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Obec Vidče

Vyjádření starosty obce k současné situaci ohledně
koronaviru
Vážení občané,
dovolte mi krátké vyjádření k aktuální situaci ohledně
koronaviru. Nemoc COVID-19, jenž koronavirus
způsobuje, a kterou jsme ještě nedávno vnímali pouze
díky zprávám z médií v souvislosti s jejím šířením
v Číně, zasáhla i evropský kontinent včetně naší země.
Nakažených touto nemocí je nyní v České republice cca
120 (poznámka: článek je psán 13. 3. 2020). To je
vzhledem k 10,7 milionu obyvatel naší země relativně
mizivé číslo. I když nejsem expertem na zdravotnictví,
troufám si říct, že toto číslo bude rychle narůstat. Proto
prosím, respektujme opatření a doporučení daná naší
vládou, jakkoliv jsou v našich očích tvrdá a komplikují
nám život (karanténa pro občany navrátivší se z Itálie a
jiných rizikových zemí, zajištění hlídaní dětí, které
nemohou chodit do škol, ušlé mzdy rodičů pobývajících
s dětmi doma apod.). Jsou prostě situace, kdy je
potřeba respektovat nařízení autorit bez ohledu na to,
jestli s nimi souhlasíme, či nikoliv. A tato situace, dle
mého, přesně taková je.

Jak rychle se bude nemoc šířit a jak bude situace
vypadat za týden či čtrnáct dnů, teď záleží na nás.
Záleží, zda budeme dodržovat nařízení a doporučení
daná vládou, lékaři a hygieniky. Záleží, zda budeme
ohleduplní k ostatním. Vztahuje-li se např. na někoho
karanténní opatření po návratu z Itálie a dotyčný toto
nařízení nerespektuje, jedná se o bezohlednost
a zbytečný hazard se zdravím nás všech. Na obcházení
a “vydrbávání” se vším možným teď není prostě
a jednoduše vhodná doba.
Milí spoluobčané, nacházíme se v situaci, kterou mnozí
z nás nepamatují. V situaci, která je vážná, nikoliv však
zoufalá. Dodržováním nařízení, hygienických návyků,
ohleduplností a respektem k ostatním snížíme míru
rizika nákazy nemoci COVID-19 a budeme tak na ni
moci vzpomínat jako na strašáka, který v naší oblasti
nezmařil žádné lidské životy.
S přáním pevného zdraví všem
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Obecní zabijačka
V sobotu 15. února proběhl druhý ročník obecní
zabijačky. I letos přilákala tato akce spoustu z Vás,
abyste si zakoupili nějakou ze zabijačkových specialit,
dali si oběd, anebo si třeba jen užili příjemnou
atmosféru sobotního dopoledne. Rádi bychom
poděkovali všem návštěvníkům za účast, za trpělivost
při stání řady na výrobky a zejména za ochotu utratit
nějakou tu korunu a přispět tak na dobrou věc.
V letošním roce jste mohli rovněž darovat Elišce
Marschavellové jakoukoliv částku do pokladniček, které
byly umístěné v areálu, kde se akce odehrávala. Díky
Vašim darům do pokladniček a zisku z prodeje
výrobků bude letos Elišce na komplexní rehabilitaci
věnována částka 40 925 Kč. Všem návštěvníkům
zabijačky patří upřímné dík.
Poděkování si také zaslouží široký tým dobrovolníků,
který po celý den skvěle řídil pan Martin Dobeš.
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Za zastupitelstvo obce Mgr. Pavel Drda
3/2020 Zpravodaj obce Vidče

