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Obec Vidče

Zpěváček 2020
V neděli 20. září proběhlo v ZUŠ v Rožnově
pod Radhoštěm oblastní kolo soutěže ve zpěvu lidových
písní z Valašska Zpěváček 2020. Valašenku tento rok
reprezentovala Magda Mandulová a Linda Pavelková,
z naší ZŠ se zúčastnila za soubor Malý Radhošť Adéla
Bařinová.
Odborná porota hodnotila nejen čistotu zpěvu, ale také
správnost valašského nářečí, úpravnost a dovednost
nosit lidový kroj a v neposlední řadě přirozenost projevu
a celkový dojem.
O tom, že všechny tři "cérky" si vedly více než dobře,
svědčí výsledková listina:
II.kategorie 10 – 15 let
1.místo a postup Valašenka Vidče
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Linda

Pavelková

soubor

2.místo a postup - Adéla Bařinová soubor Malý
Radhošť Rožnov p.R.
3.místo a postup - Barbora Ondruchová soubor Malý
Radhošť Rožnov p.R.
Další postupující – Václav Vanduch soubor Troják
Val.Bystřice,
František
Dostál
soubor
Troják
Val.Bystřice, Magdaléna Mandulová soubor Valašenka
Vidče.
Děvčatům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy
i Valašenky, gratulujeme k úspěchu a držíme palce
do dalšího tentokrát regionálního kola Zpěváčka, které
proběhne v neděli 4. 10. v Domě Kultury ve Vsetíně.
Za DFS Valašenka Michaela Bařinová
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Výpis z usnesení č. 15/2020

ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. 9. 2020
155/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
15. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi
ve složení Mgr. Roman Petružela, Mgr. Pavel Kuběja
a ověřovatelé zápisu Mgr. Lumír Ondřej, Ing. Karel
Malík, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
156/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
ústní zprávy ředitelky mateřské školy paní Hany Crhové
a ředitelky základní školy Mgr. Evy Mandulové
o činnosti obou příspěvkových organizací ve školním
roce 2019/2020.
157/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 14/2020 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 29. 6. 2020.
158/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 14.–15. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
159/2020 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce
za 1.-7. měsíc roku 2020 dle Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 31. 7. 2020.
160/2020 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.6 rozpočtu obce za rok 2020.
161/2020 Zastupitelstvo obce Vidče:
1) schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu akcie
mezi obcí Vidče, se sídlem Vidče 96, 756 53 Vidče,
IČ: 00304433, jako prodávajícím, a obcí Valašská
Bystřice, se sídlem Valašská Bystřice 316, 756 27
Valašská Bystřice, IČ: 00304352, jako kupujícím,
kde předmětem smlouvy je úplatný převod 1 ks
kmenové akcie na jméno v listinné podobě společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická
1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652, ve jmenovité
hodnotě 1.000,- Kč s pořadovým číslem 419 449
za celkovou cenu 1.000,- Kč, a to ve znění, které je
přílohou č. 2 tohoto usnesení,
2) schvaluje, aby starosta obce Vidče na základě
smlouvy podle bodu 1) tohoto usnesení provedl
a podepsal za obec Vidče rubopis převáděné akcie
a pověřuje ho k tomuto jednání a k předání převáděné
akcie obci Valašská Bystřice.
162/2020 Zastupitelstvo obec Vidče:
1) zmocňuje na všechny valné hromady zapsaného
spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem
Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané
ve volebním období 2018 až 2022 jako zástupce obce
Vidče starostu obce Mgr. Pavla Drdu,
2) zmocňuje starostu obce udělit plnou moc jinému
členu zastupitelstva obce Vidče k zastupování obce
Vidče na jednání valné hromady zapsaného spolku
Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. v případě, že se

