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Vítání občánků
V pátek 11.10.2019 proběhlo v obřadní síni
Obecního úřadu ve Vidči slavnostní přivítání devíti
nových občánků mezi občany naší obce.
Přítomným rodičům pogratulovala místostarostka
obce paní Milena Dudová a jménem vedení obce
popřála jim a jejich dětem pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a osobní pohody.
Ve slavnostním programu vystoupily s pásmem
básniček a písniček děti z našeho folklorního
kroužku Valašenka pod vedením paní Mgr. Pavly
Smílkové a paní Michaely Bařinové. Po přečtení
slibu a podpisu do pamětní knihy si maminky
odnesly kytičku a pro děti byl již tradičně připraven
dárek, jako upomínka na tento slavnostní den.
Rádi bychom poděkovali rodičům, že přijali naše
pozvání a přejeme jim i dětem hodně zdraví,
pohody a radosti.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce
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Zprávy z Rady obce
Usnesení č. 12/2019 ze dne 18. 9. 2019
108/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
109/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 11 ze schůze rady obce
Vidče ze dne 14.8.2019.
110/2019 Rada obce Vidče schvaluje Příkazní smlouvu
o výkonu technického dozoru investora č. 189/2019
uzavřenou s panem Ing. Karlem Trlicou. Předmětem
smlouvy je závazek příkazníka provádět pro příkazce
výkon technického dozoru investora při realizaci stavby
„Stabilizace sesuvu v lokalitě u Fabiánů“ . Zároveň
rada obce pověřuje starostu obce Příkazní smlouvu
podepsat.
111/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku a
cenovou nabídku od firmy M2AU s.r.o. Údolní 222/5,
602 00 Brno na zpracování studie veřejný prostor
„U hasičárny“.
112/2019 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na výměnu části střechy v budově pošty od firmy
Naryner Construction s.r.o.
113/2019 Rada obce Vidče bere na vědomí informaci

o účasti ředitelky Mateřské školy ve Vidči ve „Výzvě
MŠMT č. 02_18_063-Šablony II“ a souhlasí s jejím
zapojením do uvedené výzvy za podmínek, že nedojde
ke střetu zájmů ředitelky MŠ coby zaměstnance se
zájmy příslušné právnické osoby a zároveň obsah
pracovní náplně v předmětném dokumentu bude
odlišný od pracovní náplně ředitelky MŠ.
114/2019 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 9
k pojistné smlouvě č. 7720905195 s Kooperativou
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem
Praha 8, Pobřežní 665/21.
115/2019 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
žádost paní J. K., Vidče 84 o slevu ve výši 50 %
za pronájem sálu a vestibulu KD ve Vidči.
116/2019 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy
Commodum s.r.o. na vybudování palisád v areálu
Sahara. Důvodem vybudování palisád je optimalizace
terénních úprav k vybudování druhé fáze sportovněkulturního areálu Sahara.
Milena Dudová, místostarostka obce

Zprávy z Rady obce
Usnesení č. 13/2019 ze dne 16. 10. 2019
117/2019 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
118/2019 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 12 ze schůze rady obce
Vidče ze dne 18.9.2019.
119/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby IV-12-8017487/1 Vidče, p.č. 1523/8
a 9, NNK s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení distribuční
soustavy“ která se nachází na pozemku ve vlastnictví
obce Vidče parc.č. 1521/5 v k.ú. Vidče. Zároveň
pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.
120/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
Praha 3, Žižkov PSČ 130 00 na „Komunikační vedení a
zařízení“ která se nachází na pozemku ve vlastnictví
obce Vidče parc.č. st. 521 v k.ú. Vidče. Zároveň
pověřuje starostu obce Smlouvu podepsat.

