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Vítání občánků
V pátek 12.4.2019 jsme přivítali na Obecním úřadě ve Vidči nové občánky Jasmínu, Valentinu, Kateřinu, Lauru,
Petra, Šimona, Jakuba, Ondřeje a Jana spolu s rodiči. Jako první se nám představila naše Valašenka s pásmem
básniček a písniček a místostarostka obce paní Milena Dudová přednesla slavnostní projev. Po podpisu do pamětní
knihy, dostaly maminky i děti květinu a dárek. Rodiče, děti a rodinní příslušníci byli pozváni na posezení a malé
občerstvení. Děkujeme všem zúčastněným za účast a našim novým občánkům přejeme šťastný a spokojený život.

Milena Dudová, místostarostka obce
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Zprávy z Rady obce
Usnesení č. 6/2019 ze dne 15.4.2019
59/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
60/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí
plnění usnesení č. 5 ze schůze Rady obce Vidče ze dne
13.3.2019.
61/2019 Rada obce Vidče schvaluje nákup 17 popelnic
na kov o obsahu 240 l.
62/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy
Optimal-Energy.cz, a.s. na energetickou optimalizaci ZŠ
a MŠ z důvodu nedoplnění požadovaných materiálů.
63/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o převodu práv a povinností stavebníka uzavřenou mezi
Obcí Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče z.s.
64/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě
doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější

nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce zázemí
tělocvičny Vidče“ firmu
Olejník – stavby s.r.o.,
Meziříčská 1656, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Rada
obce Vidče zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou
Olejník – stavby s.r.o., Meziříčská 1656, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm a pověřuje starostu obce Smlouvu
o dílo podepsat.
65/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor sloužících k podnikání a nájmu věcí sloužících
k podnikání uzavřenou s paní Emilií Melichaříkovou,
bytem Sídlištní 1136, 756 54 Zubří.
66/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
nabídku paní Gabriely Peškové na výsadbu zeleně
u nově opraveného vstupu na hřbitov.

Usnesení č. 7/2019 ze dne 29.4.2019
67/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
68/2019 Rada obce Vidče schvaluje na základě
doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky k veřejné zakázce „Rekonstrukce místní
komunikace Videčské paseky“ firmu KÁMENBAU s.r.o.,
Vidče 581, 756 53 Vidče. Rada obce Vidče zároveň
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou KÁMENBAU s.r.o.,
Vidče 581, 756 53 Vidče a pověřuje starostu obce
Smlouvu o dílo podepsat.
69/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
č.
D/0785/2019/STR
mezi poskytovatelem dotace Zlínským krajem a Obcí

Vidče na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny Vidče“.
Dotace je poskytována na základě Programu
na podporu venkova ve výši 49,97% celkových
způsobilých výdajů. Rada obce zároveň pověřuje
starostu obce podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace.
70/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy
NVB LINE s.r.o. na místní úpravu provozu v lokalitě
„Kutiska“.

Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 5/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 25.4.2019
41/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
5. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi
ve složení Mgr. Šárka Pavlíčková, Ing. arch. Alice
Valčíková a ověřovatelé zápisu pan Oldřich Bury a Ing.
Karel Malík, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
42/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 21. 2. 2019.
43/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 4.–5. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
44/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019
do 31. 3. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 31. 3. 2019 bez připomínek.
45/2019 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. 1 rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy č.1.
46/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
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pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, schvaluje
účetní závěrku obce Vidče za rok 2018.
47/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje závěrečný
účet obce a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2018 bez výhrad.
48/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci
majetku obce za rok 2018.
49/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje dodatek
č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2019
mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče, z.s.
dle přílohy č. 2 a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
50/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu § 84
odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2019 „O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
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stavebním odpadem na území obce Vidče.“, kterou se
ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 „O stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Vidče“
ze dne 1. 6. 2015.
51/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje odpuštění
nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání
v budově bez čísla popisného, na pozemku parc. číslo
st. 809 – restaurace Bora Bora za období od 1. 4. 2018
do 30. 3. 2019 nájemci Dobeš gastro s.r.o. jako
protihodnotu za provedení stavebních úprav.
52/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej
částí pozemku v majetku obce p.č. 2774/9 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 m2 a pověřuje
starostu obce záměr prodeje části pozemku zveřejnit
na úřední desce.
53/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej
části pozemku v majetku obce p.č. 2826/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 28 m2 a pověřuje
starostu obce záměr prodeje části pozemku zveřejnit
na úřední desce.
54/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej
pozemku v majetku obce p.č. 2823/9 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 39 m2 a pověřuje
starostu obce záměr prodeje pozemku zveřejnit
na úřední desce.
55/2019 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje 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) 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
v katastrálního území Vidče za kupní cenu stanovenou
majiteli nemovitostí ze dne 8. 3. 2019.
56/2019 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)
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. 5. 2019.
57/2019 Zastupitelstvo obce Vidče dle § 84 odst 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů deleguje starostu obce Vidče jako
zástupce obce na jednání valné hromady spol.
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., konané dne 6. 6.
2019. Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Duben v základní škole
Ani v dubnu se ve škole ve Vidči za kamny rozhodně
nesedělo, naopak máme za sebou měsíc pestrý na různé
aktivity.
Jak jsem slíbila, budu vás informovat o úspěšné šňůře
videčské školy ve volejbalových zápasech, které naše
týmy rozehrály již koncem března na Horní Bečvě, kde
se uskutečnilo okrskové kolo ve volejbale. Nejprve
soutěžili starší chlapci, kteří obsadili krásné 2. místo,
ale na postup to bohužel nestačilo. Poté přišel na řadu
turnaj starších dívek, které obsadily rovněž skvělé 2.
místo. Tím, že přihlášených týmů bylo více než
u chlapců, tak to na postup tentokrát stačilo. 10.
dubna hostilo SVČ Valašské Meziříčí okresní kolo
volejbalu dívek. Turnaje se zúčastnily tři týmy, které
soupeřily o postup do kraje. Naše dívky získaly cenný
bronz a zaslouží si velkou pochvalu, protože v těžké
konkurenci podaly opravdu skvělé výkony. Děkujeme
za vzornou reprezentaci a přejeme další sportovní
úspěchy.
2. dubna proběhl v budově ZŠ Vidče zápis do 1. třídy.
Dostavilo se k němu 28 dětí – 19 z Vidče, 8 ze Stříteže
nad Bečvou, 1 z Valašského Meziříčí. Ve školním roce
2019/2020 reálně nastoupí do videčské školy 27
prvňáčků.
2. dubna vyjeli na SŠIEŘ do Rožnova pod Radhoštěm
naši deváťáci s paní učitelkou Vladimírou Mertovou.
V rámci projektu, který by měl žáky motivovat
k možnému studiu některého z oborů na této škole, se
chlapci zapojili do workshopů v elektrodílně a děvčata
pískovala mandaly a tvořila z papíru.
3. dubna proběhla v rámci prevence patologických jevů
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beseda „Kamarádi“ pro žáky 3. a 4. ročníků a beseda
„Kyberšikana“ pro žáky 6. a 7. ročníku. Našim žákům
se věnoval pan Hanák z organizace e-Duha.
4. dubna reprezentovaly naši školu v Přírodovědecké
soutěži ve Vsetíně dvě družstva tvořena žáky 4. a 5.
třídy. Doprovázela je paní učitelka Pavla Smílková.
Tématem soutěže byly „Bylinky Zlínského kraje“ a naše
družstva obsadila 5. a 8. místo.
9. dubna se uskutečnilo okresní kolo Matematické
olympiády žáků 6. – 8. tříd. Ze školního kola postoupili
do okresního kola dva žáci naší školy – Kristýna
Mandulová a Filip Dobeš (oba 8. třída) a v opravdu
velké konkurenci především žáků víceletých gymnázií se
neztratili.