starosta obce nebude moci valné hromady zúčastnit.
163/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu, na základě které obec Vidče
prodává a pan K.T. kupuje pozemek p.č. 1479/5
(trvalý travní porost) o výměře 168 m2 za kupní cenu
stanovenou odhadem tržní ceny nemovitosti a pověřuje
starostu obce kupní smlouvu podepsat.
164/2020 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu, na základě které obec Vidče
prodává a pan V.B. kupuje pozemek p.č. 2823/13
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2,
a pozemek p.č. 2823/14 (ostatní plocha, ostatní
komunikace ) o výměře 11 m2, za celkovou kupní
stanovenou odhadem tržní ceny nemovitosti a pověřuje
starostu obce kupní smlouvu podepsat.
165/2020 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:
1) Pan P.J. a paní L.J. prodávají a obec Vidče kupuje
pozemek p.č. 310/4 (zahrada).
2) Paní M.U. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č.
397/15 (orná půda).
3) Pan P.V. prodává a obec Vidče kupuje pozemek p.č.
397/17 (orná půda).
4) Paní J.J. 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 (ostat.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).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
Tímto usnesením se ruší usnesení z 12. zasedání
Zastupitelstva obce Vidče č. 121/2020 ze dne 3. 3.
2020.
166/2020 Zastupitelstvo obce Vidče po projednání
neschvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena
mezi obcí Vidče a panem Z.Ch. v předloženém znění.
167/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného
pohřebiště obce Vidče dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
168/2020 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Dodatek
č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba chodníku podél
silnice III/4868 v obci Vidče – úsek I., úsek II.“
dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 29/2020
ze zasedání rady obce dne 3. 9. 2020

248/2020 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
249/2020 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise
rozhodla,
že
zhotovitelem
zakázky
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště“ bude firma
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.ro., Mostní 5552, 760 01
Zlín. Rada obce zároveň schvaluje Smlouvu o dílo
s firmou SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.ro., Mostní
5552, 760 01 Zlín.
250/2020 Rada obce Vidče schvaluje žádost ředitelky
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Základní školy ve Vidči na základě Zákona č. 561/2004
Sb., § 111a odst. 4 o povolení výjimky z nejvyššího
povoleného počtu žáků o 4 žáky v každém oddělení
školní družiny Základní školy Vidče.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce
10/2020 Zpravodaj obce Vidče

V naší škole začal nový školní rok
V úterý 1. září 2020 jsme
zahájili nový školní rok,
celkem bude naši školu
v tomto školním roce
navštěvovat
193
žáků.
Začátek školního roku byl
těžkým oříškem především
pro děti, které vstoupily
do první třídy, do školy
tentokrát totiž v prvních
dnech nevstupovalo 21
nových žáčků v doprovodu
rodičů (s výjimkou už
zmíněného prvního září).
Se vším se popasovali velmi
dobře, i když samozřejmě obavy tam byly a některým
se při ranním vstávání
zdálo,
že
dneska
na návštěvu školu není
zrovna ten nejlepší den.
Ale maminky a tatínkové se
to snažili zvládnout a
průvodci a „strážní andělé“
z 9. třídy jim skvěle pomáhali. Letos to bylo ale zvláštní
i pro žáky ostatních tříd, protože se do školy vraceli po
dlouhé době, kdy byla zrušena v březnu 2020 prezenční
výuka v základních školách. Návrat naprostá většina
žáků zvládla v pohodě a všichni zasluhují pochvalu,
jejich návrat přišli podpořit i pan starosta Mgr. Pavel
Drda a paní místostarostka Milena Dudová.
Na cestě školním rokem bude naše a vaše děti
doprovázet 15 učitelů, 2 vychovatelky a 8 správních
zaměstnanců.
V tomto školním roce budeme pokračovat
v realizaci projektu podporovaném EU
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624
–
Zkvalitnění výuky zaměřeném na další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků,
tandemovou
výuku,
doučování
žáků
ohrožených
školním
neúspěchem
a projektové dny ve škole i mimo školu.
Proběhly dva projektové dny – žáci 4. třídy se
pod vedením své třídní učitelky Mgr. Pavly
Smílkové a paní Michaely Kleinové věnovali
„Zdravému jídelníčku“. Žáci 9. třídy se pak
vydali mimo školu studovat „Geologický vývoj
Karpat“ pod vedením Mgr. Jana Husáka za
doprovodu Mgr. Šárky Pavlíčkové a Mgr.
Marka Janovského, cílem jejich putování se

stala oblast Štramberka.
V souvislosti s personálními změnami v naší škole bylo
nutné uskutečnit volby do Školské rady Základní školy
Vidče, okres Vsetín, ředitel školy nemůže být členem
uvedené rady. Volby se uskutečnily 14. 9. 2020.
Zákonní zástupci zvolili pana Vladislava Basla, paní
Kateřinu Špakovou a paní Markétu Cábovou,
Pedagogičtí pracovníci pak Mgr. Šárku Pavlíčkovou,
Mgr. Vladislavu Slámovou a Mgr. Pavlu Smílkovou,
zbývá jmenovat zástupce zřizovatele.