121/2019 Rada obce projednala a schvaluje žádost
Mysliveckého spolku Vidče, Vidče 96 o slevu ve výši
50% za pronájem sálu a vestibulu KD ve Vidči
za účelem zakončení honu dne 16.11.2019.
122/2019 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku na
pasportizaci topení od firmy FINEX TECHNOLOGY
s.r.o., U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8.
123/2019 Rada obce Vidče doporučuje zastupitelstvu
obce neschválit nabídku na koupi restaurace
U Hanáčků na svém zasedání dne 22.10.2019.
124/2019 Rada obce Vidče doporučuje zastupitelstvu
obce schválit pravidla pro přijetí k bydlení do obecních
bytů na svém zasedání dne 22.10.2019.
125/2019 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o poskytnutí daru č. 13/2019 uzavřenou mezi Ing. K. T.
755 01 Janová 242 a Základní školou Vidče.
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 8/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 8.10.2019
86/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
8. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi
ve složení paní Renáta Fabiánová a ověřovatelé zápisu:
pan Petr Jurča, pan Jiří Vaculín, zapisovatelkou byla
určena Ing. Svatava Minarčíková.
87/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje:
a) podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020 na akci "Výstavba
chodníku podél silnice III/4868 v obci Vidče – úsek I.,
úsek II.", přičemž uvažované vlastní zdroje jsou ve výši
8.100.000,- Kč a příspěvek z rozpočtu SFDI je ve výši
11.373.090,- Kč.
b) zařazení akce "Výstavba chodníku podél silnice
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III/4868 v obci Vidče – úsek I., úsek II." jako výdaje
rozpočtu obce Vidče na rok 2020, přičemž uvažované
vlastní zdroje jsou ve výši 8.100.000,- Kč, za podmínky
spolufinancování akce z rozpočtu SFDI.
c) zařazení akce "Výstavba chodníku podél silnice
III/4868 v obci Vidče – úsek I., úsek II." do rozpočtu
obce Vidče na rok 2020, přičemž uvažovaný příspěvek
z rozpočtu SFDI je ve výši 11.373.090,- Kč a to
v totožné výši na jeho příjmové i výdajové straně.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce
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Výpis z usnesení č. 9/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22.10.2019
88/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
9. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi
ve složení Mgr. Petr Kopecký, Mgr. Lumír Ondřej a
ověřovatelé zápisu Vladislav Basel a Mgr. Šárka
Pavlíčková, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
89/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 22. 8. 2019 a plnění usnesení
č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 8. 10. 2019.
90/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 7.–9. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
91/2019 ZO Vidče bere na vědomí ústní zprávu
předsedkyně kontrolního výboru a předsedy finančního
výboru o činnosti výborů mezi 6.–9. zasedáním
zastupitelstva obce.
92/2019 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019
do 30. 9. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 30. 9. 2019 bez připomínek.
93/2019 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. 4 rozpočtu obce za rok 2019 dle přílohy č.1.
94/2019 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně závaznou
vyhlášku Obce Vidče č. 3/2019, „O místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
dle přílohy č. 2.
95/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje prodej
části pozemku v majetku obce p.č. 2823/4 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2 a prodej
části pozemku v majetku obce p.č. 2823/5 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 11 m2 a pověřuje
starostu obce záměr prodeje části pozemku zveřejnit
na úřední desce.
96/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje upravené
Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ:
70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín
v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2020.

Vážení občané,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální
pracoviště Správa CHKO Beskydy sděluje, že pro území
Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti s
řešením škod, způsobených velkými šelmami (medvěd,

vlk, rys) a nutností vyjíždět na místní šetření, zřízeno
pohotovostní telefonní číslo 731 568 413.
Na toto číslo je možné volat od 8 do 16.30 hodin nejen
v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Říjen v základní škole
V druhém měsíci školního roku, v říjnu, nebyla v naší
škole nouze o různé akce a aktivity:
2. října měli naši prvňáčci možnost pořídit si památeční
fotografii ze školních lavic.
4. října navštívila 1. třída s paní učitelkou Vladislavou
Slámovou místní mateřskou školu, kde zhlédla v podání
divadelní
společnosti
Koloběžka
představení
o zvířátkách na podzim s názvem „Méďa Pupík“.
11. října vítala Valašenka svým vystoupením malé
videčské občánky do života.
14. října zavítal mezi druháky a třeťáky pan Patík,
koordinátor BESIPu, který s dětmi besedoval
o bezpečnosti v silničním provozu a o předcházení
dopravním nehodám.
A hned na druhý den, 15. října, vyjeli žáci 2. a 3. třídy
v doprovodu paní učitelky Dagmar Plesníkové a paní
učitelky Dagmar Hladké do Valašského Meziříčí, kde se
účastnili
hudebního
pohádkového
představení
„Kouzelné křesadlo“, které bylo zpracováno na námět
H. Ch. Andersena.
Ve dnech 17. – 19. října proběhlo v penzionu „Luka“
na Soláni soustředění Valašenky. Za odborného vedení
paní učitelky Pavly Smílkové, paní Michaely Bařinové a
paní Martiny Podzemné využili členové tohoto
uměleckého souboru společně strávený čas nejen
k zábavě, ale především k nácviku nových tanečních
prvků a sestav.
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22. října uskutečnila paní učitelka Vladislava Slámová
se svými prvňáčky „Jablíčkový den“. Jak už název
napovídá, veškeré dění ve třídě bylo zaměřeno
na nejoblíbenější podzimní ovoce. Děti se pochlubily
všemožnými výrobky z jablek, které zároveň
ochutnávaly, a nechyběla ani soutěž o nejhezčí

