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Obec Vidče

Další postup v zavedení nového systému svozu odpadů
Vážení občané, prosím a vyzývám všechny, kteří jste si prostřednictvím závazné objednávky v papírové formě či
na webu obce objednali popelnice na tříděný odpad, abyste se v termínu 25. 2. 2019 – 8. 3. 2019 dostavili na obecní
úřad k podpisu Smlouvy o výpůjčce. Na základě této smlouvy Vám budou v termínu 11. 3. 2019 – 22. 3. 2019
doručeny popelnice pracovníky OÚ do domácnosti. Společně se smlouvou obdržíte brožuru ohledně třídění odpadů
a kalendář svozu odpadů do konce kalendářního roku.
Předem Vám děkuji za součinnost.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Informace finančního úřadu

Oznamujeme občanům, že dne 25. 3. 2019 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. máte
možnost podat své přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2018 u úřednic Finančních úřadu Rožnov
pod Radhoštěm ve vestibulu kulturního domu ve Vidči.

Zveme Vás na plánované akce v obci
MÍSTNÍ KNIHOVNA VIDČE zve
na cestopisnou přednášku

pátek 22. března 2019
v 18:00 hod.
sál KD Vidče
Předprodej vstupenek
od 1.3.2019
na podatelně OÚ.
Cena 100,- Kč
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Chirurgem v Kazachstánu
Povídat a promítat bude MUDr. Martin Ondrášek
Středa 20.3.2019 v 17:00 hodin
V posluchárně Místní knihovny Vidče
Vstupné dobrovolné

2/2019 Zpravodaj obce Vidče

Zprávy z Rady obce
Usnesení č. 3/2019 ze dne 16.1.2019
26/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
27/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 2 ze schůze rady dne 17.12.2018.
Všechny úkoly byly splněny.
28/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
na provedení finanční kontroly hospodaření v obcí
zřízených právnických osob (tj. příspěvkových
organizací) na základě § 15 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a finanční
kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a
občanských příspěvkových organizací a občanských
sdružení, kterým byl poskytnut příspěvek z rozpočtu
obce na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě.
29/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Vidče a firmou
ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., třída Kpt. Jaroše
1922/3, 602 00 Brno na dotační management v době
realizace a udržitelnosti při projektu zavedení
nádobového svozu tříděných odpadů v obci Vidče.
30/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Smlouvu o poskytnutí nevýhradní multilicence
k webové aplikaci MOJEPOPELNICE a poskytování
služeb uzavřenou mezi obcí Vidče a firmou Tectronik
s.r.o., Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno.
31/2019 Rada obce projednala a schvaluje žádosti
Mysliveckého spolku ve Vidči, TJ Vidče a SDH Vidče
o pronájem sálu
kulturního domu ve Vidči na
19.1.2019, 2.2.2019 a 16.2.2019 za účelem konání
plesů za sníženou cenu 2.250,- Kč vč. DPH.
32/2019 Rada obce Vidče schvaluje Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Vidče dle schválených žádostí místních
spolků 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 2019 a pověřuje starostu obce Veřejnoprávní
smlouvy podepsat.
33/2019 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvy
uzavřené dle §2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník mezi obcí Vidče a paní M. M. Vidče
20, M. J. Vidče 240, B. P. Vidče 178, L. K. Vidče 237,
M. N. Vidče 41, Š. H. Vidče 357, R. M. Vidče 367, V. B.
Vidče 70, M. C. Vidče 151, M. K. Vidče 175, J. J. Vidče
156, panem J. V. Vidče 210, B. J. Vidče 240 na finanční
dar ve výši 1000,- Kč k významnému životnímu jubileu.
34/2019 Rada obce Vidče projednala a doporučuje
Zastupitelstvu obce schválit navýšení mezd členům
zastupitelstva od 1.3.2019 dle Přílohy k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků ze dne 4.9.2018.
35/2019 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr
řediteli Základní školy ve Vidči ve výši v souladu se