Říká se, že „nejlepší přichází vždy nakonec“… Dovolila
jsem si oslovit sponzory, kteří by mohli posunout naši
školu dál. Děkuji za kladnou reakci panu Aleši
Mičkalovi (jednateli firmy STAVOS VIDČE, s. r. o.)
za sponzorský dar 50 000,- Kč a panu Milanu
Valčíkovi (jednateli firmy REVIMONT, s. r. o.)
za sponzorský dar 5 000,- Kč. Tyto sponzorské dary
chceme použít na úpravy a rekonstrukci vnitřních
prostor školy.
Přeji dětem, rodičům a všem zaměstnancům naší školy
klidný a pohodový školní rok 2020/2021.
Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy
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Okénko do mateřské školy

Zvládli jsme to!

Měsíc září je asi nejnáročnější školní měsíc, neboť je
adaptační nejen pro děti a paní
učitelky ale i
pro rodiče. U starších dětí je to jednoduché, najednou
je vše zase v normálu, rodiče se vlastně na září těší.
I když začátek bývá časově hektický, než se vše
zaběhne, nové kroužky, nový rozvrh hodin, družina,
vyzvedávání, přesto se zdá, že vše má zase svůj řád
a pravidelnost. Všichni vědí co mají dělat a jak už to
ve škole a v denní rutině chodí, i když se
po prázdninách ráno z postýlky nechce.
U nejmenších dětí poprvé nastupujících do mateřské
školy je tahle životní změna nejnáročnější.
Celý den bez maminky? Ona mě tu nechá a odejde?
A já už nejsem střed vesmíru? Tak to neeeee,
nesouhlasím, říkala, že to bude legrace, spousta dětí a
kamarádů, a teď se mám dělit, čekat až na mě přijde
řada a uklízet hračky? To je podraz! Musím si
maminku vykřičet zpatky… i tak to někteří nováčci
vnímají a zkoušejí situaci řešit. Dětičky mají ze školky
mnoho dojmů a nových zážitků. Zhruba měsíc trvá, než
se adaptují na rutinu a prostředí, pochopí že máma
odejde a zase se vrátí. Naučí se vše velmi rychle, hlavně
díky pevnému režimu, který je nutné dodržovat u dětí,
aby se cítily bezpečně. Děti do 6 let nemají představu
o čase, takže vlastně netuší, jestli máma odešla
na 5 minut nebo na 5 hodin. Jedině rutina,
pravidelnost a řád je ujišťuje v tom, že je vše v pořádku.
Bude lehátko, pak svačinka a pak maminka. Vše je jak
má být. Velký obdiv paním učitelkám z mladšího
oddělení za urputnou trpělivost a vytrvalost při jejich
práci, což je v září vlastně jen adaptační činnost. Paní
Jitka Kadlubiecová a Mgr. Zuzana Vrtalová to zvládly
bravurně. Staršáci si to spíše užívají, konečně jsou
“velcí”! Být staršákem znamená účastnit se spousty
skvělých aktivit, plavání, saunování, školy v přírodě,
výletů, ale také to znamená, že už děti mají opravdové
úkoly. Je to pro ně výzva, kterou děti mnohdy přijímají
lépe než maminky, které nemohou věřit, že jejich
miminko už je vážně samostatné.
Září nám popřálo krásného počasí a my ho využili
k uspořádání 1. schůzky Ekotýmu a taky brigády
na zahradě. Schůzka proběhla na Ekozahradě 24. září
2020 a super počasíčko nám všem vykouzlilo úsměv
na tváři, dobrou náladu a elán do práce. Na schůzce
jsme stanovili NOVÝ EKOTÝM, přivítali nové členy,
vysvětlili si pravidla a přiblížili cíle. Pustili
jsme se do plnění dalšího úkolu, což bylo
PŘENÉST BYLINKOVOU SPIRÁLU. S tímto
úkolem jsme se poprali nakonec parádně,
přišli jsme s novým řešením a spirálu jsme
postavili novou ve formě pyramidy. Do práce
se zapojily maminky, tatínci a mnoho dětí,
které si to užívaly asi úplně nejvíce. Dílo se
zdařilo a teď už ekotým jen vyhodnotí, jak se
to povedlo, a snad se i pustí do nového
tématu. Rukou bylo hodně, takže se mimo
spirály udělala i údržba zahrady, rodiče
natírali,
vozili
kůru
ke
stromkům
a renovovali hmyzí hotel. Občerstvení
ve formě klobásek a citronová voda přišla
k duhu a úžasné kokosové mufiny
od Štěpánkovy maminky Dianky Cábové
všem moc chutnaly.
Spolupráce s rodiči nás moc těší a jsme rádi,
že nám rodiče pomáhají udržovat krásnou
školní zahradu, kterou se nám podařilo
vytvořit.
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Tímto děkujeme všem rodičům z ekotýmu a těm, kteří
přišli na brigádu.
Doufáme, že říjen bude zase tak krásně slunečný
a dopřeje nám radosti z kaštanů, výletů na podzimní
Hradisko, koníky a jiné veselé zážitky.
Zapsala Bc. Pavlína Parks