Zprávy z Rady obce

Usnesení č. 17/2020 ze dne 12. 2. 2020

163/2020 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
164/2020 Rada obce Vidče projednala a vzala
na vědomí plnění usnesení č. 16 ze schůze rady obce
Vidče ze dne 15.1.2020.
165/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost pana
Vladimíra Smutka o slevu na nájmu sálu a vestibulu
kulturního domu za účelem rodinné oslavy.
166/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost pana
Zdeňka Fryšary o slevu na nájmu vestibulu kulturního
domu za účelem rodinné oslavy.
167/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost
Tělovýchovné jednoty Vidče o slevu na nájmu sálu
a vestibulu kulturního domu za účelem pořádání plesu.
168/2020 Rada obce Vidče schvaluje provedení revize
herních prvků na dětských hřištích v obci firmou REVO
hřiště s.r.o., Kulturní 1784, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm.
169/2020 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, nájmu pozemku a nájmu věcí sloužících
k podnikání, uzavřený mezi obcí Vidče a společností
Bora Bora gastro s.r.o.
170/2020 Rada obce Vidče schvaluje odvolání ředitele
Základní školy ve Vidči ke dni 31.7.2020,
dle ustanovení § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů.
171/2020 Rada obce Vidče schvaluje zahájení procesu
výběrového řízení na nového ředitele Základní školy
ve Vidči, dle ustanovení § 166 odst. 3, zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů. V souladu s výše
uvedeným rada obce ukládá starostovi obce zahájit
administrativní
úkony
spojené
se
zahájením
konkurzního řízení tak, aby byl nový ředitel jmenován
nejpozději 1. 8. 2020.
172/2020 Rada obce schvaluje Darovací smlouvy
uzavřené dle § 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník mezi obcí Vidče a paní M. J., Vidče
240, paní B. P., Vidče 178, paní M.N., Vidče 41, paní A.
M., Vidče 407, panem B. J., Vidče 240, paní Š. H.,
Vidče 357, paní R. M., Vidče 367, paní L. B., Vidče 301,
paní V. B., Vidče 70, paní M. K., Vidče 175, paní M. C.,
Vidče 151 a paní A. V, Vidče 98 na finanční dar ve výši
1000,- Kč k významnému životnímu jubileu.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 18/2020 ze dne 11. 3. 2020

173/2020 Rada obce Vidče projednala a schválila
program schůze.
174/2020 Rada obce Vidče souhlasí se žádostí
ředitelky Mateřské školy Vidče, okres Vsetín o jejím
uzavření od 16.3.2020 do odvolání, z důvodu prevence

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19
způsobené novým koronavirem SARS - CoV – 2.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 11/2020

Ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 6. 2. 2020

108/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
11. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení Mgr. Roman Petružela, pan Vladislav Basel
a ověřovatelé zápisu: paní Kateřina Němcová, Mgr. Pavel
Kuběja, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
109/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Program
rozvoje obce Vidče na období 2020–2025.
110/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o
dotaci
„Rekonstrukce
víceúčelového
hřiště“
z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2020 a souhlasí se závazkem finanční
spoluúčasti z rozpočtu obce 2020.
111/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o dotaci „Workoutové hřiště ve sportovním areálu
Na Sahaře“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy

a rozvoje venkova v roce 2020 a souhlasí se závazkem
finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020.
112/2019 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání
žádosti o dotaci „Workoutové hřiště, Vidče“ z Programu
na podporu obnovy venkova vypsaného Zlínským
krajem a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti
z rozpočtu obce 2020.
113/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o dotaci „Pozorujeme a poznáváme život v zahradě –
přírodní zahrada u ZŠ Vidče“ z podprogramu MŽP,
Národní program životního prostředí v roce 2020
a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu
obce 2020.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 12/2020

Ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 3. 3. 2020
114/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
12. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení paní Renáta Fabiánová, pan Vladislav Basel
a ověřovatelé zápisu Oldřich Bury, Ing. Karel Malík,
zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.
115/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva
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obce konaného dne 12. 12. 2019 a usnesení č. 11/2020
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 2.
2020.
116/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 10.–12. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
3/2020 Zpravodaj obce Vidče

