Slovo starosty obce
Vážení a milí spoluobčané,
nastává opět sváteční čas, období, které
pro většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce.
Čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví,
čas nazdobených vánočních stromků, splněných
přání, rozzářených dětských očí, čas dárků
a radosti. Věřím, že v tomto období všichni
dokážeme alespoň na chvíli zapomenout
na všední shon a budeme moci svátky prožít
v radosti a pohodě.
Do rukou se vám nyní dostává
poslední vydání Videčského zpravodaje v tomto
kalendářním roce, ve kterém bych Vás chtěl
seznámit s tím nejzásadnějším, co se v naší
vesnici v roce 2018 událo.
Letošní rok se nesl zejména ve znamení projekčních příprav akcí a staveb, které bychom chtěli realizovat v průběhu
příštího kalendářního roku, případně abychom byli schopni obrátit se na vhodný dotační titul s žádostí o finanční spoluúčast na jejich
realizaci – o tom ale více v lednovém vydání zpravodaje. Přes tuto skutečnost se v letošním roce podařilo zrekonstruovat sál
kulturního domu, jenž dostal nový vzhled a byl vybaven jevištní a divadelní technikou. V době letních prázdnin se dočkaly
rekonstrukce chodníky v areálu mateřské školy a opravena byla i část oplocení školky. Nové oplocení dostal také místní hřbitov.
Součástí prací bylo také rozšíření místní komunikace tak, aby bylo umožněno parkování na zpevněných plochách před areálem
hřbitova. Poslední finančně náročnější akcí, která je však z 85 % hrazena z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020, byl
nákup popelnic na tříděný odpad do domácností. O změně systému svozu odpadu s tím související jste byli informováni v minulém
čísle zpravodaje. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně nového systému svozu, nebo budete mít zájem si popelnice vzít
do domácnosti, neváhejte se obrátit na pracovníky obecního úřadu.
Během roku jste mohli navštívit široké spektrum kulturních akcí pořádaných ať už kulturní komisí, místní knihovnou či
spolky, jenž působí v naší obci. Všem, kdo se na jejich organizaci podíleli, tímto děkuji, stejně jako Vám všem, kteří je navštěvujete.
Milí Vidčané, závěrem bych Vám chtěl popřát jménem zastupitelstva obce radostně prožité vánoční dny se svými blízkými
v příjemném klidu a sváteční pohodě. Do nového roku přeji všem dostatek zdraví a životní energie, štěstí, plno optimismu, dobrou
náladu a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Za zastupitelstvo obce Mgr. Pavel Drda

Upozornění
Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že svoz komunálního odpadu bude v době vánočních svátků probíhat beze
změny v pátek 28. 12. 2018.

Uzavření obecního úřadu
Vážení občané,
z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad uzavřen ve dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 2018. V naléhavých
případech volejte: Starostu obce tel. č.: 605 340 794.
Z důvodu uzavření obecního úřadu v době od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018 je možné si nechat ověřit podpis nebo fotokopii,
výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů na pobočce České pošty v Rožnově p/R.
Děkujeme za pochopení.

Oznámení České pošty
Důchody splatné: budou vypláceny: Důchody splatné: budou vypláceny: Důchody splatné: budou vypláceny:
20. 12. 2018
19. 12. 2018
22. 12. 2018
20. 12. 2018
24. 12. 2018
21. 12. 2018

Další informace
●
●
●

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují, že cena vodného pro kalendářní rok 2019 činní 48,30 Kč/m 3 včetně DPH.
Upozorňujeme občany, kteří platí čtvrtletní zálohy na stočné za rok 2018 hotově, že tak mohou učinit nejpozději do 21. 12. 2018
u účetní obce Vidče, případně v kanceláři matriky.
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou cenu stočného pro rok 2019 upřesní v lednovém vydání zpravodaje.