10/2020 Zpravodaj obce Vidče

Zprávy z knihovny
TÝDEN KNIHOVEN 2020
První říjnový týden už tradičně patří knihovnám a
akcím, které si pro své příznivce knihovny připravují.
Ten letošní byl ale zcela poznamenán Covidem 19 a
různými vládními opatřeními, které knihovny jako
veřejné instituce musejí dodržovat. Důsledkem toho
musely knihovny některé připravované akce zrušit
nebo přesunout na jiný termín. Tak se stalo i ve Vidči,
kdy jsme museli odvolat připravovanou
cestovatelskou přednášku o Japonsku s Alenou
a Jiřím Márovými.
Co však Covid neodvolal bylo Vyhlášení dalšího
ročníku literární soutěže pro žáky základních
škol „O poklad strýca Juráša“. Letošní téma
soutěže je „Lež jako věž“. Doufám, že
i v letošním ročníků se bude videčským dětem
dařit a že dobře obstojí v rožnovské konkurenci.

Cílem ankety je zjistit, do jaké míry jsou uživatelé se
službami své knihovny spokojeni. Dílčím cílem je
získání podnětů od občanů ke zlepšení služeb knihovny.
Božena Zajícová

V rámci plnění standardů pro dobrou
knihovnu
budeme
letos
provádět
dotazníkové šetření.
Svou spokojenost či nespokojenost se službami
videčské knihovny můžete prokázat při vyplnění
dotazníku, který jsme umístili na našich
webových stránkách. Pořád máme co zlepšovat,
jenom musíme vědět co. Elektronickou podobu
dotazníku https://forms.gle/pzN41fesshWgn
B4A8 najdete na webových stránkách naší
knihovny. Klasickou podobu dotazníku můžete
vyplnit při návštěvě knihovny. Akce potrvá
do konce listopadu 2020.
Proč to děláme? Součástí standardu služeb
poskytovaných knihovnou, který vychází
z Metodického pokynu Ministerstva kultury
České republiky z roku 2011, je pravidelné
zjišťování spokojenosti čtenářů se službami
knihovny. Spokojenost uživatelů má být
zjišťována pravidelně každých pět let pomocí
standardizovaného dotazníku (ankety).
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Letošní setkání seniorů se nekoná
Vzhledem k vládním opatřením se letos setkání seniorů konat nebude. Děkujeme za pochopení a doufáme, že se
příznivci sejdou v hojném počtu v sále kulturního domu v příštím roce.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Nabídka pracovní pozice - správce místního hřbitova
Obec Vidče hledá nového správce hřbitova. Práce na DPP, vhodné pro aktivního seniora, nástup možný ihned. Více
informací na obecním úřadě.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Svoz velkoobjemového
odpadu - sběrná sobota
Letošní druhý a tedy poslední svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 17. října
2020 v době od 8.00 h do 14.00 h. Sběrná místa
zůstávají nezměněna. Železo je možné dovézt
do kontejneru u budovy obecního úřadu.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Tělovýchovná jednota Vidče
V říjnovém vydání zpravodaje představujeme první dvě
mužstva našeho fotbalového oddílu.
Mladší žáci TJ Vidče
Samostatný tým TJ Vidče, kategorie mladší žáci ročník
2008 a 2009. Stabilních 12 hráčů doplňují ročníkově
mladší spoluhráči ze starší přípravky. Tým je tvořen