5/2019 Zpravodaj Obce Vidče

Kristýna Mandulová získala 2. místo v okresním kole
a patří k úspěšným řešitelům okresního kola, Filip
Dobeš se spolu s dalšími dvěma žáky jiných škol
umístil na 6. místě a rovněž patří k úspěšným
řešitelům okresního kola. Paní učitelka Eva Mandulová
děkuje svým žákům za reprezentaci školy a přeje hodně
dalších úspěchů v matematických soutěžích.
10. duben se ve škole nesl v duchu blížících se
Velikonoc. Žáci 1., 2. a 3. třídy tvořili velikonoční
obrázky z písku a žáci 4., 5. a 6. třídy s paní Bařinovou
malovali vajíčka voskovou technikou.
10. dubna se také besedovalo v knihovně. Pro sedmáky
měla paní lektorka Vinklerová připravenu besedu „Sci-fi
a fantasy literatura“ a osmáci předvedli své schopnosti
ve workshopu „Jak zvládnout odborný text“.
11. dubna vypukl v 5. třídě pod organizačním vedením
paní učitelky Pavly Smílkové Charitativní jarmark, který
finančně podpořili rodiče, příbuzní a známí žáků a
pracovníci školy. Prodávaly se velikonoční výrobky a různé
sladké i slané dobroty k snědku. Neuvěřitelný výtěžek ve výši
11.000 Kč byl předán Elišce Marschavellové z Vidče, která ho
využije na rehabilitaci. Jsme rádi, že jsme díky této akci mohli
Elišce vypomoct v její nelehké zdravotní situaci.

V dubnu zahájili již tradiční plavecký výcvik
na rožnovském bazénu žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku.
23. dubna se v Rožnově pod Radhoštěm konalo okrskové
kolo v minifotbale starších žáků. Kromě naší školy se na
turnaj dostavily týmy ze ZŠ Valašská Bystřice a ze ZŠ
Pod Skalkou. Kluci sehráli dvoukolový turnaj, po kterém se
z vítězství radovala ZŠ Valašská Bystřice. Naši chlapci
tentokrát neměli svůj den, a tak se nakonec museli spokojit
s 3. místem. I tak si zaslouží naši reprezentanti pochvalu a
budeme jim držet palce do dalších soubojů.
Zavedeným zvykem se také stává účast našich mladších žáků
na turnajích v miniházené v Zubří. 24. dubna si vyjeli
do Zubří zahrát žáci 3. třídy v doprovodu paní učitelky

Vladislavy Slámové. Přestože se nehrálo o medaile, celý tým
předvedl velké nadšení pro hru. Oporou družstva byl určitě
brankář Adam Petružela a Nikolas Valčík, kterému se
podařilo nastřílet nejvíce branek.
25. dubna jsme ve škole slavili Den Země. Od rána se
v místním Kulturním domě prostřídaly všechny třídy
na besedě o odpadech a jejich třídění. Beseda měla teoretickou
i praktickou část. Tentýž den žáci 8. třídy s paní učitelkou
Šárkou Pavlíčkovou zavítali do MŠ Vidče, kde na různých
stanovištích dohlíželi, jak děti ze školky plní různé úkoly
vztahující se právě ke Dni Země.
26. duben se nesl ve znamení návštěv divadelních
představení. Paní učitelka Šárka Pavlíčková zajistila
v rožnovské Janíkově stodole zhlédnutí anglického divadla.
Žáci 3., 4. a 5. třídy absolvovali představení „Lazy Goat“ a
žáci 8. a 9. třídy představení „Lost wish“. Hlavním cílem této
akce bylo prohloubení slovní zásoby a ověření schopnosti
porozumění anglickému mluvenému projevu. Do divadla se
vypravili i žáci 6. a 7. třídy v doprovodu paní učitelky Aleny
Cábové a paní učitelky Evy Mandulové. Vyjeli do Zlína
na známé muzikálové představení s historickou tematikou
„Noc na Karlštejně“, které pochází z pera Jaroslava
Vrchlického.
26. dubna se družstvo 5. třídy zúčastnilo okrskového kola
ve vybíjené. Kvůli jednomu prohranému zápasu skončili naši
borci na 2. místě, což je moc pěkný výsledek. Gratulujeme!