vypěstované jablíčko.
Další projektový den, tentokrát s názvem „Pravěký den“,
proběhl 25. října ve 4. třídě paní učitelky Pavly
Smílkové. Děti se dozvěděly spoustu informací o životě
v pravěku, tvořily z hlíny, nechyběl ani dramatický
a
hudební projev.
25. října podnikli exkurzi do brněnského
VIDA centra žáci 7. třídy v doprovodu paní
učitelky Aleny Cábové a paní učitelky
Dagmar
Kovářové.
V
lektorovaném
programu měly děti možnost vžít se do role
mladého detektiva a přijít na stopu vrahovi,
v další části exkurze si prohlédly a
prakticky vyzkoušely nespočet exponátů,
které jim rozšířily obzory v oblasti fyziky,
přírodopisu a chemie.
V průběhu října navštěvovaly třídy
2. stupně v rožnovské Brillovce interaktivní
výstavu
„Poznávej
se!“,
která
je
pokračováním úspěšné výstavy „Hry a
klamy“.
29. – 30. října jsme si všichni s chutí
dopřáli
oddych
díky
podzimním
prázdninám a snad tak načerpali sílu
bojovat se školním prospěchem v blížícím
se čtvrtletí školního roku.
Mgr. Alena Cábová

Okénko do mateřské školy
Vítr fouká lístečky, staví broučkům domečky
Říjnové slunečné babí léto nabídlo našim malým dětem
naplno využít pobyt na školní zahradě. Děti se
na zahradu moc těšily a letos si her na ní užily. Děti
z malé třídy prožívají ve školce již radostná dopoledne,
užívají si hraček i nových kamarádů. Nadšené jsou
při práci se štětcem a barvou a podzimními obrázky
vyzdobily šatnu. Hry s tématikou broučků naplnily celý
týden. Venku děti bavilo stavění domečků z listí a
přírodnin a týden byl ukončen pochodem broučků. Děti
poznávaly bohatost a rozmanitost podzimních plodů,
ze kterých nám rodiče s dětmi vytvořili podzimničky
na výzdobu kolem školky. Děkujeme všem, kteří si našli
čas pro tak krásné tvoření.
Za třídu berušek Jitka Kadlubiecová

Staršáci se radovali, že se měsíc říjen na nás letos
usmál a popřál nám krásné počasí. Stihli jsme si
uskutečnit 2x výlet na Hradisko. První výlet byl v duchu
objevování starého hradu a děti s nadšením
naslouchaly legendě o 250 lupičích, kteří se kdysi
na našem hradě usídlili.
Druhá cesta na Hradisko byla uskutečněna
ve spolupráci se ZTŠ Rožnov. Mladí farmáři nás ochotně
provedli farmou, která je umístěna právě v areálu
Hradiska a pro ně k dispozici za účelem nabytí nezbytné
praxe. Děti shlédly zvířátka, ale také měli možnost se
svézt na koni, což byl pro ně krásný zážitek a
pro některé i impuls k překonání strachu a sebe sama.
Za další a nemalý úspěch považujeme to, že už jsme
utřeli poslední slzičky, které patří k začátku školního
roku.
Krásný a teplý měsíc říjen jsme ukončili
uspáváním broučků.
Po světýlkovém tradičním Videčském
průvodu se někteří naši staršáci rozhodli
zažít dobrodružství, zahrát si na broučky
a přespat ve školce přes noc
bez maminky. Nejprve celý kolektiv MŠ
přivítal průvod světelnou diskotékou a
dále si průvod mohl prohlédnout eko
zahradu MŠ vyzdobenou rozsvícenými
podzimníčky a bubáčky.
Teplý světýlkový večer se krásně vydařil,
našim broučkům se hezky spalo, a
doufáme, že těm opravdovým broučkům
se bude hezky spinkat až do jara.
Bc. Pavlína Parks