117/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 31. 12. 2019 bez připomínek.
118/2020 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 2020 dle přílohy číslo
1.
119/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
veřejnoprávní
smlouvu
o
poskytnutí
účelové
neinvestiční dotace mezi obcí Vidče a Tělovýchovnou
jednotou Vidče dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
120/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a s nařízením vlády č. 338/2019 Sb., stanoví odměny
za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
obce dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Odměna bude
poskytována od 1. 4. 2020. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
121/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení, na základě které:
a) Pan P. J. a paní L. J. prodávají a obec Vidče kupuje
pozemek p.č. 310/4 (zahrada).
b) Paní M. U. prodává a obec Vidče kupuje pozemek
p.č. 397/15 (orná půda).
c) Pan P. V. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č.
397/17 (orná půda).
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d) Pan V. V prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č.
395/2 (orná půda), pozemek p.č. 397/82 (orná půda),
pozemek p.č. 397/22 (orná půda), pozemek p.č. 397/83
(orná půda), pozemek p.č. 397/33 (orná půda),
pozemek p.č. 397/36 (orná půda), pozemek p.č. 397/77
(orná půda), pozemek p.č. 3001/4 (ost. pl. jiná plocha),
pozemek p.č. 396/2 (ost. pl. manipul. plocha), pozemek
p.č. 397/20 (orná půda), pozemek p.č. 397/18 (orná
půda).
e) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
122/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení, na základě které paní L. J., pan T. P. a paní
J. P. prodávají a obec Vidče kupuje pozemek p. č. St.
105/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je
objekt bydlení (hospoda) č.p. 40, pozemek p. č. St.
105/2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je
jiná stavba (příslušenství hospody) bez č.p., pozemek p.
č. St. 105/3
(zastavěná plocha a nádvoří) jehož
součástí je rodinný dům č.p. 165, pozemek p.č. 262
(zahrada) a pozemek p. č. 264 (zahrada).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
123/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje smlouvu
o advokátní úschově dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
mezi paní L. J., panem T. P. a paní J. P. na straně
prodávajícího, obcí Vidče na straně kupujícího
a Mgr. Petrou Faldýnovou, advokátkou, IČ.:66254825
na straně schovatele.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu smlouvu
o úschově podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Oznámení o uzavření Mateřské školy Vidče, okres
Vsetín

Mateřská škola Vidče a obec Vidče oznamují, že z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se s platností od od 16. 3. 2020 uzavírá provoz Mateřské školy
Vidče, okres Vsetín do odvolání.
Hana Crhová, ředitelka MŠ
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Informace o placení místních poplatků

V souvislosti s Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření bude prodloužena splatnost poplatku za nakládání
s komunálním odpadem, poplatku ze psů (původní splatnost 31.3.2020) a doplatků stočného za rok 2019, a to do
31.5.2020. Bezhotovostní platby můžete dále posílat na bankovní účet obce.

Informace finančního úřadu k aktuální situaci

Od pondělí 16.3.2020 budou pracoviště Finančího úřadu pro Zlínský kraj přístupná pro veřejnost pouze
na podatelnách v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hod. Ve stejnou dobu budou v provozu pokladny. Finančí
správa doporučuje hradit daně bezhotovostně.

Nová dětská skupina ve Stříteži nad Bečvou

Od 1. dubna 2020 zahájí provoz v nově
zrekonstruovaných
prostorách
Lidového
domu
ve Stříteži n. B. zařízení péče o děti ve věku od 1 roku
s názvem Dětská skupina Střítež a to na ploše přes 130
m2. Dětskou skupinu ve Stříteži n. B. bude provozovat
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., která
provozuje celkově šestery mikrojesle na Rožnovsku
a Valašskomeziříčsku.
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Zařízení mohou využívat například rodiče, kteří
se potřebují vrátit do zaměstnání dříve, než děti
dosáhnou věku pro přijetí do mateřské školy, rodiče,
kteří chtějí či potřebují při rodičovské dovolené pracovat
brigádně nebo na částečný úvazek apod. Dětské
skupina je určena pro děti z širokého okolí
a tedy i pro děti z Vidče.
3/2020 Zpravodaj obce Vidče

Služba péče o děti v dětské skupině bude poskytována
zdarma díky podpoře Evropského sociálního fondu –
Operační program zaměstnanost. Rodiče dětí si budou
zajišťovat pouze stravu pro své děti a vlastní spotřební
hygienické potřeby.
O děti se budou starat kvalifikované pečující osoby,
které má provozovatel MAS Rožnovsko, z.s.
již předvybrané, ale stále hledá ještě minimálně jednu
osobu.
Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní
děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní
docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně

6 hodin denně každý pracovní den v týdnu. Provozní
doba Dětské skupiny Střítež bude 11 hodin každý
pracovní den (plánováno je od 6.00 do 17.00 hod).
Kapacita zařízení je stanovena na 12 dětí. Před
zahájením provozu nabídne provozovatel zájemcům
možnost prohlédnout si nově zrekonstruované prostory
ve Stříteži n. B., případně také možnost prohlédnout si
již funkční provoz mikrojeslí v sousední Zašové.
Zájemci o využívání služby dětské skupiny
ve Stříteži n. B., případně prohlídku jejich prostor
nebo o návštěvu mikrojeslí v Zašové mohou již nyní
kontaktovat provozovatele e-mailem na adrese:
susila@masroznovsko.cz.
Ukázkový
web
Mikrojeslí
Rožnovsko:
https://mikrojesle-roznovsko.webnode.cz/
Ing. Veronika Gerlová