28. dubna předvedl své zeměpisné znalosti v Olomouci
v krajském kole soutěže Eurorebus tým našich žáků z 8.
ročníku ve složení Filip Dobeš, Hynek Kraus,
Magdaléna Hýžová. V silné konkurenci se vůbec neztratili a
se ctí obsadili krásné 7. místo.
V dubnu svými vystoupeními reprezentoval naši školu
umělecký soubor Valašenka pod vedením paní učitelky
Pavly Smílkové a paní Michaely Bařinové hned několikrát:
mladí zpěváci a tanečníci byli při „Vynášení Mařeny“
v Rožnově p. R., účastnili se tradičně „Vítání občánků“
ve Vidči a ještě jednou vystupovali v Rožnově p. R. v rámci
programu „Velikonoce v Muzeu“.

Autor: Mgr. Alena Cábová
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Okénko do mateřské školy
Jaká bychom to byla Ekoškola kdybychom zapomněli
oslavit naši krásnou planetu Zemi a její svátek?
Dne 25.4. jsme v mateřské škole Vidče oslavili Den
Země. Tyto oslavy se pro nás stávají již tradicí, kterou
vyjadřujeme úctu naší planetě. Ve spolupráci s naší
Videčskou knihovnou a vstřícnou knihovnicí paní
Zajícovou jsme naplánovali oslavu na eko zahradě
spolu s knihovnou.
Program pro děti spočíval v plnění úkolů týkajících se
přírody na stanovištích. Plynulost akce nám pomohli
zabezpečit osmáci ze ZŠ Vidče. Každý obstaral jedno
stanoviště a věnovali se dětem. Děti si běhaly
po stanovištích a plnily úkoly a za splnění dostávaly
razítka. Mezi některé úkoly, které děti plnily, patřily
například puzzle na téma vývoj hmyzu, magnetické
pexeso lesní zvěře, třídění odpadu, poznávaní květin,
poznávaní přírodnin, pozorování a poznávaní hmyzu,
pokusy testovaní sladkosti nezdravých nápojů, učení
o včelách s panem včelařem.
Mezi našimi hosty jsme přivítali včelaře pana Petra
Dobrovolného,
který
ochotně
vyprávěl
dětem
o včeličkách a jejich prospěchu a dával dětem lízat med.
Dále jsme si pozvali pana Vladislava Nerada
z myslivckého spolku obce Vidče a na jeho stanovišti
děti mohly shlédnout ukázky kožešin, parohů a učit se,
co se v lese může a nemůže. Paní knihovnice Zajícová
nám ochotně propůjčila svůj prostor k vnitřním
stanovištím, děti skládaly obrázky z pěnových kostek
s lesní tématikou. Paní učitelka Blanka ze Střediska
Volného Času Rožnov pod Radhoštěm nám udělala
stanoviště s přednáškou o broucích. Na neposledním
místě je nutno zmínit, že jsme navázali spolupráci
se Střední zemědělsko-technickou školou. Studentky
této školy nám letos udělaly stanoviště, kde si mohly
děti vyzkoušet pokusy s vodou.
Zlatým hřebem tohoto dne byla beseda o motýlcích
s panem RNDr. Lukášem Spitzerem, Ph.D. etmologem a
motýlářem. Naší ekoškole jsme se rok a půl věnovali
tématu voda a nyní jsme se rozhodli pro téma prostředí.
Z analýzy nám vyplynulo, že bychom chtěli vylepšit
zahradu, přilákat na ni více brouků a motýlků,
abychom si mohli hrát na malé badatele a zkoumat
rozmanitou přírodu okolo nás. Co může být lepšího, než
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když si děti chtějí hrát venku a objevovat. A tak nám
kápl do noty článek v lednovém vydání časopisu
Beskydy, kde jsme objevili rozhovor s panem Spitzerem
právě na téma motýlů.
Rozhodli jsme se vysadit na naší zahradě motýlí
zahradu, a to je jedním z letošních cílů naší ekoškoly.