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb,.,
v platném znění, kterým se stanoví katalog prací a
kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 1.1.2019.
36/2019 Rada obce projednala a schválila platový
výměr ředitelce Mateřské školy ve Vidči v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb,.,
v platném znění, kterým se stanoví katalog prací a
kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 1.1.2019.
37/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě
doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky k veřejné zakázce „Nová jazykovo-počítačová
učebna a rekonstrukce učebny pracovních činností v ZŠ
Vidče – ICT + KONEKTIVITA“ firmu Casnet s.r.o., 1.
máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Rada obce
Vidče zároveň schvaluje Kupní smlouvu s firmou
Casnet s.r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm
a pověřuje starostu obce Kupní
smlouvu podepsat.
38/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě
doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky k veřejné zakázce „Nová jazykovo-počítačová
učebna a rekonstrukce učebny pracovních činností v ZŠ
Vidče – ICT + DODÁVKA“ firmu School Project s.r.o.,
Františka Čechury 4464/6, 708 00 Ostrava – Poruba a
zároveň schvaluje Kupní smlouvu s firmou School
Project s.r.o., Františka Čechury 4464/6, 708 00
Ostrava – Poruba
a pověřuje starostu obce Kupní
smlouvu podepsat.
39/2019
Rada obce Vidče schvaluje na základě
doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky k veřejné zakázce „Nová jazykovo-počítačová
učebna a rekonstrukce učebny pracovních činností v ZŠ
Vidče – STAVEBNÍ PRÁCE“ firmu Hrabovský s.r.o.,
Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí a zároveň
schvaluje Kupní smlouvu s firmou Hrabovský s.r.o.,
Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí a pověřuje
starostu obce Kupní smlouvu podepsat.
40/2019 Rada obce Vidče projednala a doporučuje
Zastupitelstvu obce Vidče, aby na svém zasedání dne
17.7.2019 schválila částku v projednané výši k podání
nabídky majitelům areálu restaurace U Hanáčků
na odkoupení.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 3/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17.1.2019
25/2018 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo program
3. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi
ve složení Mgr. Pavel Kuběja, Mgr. Šárka Pavlíčková a
ověřovatelé zápisu: pan Vladislav Basel a pan Jiří
Vaculín, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
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26/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo podání
nabídky na koupi pozemku p.č. St. 105/1 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 333 m2, jehož součástí je
objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemku p.č. St.
105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1019 m2,
jehož součástí je jiná stavba (příslušenství hospody)
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bez č.p., pozemku p.č. St. 105/3 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 383 m2, jehož součástí je rodinný
dům č.p. 165, pozemku p.č. 262 (zahrada) o výměře
543 m2 a pozemku p.č. 264 (zahrada) o výměře 543 m2
v katastrálního území Vidče v dohodnuté výši
s platností nabídky do 31. 3. 2019.
27/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
na realizaci projektu „ZŠ Vidče - stavební úpravy
učeben a sociálního zázemí“.
28/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
na realizaci projektu „Parkoviště ve sportovním areálu
Na Sahaře“.
29/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním

žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
na realizaci projektu „Výletiště v obci Vidče“.
30/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
na realizaci projektu „Revitalizace hřbitova v obci
Vidče“.
31/2019 Zastupitelstvo obce Vidče souhlasí s návrhem
na podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce šaten
a sociálního zařízení v budově tělocvičny v obci Vidče“
z Programu na podporu obnovy venkova vypsaného
Zlínským krajem a vyčlenění finančních prostředků
v případě jejího získání.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová

místostarostka obce

Leden v základní škole
Měsíc leden uzavřel 1. pololetí školního roku a kromě
toho byl ve znamení různých soutěží a olympiád,
v nichž se našim žákům dařilo víc než skvěle!
V průběhu ledna absolvovali žáčci 1. a 2. třídy tělesnou
výchovu na ledě, jezdili totiž bruslit na Zimní stadion
do Rožnova pod Radhoštěm.
10. ledna se pro 5., 7. a 8. třídu uskutečnila přímo
ve škole zeměpisná beseda s názvem „Maroko-vábení
Sahary“.
15. ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém
jazyce. V kategorii 8. – 9. tříd obsadili přední pozice
žáci 8. ročníku, konkrétně 3. místo s totožným
bodovým ziskem Magdaléna Hýžová a Filip Dobeš, 2.
místo Renáta Jaskulová a 1. místo Kristýna
Mandulová, která bude naši školu reprezentovat
v okresním kole. Taktéž 15. ledna se zúčastnila Lea
Dejmková (9. třída) okresního kola dějepisné
olympiády ve Vsetíně. Ze 42 žáků se Lea umístila na 18.
příčce. To, že videčskou školu navštěvují nadaní
spisovatelé, básníci a tvůrci komiksu, potvrdila již
tradiční literární soutěž „O poklad strýca Juráša“, jejíž
vyhlášení se konalo 28. ledna v rožnovské knihovně.
Ve svých kategoriích byly úspěšné: Julie Cábová (5.
třída, 1. místo za komiks), Adéla Ondřejová (6. třída,
2. místo za komiks), Martina Hajná (7. třída, 2.
místo za prózu), Anna Urbanová (9. třída, 1. místo
za poezii). Gratulujeme!
29. ledna se konalo ve Valašském Meziříčí okresní kolo
olympiády v českém jazyce, v němž hájila barvy naší
školy Kristýna Mandulová (8. třída), která z celkového
počtu 29 účastníků obsadila krásné 7. místo. Žáci 5.
třídy nás 29. ledna reprezentovali na ZŠ 5. května
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v Rožnově pod Radhoštěm v okrskovém kole
v přehazované a podařilo se jim vybojovat pěkné 3.
místo. Kolektiv učitelů 1. stupně hodnotil 31. ledna
výkony našich mladších žáků v recitaci. V kategorii 1.
třída zabodovali Veronika Barabášová (3. místo),
Adrian Nerád (2. místo), Veronika Minarčíková (1.
místo), v kategorii 2. a 3. třída uspěli Patrik Maléř (3.
místo), Eva Bahnerová (2. místo), Alžběta Juříčková
(1. místo) a v kategorii 4. a 5. třída zaujali porotu
Ester Bukovjanová (3. místo), Lilee Olga Parks (2.
místo), Aneta Randusová (1. místo). Blahopřejeme a
všem nejlepším recitátorům budeme držet palce, aby
uspěli i v okrskovém kole! V okrskovém kole recitační
soutěže budou naši školu reprezentovat i dvě žákyně z
druhého stupně – Adéla Bařinová a Nela Gerlová (obě
7. třída). I jim přejeme hodně štěstí!
Autor: Mgr. Alena Cábová
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Okénko do mateřské školy
Karneval v MŠ
V mladším oddělní Berušek paní učitelky kovbojky
připravily dětem jako každoročně krásný program.
“Na karneval se děti vždy moc těší”, popisují kovbojky
atmosféru příprav v Beruškách. Vždyť alespoň na jeden
den se děti mohou stát vysněnou princeznou, vílou,
pirátem… Předem si děti užívaly těšení náležitou
přípravou. Vybarvovaly masky, lepily legrační šašky,
pomáhaly s veselou výzdobou třídy. Nejmenší děti se
teprve dovídaly co slovíčko karneval znamená, na co se
mají těšit. Velkou radost měly z množství nafouknutých
balónků. V pátek 8.2 se začaly v malé třídě scházet děti
v maskách s rozzářenýma očima: “Jestlipak mě paní
učitelka pozná?” Promenádou na lavičce se tak

představila motýlková víla, malá čarodějnice, princezna,
víla Sofie. U kluků vyhrával Spiderman – hned několik,
také piráti, rytíř, čaroděj… Statečný myslivec a červená
Karkulka, která měla v košíčku opravdové víno
v podobě hroznových kuliček a zvířátkové sušenky.
O Karkulku s plným košíčkem byl velký zájem a všichni
si chodili na mlsandu. Děti si užily zábavných i
soutěživých her. Navštívili jsme také kamarády
předškoláky, staršáky ve třídě Sluníček.
“Krásné masky pojďte dál, budeme mít karneval” tak