Hasičský ples - poděkování
8.2.2020 se uskutečnil jako každým rokem
Hasičský ples.
Touto cestou bych chtěla upřímně poděkovat
všem zúčastněným za vytvoření příjemné
atmosféry celého večera až do ranních hodin,
a to také díky skvělé Hudební skupině AXEL.
Velké poděkování patří také všem sponzorům
za jejich štědrost, za dary do tomboly a všem,
kteří se na přípravě tohoto plesu podíleli.
Doufám, že jste byli všichni zúčastnění spokojeni
a dobře jste se bavili.
Budeme se na Vás těšit zase za rok 6.2.2021
Za SDH Vidče Martina Mičkalová

Valašsko v pohybu
Tým pěti mladých lidí rozhýbal Valašsko! Organizace
Tady v Rožnově pořádala tři akce zaměřené na zdravý
životní styl. Dne 11. 1. 2020 se konala jedna z akcí
i u nás v tělocvičně. Hlavním cílem bylo informovat
občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je
možné předcházet zdravotním potížím. Účastníci si
mohli vyzkoušet různé pohybové aktivity jako například
pilates, cvičení s míčky nebo jógu. Akce byla vedena
zkušenými lektory. Pro účastníky akcí byly nachystány
ochutnávky zdravých svačinek. Den pohybu byl zdarma,
projekt byl finančně podpořen z Evropského sboru
solidarity.
Marie Přibylová
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Únor v základní škole
V únoru jsme ve škole vstoupili do druhého pololetí
školního roku. V tomto měsíci nechyběly ve škole
aktivity související se zimním obdobím, vzdělávací a
kulturní akce, vědomostní a umělecké soutěže.
V průběhu února se na Zimním stadionu v Rožnově
pod Radhoštěm zdokonalovali v bruslení žáci 2. a 3.
třídy v doprovodu třídních učitelek Dagmar Plesníkové
a Dagmar Hladké.

5. února proběhlo v prostorách jídelny školní kolo
recitační soutěže žáků 1. stupně. Zúčastnilo se ho 39
recitátorů, kteří soutěžili ve třech kategoriích.
Výsledková listina je následující: kategorie 1. třída:
1. místo Štěpán Randus, 2. místo Dominik Maléř,
3. místo Anna Dvořáková; kategorie 2. a 3. třída:
1. místo Alžběta Juříčková, 2. místo Denisa
Hurtíková, 3. místo Denis Poledník; kategorie 4. a 5.
třída: 1. místo Eva Mertová, 2. místo Štěpánka
Sedláčková a Michaela Urbanová, 3. místo Anežka
Špaková. V okrskovém kole, které proběhlo 27. února
v rožnovské ZŠ Videčská, se podařilo získat krásné
umístění dvěma našim přeborníkům v recitátorském
umění – Štěpán Randus v 0. kategorii obsadil 3. místo
a Aneta Randusová (6. třída) zaútočila na 1. místo
ve své kategorii a bude naši školu reprezentovat
v okresním kole recitační soutěže. Všem účastníkům
děkujeme za reprezentaci a postupující žákyni budeme
držet nadále palce.
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10. – 14. února se uskutečnil i za nejistých sněhových
podmínek lyžařský výcvik žáků 7. třídy. Kurz probíhal
pod vedením pana učitele Marka Janovského a paní
učitelky Šárky Pavlíčkové. Žáci každý den dojížděli
do Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. A jak už
to tak bývá, mezi žáky byli na jedné straně úplní
začátečníci, na straně druhé ostřílení borci v lyžování.
Každopádně si účastníci výcviku prošli celé spektrum
základní lyžařské průpravy. Předposlední den proběhly
hromadné závody s cenovým ohodnocením na prvních
třech místech v kategorii chlapců a dívek. Celý výcvik se
nesl v duchu dobré nálady a především výborných
sněhových podmínek.
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V lednu a únoru nezaháleli ani naši mladí matematici.
24. ledna se žáci 5. – 8. třídy zúčastnili školního kola
matematické soutěže Pythagoriáda. Logické myšlení
nejlépe zvládli a do okresního kola postupují Eva
Mertová (5. třída, vyučující Mgr. Vladimíra Mertová)
a Jaroslav Mandula (6. třída, vyučující Mgr. Eva
Mandulová). I přes vyhlášení „volných dnů pro žáky“
ve dnech 29. a 30. ledna se Kristýna Mandulová
a Filip Dobeš (oba 9. třída)
se svou učitelkou
matematiky Evou Mandulovou ve středu 29. ledna
zúčastnili okresního kola Matematické olympiády.
Kristýna se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola
a momentálně čekáme na stanovení kritérií pro postup
do krajského kola. 11. února se žáci, které matematiku
vyučuje
Mgr. Eva Mandulová, zúčastnili Krajské
týmové soutěže matematických kolektivů. A slavíme –
6. třída na úrovni kraje svou kategorii vyhrála,
odměnou je výhra v podobě návštěvy „Pevnosti poznání“
v Olomouci včetně dopravy tam a zpět.
12. února navštívili místní knihovnu žáci 2. ročníku
s paní učitelkou Dagmar Plesníkovou a také žáci
5. ročníku s panem ředitelem Zdeňkem Chrásteckým.
Pro druháky byla beseda o knize „Vědí draci o legraci?“
a páťáci se učili vypracovávat referát.
13. února vyjeli do Zlína za kulturou i poznáním naši
páťáci a šesťáci s paními učitelkami Šárkou Pekařovou
a Vladimírou Mertovou. Žáci zhlédli ve zlínském divadle
muzikálové představení „Noc na Karlštejně“ a také
zavítali na prohlídku budovy 21.
V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce, které se
odehrálo
ve
valašskomeziříčské
ZŠ
Vyhlídka,
nás úspěšně reprezentovala 20. února Magdaléna
Hýžová (9. třída), které tímto děkujeme za snahu
o co nejlepší výkon a paní učitelce Šárce Pavlíčkové
patří dík za pečlivou přípravu Magdy na tuto soutěž.