Výpis z usnesení č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vidče konaného dne 4. 12. 2018
10/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program 2. řádného
zasedání a určilo návrhovou komisi ve složení Mgr. Šárka
Pavlíčková, pan Vladislav Basel a ověřovatelé zápisu pan Oldřich
Bury, Ing. Karel Malík, zapisovatelkou byla určena paní Ivana
Matulová.
11/2018 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednací řád
Zastupitelstva obce Vidče pro volební období 2018 - 2022 dle
přílohy č.2.
12/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne
30. 10. 2018.
13/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí informaci
o činnosti rady obce mezi 1. – 2. zasedáním zastupitelstva obce
přednesenou ústně členy rady obce.
14/2018 Zastupitelstvo obce Vidče zřizuje v souladu s § 84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
finanční výbor, volí jeho předsedu paní Renátu Fabiánovou
a členy finančního výboru Mgr. Miroslava Kadlubiece, pana Víta
Mlnaříka a schvaluje náplň práce finančního výboru.
15/2018 Zastupitelstvo obce Vidče zřizuje v souladu s §84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
kontrolní výbor, volí jeho předsedu Mgr. Petra Kopeckého a členy
kontrolního výboru paní Kateřinu Němcovou, Mgr. Pavla Vrtala
a schvaluje náplň práce kontrolního výboru.
16/2018 Zastupitelstvo obce Vidče jmenuje do výboru
Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou jako
zástupce obce Vidče tyto členy: Mgr. Pavla Drdu, pana Oldřicha
Buryho a pana Jiřího Vaculína.
17/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje předložený plán
inventur za rok 2018 a schvaluje inventarizační komisi ve složení:
Renáta Fabiánová (předseda komise), Mgr. Petr Kopecký,
Ing. arch. Alice Valčíková (členové komise), pro provedení
inventarizace majetku obce Vidče za rok 2018. Podklady připraví

účetní obce paní Ivana Matulová.
18/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje paní Milenu
Dudovou jako určeného zastupitele pro územní plánování
pro volební období 2018 – 2022.
19/2018 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018
dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných
celků a DSO sestavený k 31. 10. 2018 bez připomínek.
20/2018 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.6 rozpočtu obce za rok
2018 dle přílohy č.3.
21/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro první měsíce roku 2019. Do doby schválení rozpočtu na rok
2019 bude obec hospodařit podle rozpočtu roku 2018 po jeho
změnách.
22/2018 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 72 odst. 2
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon
funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce dle přílohy č. 4.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
23/2018 Zastupitelstvo obce Vidče projednalo a vzalo
na vědomí programové prohlášení rady obce na volební období
2018-2022.
24/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje plán práce
zastupitelstva obce na rok 2019.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 1/2018 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 21. 11. 2018
mší svatý
1/2018 Rada obce Vidče projednala a schválila program schůze.
2/2018 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 57 ze schůze rady dne 11. 10. 2018. Nová smlouva
na svoz komunálního odpadu se zpracovává, ostatní úkoly byly
splněny.
3/2018 Rada obce Vidče schvaluje Jednací řád rady obce
na nadcházející volební období.
4/2018 Rada obce Vidče v souladu s § 102 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřizuje tyto komise
rady: komisi pro školství, mládež a sport (SPV), komisi kulturní
a komisi stavební. Zároveň jmenovala předsedy komisí.
5/2018 Rada obce Vidče schvaluje Programové prohlášení rady
obce.
6/2018 Rada obce Vidče zamítá žádost o příspěvek na zřízení
babyboxu ve Vsetínské nemocnici.
7/2018 Rada obce schvaluje finanční dar na provoz záchranné
stanice v Bartošovicích ve výši 3 000,- Kč. Zároveň schvaluje
darovací smlouvu na finanční dar a pověřuje starostu obce
darovací smlouvu podepsat.
8/2018 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu mezi Obcí Vidče a paní V.P., Valašská Bystřice 302
na vodovodní přípojku pitné vody na pozemku parc. č. 1490/3 ost.

plocha, ost. komunikace a pověřuje starostu obce smlouvu
o právu provést stavbu podepsat.
9/2018 Rada obce Vidče schvaluje Žádost Českého svazu
včelařů z.s., ZO Vidče + Rožnov p.R. o poskytnutí individuální
dotace a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
10/2018 Rada obce Vidče schvaluje mimořádnou odměnu
ředitelce MŠ ve Vidči vyhodnocenou dle Zásad pro poskytování
odměn ředitelům příspěvkových organizací – škol a školských
zařízení zřizovaných obcí Vidče.
11/2018 Rada obce Vidče schválila nákup 60 židlí do kulturního
domu.
12/2018 Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-802199 Vidče, p.č. 470/6, Švajda,
NNK 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 v k.ú. Vidče. Zároveň pověřuje starostu
obce Smlouvu podepsat.
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Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Svoz odpadu v I. pololetí roku 2019
Vážení občané, harmonogram svozu odpadů v I. pololetí roku 2019 bude upraven podle nového způsobu
svozu separovaného odpadu v obci Vidče. O této změně budete včas informováni.
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - POPELNICE ( 110 L)
SVOZOVÝ DEN: PÁTEK;
Čas svozu - od 5.00 hodin;
Interval svozu: 1x za týden
od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
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: 11. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5., 31. 5. a 28. 6. 2019.