zněla pozvánka na karneval do staršáku. Masopustní
veselí a maškarní rej zorganizovali 3 klauni/paní
učitelky/. Předškoláci se učili o tradici Masopustu,
o tom jak maškary dříve ve svém průvodu koledovaly
od stavení ke stavení, napichovaly na šavle to co
dostaly, což mohly být jitrnice, klobásky, koblihy a jiné
laskominy. Také naše maškary si vyrobily šavle plné
dobrot. Ve třídě Sluníček se vyskytlo překvapivě méně
superhrdinů a více tradičních masek jako rytíř,
čarodějnice, beruška, princezna, pirát či kočička.Užili si
soutěží a tance, foukaní bublinek, házení do kornoutu,
skok v pytli a nechyběla oblíbená hra “židličková”. Když
přišly na návštěvu do staršáku maškary z menšího
oddělení, společně si zahráli a zatancovali balonkový
taneček. Dohromady pak děti z celé školky pochovaly
basu, tak jak praví lidový zvyk. Zaplakali nad basou
ve smutečním průvodu a poté uzavřeli maškarní veselí
losováním tomboly. Díky štědrosti a spolupráci rodičů
si všechny děti domů odnesly krásné výhry. V mladším
oddělění kouzelný klobouk dětem nabídl losování lístků
do tomboly. V obchůdku u vosičky – naší paní
uklízečky dostaly za něj malý dáreček. Tímto děkujeme
všem rodičům, kteří nám do tomboly přispěli. A všem
udělujeme velkou pochvalu za přípravu krásných
masek. Děti si dopoledne užily, vydováděly se, vypadaly
spokojeně a radostně a tak to má být.
Autor: Jitka Kadlubiecová a Pavlína Parks

Zima u Berušek
Naše mateřská škola má blízko k přírodě. Už ti nejmenší ji zkoumají ve všech ročních obdobích. Letošní zima je
úžasná. ,,Spousta sněhu děti láká, postavily sněhuláka'' a to ne jen jednoho.
Zažily pořádnou koulovačku, bobovaly na Zuberském kopci, pozorovaly stopy zajíců, srnek a veverek.
Na zahradě máme krmítka pro ptáčky, kam pravidelně sypeme slunečnicové semínka. Mrazivá zima je plná zázraků
a tak děti podnikly výpravu do doby ledové.
Pokusy s vodou je pobavily. Zamrazovaly oříšky, mušle, rostlinky i hračky.
Dozvěděly se, kdy voda zmrzne a proč led roztaje, a také že ,, BRR'' pořádně studí do ručiček.
Přesto, že sníh vypadá jako šlehačka, raději ho nejíme, neboť není
takový čistý sněhobílý, jak vypadá.
K životu ve školce také neodmyslitelně patří různé akce. První únorový
týden byl ve znamení tradičního karnevalu. Všichni se zapojili
do výzdoby třídy, aby byla veselá a pestrá.
Zpívání a tancování navodilo radostnou atmosféru. Při promenádě byly
všechny masky odměněny bouřlivým potleskem.
Děti byly ve svém živlu a schutí se zapojily do jednoduchých soutěží.
Chceme taky poděkovat všem rodičům, kteří se zasloužili o dárečky
do tomboly. Kromě zážitků si tak děti odnášely také něco na památku.
Autor: Jana Martinková
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Vyhodnocení sběru plastu a papíru v MŠ za 1. pololetí
Vážení rodiče,
Dovolte nám abychom vyjádřili poděkování ve věci sběru odpadu. Zvláště jako Ekoškola si ceníme Vaší spolupráce.
Jsme pyšní že sdílíte s námi náš ekotitul, a že naše obec se může pyšnit spoluprácí aktivních občanů v rámci
ochrany našeho prostředí.
Děkujeme Vám za spolupráci a podporu.

