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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
začíná podzim, kalendářní rok ukrajuje svou poslední
čtvrtinu, a tak bychom Vás rádi seznámili s tím, jaké
investiční akce se v naší vesnici v uplynulých devíti
měsících podařilo zrealizovat či se na nich v současné
době pracuje.
Nová jazyko-počítačová učebna a rekonstrukce
učebny pracovních činností
Od září mohou žáci a učitelé naší základní školy
využívat 2 zbrusu nové učebny, které vznikly namísto
staré, nevyužívané učebny pracovních činností a skladu
materiálu v přízemí budovy tělocvičny. Kromě
stavebních úprav byly učebny vybaveny nábytkem, IT
technikou pro žáky a učitele, programovatelnými
robotickými soupravami a 3D tiskárnou. Rovněž vznikla
chybějící sociální zařízení a namísto bývalé prodejny
papírnictví byla vybudována nová učebna základní
umělecké školy. Za součinnost při přípravě a realizaci
projektu děkuji vedení školy, jmenovitě paní Evě
Mandulové a panu Zdeňku Chrásteckému. Dále děkuji
zastupiteli Jiřímu Vaculínovi za dozor nad stavebními
pracemi.
Náklady na projekt činily 5 358 640 Kč, z toho pokryla
částku 1 949 193 Kč dotaze z Integrovaného
regionálního
operačního
programu
Ministerstva
pro místní rozvoj.
Zhotovitelé: SCHOOL PROJECT, s.r.o. (dodavatel
nábytku a vybavení), CASNET, s.r.o. (dodavatel IT
techniky) a Hrabovský, s.r.o. (stavební práce).

Rekonstrukce zázemí tělocvičny, Vidče
V měsících červen až srpen proběhla rekonstrukce
šaten, sociálního zázemí a vstupu pro veřejnost v místní
tělocvičně. V rámci projektu došlo k vybourání
podkladu pro dlažbu a keramického obkladu, provedení
nových obkladů a dlažeb, instalace nových zařizovacích
předmětů a mobiliáře, osazení nových dveří, malby a
nátěry.
Poděkování za práci na tomto projektu patří dvojici
zastupitelů obce Ing. arch. Alici Valčíkvé – autorce
projektové dokumentace a panu Jiřímu Vaculínovi, jenž
dozoroval realizaci stavby po technické a technologické
stránce.
Náklady na projekt činily 1 676 898 Kč, z toho pokryla
částku 838 000 Kč dotaze z Programu na podporu
obnovy venkova vypsaného Zlínským krajem.
Zhotovitelem stavby byla společnost Olejník – stavby
s.r.o.

Rekonstrukce místní komunikace Videčské paseky
V létě se dočkala rekonstrukce část komunikace
ve směru na Velkou Lhotu. Došlo k vybudování
kompletně nové silnice včetně podkladních vrstev
v délce cca 200 m v úseku, jenž byl dlouhá léta
v žalostném stavu. V rámci prací byl rovněž zbudovaný
příkop na odvádění srážkových vod, dva propustky
pod cestou, vsakovací jáma a dva vjezdy na přilehlá
pole. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Josefu
Kočíbovi, jenž byl ochoten s obcí směnit, případně
odprodat pozemky tak, aby cesta byla majetkem obce a
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umožnil tím realizaci výše popsané investiční akce. Dále
patří poděkování zastupiteli obce panu Oldřichu
Burymu za dozor nad stavebními pracemi.
Náklady na projekt činily: 1 946 101,53 Kč.
Zhotovitelem stavby byla společnost KÁMENBAU s.r.o.