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
SVOZ: 25. 1., 22. 2., 22. 3., 17. 4., 17. 5. a 14. 6. 2019.
Do modrého pytle na papír patří: časopisy, noviny,
nastříhané či sbalené kartony, papírové obaly, balící papír,
počítačový papír, spisy, katalogy, lepenka, pytle, papírové
ubrousky.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
SVOZ: 25. 1., 22. 2., 22. 3., 17. 4., 17. 5. a 14. 6. 2019.
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.

Mikuláš v mateřské škole
Vánoční přípravy začínají vrcholit. Děti mají spoustu
práce, vytvářejí přáníčka, pečou perníčky a chodbami se line vůně
vánoc. Vánoce pomalu klepou na dveře. Začátkem prosince ale
zaklepal na dveře v mateřské škole pan Svatý Mikuláš, aby se
přišel zeptat dětí, jestli byly hodné.
Nejprve k nám přijelo divadlo Maringotka se svým
autentickým Mikulášským vystoupením. Představení bylo klidné
a Mikuláš měl na všechny čas, neboť v mateřské škole nás byla
ten den jen hrstka. Jestli byla velká absence způsobena nemocností
nebo obavami z čertů, to ví jen Mikuláš, který to má napsané
ve svaté knize. Pak najednou dopoledne přiletěl do třídy houf
čertů a trošku děti postrašil. Za nimi další Mikuláš a krásní andělé
s dvěma koši dárků. Dětičky z menšího oddělení seděly přilepené
na lavičce u paní učitelky a za jejich třídu zazpíval sám odvážlivec
Nikolásek Parks. Staršáky si Mikuláš vyvolával osobně každého
zvlášt a představte si - všechno o nich věděl! Paní kuchařka

nakrmila
čerty
perníkem, takže vše
dopadlo dobře a nikoho
si čerti neodnesli.
Letošního
Mikuláše
pro nás
připravily děti z deváté
třídy, za což jim patří
srdečný
dík,
byli
opravdu moc krásní
a zahráli
své
role
bezvadně. Tímto bych
chtěla
poděkovat
i panu
řediteli
Chrásteckému, že nám
čerty půjčil a že s námi
spolupracuje.
Zapsala Pavlína Parks
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Montessori pedagogika: Pro všechny generace detí se školkou Na vlne v Rožnove p. R.
Montessori pedagogika je u nás často vnímána jako
vzdelávání pouze predškolních dětí. Lékarka Maria Montessori
skutečne začala svou praxi s menšími dětmi ve veku od 3 do 7 let.
Dále pak ovšem pokračovala se studiem, pozorováním
a vypracováním metodiky i pro starší deti. Už za jejího života se
tak trídy postupne rozširovaly na všechny školní stupne, včetne
stredních škol.
Montessori pedagogika je založena na znalosti lidského
vývoje a potreb v každé životní fázi, prrič emž v každé z nich
respektuje její specifika. U nás je sice nejznámejší v detských
skupinách a materr ských školách. Nicméne v posledních letech se
rozrustá také síť základních škol prvního stupne. Společne s tím,
jak deti rostou a rodiče vidí jejich pokroky, jsou ochotni
podporovat také nove vznikající druhé stupne. Ve svete jsou bežné
i strr ední školy s Montessori pedagogikou a data mezinárodních
výzkumu ukazují, že jejich absolventi jsou velmi úspešní. U nás
existuje v Praze Montessori gymnázium Duhovka.
Stejne tak se i ve školce Na vlne snažíme spolupracovat se
zájemci napríč vekovými kategoriemi. Ve školce, která je určena
dětem 2,5-3 roky, najdou zázemí také maminky s mladšími dětmi
od narození do tří let. V prostorách školky mohou pracovat,
zatímco o deti budeme pečovat v prostoru prizpusobenému jejich
veku.
Naše aktivity ve školce nekoncí
Podíleli jsme se také na rožnovském Handmade
Marketu, který se konal 17. listopadu, prilákal krome nás také
všechny kreativní duše na s láskou zpracované krásné materiály.
A aby si mohli nejen nakoupit, dali jsme jim možnost si i neco
vytvorit vlastníma rukama. Z vonavého včelího vosku jsme
s detmi vyrábeli originální motané svíčky. Také jsme pripravili
koutek s Montessori aktivitami pro nejmenší drobotinu.