Autor: Pavlína Parks a Hana Crhová

Komentář k návrhu změny územního plánu – plochy pro sběrný dvůr
Vážení občané, pravděpodobně jste zaznamenali
v posledních dnech na nejrůznějších místech po obci či
na sociálních sítích informační letáky o záměru obce
vybudovat sběrný dvůr v sousedství areálu
zemědělského družstva a dřevovýroby fa Cobbler. Možná
Vás i někteří z odpůrců této změny územního plánu
navštívili osobně. Dovolte nám, abychom se k tomuto
tématu krátce vyjádřili.
Současný sběrný dvůr či sběrné místo u budovy
obecního úřadu je kapacitně nedostačující pro velikost
naší obce, zejména od roku 2016, kdy nelze využívat
služby sběrného dvoru v Rožnově pod Radhoštěm (tento
sběrný dvůr je určen pouze pro občany města Rožnova
pod Radhoštěm a pro firmy a živnostníky, kteří mají na
území města sídlo provozovny). Mnohým z Vás se
v posledních letech stalo, že jste nemohli v průběhu
roku odevzdat na sběrném dvoře u OÚ zejména objemný
odpad a museli jste počkat na tzv. sběrnou sobotu,
která je dvakrát v roce – zpravidla v dubnu a říjnu. Tato
situace vede v ojedinělých případech k zakládání
černých skládek, které následně uklízejí pracovníci
obce. Ze zákona má rovněž každá obec povinnost zajistit
svým občanům uložení minimálně komunálního
odpadu, nebezpečného odpadu (ledničky, elektrické
baterie, autobaterie apod.), papíru, plastů, skla, kovů a
biologicky rozložitelného odpadu (viz zákon o odpadech
č. 185/2001 Sb., §17). Z těchto důvodů chce obec
vybudovat nový sběrný dvůr vyhovující kapacitně
potřebám naší vesnice a splňující standardy dnešní
doby.