Rekonstrukce
stávajícího
škvárového
hřiště
na hřiště s umělým povrchem
V rámci tohoto projektu dojde k rekonstrukci
stávajícího nevyužívaného škvárového hřiště na hřiště
s umělým trávníkem o rozměrech 64 m x 48 m. Toto
hřiště bude uměle osvětleno a umožní tak celoroční
využití pro všechny věkové kategorie fotbalových
družstev místní TJ. Touto cestou bych chtěl poděkovat
předsedovi Tělovýchovné jednoty Vidče panu Petru
Jurčovi a jeho kolegovi Vladislavu Baslovi za součinnost
při psaní žádosti o dotaci a při právě probíhající
realizaci stavby. Stavba bude dokončena v říjnu tohoto
roku.
Náklady na projekt činí: 7 436 122 Kč, z toho pokryje
částku 5 205 293 Kč dotaze z Programu podpory

materiálně technické základny sportu vypsaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Zhotovitelem stavby je společnost Commodum spol.
s r.o.
Zajištění sesuvného svahu – lokalita Vidče-Fabián
Cílem stavební akce „Zajištění sesuvného svahu –
lokalita Vidče-Fabián“ je odstranění havarijního stavu
na místní komunikaci v lokalitě Vidče-Fabián,
před objektem RD č.p.427. Zajištění stability tělesa
místní obslužné komunikace poškozené sesuvným
pohybem, zajištění bezpečnosti provozu dopravy
na místní komunikaci, vedení stávajících sítí TI a
pohybu chodců. V rámci této akce bude provedeno
řízené převádění vody přes nestabilní část svahu
pomocí subhorizontálních vrtů pro převádění
podzemních vod, oprava stávajícího povrchového
odvodnění pro převádění povrchových vod, výustní
objekt do vodního toku Maretka. Stavba bude
dokončena v listopadu tohoto roku.
Náklady na projekt činí: 1 298 735 Kč, z toho pokryje
částku 1 017 649 Kč dotaze z Operační programu
Životní prostředí vypsaného Ministerstvem životního
prostředí.
Zhotovitelem stavby je společnost TALPA-RPF, s.r.o.

Výstavba bytů v budově pošty
V současné době proběhly bourací práce a probíhá
zpřesnění projektové dokumentace. 4 nové byty (3 byty
velikosti 1+kk a 1 byt velikosti 2+kk) by měly být
dokončeny v průběhu měsíce prosince. O dalším
postupu prací budete informování v některém z dalších
vydání zpravodaje.
Za zastupitelstvo obce Mgr. Pavel Drda

Obyvatelé naší vesnice mohou třídit kovy
Milí Vidčané,
od měsíce října můžete třídit i kovové odpady. Všechna
sběrná místa na sklo byla dovybavena popelnicemi
na kov.
Do těchto popelnic patří plechovky od nápojů, konzervy
od potravin, hliníková víčka od jogurtů, kovové uzávěry
a víčka, kovové obaly od drogerie a kosmetiky, alobal.
Do těchto popelnic nepatří obaly od nebezpečných
látek, plynové lahve, kabely a dráty, elektrozařízení.
Děkuji Vám, že třídíte odpady.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Září v základní škole
9. září přišly do školy
na pozvání paní zástupkyně
Evy Mandulové paní Šárka
Nerádová a paní Linda
Khamlichi,
které
zručně
malovaly na obličeje dětí
pestrobarevné ornamenty.

Po dvouměsíční letní přestávce se 2. září opět otevřely
dveře videčské školy a žáci, pedagogové a další
zaměstnanci školy odstartovali nový školní rok
2019/2020. Po první vyučovací hodině se všechny třídy
přesunuly do místního kulturního domu, kde
slavnostně zahájili školní rok pan starosta Pavel Drda a
pan ředitel Zdeněk Chrástecký. Svým programem,
v němž nechybělo mluvené slovo a písničky, nás
pobavili letošní deváťáci, kteří zároveň pasovali
prvňáčky na právoplatné školáky. Nezbývá než si přát,
ať se nám všem v tomto školním roce opět daří!