Odpoledne jsme se pak setkali na zahrade naší školky
Na vlne, abychom si prakticky pripomneli výročí 17. listopadu
a to vysazením Stromu svobody – naší lípy. Ke korenum jsme
vložili časovou schránku s historickými predmety a vzkazy.
S detmi budeme v príštích letech stromek pozorovat a starat se
o nej, sbírat kvety, varit lipový čaj.
Milí rodiče, nenechte si ujít sérii atraktivních
prednášek
Rádi bychom Vás pozvali do Montessori školky Na vlne
na sérii čtyr Montessori prr ednášek pro rodiče detí 0-12 let, které
porádáme ve spolupráci s AMI Prague.
První se uskuteční na konci ledna (25. - 26. 1. 2019)
na téma Vědomého rodičovství pod vedením Kamily Balcarové.
Prednáška je pro každého, kdo chce pozmenit své základní
nastavení vuči dětem a chce začít měnit sám sebe. Tátové vítáni. :)
Mgr. Jana Kadanková
ucitelka Mezinárodní Montessori školky Na vlne

Montessori pedagogika: Přednášky s workshopy v Montessori školce Na vlně
Chcete vědět více o tom, jak
v Montessori pedagogice
pracujeme
s dětmi? Máte malé miminko a nevíte jak
na to? Nebo se Vám zdá, že už je Vaše
dítě moc staré? S Association Montessori
Prague a Žijeme Montessori jsme pro Vás
přichystali od ledna do dubna sérii
několika přednášek s AMI zkušenými
lektory, kteří se s Vámi v Montessori
školce Na vlně podělí o své zkušenosti.
PÁTEK 25. a SOBOTA 26. 1. - Vědomé rodičovství
Mgr. Kamila Balcarová
Kamila vystudovala vysokou školu pro 2. a 3. stupeň, obor český
jazyk a výtvarná výchova. Absolvovala Český národní Montessori
kurz, Základní Montessori kurz AMI pro pedagogy, lektory
a rodiče a AMI výcvik 0-3 pod vedením trenérky Patricie Wallner.
„Mám ráda otevřenost, pohled dětskýma očima na svět, setkávání
s dětmi i dospělými. Jsem matkou dvou synů a dcery, kteří mě
vedou ke každodenním objevům i sebereflexi. Miluji
bezprostřednost, humor i pohled dětskýma očima na svět.”
Anotace přednášky:
„Abychom byli dobrými průvodci dětí, musíme se na cestu vydat
s nimi.“ Proč mě tato situace tak štve a vytáčí? Proč je moje dítě
právě teď nemocné a vzteklé? Cítím lásku? Nebo nenávist?
Abychom byli schopni citlivě reagovat na vývojové potřeby dětí,
musíme být nejen vnímavými pozorovateli, ale též vědomými
aktéry. Série tří přednášek vedené Kamilou Balcarovou je
pro každého, kdo chce pozměnit své základní nastavení vůči
dětem a chce začít měnit sám sebe. Tátové vítáni :o)
PÁTEK 8. A SOBOTA 9. 2. - Montessori doma - pro rodiče
o dětech 0-3 roky - Mgr. Michaela Willheimová
Michaela vystudovala PedF UK v Praze, obor učitelství
pro I. stupeň se specializací dramatická a tělesná výchova. A poté
absolvovala mezinárodní AMI výcvik pro věk 0-3 a 3-6.