Farnost oznamuje
Úmysly mší svatých na I. pololetí roku 2020 se budou zapisovat dne 24.11.2019 po mši svaté v kostele Sv. Cyrila
a Metoděje ve Vidči.
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Místní knihovna
Krásný říjen plný sluníčka a nebe bez mráčků vybízel
k procházkám, výletům a práci na zahrádce. Na čtení
moc času nezbývalo. Ale teď nám nastal listopad, měsíc
známý svými plískanicemi a syrovinou, která leze
za nehty. Nastala doba posezení doma v teple s čajem a
dobrou knížkou. Třeba s některou z těch, které do naší
knihovny doputovaly spolu s novým cirkulačním
souborem z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně.
Stačí jen přijít a nějakou zajímavou knihu si z nich
vybrat, vypůjčit a přečíst.
Pro děti ze školní družiny máme připravené knihy
do akce „Společné čtení“ Budeme si společně nahlas
číst, povídat a možná i hrát na určitá témata. Listopad
jsme věnovali medvědům. Těm velkým i malým, těm
pohádkovým i skutečným.
Koncem listopadu budou ukončeny i dvě literární
soutěže pro děti:
- do domovského přístavu doplují lovci, kteří se
od ledna pokoušeli ulovit nějakou tu literární perlu
v soutěži „Lovci perel“. Perly spočítáme a nejlepší lovce
oceníme u příležitosti Dne pro dětskou knihu, který
oslavíme společně v pátek 6. prosince 2019.
- 30. listopad je i posledním dnem, kdy mohou děti
zaslat své příspěvky do rožnovského kola soutěže
„O poklad strýca Juráša“. Vyhodnocení soutěže
proběhne v lednu 2020 v Rožnově pod Radhoštěm.
Dále bych chtěla pozvat všechny čtenáře a příznivce
na některé akce, které jsme pro vás v knihovně
připravili.
Ve středu 20. listopadu 2019 v 17 hodin se můžete
těšit na už avízované setkání se spisovatelem Jiřím
Mičkem.

V
pátek
6.
prosince
2019
budeme pořádat už
tradiční Den pro
dětskou
knihu.
Na co se mohou
účastníci
těšit?
Připravujeme malou
výtvarnou
dílnu,
vyhodnocení
soutěže Lovci perel
a prodej knih
v
našem
miniknihkupectví,
které
otevřeme
ve
spolupráci
s
knihkupectvím
Nohavica.
Zavítá
mezi nás i návštěva
z
rožnovské
knihovny s dárkem
v podobě scénického
čtení.
Ve středu
11.
prosince
2019
zavítá opět do naší
knihovny známá bylinářka paní Vanda Vrlová.
Tentokrát si budeme povídat o Adventu a Vánocích,
o zvycích s nimi spojenými. Na pořadu budou také
bylinky a osvědčené recepty.
Božena Zajícová