Jako první varianta umístění sběrného dvoru nás
logicky napadlo využít současné průmyslové areály
v obci – areál zemědělského družstva a dřevovýroby fa
Cobbler, a také areál fa Dendros (bývalý Portáš). Ani
v jenom z těchto areálů nechtějí majitelé pozemky
prodat buďto z kapacitních důvodů nebo možnosti
dalšího rozrůstání firmy. Často slýcháváme, abychom
dvůr umístili pod areálem bývalé dřevovýroby Portáš –
zde ovšem nelze dvůr stavět z několika důvodů. Limitem
v území je zejména existence rozlivového území potoka
Maretky, existence dálkového migračního koridoru
zvěře, požadavek na zachování fyzické a vizuální
průchodností krajinou, zabránění dalšímu liniovému
rozšiřování sídla ve směru obce Střítež nad Bečvou (tzv.
srůstání sídel), prodlužování průjezdního úseku silnice
III/4868 a v neposlední řadě skutečnost, že všechny
pozemky jsou v rukou soukromých vlastníků. Z těchto
důvodů bylo jednáno a obci se podařilo odkoupit
pozemky p.č. 1166/1 a p.č. 1166/2 se záměrem
vybudovat na části těchto pozemků sběrný dvůr v těsné
blízkosti areálu zemědělského družstva a fa Cobbler –
když stavět na nezastavěné ploše, tak v sousedství
průmyslového areálu.
Na informačních letácích visících po naší obci můžete
spatřit fotografie či „vizualizace“ sběrného dvoru. Autoři
těchto letáků je zřejmě zveřejnili se záměrem
ilustračních obrázků, jelikož obec Vidče studii sběrného
dvoru k dnešnímu dni nevlastní. Jednoduchá studie
bude hotova na začátku měsíce března a uveřejněna
v obecním zpravodaji. V žádném případě se nebude
jednat o „smetiště“ jak někteří odpůrci sběrného dvoru
uvádějí, ale o sběrný dvůr vyhovující všem ekologickým
normám. Areál dvoru bude oplocen plotem z drátěného
pletiva a po obvodu vysázena zeleň. Rovněž není
pravdou, že obec Vidče plánuje rozšíření stávající místní
komunikace v této lokalitě.
Pokud by chtěl kdokoliv z Vás něco bližšího vědět
o tomto objektu občanské vybavenosti, jenž by chtěla
obec v blízké budoucnosti vybudovat, neváhejte se
obrátit na starostu obce buďto telefonicky, e-mailem,
nebo osobně.
Členové Rady obce Vidče
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Místní knihovna
Za oknem sníh a mráz, ale v knihovně je teplo, knížky
a zábava. Tak alespoň tvrdily děti ze školní družiny, když
přicházely ve středeční odpoledne na společné čtení z knih,
které tu na ně čekaly. Tak třeba na druháky a třeťáky
čekala kniha Aleny Mornštajnové „Strašidýlko Stráša“,
knížka se skoro detektivní zápletkou. Prvňáčci se zas
zaposlouchali do knížky Zdeňka Svěráka „ Tatínku, ta se
ti povedla!“. Děti se seznámily s tatínkem, který se musel
naučit vymýšlet a vyprávět pohádky pro své děti. Dětem se
knížka moc líbila. Samy si také zavzpomínaly, jak to bývá
s pohádkami na dobrou noc u nich doma. Četlo se a
povídalo, trochu i soutěžilo, a nakonec i tak trochu tvořilo.
Děti si zkusily třeba vyrobit klaunskou čepičku, kterou
možná využily na únorovém Dětském karnevalu.
V lednu opět vypluli na pomyslné moře ti, kteří se
v literární soutěži Lovci perel pokusí během celoroční lovu
vylovit z regálů co nejvíce knižních perel. Plavba a lov
potrvají do konce listopadu, kdy perly spočítáme a nejlepší
lovce odměníme u příležitosti Dne pro dětskou knihu.
Literární soutěž O poklad strýca Juráša má už stálé místo
v programech knihoven. Do oblastního rožnovského kola se
zapojilo 124 žáků z devíti základních škol nejen z Rožnova,
ale i z okolních obcí - Vidče, Prostřední Bečva a Vigantice.
Malí spisovatelé zpracovávali téma „Já a můj hrdina“.
Téma hrdinů a hrdinství je však velmi široké, a proto bylo
zadání blíže specifikováno do tří podtémat. Děti mohly
pozvat svého oblíbeného knižního hrdinu do našeho světa,
nebo se naopak vypravit za ním do pohádky a zažít
společné dobrodružství. Třetí možnost dávala prostor
skutečným hrdinům z našeho okolí, ať už mezi osobami
blízkými nebo všeobecně známými a populárními. Mohli si
vybrat, jestli napíšou text, báseň nebo nakreslí komiks.
Slavnostní
vyhlášení
vítězů
za
přítomnosti
místostarostky města Kristýny Kosové a ředitele knihovny
Pavla Zajíce proběhlo v pondělí 28. ledna 2019 v Městské
knihovně Rožnov p.Radh. Práce, které se umístily na 1.–
3. místě, postoupily do okresního kola soutěže. Mezi
oceněnými a postupujícími byly samozřejmě i práce dětí
z Vidče. Julie Cábová a Adéla Ondřejová zabodovaly se
svými komiksy, Martina Hajná a Anna Urbanová
postoupily svou povídkou a poezii. Věřím, že jejich práce
obstojí i v okresní ne-li krajské konkurenci. Budeme jim
držet palce.
Co připravuje knihovna
na březen ?
Na
středu
20.března
připravujeme cestopisnou
besedu „Chirurgem v
Katzachstánu“.
Můžete těšit na setkání
s
MUDr.
Martinem
Ondráškem,
který
se
s námi podělí o své
zážitky ze svého působení
v zemi na rozhraní Evropy
a Asie.
Autor: Božena Zajícová