„Inspiruji se životem dětí, učím se od nich žít teď a tady. Ony jsou
mými velkými učiteli. Jsem jen průvodce na jejich životní cestě.
Toto poselství se snažím předávat i dospělým.”
Anotace přednášky a workshopu:
V rámci workshopu si povíme, co vlastně potřebujeme k tomu,
abychom mohli doma začít s montessori? Jaké principy jsou
důležité a jak je poměrně snadno a rychle můžeme začít aplikovat.
Ukážeme si, jak připravit prostředí na příchod miminka, jak
prostředí také proměňovat s obhledem na vývoj dítěte, co můžeme
dítěti doma nabídnout, jak s dětmi komunikovat. Odnesete si
teoretické vhledy i praktické tipy.
PÁTEK 8. A SOBOTA 9. 3. - Montessori naživo - pro rodiče
o dětech 3-6 let - Mgr. Hana Gabrielová
Hana Gabrielová dlouholetá pedagožka z Montessori škol
Andílek, kde pracovala jako učitelka v mateřské a poté základní
škole. Absolvovala mezinárodní výcvik AMI pro věk 3-6 let. Dnes
je lektorkou pro dospělé v Žijeme Montessori v rámci struktury
AMI Prague. Je také redaktorkou stejnojmeného časopisu Žijeme
Montessori a Montessori pro rodinu.
Anotace přednášky a workshopu:
Na semináři pro děti předškolního věku (3 – 6let) se seznámíte
s vývojovými potřebami dětí v tomto věku. Zjistíte, jak funguje
jejich mysl, jak se nejlépe učí novým věcem a jak můžete podpořit
vaše děti i doma. Dozvíte se, jak by měla fungovat správná
Montessori školka. Jaké oblasti v takové školce najdete a čím se
Montessori školka liší od té klasické. Zjistíte, proč je tak důležitá
adaptace dítěte při jeho prvních dnech ve školce. Povíme vám,
proč učitel děti neučí, ale pouze je provází na jejich cestě
poznávání a jaká je jeho role ve třídě. Na vlastní kůži si
vyzkoušíte pomůcky ze všech oblastí, podpoříme vaši trpělivost
u prezentací jednotlivých pomůcek a sami si vyzkoušíte, jak
pomůcky fungují, a co v dětech všechno rozvíjí. Vyzkoušíte si
3. stupňovou lekci, sestavíte si mapu, vyzkoušíme váš sluch, zrak
i paměť a mnoho dalšího.
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DUBEN - datum bude upřesněno - Montessori pro školáky pro rodiče o dětech 6 - 12 let
Mgr. Radek Glabazňa, M.A., Ph.D.
Radek Glabazňa přednáší na anglistice na Slezské univerzitě
v Opavě. Dlouhodobě se však zajímá také o práci s menšími
dětmi. Absolvoval mezinárodní výcvik AMI pro věk 6 - 12. Je
otcem čtyř dcer a jeho vizí je založení kvalitní základní
Montessori školy na východní Moravě. Na což se velmi těšíme.
Anotace
Představíme Vám koncept Montessori ZŠ. Zjistíte jaký je
v Montessori pedagogice přesah z MŠ do ZŠ na jednotlivých
pomůckách. Zmíníme vývoj a potřeby dětí v tomto věku, jak
probíhá změna z konkrétnímu myšlení na myšlení abstraktní.
Zjistíte, jak funguje třída Montessori ZŠ, jaký je rozdíl oproti

klasické a vyzkoušíte si na vlastní kůži pomůcky pro školáky.
Každý kurz bude probíhat vždy v pátek odpoledne přednáškou
a jeho pokračování v sobotu dopoledne workshopem. Malá
miminka si můžete vzít s sebou na přednášku. Pro starší děti
zajistíme hlídání v rámci Montessori školky Na vlně. Nemusíte
hledat složitě hlídání a neztratíte přednáškou celou sobotu.
Cena jednoho bloku je 740,-/osobu.
Kapacita přednášek bude omezena na maximálně 30 osob.
Přihlásit se můžete na emailu montessori@skolkanavlne.cz
Mgr. Lenka Měrková, Montessori školka Na vlně
Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 697
montessori@skolkanavlne.cz
736 767 048

Odpoledne s knihou a perlami
V pátek 7. prosince 2018 odpoledne
se v knihovně nejen půjčovaly knihy, ale
i zároveň slavilo. Každý, kdo měl zájem
a čas, mohl s námi oslavit Den pro dětskou
knihu. Přišli malí i velcí, kterým kniha není
jen coby doplněk do domácí knihovničky.
A jak jsme slavili? No přece s knížkou.
V našem malém knihkupectví si zájemci mohli
pro sebe nebo pro své blízké koupit nějakou knihu k Vánocům.
Lovci perel dopluli po roční plavbě do přístavu
a pochlubili se úlovkem knižních perel, které cestou ulovili.
Ti nejlepší byli po zásluze odměněni. Nejvíce perel ulovila Lilee
Parks, Eva Mertová a Šárka Dobešová. Komu je líto, že se na naši
plavbu za perlami v letošním roce nevydal, nemusí byt smutný.
V lednu 2019 se koráb s lovci perel opět vydá na knižní moře, aby
v listopadu 2019 opět doplul do svého domovského přístavu v naší
videčské knihovně.
K dobré náladě slavnostního odpoledne přispěla
i návštěva knihovníků z Městské knihovny v Rožnově

