se těšíme na další setkání.
V úterý 13. listopadu 2018 jsme se v knihovně sešli
s Mgr. Zdeňkem Pomklou, archivářem ze Státního archivu Vsetín,
na vyprávění o událostech spojených se 100, výročím ukončení
I. světové války: „Obyvatelé Vidče ve víru Velké války
1914 - 1918“. Bylo to vyprávění nejen o příčinách války a bojích
na frontách, ale také o životě obyčejných lidí v zázemí a mimo
něj. Povídání bylo zpestřeno nejen fotografiemi, ale také
ukázkami různých dobových dokumentů a vyhlášek. Byla to třeba
Vyhláška o tom, jak se mají chovat a co mají dělat školní dítka
v době války, nebo Vyhláška pro obyvatele venkova. Další
zajímavosti byla třeba informace o tom, že ve Valašském Meziříčí
byly vedle rakouského lazaretu i lazaret a hřbitov pro turecké

vojáky.
Na závěr něco málo z toho, co připravuje knihovna
na prosinec.
V pátek 7. prosince 2018 jsme vyhlásili Dnem
pro dětskou knihu. V knihovně budou probíhat různé akce,
do kterých se může zapojit každý z vás. Můžete, si třeba nakoupit
dětské knížky s 20% slevou v našem malém knihkupectví, nebo
si poslechnout dramatizaci knížky Kouzelný kalendář aneb
Podivuhodné putování do Betléma. Můžete také poblahopřát
výhercům čtenářské soutěže Lovci perel. Můžete si vyzkoušet
i svou zručnost a vyrobit si náramek nebo hvězdičku z perliček
a korálků pod vedením paní Schwarczové z obchůdku Perlička
v Rožnově.Přijděte, vítání jsou malí i velcí, vstup je volný
pro každého.
Božena Zajícová
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Říjen v Mateřské škole Vidče
Měsíc říjen se na nás letos usmál a dopřál nám krásné
počasí. Stihli jsme si uskutečnit 2x výlet na Hradisko. První výlet
byl v duchu objevování starého hradu a děti s nadšením
naslouchaly legendě o 250 lupičích, kteří se kdysi na našem hradě
usídlili. Druhá cesta na Hradisko byla uskutečněna ve spolupráci
se ZTŠ Rožnov. Mladí farmáři nás ochotně provedli farmou, která
je umístěna právě v areálu Hradiska a pro ně k dispozici za účelem
nabytí nezbytné praxe. Děti shlédly zvířátka, ale také měly
možnost se svézt na koni, což byl pro ně krásný zážitek
a pro některé i impuls k překonání strachu a sebe sama.
V tomto měsíci jsme ještě stačili uskutečnit i první
schůzku Ekotýmu 11.10. 2017, na které jsme se opřeli do údržby
zahrady a vrbového tunelu, vaření marmelády a výroby
muchomůrek k ozdobě zahrady. Letos pokračujeme v tématu
voda. Konečně jsme se dostali do fáze, kdy můžeme díky čističce
sledovat kvalitu vody v naší MŠ.
Co se nám ještě povedlo? Několikrát jsme vyběhli
na kopec pouštět draka, vítr nám pěkně foukal. Také se můžeme
pochválit, že jsme zazimovali na zahradě ježka. Děti mu nahrabaly

obrovskou kopu listí a přikryly s ním předem připravenou krabici.
Nachystaly mu tam také svačinku v podobě larev a žížal, které
vlastnoručně narýpaly ve vyvýšeném záhonu. Po týdnu se opravdu
v domečku objevil ježek západní. Krabice má nahoře otvírací
víko, aby mohly děti na ježka nahlížet. V neposlední řadě za další
a nemalý úspěch považujeme to, že už jsme utřeli poslední slzičky,
které patří k začátku školního roku.
Krásný a teplý měsíc říjen jsme ukončili uspáváním
broučků. Po světýlkovém tradičním Videčském průvodu se někteří
naši staršáci rozhodli zažít dobrodružství, zahrát si na brou
ky a přespat ve školce přes noc bez maminky. Nejprve celý
kolektiv MŠ přivítal průvod světelnou diskotékou a dále si průvod
mohl prohlédnout terasu MŠ vyzdobenou rozsvícenými
podzimníčky a bubáčky.
Teplý světýlkový večer se krásně vydařil, našim
broučkům se hezky spalo a doufáme, že těm opravdovým
broučkům se bude hezky spinkat až do jara.
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Zapsala Pavlína Parks