K tomu se nejdříve váže plnění spousty úkolů, jako
například příprava motýlího záhonu, vyhledání
kopřivišť pro babočky, zakoupení semen na výsadbu
louky. Pozvali jsme si tedy pana motýláře, aby nám
poradil jak na to. Děti se zájmem poslouchaly
zajímavosti o motýlcích a zaujal je například i
vypreparovaný motýl, který dokáže doletět až
do Afriky. Pan Spitzer odpověděl na všechny všetečné
dotazy předškoláků, jako například - kde motýl spí, co
dělá v zimě, čeho se bojí a čím se živí. Těšíme se, že
naše zahrada se rozjasní rozmanitostí motýlků.
Dozvěděli jsme se, že motýli jsou indikátorem zdravého
prostředí.
Pan
Spitzer
přislíbil
dlouhodobější
spolupráci, z čehož jsme nadšeni.
Na organizaci celé akce se podíleli členové a děti
z Ekotýmu. Tímto děkujeme naší škole za propůjčení
osmáků a ostatním výše jmenovaným hostům
za ochotu a spolupráci. Akce se nám velmi vydařila a
sluníčko se taky usmívalo, jakoby vědělo, že děláme
dobrou věc pro matičku Zemi. S průběhem a organizací
jsme byli velmi spokojeni.
Autor: Pavlína Parks
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Místní knihovna
Ve čtvrtek 25.dubna 2019 se naše knihovna zapojila
do akce DEN ZEMĚ, kterou pro děti připravila místní
mateřská školka.
Děti po malých skupinkách putovaly zahradou, kde se
na různých zastaveních seznamovaly nejen s přírodou,
ale také třeba s panem myslivcem s jeho trofejemi nebo
panem včelařem. Mohly si vyzkoušet i svou dovednost
při různých pozorováních nebo pokusech, které pro ně
připravili studenti ze Střední zemědělské a přírodovědné
školy v Rožnově pod Radhoštěm. U nás v knihovně se
zas děti vedle prolistování knih s přírodní tématikou
snažily poskládat obrázek zvířat z molitanových kostek.
Ty nejmenší děti ze stejných kostek společně se svým
doprovodem stavěly velkou věž. Kterou pak samozřejmě
s chutí bouraly.

doporučuji Italské dvojhubky Marty Kučíkové. Je to
kniha příběhů z každodenního života v Itálii od úspěšné
české blogerky. Nezapomínáme ani na milovníky napětí
a detektivek. Pro ně máme připravenou třeba původní
českou detektivku Smrt v recepci, kterou napsala
Daniela Mičanová. A kdo má rád severské detektivky,
může si přečíst knihu Lazar od Larse Keplera.
Pro milovníky lesa, lovu a zvěře je určena
autobiografická kniha mysliveckých povídek Lovecké
vzpomínky z jihozápadní Moravy a České Kanady.
Máte rádi pohádky od Adolfa Goldflama, kde nechybí
humor i napětí? Zkuste si přečíst ty poslední, které se
jmenují Hledání
ztraceného
tatínka. Drama
samozřejmě se šťastným koncem v nich zažívá hlavně
rodina Sukových, holčička Štěpánka, její maminka a
tatínek. A pro ty úplně nejmenší děti a jejich rodiče
doporučuji Příběhy slepičí babičky. Jaké jsou to
příběhy? Tak třeba povídání O lvíčkovi, který pořád
říkal ne nebo O vlkovi, který moc rád mlsal
sladkosti. Máme i příběh O zebře, která nechtěla
chodit do školy.
Vedle nových knih, které jsme nakoupili do stálého
fondu knihovny, a ze kterých jsem vám několik
představila, si zájemci mohou vybírat i z nového
cirkulačního souboru. Ten k nám připutoval počátkem
května a za rok poputuje do další knihovny.
A co připravuje knihovna na červen? Pozveme si
do knihovny prvňáčky, vyzkoušíme je, zda se naučili
číst, a budeme je Pasovat na čtenáře. Kdo to letos bude,
jestli opět Pejsek s Kočičkou nebo Pipi Punčochatá?
Třeba to bude pan Andersen. Uvidíme. Děti i my se
mají se na co těšit.
Autor: Božena Zajícová