pod Radhoštěm. Přijeli a přivezli nám dárek v podobě scénického
čtení z knihy Kouzelný kalendář aneb Podivuhodné putování
do Betléma od Joseina Gaardera, které navodilo pravou
předvánoční atmosféru.
A co na návštěvníky čekalo na závěr odpoledne
s knihou? Nebyla to knížka, ale korálky a perličky. Každý z nich,
malý i velký, si mohl v naši Korálkové dílně pod vedením paní
Schwarzové vyrobit třeba korálkovou hvězdičku na stromeček
nebo náramek na ruku.
Našli se i tací, kteří si nechtěli hrát s korálky. Ti si
raději prohlíželi nějakou zajímavou knížku nebo zahráli
s hračkami. No a maminky si v klidu mohly vypít třeba kávu nebo
jen tak si popovídat.
Odpoledne se nachýlilo k večeru, hosté z Rožnova
odjeli, hvězdičky byly vyrobeny, perníčky a makovník snědeny.
Návštěvníci se začali rozcházet do svých domovů - Den
pro dětskou knihu 2018 ve Vidči skončil. A my se můžeme jen
těšit na ten další v roce 2019.
Božena Zajícová
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Listopad ve videčské škole
Tak máme za sebou první čtvrtletí
školního roku a také několik vydařených
školních akcí.
Snad nejvelkolepější událostí, kterou
žila nejen škola, ale určitě i většina obce
Vidče, byla oslava 65 let založení
uměleckého souboru Valašenka. Událost se odehrála v podvečer
9. listopadu v místním kulturním domě za přítomnosti bývalých
a současných vedoucích a členů tohoto souboru. Vzpomínalo se,
zpívalo a tančilo, jak už to na takové pořádné oslavě bývá.
A všichni jsme si to moc užili!
9. listopadu vyjeli žáci 1. a 2. třídy s paními učitelkami
Dagmar Plesníkovou a Dagmar Hladkou do Divadla loutek
v Ostravě, kde zhlédli pohádkový muzikál Kocourek Modroočko.
Představení se dětem moc líbilo a bylo záživné i díky veselým
a rytmickým písničkám Marka Ebena.

12. listopadu se utkalo s historií 15 dobrovolníků
z 8. a 9. třídy ve školním kole Olympiády v dějepise. Jejich
výkony hodnotila paní učitelka Šárka Pekařová, která v letošním
školním roce učí ve videčské škole dějepis. Vítězkou se stala Lea
Dejmková (9. třída), druhé místo se stejným počtem bodů obsadili
Hynek Kraus (8. třída) a Jakub Tvarůžek (9. třída). Vítězka nás
bude reprezentovat v okresním kole této soutěže ve Vsetíně,
postup dalších dvou úspěšných řešitelů se odvíjí od výsledků
ze všech obcí.
14. listopadu se 11 žáků 3. třídy v doprovodu paní
učitelky Vladislavy Slámové zúčastnilo v zuberské hale turnaje
v miniházené. Tohoto turnaje se malí žáčci účastní každoročně.
Přestože se nehraje o místa, ale o sladké odměny za účast, děti
k zápasům přistupují velmi aktivně, protože je házená baví.
Stejného turnaje v miniházené se 28. listopadu zúčastnili
i vybraní žáci ze 4. třídy v doprovodu pana učitele Marka
Janovského.
Na 14. listopad připravila paní učitelka Šárka
Pavlíčková se svými osmáky projektový den k příležitosti
oslav stoletého výročí vzniku republiky. Jednotliví žáci
8. třídy představovali vždy jednu významnou osobnost,
do které se stylizovali nejen dobovým oblečením, ale také
díky nastudování informací o jejím životě. Žáci ostatních
tříd pak měli možnost se do projektu zapojit tím, že
na základě návodných indicií hádali právě danou osobnost.
Celá akce byla povedená a určitě i velmi přínosná co se týká
všeobecného vzdělání našich dětí.
Od 15. listopadu odstartovali žáci 3. a 5. třídy
minivýcvik v bruslení, který má spíše opakovací charakter,
protože děti prošly intenzivní výukou bruslení již
v minulých školních letech.
Projektový den k oslavám výročí 100 let republiky
uspořádali spolu s paní učitelkou Vladimírou Mertovou
i deváťáci 16. listopadu. Nechybělo prvorepublikové

oblečení, připomínka školního vyučování té doby, svačinky
ve stylu první republiky a jiné. Celá akce byla uspořádána
ve spolupráci s Obecním úřadem Vidče a vyvrcholila vysazením
našeho národního stromu – lípy – u videčské Zvoničky.
16. listopadu zorganizovali strašidelné halloweenské
odpoledne pro děti z 1. a 2. třídy žáci 8. ročníku pod vedením paní
učitelky Šárky Pavlíčkové a za dozoru paní učitelky Dagmar
Plesníkové a paní učitelky Dagmar Hladké. Osmáci následně toto
odpoledne spojili i s přenocováním ve škole.
21. listopadu navštívili paní učitelku Dagmar
Plesníkovou a její 1. třídu předškoláci z videčské mateřské školy.
Tým žáků z prvního stupně ve složení Eva Mertová
(4. třída), Jaroslav Mandula, Zuzana Jurčová a Šárka
Dobešová (všichni tři z 5. třídy) byli úspěšní 22. listopadu
v přírodovědné soutěži Jaloveček, která se konala na vsetínském
zámku a v níž obsadili krásné 1. místo.
22. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém
jazyce pro žáky 8. a 9. třídy. Na prvních čtyřech příčkách byly
bodové zisky velmi vyrovnané. Kristýna Mandulová (8. třída)
obsadila 1. místo, těsně za ní se umístila na 2. příčce Lea
Dejmková (9. třída), 3. místo vybojovala Magdaléna Hýžová
(8. třída) a nepopulární bramborovou medaili ovšem s vysokým
bodovým skóre získala Barbora Juříčková (8. třída). Všem
dobrovolným účastníkům děkuje paní učitelka Alena Cábová
za jejich výkony a držme palce postupující Kristýně Mandulové
v okresním kole, které se uskuteční koncem ledna na Gymnáziu
ve Valašském Meziříčí.
28. listopadu navštívili žáci 2. třídy v doprovodu paní
učitelky Dagmar Hladké obecní úřad, kde besedovali s panem
starostou Pavlem Drdou a setkali se i s paní místostarostkou a paní
matrikářkou.