Inzerce

5

11/2019 Zpravodaj obce Vidče

Jak letos někteří Vidčané společně cestovali

Každoročně se podařilo v posledních letech uskutečnit
pro přátele společného cestování tři zájezdy – dva
jednodenní a jeden čtyřdenní. Letos však o jarní zájezd
ze známých důvodů přišli, zato dva zbývající si užili.
Každoroční čtyřdenní zájezd, letos pod taktovkou Jiříka
Macečka a Radka Fabiána, byl naplánován na dolní
Posázaví a Benešovsko. Ve čtvrtek 19. září jsme tedy
časně ráno vyrazili do míst, která se mohou směle
nazvat kolébkou českého trampingu, což je český
fenomén.
Tramping vznikl po první světové válce, kdy mladé lidi,
především z městských a průmyslových aglomerací,
hnala touha po svobodě, dobrodružství, romantice,
přátelství, srozumitelném způsobu života, jež si sami
určí, do dosud neosídlené přírody – do lesů,
romantických skal, k řekám. Kromě poznávání kolébky
trampingu jsme však měli ještě i jiný program.
Už první den poznali účastníci jeden z nejstarších
českých hradů, Český Šternberk. Majestátní kamenné
sídlo je už více než 770 let dominantou středního
Posázaví. V jeho zdech se vystřídalo na 20 generací
Sternbergů a poslední zde stále bydlí.
Po návštěvě hradu jsme navštívili další historickou
lahůdku Posázaví, a to Sázavský klášter, založený podle
legendy poustevníkem Prokopem v 11.století. Byl
v raném středověku střediskem slovanské vzdělanosti a
písemnictví.
Protože historie už bylo na jeden den dosti, uvítali
účastníci zájezdu návštěvu pivovaru ve Velkých
Popovicích, která sice v programu nebyla, ale mnohá
srdce velmi potěšila. A nejen kvůli exkurzi a
miniochutnávce piva, ale i pozorováním maskota
pivovaru kozla Oldy. Další cesta vedla z pivovaru
do pivovaru – do Davle, kde jsme měli na tři noci
zajištěno spaní a polopenzi, a to přímo u Vltavy, přesněji
na soutoku Sázavy a Vltavy.
Druhý den začal neskutečným chladem a mlhou, která
se válela nad řekou Vltavou. Ale sluníčko se nedalo a
než jsme vyjeli z Davle, mlha se téměř rozplynula. V cíli
první zastávky ve Štěchovicích už sluníčko zase hřálo.
Na programu byla totiž velmi zajímavá exkurze
přečerpávací elektrárny Štěchovice.
Po absolvování exkurze jsme se vydali na túru
Svatojánskými proudy. Je to první značená turistická
trasa KČT a snad nejkrásnější turistická trasa po levém
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břehu řeky Vltavy, do míst, kde se rodily
první trampské osady. Tak jsme cestou
prošli osadami Trampská, Ztracenka, Stará
osada až do Třebenic. Jen pro úplnost
dodávám, že první trampskou osadou vůbec
byla na našem území Ztracená naděje –
Ztracenka. Teprve po ní se objevily další
na Velké řece (Vltava), Zlaté řece (Sázava),
Staré řece (Berounka), a podobně.
Cestou jsme obdivovali nejen řeku, ale
hlavně nádherné výhledy na ni a chaty,
které jakoby visely na skále přímo
nad vodou. A téměř nakonec Bílá skála –
nádhera a výhled, co bere dech. Konec této
túry byl však peprný – schody, a kolik!
Nikdo je raději nepočítal, protože se zdálo,
že vedou snad do nebe. Vedly však jen
na parkoviště v Třebenicích, odkud nás
autobus odvezl na další vltavskou vyhlídku,
a to do Nové Rabyně. Na skále nad Vltavou
jsme se v zářícím slunci kochali pohádkovou
vyhlídkou u oroseného piva. Zbytek
krásného dne jsme strávili už v Davli, kde jsme si mnozí
zašli k soutoku Sázavy a Vltavy a na vynikající
zmrzlinu. Kdo to všechno absolvoval, měl v nohách
minimálně deset kilometrů.
Další den byl laděn opět turisticky, ale tentokrát i kolem
Sázavy. Proto jsme se rozdělili na zdatné turisty, kteří