Družstvo mladších žáků před domácím zápasem
s Viganticemi.
Zleva nahoře trenér Vladimír Nerád, Tomáš Kozák,
Jakub Pavlíček, Tadeáš Mičkal, Viktorie Onderková,
Benjamín Bajza, David Vaculín, Marek Pastor a druhý
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z poloviny chlapci ze Stříteže nad Bečvou a ze Zubří
k nám dojíždí Lukáš Jurka. Trenéři Vladimír Nerád
a Martin Pospěch.
Mladší žáci nastupují v počtu 7+1 a svá utkání hrají
2x30 minut na polovinu hřiště. Nastupují do zápasů
v Okresním přeboru skupiny „B“, kde jim výsledkově
patří střed tabulky z jedenácti celků.

trenér Martin Pospěch.
Dole zleva Lukáš Jurka, Teodor Vaculín, Nikolas Valčík,
Vojtěch Špak, Ondřej Mandula, Matouš Gerla a ležící
brankář Adam Petružela.
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Starší přípravka sd Vidče/Valašská Bystřice
Sdružený tým s Valašskou Bystřicí působící ve Vidči
vede trio trenérů Jiří Vaculín, Jan Heryán a z Valašské
Bystřice David Vanduch. V této kategorii nastupují
chlapci a dívky ročník 2010 a 2011. Kádr 14 hráčů,
devět hráčů registrováno ve Vidči, pět ve Valašské
Bystřici.

Starší přípravka nastupuje v počtu 5+1, svá utkání
hraje 2x30 minut na hřišti rozměrů 25x40 metrů.
Nastupuje do zápasů v Okresním přeboru skupiny „B“,
kde ze třinácti celků patří k těm nejlepším týmům v této
skupině.

Družstvo starší přípravky po zápase v Choryni.
Zleva nahoře trenér Jiří Vaculín, Václav Randýsek, Nela
Jurčová, Tobiáš Kulišťák, Jan Křenek, Theodor Mitáš,
Václav Vanduch, Jiří Fusek a druhý trenér Jan Heryán.

Dole zleva Anežka Špaková, Adrián Nerád, Nikolas
Valčík, Teodor Vaculín, Benjamín Polášek, Michal
Vaculín a ležící brankář Adam Petružela.
Vladislav Basel

Poznejte Radost!
Chcete poznat Denní stacionář Radost? Přijďte k nám
na návštěvu!
Jestliže se cítíte osamělí, některé věci už třeba vzhledem
k věku nebo zdravotnímu stavu hůře zvládáte,
potřebujete pomoc, radu nebo jen být mezi lidmi,
přijďte s námi pobýt, strávit pár příjemných chvil nebo
zažít třeba i něco nového.
V Denním stacionáři Radost je nám spolu dobře.
Společné chvíle trávíme v našem příjemném „obývacím
pokoji“, odpočívárně nebo s kafíčkem na venkovní
terase ve stínu pod markýzou.
Děláme to, co nás baví a na co máme dostatek energie.
Odpočíváme, povídáme si, někdy se trochu protáhneme,
zpíváme si, čteme, luštíme křížovky a hádanky, hrajeme
hry, všelijak si trénujeme mozkové závity. Taky tvoříme
a vyrábíme hezké věci. Jdeme se projít do parku,
na krásnou farní zahradu, na kafíčko do kavárny nebo

na náměstí na zmrzlinu. V létě si venku na ohni
opečeme špekáček nebo usmažíme výbornou vaječinu.
Občas si i zajedeme na výlet.
Když je potřeba něco důležitého zařídit, i s tím si umíme
poradit a najít řešení.
Pokud chcete Denní stacionář Radost poznat a dozvědět
se více o těch, kdo ho tvoří, zastavte se, třeba jen na
chvilku, na přátelské posezení.
Najdete nás v Rožnově pod Radhoštěm v budově Charity
vedle kostela.
Neváhejte, zastavte se, rádi Vám podáme bližší
informace.
Nebo volejte na telefonní číslo 603 549 642.
Přijďte si Radost k nám užít. S Radostí Vás přivítáme!
Za Charitu Valašské Meziříčí
Zlatuše Lušovská – vedoucí DS Radost
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