Na květen knihovna připravila pro děti i dospělé
divadelní představení pro malé i velké SLAVÍK A RŮŽE
v podání Ochotnického divadla z Valašského Meziříčí.
Pro své čtenáře jsme nakoupili a zpracovali řadu nových
knih, ze kterých vám předkládám malou ochutnávku.
Pro ostatní nové knihy si zájemci
mohou
dojít
do
knihovny.
Milovníkům historie a historických
románů můžeme nabídnout knihu
Hany
Marie
Körnerové
Hlas
kukačky. Oblíbená spisovatelka své
čtenáře
tentokrát
zavede
do
dramatického roku 1938, do doby
po podepsání Mnichovské dohody, a
kdy se krajinou valí proudy uprchlíků
ze Sudet.
Kniha Patrioti od Sany Krasikov
vypráví příběh americké studentky,
která se v 30. letech vydává
do Moskvy – jednak za prací, jednak
za příslibem lásky a nezávislosti.
Jenže
všechno
je
jinak.
Všem, kdo mají rádi laskavý humor,
6
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Vidčánek
Úkol č. 4

Místo, kde je ukryt čtvrtý soutěžní úkol, se nachází mezi obcemi Vidče a Valašská Bystřice.
Vaším úkolem je schránku najít, splnit úkol a výsledek zapsat do hrací karty.
Za kulturní komisi RO Vidče Radek Minarčík

49.4360967N
18.1118589E

Inzerce
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Kadeřnictví ve Vidči

Otevírací doba je prozatím následující:

Paní Emilie Melichaříková zahajuje v pondělí 20. května
2019 provoz nově otevřeného kadeřnictví ve Vidči.
Objednat se můžete na tel. čísle 604 429 636.

Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

12:00 - 15:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
12:00 - 17:00 hod.
12:00 - 15:00 hod.

Farnost oznamuje
Úmysly mší svatých na II. pololetí roku 2019 se budou zapisovat 13.6.2019 v době od 14:30 - 15:30 hod. na faře.

Tělovýchovná jednota Vidče
Stolní tenis – sezona 2018-2019
Naší obec reprezentovala 2 družstva. „A“ tým hrál
krajskou soutěž II. třídy a tým „B“ se zúčastnil
regionálního přeboru okresu Vsetín.
V krajské soutěži se našemu družstvu dařilo
se střídavými úspěchy a po 22 odehraných kolech se
naši hráči umístili na 10. místě tabulky ze ziskem 44
bodů. Jelikož se neustále potýkáme se zdravotními
problémy našich hráčů, je udržení se v krajských
soutěžích určitě úspěch.
Nejúspěšnější hráč byl Libor Vaculín - úspěšnost
55,95 %, dále Petr Mikulenka 52,24 %, Radovan Knébl
34,78 %, Luděk Hráský 32,2 %. Dále nastupovali Jiří
Brzokoupil, Zdeněk Mikulenka, Petr Kubját a Jaroslav
Vaculín.
V okresní soutěži se naše B družstvo umístilo
na 2. místě tabulky, za suveréním Valašským Meziříčím
C. V průběhu sezóny zajišťovala 2. příčka teoretickou

možnost postupu do baráže o krajskou soutěž, ale
shodou nepříznivých výsledků v ligových tabulkách nás
tato
kvalifikace nakonec minula. Ale i tak jsme
s umístěním spokojeni.
Hráli : Jiří Brzokoupil - úspěšnost 85,11 %, Petr Kubját
77,78 %, Stanislav Kubiš 57,97 %, Jaroslav Vaculín
56,41 %.
Dále hráli Ivan Mičkal a Stanislav Mikunda .
Po ukončení soutěží se konal na Horní Bečvě turnaj
o okresního přeborníka . Zde se umístil na výborném 3.4. místě Libor Vaculín. Dále 9.-12. Jaroslav Vaculín,
13.-18. Radovan Knébl a Petr Kubját . Ve čtyřhře se
na 3.-4. místě umístili Libor Vaculín a Radovan Knébl.
Cíl pro příští sezónu je udržet „A“ družstvo v krajských
soutěžích, proto se budeme snažit o získání posil a
hlavně udržet naše hráče ve zdravotní pohodě. Což je
základ úspěchu.
Autor: Petr Kubját
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www.vidce.cz. Příspěvky občanů mohou být redakčně zkráceny. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
Sazba a tisk: GRAFIA NOVA s.r.o. Zašová 826, 756 51 Zašová, www.grafianova.cz, tel. 571 648 033.
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