měli zdolat podle programu 18 km a méně zdatné či
zvídavější, které čekala lehká turistika, zajímavé lokality
a cesta vlakem i autobusem. Na kilometry asi šest až
deset – NS Medník.
Obě skupiny začaly svou cestu v Píkovicích. Zdatnější
se vydali na celodenní túru k Medníku kolem Sázavy a
posléze se dostali až k Vltavě, kde postupně došli
k dalším skvělým vyhlídkám nad meandry Vltavy, a to
Smetanově a vyhlídce Máj. Túru ukončili v Nedvězí.
Méně zdatná skupina se také prošla ve slunečném ránu
kolem Sázavy. Někteří se vydali na naučnou stezku
Medník s krásnými výhledy na Sázavu a ostatní se
vrátili do Píkovic, odkud pak vyrazili do Oleška
na prohlídku japonské zahrady. Najít vhodnou cestu
do Oleška pro náš autobus nebyla sranda, ale povedlo
se. Ovšem najít zahradu v Olešku bylo ještě obtížnější.
Ale našli jsme a opravdu se pokochali, a to nejen krásou
zahrady, ale i úžasnými výhledy z ní na okolní krajinu.
Z Oleška jsme už jeli k vlaku do Petrova, kde čekal
zbytek skupiny. Posázavským Pacifikem jsme se dostali
kolem Sázavy až do Týnce nad Sázavou, města
kameniny, motocyklů JAWA, osobních aut Minor a
sléváren METAZ. Ale to bývalo. V městě jsme si prošli
historické centrum s hradem, kostelem a dalšími
významnými stavbami a také jsme se řádně občerstvili.
Z Týnce jsme autobusem pokračovali do Lešan.
Navštívili jsme Vojenské technické muzeum Lešany, kde
jsme si prohlédli vojenskou techniku od roku 1918
až po 21.století, včetně raketového vojska a nechyběl
ani růžový tank z pražského Smíchova. Po setkání se
zdatnými turisty v Nedvězí jsme odjeli zase do Davle.
Letos se nehrálo divadlo, ale uskutečnila se soutěž
družstev v bowlingu. Byla to zpočátku sranda, ale jak
hodů přibývalo, začalo se vážně soutěžit, a pak se
všichni snažili až moc. Odměnou nejlepším byly
potravinové dobroty, které dle kolektivního ducha
zájezdu skončily nakonec mezi všemi.
Poslední den byl odpočinkový. Návštěva krásného
zámku Konopiště s připomínkou posledního vlastníka
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arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, historická
sbírka 3000 plastik svatého Jiří, zahrad, obory,
procházka kolem Konopišťského rybníku, návštěva
muzea motocyklů JAWA, dobrý oběd či jen tak posezení
na sluníčku. To všechno se dalo stihnout až do odjezdu
domů.
Cesta domů ubíhala velmi dobře, až na problém kolem
Olomouce. Ovšem díky duchapřítomnosti a důvtipu
našeho řidiče Vlada z firmy Martinec, jsme neztratili ani
minutu a dojeli domů téměř za světla. Byl to úžasný
zájezd i proto, že pro krásné počasí vyšel i náročný
program. Za to patří velké poděkování výše jmenovaným
organizátorům i našemu obětavému řidiči, což se
nebojím vyjádřit jménem všech účastníků tohoto
zájezdu.
Druhý zájezd byl daleko méně náročný, než výše
popsaný. Jeli jsme na Zlínsko, ale především do Zlína.
Naše krajské město mnohé z účastníků překvapilo.
Ovšem nejen tím, jak vypadá dnes, ale především
historií, jak vznikalo. Měli jsme výbornou místní
průvodkyni, která nám objevila všechna místa, která
jsou pro Zlín významná.
Prvním bodem programu byla návštěva Kongresového
centra od architektky Evy Jiřičné, kde nás paní provozní
celé budovy seznámila se všemi vymoženostmi techniky
této architektonicky velmi zajímavé budovy. Po návštěvě
Kongresového centra jsme odjeli na prohlídku Baťovy
vily.
Sám ředitel vily nám objasnil její vznik, život rodiny
Baťů, způsob, jak tento zlínský velikán nejen žil a
pracoval, ale jak jednal s lidmi, jak se k nim jako