24. února se uskutečnil v 1. třídě pod vedením paní
učitelky Vladislavy Slámové a za pomoci rodičů
prvňáčků projekt „Zdravá svačina“. V rámci učiva
prvouky o lidském těle a výživě si malí žáčci přinesli
do školy svačinky dle zásad zdravé výživy.
Velice nabitým dnem ve škole byl 26. únor. Tohoto dne
se paní učitelka Šárka Pavlíčková se svými svěřenci
zdatnými v zeměpise zúčastnila okresního kola
Zeměpisné olympiády. Boj se odehrál v ZŠ Pod Skalkou
v Rožnově pod Radhoštěm a Jaroslavu Mandulovi
(6. třída) se v něm podařilo obsadit vynikající 1. místo
a tím i postup do kola krajského. Moc pěkné znalosti
v zeměpise převedli v této olympiádě i Adam Merta
(7. třída) a Hynek Kraus (9. třída). Paní učitelce
Pavlíčkové děkujeme za přípravu těchto žáků na soutěž
a třem zúčastněným žákům děkujeme za jejich výkony,
zvláště gratulujeme Jaroslavovi a přejeme zopakování
úspěchu i v krajském klání. Téhož dne zavítali do naší
školy a zvláště do 1. třídy paní učitelky Vladislavy
Slámové předškoláci z MŠ Střítež nad Bečvou. S žáky
8. třídy absolvovala paní třídní učitelka Dagmar
Kovářová tzv. sdílenou výuku na SŠIEŘ v Rožnově
pod Radhoštěm. Během této akce si děvčata vyzkoušela
svoje umění v gravírování sklenic a potom zvládla ušít
jehelníček, chlapci zručně vyráběli plechový podtácek.
V pořadí čtvrtou akcí, která připadla na středu
26. února, bylo proškolení žáků 7. třídy ve světě financí
a bank v podání finančního poradce Jakuba Smílka.
Definitivní tečku za únorovými školními aktivitami
učinili v pátek 28. února žáci 8. ročníku spolu s paní
třídní učitelkou Dagmar Kovářovou, kteří podnikli
ve škole tzv. přespávačku.
Mgr. Alena Cábová