PS: zájemci si mohou literární práce videčských dětí prohlédnout v naší knihovně.
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Dětský karneval
Karneval pro děti patří neodmyslitelně k naší plesové sezóně.
A letošní rok nebyl výjimkou. Do nabitého Kulturního domu
ve Vidči přišla stovka dětí v doprovodu rodičů i prarodičů.
Hned u vstupu dostaly děti obálku s losem, jenž zaručoval
výhru všem zúčastněným a ti šťastnější postupovali dále
do slosování o 15 hodnotnějších cen. Celé odpoledne se pak
soutěžilo v zajímavých a netradičních disciplínách, jenž
prověřily nejednu dětskou dovednost. Odměnou
byly
rozzářené dětské oči a úsměvy na tvářích, které dávaly tušit
jejich spokojenost. Velké poděkování pak patří všem
pořadatelům, za organizačně dobře odvedenou práci a
samozřejmě sponzorům a podporovatelům dětského karnevalu za poskytnuté dary. Bez jejich podpory by bylo jen
stěží tuto akci uskutečnit. Letošní první akce je za námi, a my se budeme těšit na další společné setkání.
Za kulturní komisi RO Vidče Mgr. Roman Petružela

Vidčánek
Nová soutěž pro všechny
Od tohoto čísla do konce roku bude ve Zpravodaji
zveřejněno jedno místo, na kterém se nachází
schránka s úkolem.
Cílem soutěže je zavést vás na známá i méně známá
místa v okolí Vidče a třeba se i něco nového dozvědět.
Princip je jednoduchý:
1. Na stránkách obce Vidče v záložce Události
vytisknout a vyplnit hrací kartu.
2.
Kartu
následně
zaregistrovat
na
e-mail:
zpravodaj@vidce.cz, kde vám bude přiděleno registrační
číslo hráče.
Úkol č.1
Jako první bod pro naši novou soutěž jsme vybrali jedno
z nejdostupnějších míst v centru obce.
Pozice místa je ukryta v QR kódu. Do vašeho telefonu
nebo tabletu můžete aplikaci pro čtení nainstalovat
z googleplay nebo appstore - hledejte "čtečka QR kódu".
Pro ty, co nemají přístup ke čtečce QR kódu, pozici
zadejte na www.mapy.cz ve formátu uvedeném vedle
kódu.

3. Pomocí QR kódu uvedeného níže
načíst pozici schránky s úkolem,
případně zadat pozici na stránce
www.mapy.cz a zjistit, kde se
schránka nachází.
4. Najít schránku s úkolem, splnit
úkol - splnění úkolu zapsat do hrací karty.
5. Pomocí splněných úkolů vyluštit tajnou zprávu.
6. Po splnění všech úkolů kartu odevzat.
Mladší děti budou potřebovat pomoc rodičů :)
Vítězný obrázek na téma "KARNEVAL"

49.4412122N, 18.0948567E

Za kulturní komisi RO Vidče Radek Minarčík

Autorce gratulujeme!
Odměnu si může vyzvednout na matrice OÚ.

Inzerce
Koupím:
Hledáme stavební pozemek v obci Vidče.
Prosím nabídněte. Děkuji. Tel.: 607 620 227.