19. září reprezentoval školu
svým
vystoupením
ve
Valašském
muzeu
v
přírodě
v
Rožnově
pod
Radhoštěm
soubor
Valašenka pod vedením paní
učitelky Pavly Smílkové a
paní Michaely Bařinové.
23. září podnikli v rámci tzv. patronátu společný výlet
do ZOO Lešná naši deváťáci s prvňáčky v doprovodu
třídních učitelek Šárky Pavlíčkové a Vladislavy Slámové.
27. září si užily všechny třídy videčské školy spolu se
svými třídními učiteli „Den v přírodě“, vydali se totiž
nadýchat čerstvého vzduchu a kochat se už podzimními
přírodními krásami bližšího i vzdálenějšího okolí Vidče.
Mgr. Alena Cábová

Okénko do mateřské školy
Zaří září na léto jde stáří, zlaté slunce září… malátně a
s únavou…..
Písnička pana Svěráka krásně vystihuje atmosféru
prvního školního dne. Léto je sice unavené, ale paní
učitelky jsou odpočinuté po prázdninách a nabité novou
energií a s optimismem těší se na nové žáčky.
V mladším oddělení, ve třídě Berušek, se těšíme
na třídu dětí, které už známe, ale také na nováčky.
Pro ty nebývá vstup do školky jednoduchou záležitostí,
ale naopak velkým životním krokem. Z bezpečného
prostředí domova, z blízkosti maminky se mají
najednou osamostatnit a vydat se vstříc novým
zážitkum. Proto bývají zářijová rána slzavým obdobím.
Mít třídu plnou těch nejmenších dětí je pro nás silnou
motivací vymýšlet programy, které je naplno zaujmou.
Povídáme si, hrajeme divadlo a různé hry, zpíváme,
kreslíme, cvičíme. Vzájemně se poznáváme a
oťukáváme. Zabydlujeme se v novém prostředí a
zvykáme si na jednoduchá pravidla. Koncem září je
atmosféra u maličkých berušek radostnější, děti nám
začínají více důvěřovat a těší se na hračky a kamarády.
Jana Martinková
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Třída staršáčků čili Sluníček se nám letos pochlapila a
to doslova. Máme 22 chlapečků, ze kterých jistě brzy
vyrostou statní chlapi. Pět princezen se mezi nimi ztrácí
a musíme si je hýčkat jako poupátka růží. Třída má sice
typický bojovný charakter, hned je z nich komando,
hned zase piráti, hned mají meče, nebo je třída plná
dopravnich značek a objížďek, ale umějí si i krásně
stavit ze stavebnice pony, skládat puzzle, jsou tvořiví a
se stavitelských duchem. Děti velmi pěkně uklízí, je
vidět, že je paní učitelky pěkně naučily v mladším
oddělení co se sluší a patří.
Zkusili jsme se tedy už i vydat na první větší výlety.
Po jednom vhodném popršeném ránu jsme vyrazili
na houby. A co jich tam všude bylo. Děti se nejen učí
poznávat houby, ale i les, přírodniny, a vnímají další
znaky přírody. Děti se učí překonávat překážky,
překračovat houští, bojovat s malináčím, které je drží
za nohavice a všeobecně na nerovném povrchu
zdokonalují hrubou motoriku. Věřte, že pro všechny je
chůze lesem zajímavá, ale pro některé velmi fyzicky
náročná vzhledem k tomu, že se v dnešní době jezdi
obvykle všude autem.
Poslední týden v září jsme se vypravili na exkurzi
na farmu na Hradisko podívat se na zvířátka. Tyto
výchovně vzdělávací programy nám umožňuje SZTŠ
Rožnov. Zajistí nám odvoz i svačinky a jejich žáci
v rámci praxe na statku na Hradisku se pak věnují
našim dětem. Děti shlédly prasátka, koníky, kravičky,
slepičky, králíčky, kočičky a jiné.
10/2019 Zpravodaj Obce Vidče