Okénko do mateřské školy
Únor bílý - pole sílí… i kdyby byl únor bílý, a to by děti
přivítaly, na sáňkování by stejně neměly čas. Děti
ze staršího oddělení byly v únoru zaneprázdněny
nácvikem hudebně komediálního vystoupení s názvem
POPELÁŘI. Vystoupení jsme nacvičovali do soutěže
Mateřinka, která se koná co druhý rok. Oblastní kolo
probíhá ve Valašském Meziříčí a je to soutěž
mezi školičkami o nejhezčí a nejvtipnější vystoupení.
Naše letošní vystoupení je poučným příběhem o tom,
jak se mají lidé v přírodě chovat a že třídit odpady může
být i zábava. Pořídili jsme si do MŠ krásné popelnice
na hraní, pořádáme závody v jízdě v popelnici, hod pet
lahví do popelnice. Popelnice taky může sloužit jako
hudební nástroj či domeček. Jako Ekoškola jsme
vymysleli toto video nejen pro vystoupení, ale také jako
osvětu o Ekoškole a reprezentaci naší MŠ a toho,
co děláme. Doufáme, že naše video začne kolovat
po světě, a bude ukazovat všem že s velkými změnami
se má začínat u malých věcí a s malými dětmi, neboť
právě z nich vyroste nová zodpovědná generace. Bohužel
s nastávající situací byla tato soutěž přeložena na dobu
neurčitou. Děti se tedy těší, že s vystoupením zazáří
poté ve Vidči, na Den maminek, nebo u jiné příležitosti.
Rožnovský městský úřad ve spolupráci s policií vyhlásili
taktéž v měsíci únoru akci BEZPEČNĚ NA SILNICI.
Vítány byly výtvarné práce na toto téma. Děti měly
možnost se zamyslet nad prací záchranářů a nakreslit
k tomuto tématu obrázek. Paní ředitelka Hanka mluvila
s dětmi také o neštěstí v Austrálii, velkém ohni a práci
záchranářů. Děti byly motivovány obrázky, které
kolovaly na internetu a pokusily se také samy ztvárnit
práci hasičů což se jim velmi povedlo.
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Některé slunné únorové dny ale už i připomínaly jaro.
Vycházky v duchu hledání jara mají děti rády,
předhánějí se, kdo najde první sněženky, první kočičky
a také první jehnědy, což je první pastva pro včelky.
A když už na konci měsíce nebyla nikde ani stopa
po sněhu, děti zahájily jarní úklid okolí a lesa. Již 100
m od mateřské školy měly děti 4 plné pytle. Měly z toho
obrovskou radost. Otázka ale zní: Je to úspěch nebo
ostuda? Sběr odpadků bude dalším plánem celého
příštího měsíce. Sbírejte s námi, ať máme krásnou
vesnici!
Přejeme Vám krásný březen a hodně sněženek!
Bc. Pavlína Parks
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Zpráva o činnosti Turistického oddílu rekreačního
sportu TJ Vidče za rok 2019