podnikatel choval, jaký systém fungoval ve fabrice i
v odměnách dělníků, ve volném čase zaměstnanců, kolik
si lidé u Bati vydělávali, ale hlavně, jak se o své dělníky,
které nazýval kolegy, staral. Jeho heslem totiž bylo:
Spokojený člověk = výborný dělník. A své dělníky
dokázal zabezpečit po všech stránkách, čili i bydlením,
poněvadž si jich vážil.
Proto také do dneška vypadá Zlín v mnoha ohledech
jako několik vesnic dohromady právě kvůli množství tzv.
Baťových domků z typicky červených cihel se
zahrádkami, v zeleni, s rovnými ulicemi ve stráních
kolem centra, které se postavily v období mezi dvěma
světovými válkami a nejen to. I reprezentační centrum
celého města. Ke svým
stavebním úmyslům Baťa
pozval do Zlína nejlepší
architekty té doby – Kotěru,
Gahuru, Lorence a Karfíka,
jejichž rukopis je znát na
všech tehdejších zlínských
stavbách, včetně fabriky.
Z vily jsme pokračovali
do sídla krajského úřadu,
do
tzv.
Zlínského
mrakodrapu.
Paní
průvodkyně nám pověděla
o
vzniku
a
stavbě
jednotlivých budov původní
Baťovy fabriky a také, jak
jsou využity dnes. Pak jsme
vyjeli výtahem až na terasu
mrakodrapu,
ovšem
ne
Baťovým.
Ten
zůstal
zaparkovaný v přízemí, kde
jsme si „pracovnu“ Bati
pouze prohlédli.
Na terase jsme měli Zlín jako
na
dlani
se
všemi
významnými stavbami, se
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starými i novými čtvrtěmi a musím dodat, že panorama
bylo úžasné. Abychom uvěřili, jak vypadal Zlín dříve,
měli jsme možnost prohlédnout si kovovou maketu
města z padesátých let, která je na terase umístěna.
Poté jsme si projeli Zlín a paní průvodkyně komentovala
význačné budovy, včetně Baťova památníku, a také
jednotlivé čtvrti.
Ze Zlína jsme pokračovali do Lázní Kostelec u Zlína.
Prohlédli jsme si v polední přestávce lázeňskou budovu
s jejími provozy a pokračovali do hotelu na oběd.
Po obědě jsme měli v programu ještě návštěvu Štípy s
poutním kostelem a hrad Lukov. Naše překvapení, když
jsme vyšli z hotelu, raději nebudu komentovat. Začalo
totiž pršet, a ne málo. Ve Štípě nám to sice nevadilo, ale
návštěva hradu po telefonátu se správcem hradu
nepřicházela v úvahu.
Ve Štípě nás už očekával pan farář Sedláček, který nám
povyprávěl o historii barokního poutního kostela Panny
Marie a přilehlého kláštera. Poté jsme přešli
do renovované kaple na starém hřbitově, což byl vlastně
původní štípský kostel a zvonice. Po výkladu pana faráře
jsme tajně doufali, že přece jen pršet přestane, ale
nestalo se. Tak jsme použili plán pro mokrou variantu –
návštěvu centra Zlína. Na náměstí Míru jsme si
prohlédli zlínskou radnici, postavenou rovněž za Bati a
naproti ní nový obchodní dům Zlaté jablko. Po ulicích se
moc chodit nedalo, neboť déšť stále sílil, a tak většina
lidí využila hodinu k občerstvení.
Všichni nakonec byli rádi, když zase seděli v suchu a
v teple autobusu na cestě k domovu. Celý program se
kvůli počasí nepodařilo splnit, ale i tak byl zájezd pro
všechny účastníky velkým přínosem, neboť se aspoň
částečně seznámili s naším současným krajským
městem. I na tomto zájezdě byla našim dopravcem firma
Martinec z Valašského Meziříčí. Panu řidiči Martincovi
patří náš dík za vstřícnost, přesnost a spolehlivost.
Marcela Švajdová
Toto je obsáhlá zpráva o letošním cestování, a když to
všechno dobře půjde, tak příští rok by to mohlo být
Hlučínsko, Slovácko, Slavkovsko nebo Kopřivnicko, ale
určitě Český ráj. Snad se tedy na zájezdech opět
uvidíme.
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Tělovýchovná jednota Vidče
Mládežnický fotbal podzimní část TJ Vidče