Absolvovali jízdu na koníkovi a mohli si i sednout
do traktoru. Tímto věříme, že už v tak útlém věku je
třeba vést děti k pozitivnímu vztahu ke zvířatům a
přírodě, k uvědomování si přírodních zdrojů a koloběhu
potravinového řetězce, učit je neplýtvat a vážit si lidské
fyzické práce. Mise splněna, dětem se líbilo a zároveň se
i příjemně unavily.
Září uteklo jako voda a už se těšíme, jestli nám měsíc
říjen přinese ještě babí léto, nebo aspoň pěkné
počasíčko na stavění podzimníčků a pochod broučků.
Bc. Pavlína Parks

Poděkování
rodičům
loňských
předškoláků a všem, kteří se podíleli

Milí rodiče, děkujeme Vám za krasný dárek, který jsme
obdrželi na konci školního roku.
Pobyt ve wellness na Lanterně ve Velkých Karlovicích
byl opravdu luxusní, relaxační a my jsme si ho náramně
užily. Konečně naše parta bez shonu a jen
v dospěláckém seskupení. Ticho, klid, peeling, sauny,
páry, masáže, vířivky a relax v křesílkách s úžasným
výhledem na přírodu.
Po relaxačním odpoledni nás čekalo 4 chodové menu,
které nás svými názvy trochu vyděsilo, ale nakonec
jsme museli uznat, že to byla
večeře pro labužníky. Lanýžová
pomazánka, tygří kreveta, dýňová
polévka s capuccinovou pěnou,
jelení hřbet s celerovým pyré,
zauzené kachní prosciutto, lišky
na másle, omáčka z portského
vína, fava fazole, pošírovaná
hruška… toť jen malé nahlédnutí
k našemu večernímu
stolu,
ukázka laskomin, které nám byly
přínášeny a servírovány jak
na královský stůl.
Péče a píle učitelek i ostatních
zaměstnanců
je
nekončící,
děkujeme Vám, že nás oceňujete.
Váš Tým MŠ Vidče

4

10/2019 Zpravodaj obce Vidče

Místní knihovna
První říjnový týden byl celý ve znamení akce „Týden
knihoven“, kterou pořádaly všechny knihovny v naší
republice. Na mnoha místech se besedovalo, pořádaly se
výstavy, tvořilo se. Ne jinak to bylo i u nás ve Vidči.
Středa 2. října 2019 patřila dětem. Dopoledne přišly děti
z mateřské školky, odpoledne zase děti ze školní
družiny. S dětmi přišel do knihovny Podzim, protože
toho jsme si zvolili
jako hlavní téma
našeho
setkání.
Povídali
jsme
si
o
něm,
četli
pohádky, zpívali a
hráli, a také i trochu
tvořili. To když se
děti
pokusily
rozveselit
starou
suchou
větev
barevným
listím
stejně tak, jak to
udělala
zvířátka
z lesa v pohádce
o smutném stromu.
Děti mateřské školy
nazdobily
stromek
barevným spadaným
listím a odpoledne
pak děti ze školní družiny kreslily barevné listy
z papíru. Ty pak postupně nahradí ty staré a scvrklé
listy, aby náš knihovnický stromek dělal dlouho radost
všem čtenářům.
Čtvrtek 3. října 2019 jsme se v knihovně věnovali
cestování a poznávání vzdálených světů. Při našem už
3. setkání s manžely Alenou a Jiřím Márovými jsme se