Turisté senioři TJ Vidče hodnotili na výroční schůzi dne
3.března svou činnost za rok 2019. Tento oddíl se
schází každé úterý na pravidelných vycházkách.
Jedinou překážkou nečinnosti je velmi špatné počasí.
V roce 2019 se turisté sešli společně na 45 vycházkách,
které měly velmi rozmanitou náplň, ale především
turistiku. Za celý rok našlapali společně 437 km,
ale společenství turistů není jen o našlapaných
kilometrech.
Je především o soudržnosti lidí, kteří si mají co říci, ale
především mají touhu se společně scházet a poznávat
svůj kraj i vzdálenější okolí poctivě pěšky, popřípadě
možnostmi dopravy.
Letos byli nejaktivnějšími turisty seniory vyhodnoceni:
Olga Jasná se 40 účastmi, dále Anna Kovářová a
Ladislav Kristek s 39 účastmi na turistických
vycházkách. Turisté se zúčastňují i společenských akcí
či akcí pořádaných obcí nebo jinými organizacemi. Letos
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se jich osm zúčastnilo Pochodu kolem Vidče, který
pořádal oddíl rekreační sport TJ Vidče. Účastníci
pochodu prošli i nejnižším bodem nadmořské výšky
naší obce a svůj pochod ukončili v místním baru BORA
BORA. Na tradičním čtyřdenním podzimním zájezdu
do Posázaví bylo 12 turistů seniorů, kde našlapali
poctivě každý více než 30 km.
Co se týká našeho krásného kraje, nejdelší túru
absolvovalo tzv. Áčko z Vidče přes Staré Zubří,
Kamenárku na Javorník a do údolí k místní dopravě.
Bylo to více než 20 km. Turisté si udělali i menší výlet
dopravními prostředky, kdy využili výhodnou slevu.
Zajeli si do Kroměříže a Luhačovic.
K tradičním akcím patří i smažení vaječnice
na sv. Ducha, setkání seniorů v kulturním domě
na podzim každého roku a předvánoční posezení v KD.
Tyto akce jsou pro všechny turisty seniory téměř
povinné, neboť se na nich nerozlišuje, kam kdo patří
podle svých chodeckých schopností.
Turisté Béčka, čili méně schopni chůze, ale daleko větší
srandy, uskutečnili letos 30 vycházek. Nejvíce okolo
naší dědiny a věřte, že je stále co poznávat a pozorovat.
Někdy si také zajeli autobusem dál, a to do Zašové, do
Rožnova, na Dolní Paseky, na Pinduli, Stříteže n.B. a
dokonce i do Luhačovic.
Podle počtu kilometrů to sice není mnoho – jen asi 105,
ale podstatné je, že na vycházky chodí v průměru 13 lidí
a jsou rádi spolu.
Vedoucí turistického oddílu seniorů, paní Ludmila
Smutková, vyzvedla na výroční schůzi soudržnost
a ochotu zastoupit kohokoliv v těžké situaci.
Tak poděkovala paní Ludmile Ondřejové a Libuši
Kristkové za to, že se ujaly oddílu, když byla nemocná a
turistkám Anně Kubišové a Boženě Randusové z „B“
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skupiny za organizování všech vycházek. Její dík patřil
i Radě obce Vidče a Vladislavu Baslovi za velkou
podporu z TJ Vidče. Závěrečná slova se týkala jenom
přání dobrého zdraví, aby turisté mohli dál poznávat

náš krásný kraj, což je všechny udržuje ve formě.
Za všechny chodící turisty současná nechodící turistka
Marcela Švajdová

Místní knihovna
V únoru, kdy příroda ještě odpočívá, je spousta času
na čtení a hraní. Společně s dětmi ze školní družiny
jsme to vyzkoušeli při našich středečních setkáváních
v knihovně. Nejdříve jsme se společně začetli
do některých novinek, které k nám doputovaly s novým
cirkulačním souborem. Seznámili jsme se třeba
s malým čuníkem, hrdinou knihy Čuníkovo úžasné
dobrodružství. Ve svém deníčku totiž psal, že je moc
rád, že jeho páni jsou vegetariáni, a že se tudíž nemusí
bát o svůj život. Dalším bodem našeho setkání bylo
kreslení. Nebylo to ale obyčejné kreslení, bylo to kreslení
poslepu. Zkuste si namalovat kočku, panáčka nebo
domeček, a mít při tom zavázané oči. Vznikali zajímaví
tvorové a smích se nesl knihovnou, když si děti
vzájemně předváděly své výtvory. Když smích dozněl,
pustili jsme se s dětmi do malého kouzelnického
tvoření. Každý správný kouzelník totiž potřebuje
kouzelnickou hůlku a plášť. I Harry Potter je má.
Abychom si je vyrobili, stačily nám k tomu šikovné ruce,
papírová slánka na pití, lízátko a kouzelnická hůlka
byla na světě. Kouzelnický plášť si zkusily některé děti
udělat z gázoviny. Moc se jim povedly.
V pátek 21.února jsme se ve videčské knihovně opět
dali do cestování. Tentokrát jsme se společně s panem
Antonínem Mikulenkou vydali na Podkarpatskou Rus.
Pan Mikulenka nás svými fotografiemi, vtipným a
zároveň poučným vyprávěním vzal do míst, které od nás
nejsou ani tak moc vzdálené, ale o kterých moc nevíme.
Snad jen to málo, co jsme viděli v televizi a ve filmu,
nebo známe z četby knih spisovatele Ivana Olbrachta.

Právě tohoto spisovatele společně s Eržikou, hrdinkou
jeho knihy Nikola Šuhaj loupežník, zachycovala jedna
z předváděných fotografií. Příjemná atmosféra našeho
setkání inspirovala mnohé účastníky k tomu, že se sami
a s panem Mikulenkou coby průvodcem vydají poznávat
krásu míst, o kterých jsme si povídali.