Prodám:
Zimní jablka (Idaret, Topaz, ap.) 1kg za 15,- Kč a
zrcadlo 110 x 35 cm - cena dle dohody.
Tel.: 737 537 297.
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Tělovýchovná jednota Vidče
Muži zahájili začátkem ledna přípravu, na dle umístění
v tabulce po podzimu, velmi těžkou druhou část soutěže
1.A třídy Zlínského kraje. Tréninky 2x týdně kombinací
venku a v tělocvičně a potřetí se v rámci přípravy muži
zúčastní zimního turnaje Fastav Cup 2019 na Vsetíně
na UT Pod Pecníkem. V krajské skupině, systém každý
s každým odehrají tři zápasy. Postupně se utkají PA
22.2. HOVĚZÍ - VIDČE (19:00), PA 1.3. FRANCOVA
LHOTA - VIDČE (19:00), SO 9.3. VELKÉ KARLOVICE VIDČE (19:00). Mládež se pravidelně zúčastňuje
halových turnajů. Starší žáci hráli 3.2. na turnaji
v Rožnově, zde v silné konkurenci osmi týmů z poloviny
hrajících krajské soutěže, s bilancí 2 remízy a 3 prohry
celkově 7. místo. Nejaktivnější mladší žáci odehráli 5.1.
turnaj v Rožnově, z osmi celků postup do finálové
skupiny a celkové 4. místo. Dále odehráli 19.1. a 2.2.
dvoukolově Zimní ligu Vladimíra Štěpána OFS Vsetín
v Zašové. Ve skupině „C“ jim za soupeře byly postupně
celky Jarcové, Juřinky, Val.Meziříčí a Hrachovce.
V osmi zápasech 1 výhra, 2 remízy a 5 proher a
konečné 4. místo znamenalo, že finálový turnaj
o halového přeborníka okresu Vsetín bude letos
bez naší účasti. A ještě se mladší žáci zúčastnili 9.2.
v Hustopečích n.B. turnaje Valach Cup 2019, který
pořádala TJ Val.Meziříčí. Zde se z devíti celků umístili
na 8. místě. Starší přípravka odehrála 6.1. turnaj
v Rožnově, z osmi týmů 6. místo a 9.2. turnaj na Horní
Bečvě, pořádající oddíl FK Vigantice, šest týmů 4. místo.
Mladší přípravka rovněž účast na dvou turnajích a to
19.1. v Rožnově, zde z osmi celků bez výhry 8. místo a
stejně jako jejich starší kamarádi 9.2. turnaj na Horní
Bečvě, pořádající oddíl FK Vigantice, šest týmů 4.
místo.Prvně v historii oddílu jsme vyrazili vlastně ještě
s předškoláky na "velký" turnaj do Rožnova pro ročníky
2012 a mladší. Spojili síly s Valašskou Bystřicí a s
předpřípravkou se 10.11.2018 a 12.1.2019 zúčastnili
dvou turnajů. Chlapci bojovali jako lvi a i když spolu
hráli vůbec poprvé, neskutečně jim to šlo. Na cenný kov
tak v letošní halové sezóně stále čekáme. Pokud
medailové umístění nepřijde, vůbec nevadí. Úspěch je
krásný, úžasný. Ale jsou daleko důležitější věci, týmový

duch, pěkná kombinační hra se zapojením všech i méně
nadanějších hráčů a pocit trenéra, že chlapce a dívky
sport baví a mají z něj radost. Proto fotbal hrajeme.
V sobotu dne 9.3.2019 od 9:00 uspořádáme spolu s TJ
Střítež nad Bečvou již počtvrté turnaj žáků, tří družstev
v sokolovně ve Stříteži n.B. Letos si můžeme dovolit
luxus a to výhradně uspořádat turnaj pro „naše“
Videčské a Střítežské děti. Postavíme tedy tří týmy Bílí ročník 2007, Červení - ročník 2008 a Zelení - ročník
2009 s brankářem starších žáků Markem Urbanem.
Pokud si najdete čas, přijďte se na tuto zajímavou
konfrontaci podívat. Bude se jistě na co dívat.
Občerstvení zajištěno, jste srdečně zváni.Závěrem velké
poděkování všem, kteří se organizačně podíleli
na letošním vydařeném Sportovním plesu 2019. Vám
všem, kdo jste na ples zavítali a přispěli tak k parádní
atmosféře sobotního večera, mírně protaženého
do nedělních ranních hodin. Všem těm co přispěli
na činnost TJ zakoupením plesové pozvánky. A
v neposlední řadě velké poděkování všem sponzorům,
bez nichž by nebyla tradiční bohatá tombola.
Ještě jednou Vám všem velké díky !!!
Autor: Vladislav Basel

Sál kulturního domu zářící novotou před Sportovním plesem

Předpřípravka společně s Val. Bystřicí na turnaji v Rožnově

Starší žáci na turnaji v Rožnově
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