vydali na Západ USA a na Havaj. Společně jsme s nimi
putovali různými národními parky, obdivovali
nádhernou květenu i přírodní úkazy, potkávali jsme
zajímavé lidi a zvířata. A to vše s velice vtipným a
zábavným komentářem obou manželů.
Jak už bývá zvykem, v Týdnu knihoven už tradičně
vyhlašujeme společně s Městskou knihovnou v Rožnově
pod Radhoštěm a Masarykovou veřejnou knihovnou
ve Vsetíně literární soutěž pro mládež „ O poklad strýca
Juráša“. Letošní ročník soutěže je věnován učiteli
národů Janu Ámosi Komenskému a mladí literáti si
mohou vybrat z několika témat:
- Můj vysněný (nejlepší) učitel
- Můj ideální den ve škole – jak by měl vypadat
- Úsměvné perličky ze školní lavice
- Kdybych já byl/a učitel/ka
Chtěla bych dětem z Vidče, které se do soutěže zapojí,
popřát hodně inspirace a chutě do psaní a aby obstály
v konkurenci s ostatními soutěžícími co nejlépe.
Na středu 20. listopadu 2019 zveme všechny známé a
příznivce knihovny na podvečerní posezení a povídání s
místním rodákem, spisovatelem a vydavatelem Jiřím
Mičkem.
Božena Zajícová
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Inzerce
Distribuce letáků
Hledáme distributory pro každotýdenní
doručování letáků Kaufland do schránek
ve Vidči.
Očekáváme:
- dovršení 15 let,
- ukončenou povinnou školní docházku,
- spolehlivost a svědomitost.
V případě zájmu pošlete kontakt na:
- distribuce@kaufland.cz,
- tel. 588 481 144.

Vidčánek
Vzhledem k mému pracovnímu vytížení byla soutěž „Hledej kešky a choď pěšky“ ukončena.
Vyplněné karty můžete odevzdat na podatelně OÚ Vidče od 14. října, kde pro vás bude
připravena odměna.
Radek Minarčík
Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili. Od nového roku bude pro všechny děti, které mají rády dobrodružství,
připravena obdobná soutěž. Více se dozvíte v lednovém vydání zpravodaje.

Tělovýchovná jednota Vidče
Fotbalové soutěže se pomalu přehouply do své druhé
poloviny a s příchodem podzimu se o svou pozornost
také hlásí i halové sporty. Stolní tenisté již své skupiny
rozehráli, futsalisté svou soutěž zahájí v půlce
listopadu. Kromě soutěžních zápasů se rovněž
rozeběhlo i rekreační cvičení. V místní tělocvičně v září
zahájily cvičení jak ženy II pod vedením Jany Neradové,
tak i fitness aerobic cvičení ženy I s vedoucími Alenou

Petruželovou a Hanou Křenkovou. Přinášíme Vám tedy
rozpisy jednotlivých týmů i rozpis tělocvičny. Jste
srdečně zváni na utkání našich družstev a pokud již
nejste aktivní účastníci našich cvičení, tak si zkuste
najít čas a přijďte si protáhnout tělo a zacvičit si.
Nabízíme pohyb pro všechny generace - od dětí přes
dospělé až po seniory.

Stolní tenis Krajská soutěž II.třídy - sk.A - 2019/2020 TJ Vidče „A“

Soupiska a rozlosování první poloviny soutěže týmu TJ Vidče „A“
Vaculín Libor, Knébl Radovan, Hráský Luděk, Zákostelský Stanislav, Brzokoupil Jiří, Kubját Petr, Kubiš Stanislav,
Vaculín Jaroslav, Mikulenka Zdeněk, Bernhauser Vlastimil
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Stolní tenis Regionální přebor - 2019/2020 TJ Vidče „B“

Soupiska a rozlosování první poloviny soutěže týmu TJ Vidče „B“
Brzokoupil Jiří, Kubját Petr, Kubiš Stanislav, Vaculín Jaroslav, Mičkal Ivan, Mikunda Stanislav, Nový Matěj

Futsal Okresní přebor 2019/2020 Bar Bora Bora Vidče

Soupiska a rozlosování týmu Bar Bora Bora Vidče
Brankáři: Cáb Michal, Mičkal Martin.
Hráči do pole: Basel Vladislav, Dobeš Martin, Dobeš Ondřej, Drda Pavel, Heryán Jan, Kramoliš Dušan, Křenek Petr,
Kubiš Dalibor, Marák Jaroslav, Mičkal Radek, Nerád Dalibor, Nerád Petr, Stodůlka Petr, Špůrek Petr a Vaculín Jiří
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zpravodaj@vidce.cz. Uzávěrka Zpravodaje č. 11/2019 je 1.11.2019. Elektronická verze Zpravodaje obce Vidče, termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových
stránkách 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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