Soubor Valašenka obšťastnil 23. listopadu místní
seniory a 30. listopadu doprovázel svým vystoupením
i rozsvěcování vánočního stromu ve Vidči.
Alena Cábová
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100 let republiky
Ve čtvrtek 13. října
jsme odjeli z Hranic
na Moravě
vlakem
RegioJet do Prahy a tím
jsme odstartovali náš
třídenní výlet do Prahy,
který
byl
tematicky
spojený
s oslavami
stoletého výročí vzniku
ČSR. Večer po příjezdu
jsme se ubytovali v Hostelu HOMEr, který je v samotném centru
Prahy v Melantrichově ulici na dohled od Staroměstského orloje.
Následující den jsme zavítali do Senátu, kde jsme absolvovali
komentovanou prohlídku. Pak jsme prošli celý komplex Pražského
hradu včetně vybraných interiérů. V sobotu nás jako každý den
probudilo bimbání Orloje. Během sobotního dopoledne jsme si
prohlédli Obecní dům včetně výstavy velkoobrazů Alfonse Muchy
„Slovanská epopej“. Poté jsme zamířili ke Karlovu mostu, kde se
v ulici Karlova nachází Colloredo-mansfeldský palác, kterým nás
provedla paní Lucie z GHMP. Tento palác je často využíván
k natáčení historických filmů. Odpoledne jsme podnikli plavbu
historickým přívozem s výkladem a malým pohoštěním.
Organizovaný program končil výstupem na Staroměstskou
mosteckou věž. Zbytek dne jsme strávili společně vařením
a hraním her. V neděli jsme vyrazili pěšky na Letnou, kde jsme si
zahráli únikovou hru „Golem“, kterou si všichni moc užili.
Odpoledne jsme se opět vlakem vrátili do Hranic a pak domů.

V návaznosti na pražskou exkurzi si v pátek
16. listopadu deváťáci užili oslavu „100 let republiky“. Toho dne
deváťáci i paní učitelka Mertová dorazili prvorepublikově
oblečeni. Do první hodiny přišla paní učitelka s rákoskou a četli
jsme si prvorepublikový školní řád „Škola je místo posvátné“. Pak
jsme malým vystoupením pobavili první a čtvrtou třídu a společně
se čtvrťáky a panem ředitelem jsme se vydali na obecní úřad. Tam
byli jeho zaměstnanci, včetně pana starosty, také stylově oblečeni.
Navíc jsme byli pohoštění chlebem a solí. Následovala hlavní
událost tohoto dne. Za kostelem vedle Zvoničky jsme za velké
slávy zasadili lípu – „Strom svobody“ a Anička Urbanová zahrála
na trubku nejoblíbenější píseň T. G. Masaryka – „Ach synku,
synku“. Po návštěvě mateřské školy jsme se vrátili zpátky do třídy
a společně si užili zbytek oslav hraním dobových her,
prvorepublikovými svačinami, vyplňováním kvízů a soutěžením.
Závěr patřil vyhodnocení a předávání hodnotných cen nejlepším
žákům v různých soutěžích.

Děkujeme tímto panu starostovi Drdovi za podporu
nejenom finanční (zakoupení cen), ale i morální a zejména
za pomoc při realizaci akce „lípa“.
Anežka Burová, Anička Urbanová, Míša Urbanová
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Rekonstruujete či stavíte dům?
Plánujete výměnu kotle?
Navštivte bezplatný seminář

Nová zelená úsporám, Kotlíková
dotace, Dešťovka

Vážení občané,

Kdy: čt 7. února 2019 v 16:15 (konec v 17:30)
Kde: Divadelní Kavárna (zámek Žerotínů),
Valašské Meziříčí, Komenského 1.
Prostor pro dotazy a individuální konzultace
v průběhu semináře

přejeme Vám krásné a klidné
prožití vánočních svátků
a šťastný a úspěšný
nový rok 2019!