Podzimní část - první polovina sezóny 2019/2020 je
u konce. Úspěšně jsme ve čtyřech kategoriích odehráli
všechna naplánovaná utkání a nyní nás pomalu čeká
přechod do haly a s tím spojená účast na turnajích
pořádaných OFS Vsetín a okolními oddíly.
Dorost sd Vidče/Val.Bystřice, mládež ročník 2001-2004.
Po podzimu slušné 5. místo z jedenácti celků s bilancí
čtyři výhry, dvě remízy a tři prohry. Skóre 21:17, počet
bodů 15. Nejlepší střelec Matěj Kapoun 8 branek, druhý
Tobiáš Mroček 5 branek. Pro další roky perspektivní
tým, protože do zápasů nastupovali pravidelně jen 2
hráči věkem starších dorostenců Matěj Kapoun a Michal
Mrkvica, se po horším začátku rozehrál k parádním
výkonům a posledních pět kol neodešel ze hřiště
poražen. Poctivá účast hráčů na trénincích se projevila i
na kvalitě mistrovských zápasů a na kombinační fotbal
v jejich podání se byla na konci podzimu radost dívat.
Starší žáci sd Vidče/Val.Bystřice, chlapci a Adéla
Ondřejová ročník 2005-2007. Po podzimu 4. místo
ze šesti celků, vyrovnaná bilance dvě výhry, tři remízy a
dvě prohry. Skóre 10:11, počet bodů 11. Nejlepší střelci
Štěpán Vajter a Lukáš Novák oba 3 branky. Tři kola
před koncem základní části starší žáci stále živí naději,
že skončí do třetího místa a probojují se mezi šest
nejlepších celků okresu. Na podzim tým odehrál dobré
zápasy a nebýt dlouhodobých zranění klíčových hráčů,
mohl být pohled na tabulku ještě o něco příjemnější.
Mladší žáci Vidče, chlapci a Viktorie Onderková ročník
2007-2010. Po podzimu 7. místo z jedenácti celků,
bilance čtyři výhry, jedna remíza a pět proher. Skóre
27:36, počet bodů 13. Nejlepší střelec Tadeáš Mičkal 7
branek, druhý Adam Šrámek 5 branek. Jelikož jsme
pro podzim samostatně nepřihlásili starší přípravku, tak
kádr mužstva mladších žáků se ustálil na počtu 19.
Nebylo jednoduché pro trenéry sestavit mužstvo tak, ať
si zahrají všichni a navíc absolvují v zápase co největší
počet minut. Navíc se chlapci a dívka v zápasech často
potkávali s fyzicky vyspělejšími soupeři, neboť z ročníku
2007 nastupoval k zápasům pravidelně jen Josef
Randýsek. Soupeřů se nezalekli, sehráli výborná utkání
a hlavně, nikdo z nich po podzimu neskončil. Parádní
zpráva pro další roky ve starších kategoriích, fotbalu na
celé hřiště.
Mladší přípravka sd Vidče/Val.Bystřice, chlapci a dívky
ročník 2011-2013. Na podzim osm turnajů s bilancí
devět výher, dvě remízy a deset proher při celkovém
skóre 105:80. Nejlepší střelec Matyáš Cáb 24 branek,
druhý Kryštof Mičkal 15 branek. U nejmenších dětí
pokračujeme ve snaze přilákat ke sportu co nejvíce dětí
bez ohledu na jejich pohlaví či pohybové nadání.
Nehrajeme na výsledky, ale snažíme se, aby děti pohyb
a pobyt v kolektivu vrstevníků bavil. Ti z Vás, kteří
navštívili náš poslední domácí turnaj, jež nám
mimochodem vyšel po všech stránkách náramně, mohli
sami posoudit, zda se trenérům práce daří či nikoliv.
Mládežnickému fotbalu se u nás daří a stává se
pravidlem, že každým rokem zásobujeme hráči „A“ tým
mužů. Je dobré vědět, že na to, abychom mohli
provozovat amatérský fotbal na úrovni, nemusíme hráče
kupovat a platit, ale dokážeme si je vychovat sami.
Trenérské týmy odvádějí poctivou, v dnešní uspěchané
době, neocenitelnou práci, a „značka“ TJ Vidče má dobrý
zvuk jak v okrese Vsetín, tak i ve Zlínském kraji.

To vše by nemohlo fungovat bez významné finanční i
materiální podpory od Obce Vidče. Velké poděkování
za to. Nicméně i sami jsme dokázali v roce 2019 získat
prostředky na činnost Tělovýchovné jednoty z dotačních
programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze Zlínského kraje. Rovněž poděkování i jim za finanční
podporu. https://vidce.cz/dotace/.
Vážíme si důvěry Vás rodičů a snažíme se dělat
maximum pro to, aby Vaše děti byly u nás spokojeny.
Vladislav Basel

TJ - Mladší přípravka

TJ - Mladší žáci

TJ - Starší žáci
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