Informace oddílu odbíjené
Podzimní sezónu zahájily naše děti ve Vsetíně turnajem
Krajského poháru. V sobotu 22. 9. hrálo mladší žactvo. Poháru
ve Vsetíně se zúčastnilo 7 družstev – Valašského Meziříčí,
Kroměříže A a B, Traplic, Zlína, Vsetína a Stříteže. Naši malí
hráči obsadili na turnaji 6 místo, s jedním vyhraným zápasem 2:0,
s jedním prohraným 1:2, ostatní zápasy prohráli 0:2. Další skupina
se hrála v Uherském Hradišti. Po odehraných pohárových
zápasech, byla družstva rozdělena do skupin. První kolo krajského
přeboru hrály naše děti 13. 10. v Kroměříži. Jen horší poměr míčů
je odsunul na 3 místo ve skupině. Musíme je pochválit za velkou
bojovnost, vítězství v některých setech jim uteklo jen o jeden míč.
Další kolo budou děti hrát 24. 11. ve Vsetíně s družstvy Nivnice,
Kroměříže a Vsetína.
Družstvo starších žaček hrálo Krajský pohár v neděli
23. 9. také ve Vsetíně. Turnaje se účastnilo 8 družstev Zlín A a B,
Valašské Meziříčí, Nivnice, Kroměříž, Vsetín, Uherský Brod,

Střítež. Děvčata hrála 7 zápasů na dva vítězné sety. Další
pohárový turnaj se hrál v Uherském Hradišti. Děvčata v turnaji
obsadila 4. místo, které jim zajistilo zařazení do druhé skupiny.
Celkem je v soutěži st. žaček 17 družstev, které jsou rozděleny
do 4 skupin. První kolo krajského přeboru se hrálo v neděli 21. 10.
v Napajedlích. Ve skupině byla družstva Kroměříž, Nivnice,
Napajedla a Střítež. Naše děvčata vyhrála všechny zápasy 2:0
a tímto výsledkem si zajistila postup do první skupiny společně
s družstvem Kroměříže.
Kadetky odehrály první kolo krajského přeboru
v Kroměříži, kde vyhrály oba zápasy 3:2 a 3:1. Další zápas hrají
v neděli 4. 11. se Vsetínem.
První zápasy barevného volejbalu budou naši malí hráči
hrát v Pálkovicích 11. 11. Do konce roku předpokládáme účast
minimálně ještě na dalších dvou turnajích.
Trenérky odbíjené

Mládežnický fotbal podzimní část TJ Vidče
Podzimní část sezóny 2018/2019 je za námi.
V minulém čísle zpravodaje jste se seznámili
s podzimní činností nejmladšího týmu našeho
oddílu kopané, mužstva mladší přípravky. Nyní
malé zhodnocení zbylých čtyř týmů.
Dorost sd Vidče/Val.Bystřice, chlapci ročník
2000-2003, kádr 19 hráčů. Obhájce titulu okresního přeborníka
nevstoupil do sezóny ideálně a po třech zaváháních se na začátku
soutěže pohyboval v dolní polovině tabulky. V druhé části
podzimu však chlapci zabrali, několikrát v řadě zvítězili
a zaslouženě zůstáváme i pro jaro mezi týmy, které si to rozdají
o celkové vítězství v soutěži. Po podzimu první místo z osmi celků
s bilancí sedmi výher, jedné remízy a dvou proher. Nejlepší střelec
Matyáš Halačka 8 branek, druhý Matěj Kapoun 6 branek.