Zve Vás tým Endum CZ s.r.o

Redakční rada

www.endum.cz, info@endum.cz

Fotbal TJ Vidče podzim 2018
„A“ tým muži
Opět v 1.A třídě skupiny „A“ Zlínského kraje
s minimem změn v kádru. Tým opustil na Horní
Bečvu Petr Berka, naopak dále zůstává brankář
Lukáš Einšpiegl a nově k nám přestoupili
z Prostřední Bečvy Radek Bill a z Juřinky Dan Fojtášek.
Po půlroční pauze se vrátil Petr Křenek. Přibyly dva derby zápasy
s Rožnovem a Hrachovcem, takže znovu nebyla nouze o zajímavé
a atraktivní duely. Pokračuje trenér Petr Urban, kterého na místě
vedoucího družstva opět doplňují Jiří Brzokoupil a Vladislav
Basel.
Po podzimu v tabulce předposlední třináctí a pouze tři
výhry. Tak zle jsme na tom po polovině soutěže nebyli hodně
dlouho. Vše špatné začalo zraněním Petra Špůrka v posledním

přípravném zápase ve Valašské Bystřici a jeho následná absence
v obraně byla citelně znát. Nevyšel nám start do soutěže, kdy ještě
v 89. min. utkání s Viganticemi vedli 2:1, abychom následně celé
utkání ztratili poměrem 2:3. Tato zbytečná prohra mužstvo hodně
poznamenala. V dalším domácím zápase jsme sice přehráli
Val. Klobouky, ale poté přišla série proher, která nás katapultovala
až na samotné dno tabulky. V závěru podzimu mužstvo zabralo,
konečně přišly i výhry a my tak na jaro udrželi kontakt s celky
dolní poloviny tabulky. „A“ tým se opět mohl spolehnout
na kvalitní výkony brankářské dvojice Roman Petružela, Lukáš
Einšpiegl. Herně nezklamali a opět povyrostli oba mladíci Ondřej
Dobeš a Jan Heryán, střelecky se začalo dařit Petru Mičkalovi
a pokud byl zdravý Radek Bill, tak patřil vždy jednoznačně
k nejlepším hráčům na hřišti. Nic není ztraceno, mužstvo má
vnitřní sílu a je v jeho kvalitách 1.A třídu zachránit.

Výsledky podzim 2018
Vidče – Vigantice
Valašské Meziříčí "B" – Vidče
Vidče – Valašské Klobouky
Kateřinice – Vidče
Vidče – Slušovice
Valašské Příkazy – Vidče
Vidče – Vlachovice
Nedašov – Vidče
Brumov "B" – Vidče
Vidče – Kelč
Rožnov – Vidče
Vidče – Hrachovec
Podlesí – Vidče

2 : 3 ( 2:1 )
6 : 1 ( 2:0 )
4 : 1 ( 2:0 )
3 : 1 ( 2:1 )
1 : 3 ( 0:2 )
4 : 0 ( 4:0 )
1 : 4 ( 1:3 )
1 : 0 ( 1:0 )
2 : 0 ( 1:0 )
2 : 0 ( 0:0 )
3 : 2 PK ( 1:0 )
7 : 1 ( 5:0 )
3 : 1 ( 1:1 )

Branky : Drda Pavel, Bill Radek
Branky : Mičkal Petr
Branky : Mičkal Petr 2x, Fojtášek Dan 2x
Branky : Mičkal Petr
Branky : Mičkal Petr
Branky : Branky : Fojtášek Dan
Branky : Branky : Branky : Bill Radek 2x
Branky : Vala Lukáš, Kramoliš Michal
Branky : Dobeš Ondřej 3x, Mičkal Petr 2x, Bill Radek, Špůrek Petr
Branky : Bill Radek

Krajská soutěž I.A třída skupina „A“ podzim 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slušovice
Nedašov
Vigantice
Podlesí
Valašské Meziříčí „B“
Valašské Příkazy
Kateřinice
Vlachovice
Kelč
Hrachovec
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské Klobouky
Vidče
Brumov „B“

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
7
7
6
6
6
6
6
3
2
3
3
3

2
1
1
1
2
0
1
1
1
2
2
1
0
0

0
1
1
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Střelci branek
7x
5x
3x
1x
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Mičkal Petr
Bill Radek
Fojtášek Dan, Dobeš Ondřej
Drda Pavel, Vala Lukáš, Kramoliš Michal, Špůrek Petr
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