Pozvánka na akce, které
připravuje knihovna v dubnu

pro

vás

Pátek 3. dubna 2020 - „ Z pohádky do pohádky aneb
Den s Andersenem“ – pásmo pohádek a her pro děti
mateřské školy a školní družiny.
Středa 22. dubna 2020 - „Z Vidče na nepálskou
šestitisícovku“ – setkání s Janem Měrkou a Liborem
Hutyrou.
Božena Zajícová
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Dle Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 199
je s účinností ode dne 13. 3. 2020 místní knihovna
uzavřena. Děkujeme za pochopení.
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Tělovýchovná jednota Vidče
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FUTSAL Bar Bora Bora Vidče
Již sedmnáct let působí v okresních soutěžích futsalisté
Bar Bora Bora Vidče. Po krátké dvouleté odmlce letos
opět v té pro okres Vsetín nejvyšší. Futsal je halový
sport a jeho sezóna trvá pravidelně od konce října
až do února a slouží jako doplňkový sport pro hráče
kopané v zimním období. Mistrovské soutěže se
odehrávají o víkendech ve sportovních halách Zubří,
na Koryčanských Pasekách v Rožnově pod Radhoštěm
a v Hustopečích nad Bečvou. Systém zápasů 2x s
každým soupeřem, 2x20 minut, 1+4 hráči do pole se
střídáním „letmým způsobem“.

Jako jeden ze dvou nováčků vstupovali do té letošní
2019/2020 s respektem, ale solidním přístupem hráčů
k zápasům nic neponechali náhodě a s pravidelností
sbírali v každém z devíti kol body, což je v konečné
tabulce vyneslo na výborné 5. místo se ziskem 29 bodů
při skóre 73:59. Vyrovnaná brankářská dvojice Martin
Mičkal, Michal Cáb a patnáct hráčů do pole, to byla
hlavní devíza úspěšné sezóny. Pod organizační
taktovkou Jiřího Vaculína tak v kvalitní nejvyšší okresní
soutěži budou působit futsalisté i v nadcházející sezóně
2020/2021.

FOTBAL muži TJ Vidče
Za pár dní nám začíná druhá
polovina
fotbalové
sezóny
2019/2020, odvetné zápasy. Muži
by měli nastoupit k prvnímu utkání
v sobotu 21.3 venku v Horním Lidči,
o týden později se rozeběhnou
i mládežnické soutěže. Opět nás čeká
velmi náročné jaro, ve kterém se náš
„A“ tým bude snažit získat jak doma,
tak i na hřištích soupeřů co nejvíce
bodů a zachránit tak i pro příští
sezónu pro příznivce fotbalu velmi
atraktivní 1. A třídu Zlínského kraje.
Během zimní přestávky se podařilo
trenérskému
tandemu
Jaroslav
Marák a Radim Basel stabilizovat
kádr mužstva, nikdo neodchází
ani neoznámil ukončení kariéry,
nadále by měl u nás působit Rostislav Babinec
z Vigantic a ze Starého Jičína se vrací Petr Nerád.
Novinkou, se kterou se na jaře budete setkávat
i na našem hřišti je povinnost oddílů v I.A třídách
pořizovat videozáznamy z domácích utkání, které pak
budou sloužit pro práci disciplinární komise a komise
rozhodčích Zl KFS. Od tohoto kroku si Výkonný výbor
Zlínského KFS slibuje zkvalitnění zajištění mistrovských
zápasů v I.A třídách po vzoru Krajských soutěží,

kde se videozáznamy pořizují již několik let.
Doufáme, že nám budete i nadále fandit v tak hojném
počtu a v duchu fair play jak tomu bylo doposud. Hráči
budou Vaši podporu v těžkých domácích i venkovních
zápasech nesmírně potřebovat. Jste srdečně na zápasy
nejen mužů, ale i mládeže zváni!!! Rozlosování mužů
pro jaro 2020 a rozpis mládeže uveřejníme v příštím
vydání.

Závěrem velké poděkování všem, kteří se organizačně podíleli na letošním velmi vydařeném Sportovním plese 2020.
Poděkování patří také Vám, kdo jste na ples zavítali a přispěli tak k pohodové atmosféře sobotního večera a všem
těm, co přispěli na činnost TJ zakoupením plesové pozvánky. V neposlední řadě velké poděkování všem sponzorům,
bez nichž by nebyla tradiční bohatá tombola. Ještě jednou Vám všem velké díky!!!
Vladislav Basel
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