Starší žáci sd Vidče/Val.Bystřice, chlapci ročník
2004 - 2006, kádr 15 hráčů. Po podzimu čtvrté místo ze sedmi
celků, vyrovnaná bilance čtyři výhry a čtyři prohry, střed tabulky.
Chlapci mají navíc, odehráli sice na podzim dobré zápasy, ale
s celky tabulkově lepšími několikrát v rozmezí 10 - 15. minut
inkasovali rychlé hloupé branky a ztratili tak celý zápas. Proto se
jim čelo tabulky zatím vzdaluje. Chlapci přesto zaslouží pochvalu
za výborný a poctivý přístup jak k tréninkům, tak i k samotným
zápasům. Nejlepší střelec Jakub Němec 8 branek, druhý až třetí
Filip Mičkal a Adam Vavruša oba 3 branky.

Mladší žáci sd Val.Bystřice/Vidče, chlapci a dívky
ročník 2005-2007, kádr 16 hráčů. Po podzimu třetí místo z osmi
celků, bilance šest výher jedna remíza a dvě prohry. Na výborném
třetím místě už nic nezmění ani fakt, že žákům chybí odehrát
domácí utkání s Dolní Bečvou, které se odehraje až na jaře.
A právě u této kategorie jsme těch změn datumu a času
podzimních utkání na žádost soupeřů měli nespočet. I přes tyto
pro trenéry značné komplikace chlapci a dívky nezanevřeli
na fotbal a k zápasům přistupovali zodpovědně, hráli s chutí
a odehráli na pohled pěkná a zajímavá utkání. Nejlepší střelec
Daniel Žitník 9 branek, druhý Tomáš Kraus 7.
Starší přípravka TJ Vidče, chlapci a dívky ročník
2008-2009, kádr 14 hráčů. Po podzimu čtvrté místo z devíti celků,
čtyři výhry, tři prohry a jedna remíza v posledním kole v Rožnově
7:7. Mužstvo patří mezi ty lepší celky skupiny „C“ se
snahou hrát kombinační fotbal se zapojením všech
hráčů do hry a rozehrávkou již od brankáře.
Po polovině soutěže úctyhodných 96 vstřelených
branek na 12 střelců. Tak by měl vypadat kolektivní
sport. Nejlepší střelec Tomáš Kozák 24 branek, druhý
Jakub Pavlíček 18 branek.
Podzimní spolupráce Vidče, Valašská Bystřice
a Střítež nad Bečvou fungovala a doufejme, že i nadále
fungovat bude. To na čem jsme se před jejím startem
domluvili, dokázali splnit. Na tři hřiště jsme
rovnoměrně rozložili domácí zápasy a z 15cti
odehraných sehráli vždy pět v každé vesnici. Po letní regeneraci
našeho hřiště formou provzdušnění a zapískování, jsme tak mohli
hrací ploše na podzim trochu odlehčit ze zatížitelnosti a nemuseli
již mistrovské zápasy kvůli špatnému terénu odkládat a vše v klidu
odehrát.
Mládežnickému fotbalu se u nás daří a ke konci roku
2018 máme v oddíle kolem 60-ti aktivních členů do 18cti let.
V dnešní době, kdy mají na výběr nespočet dalších jiných
sportovních a uměleckých aktivit na vesnický oddíl parádní číslo.
To vše by nemohlo fungovat bez významné finanční
i materiální podpory od Obce Vidče. Velké poděkování za to.
Nicméně i sami jsme dokázali v roce 2018 získat prostředky
na činnost Tělovýchovné jednoty z dotačních programů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze Zlínského kraje
a z Nadace SYNOT. Rovněž poděkování i jim za finanční podporu.
http://www.vidce.cz/dotace/d-5669/p1=5328
Vážíme si důvěry Vás rodičů a snažíme se dělat
maximum pro to, aby Vaše děti byly u nás spokojeny.
Basel Vladislav
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