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Kultura v srpnu
Letní kino bude pokračovat i v srpnu. Kompletní
program naleznete na www.valasskyletnak.cz.
Ve Vidči jsme pro Vás ve spolupráci se Sdružením
Mikroregion Rožnovsko připravili:
• 14. srpna
francouzský romantický komediální film s názvem
Láska na druhý pohled
• 25. srpna
českou fantasy pohádku Princezna zakletá v čase.
Na konci srpna Vás srdečně zveme na již tradiční
Videčské rockování.

Výpis z usnesení č. 20/2021

ze zasedání zastupitelstva obce dne 15. 4. 2021
210/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
20. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení pan Jiří Vaculín, pan Vladislav Basel
a ověřovatelé zápisu: Mgr. Lumír Ondřej, Mgr. Pavel
Kuběja, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
211/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o dotaci “Nadstavba základní školy Vidče” z programu
Ministerstva financí, 29822 Akce financované

z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády,
podprogram 298D2280 Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí a souhlasí se závazkem finanční
spoluúčasti z rozpočtu obce 2021/2022.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 21/2021

ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2021
212/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
21. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení Mgr. Petr Kopecký, paní Kateřina Němcová
a ověřovatelé zápisu: pan Petr Jurča, pan Vladislav
Basel, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
213/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 19/2021 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 25. 2. 2021 a plnění usnesení
č. 20/2021 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 15. 4. 2021.
214/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi
19.–21. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou
ústně členy rady obce.
215/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za období od 1. 1. 2021
do 31. 3. 2021 dle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu územně samosprávných celků a DSO,
sestavený k 31. 3. 2021 bez připomínek.
216/2021 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 2021 dle přílohy číslo
1 tohoto usnesení.
217/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, schvaluje
účetní závěrku obce Vidče za rok 2020.
218/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
závěrečný účet obce a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2020 bez výhrad.
2

219/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci
majetku obce za rok 2020.
220/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení, na základě které obec Vidče prodává a pan
J.J. a paní M.J kupují pozemek p.č. 2825/5 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 377 m2, který vznikl
oddělením z původních pozemků p.č. 1490/2, p.č.
2825/3 a p.č. 1601/3 geometrickým plánem číslo 164711/2021 za celkovou kupní cenu stanovenou odhadem
tržní ceny pozemku a pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
221/2021 Zastupitelstvo obce Vidče dle § 84 odst 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů deleguje starostu obce Vidče jako
zástupce obce na jednání valné hromady spol.
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., konané dne 3. 6.
2021. Jako náhradníka deleguje místostarostku obce.
222/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání
návrhu na vklad vodohospodářského majetku obce
Vidče do majetku společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106,
755 01 Vsetín. Rozsah vkládaného majetku je definován
Pasportem vodovodu č. 2020-72 zpracovaném Ing. Ivo
Hradilem.
223/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje uzavření
Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu
Investiční úvěry Lesnictví č. 2058032241 (dále jen jako
„Smlouva o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je
přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě
které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond,
a.s., sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha
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8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako "PGRLF") poskytne
obci Vidče investiční úvěr ve výši 1.225.162,- Kč,
na pořízení: Nový kolový traktor KUBOTA včetně
příslušenství, nový lanový naviják KRPAN včetně
příslušenství, nový návěs tří straně sklápěcí ANS včetně

příslušenství, nový lesní štěpkovač LASKI LS 95 včetně
příslušenství, a obec je povinna peněžní prostředky
z úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve
Smlouvě o úvěru.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Výpis z usnesení č. 38/2021

ze zasedání rady obce dne 15. 4. 2021

331/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
332/2021 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 37 ze schůze rady obce Vidče ze
dne 15. 3. 2021.
333/2021 Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor sloužících k podnikání a nájmu věcí sloužících
k podnikání v budově č.p. 96 s paní K. N. a pověřuje
starostu obce Smlouvu o nájmu podepsat.
334/2021 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku firmy
DiGiPaper s.r.o., Pražská 142/102, 500 04 Hradec
Králové na digitalizaci kroniky.
335/2021 Rada obce Vidče schvaluje Příkazní smlouvu
s firmou STILT PROJECT s.r.o., Dluhonská 1350/43,
750 02 Přerov na akci „Nástavba ZŠ“.
336/2021 Rada obce neschvaluje žádost o prominutí
části nájmu – Restaurace U Hanáčků za I. Q. 2021.
337/2021 Rada obce Vidče neschvaluje Příkazní
smlouvu s firmou RPA Dotace s.r.o., Starobrněnská 20,
602 00 Brno-střed na akci „Obec Vidče – Regenerace

veřejného prostranství“.
338/2021 Rada obce neschvaluje nabídku firmy
Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno
na poskytování služeb komunikačního ekosystému
MOBILNÍ ROZHLAS.
339/2021 Rada obce Vidče schvaluje Ceník
za bioodpad, stavební suť a pneumatiky.
340/2021
Rada
obce
Vidče
rozhodla,
že poskytovatelem technického dozoru a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví pro projekt „Nástavba ZŠ
ve Vidči“ bude firma SAFETY PRO s.r.o., Přerovská
434/60, Holice, 779 00 Olomouc, která předložila
cenově nejvýhodnější nabídku. Rada obce schvaluje
Příkazní smlouvy na TDI a BOZP s firmou SAFETY PRO
s.r.o. na zakázku „Nástavba ZŠ ve Vidči“ a pověřuje
starostu obce Příkazní smlouvy podepsat.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 39/2021

ze zasedání rady obce dne 12. 5. 2021
341/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
342/2021 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 38 ze schůze rady obce
ze dne 15. 4. 2021.
343/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádost ředitelky
MŠ na prázdninový provoz mateřské školy, kdy bude
v termínu 19. 7. až 25. 8. 2021 MŠ uzavřena.
344/2021 Rada obce Vidče schvaluje konání Videčské
poutě a Videčského rockování.
345/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o nájmu
hrobového místa uzavřenou podle § 25 zákona

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 a ceník nájmu
hrobového místa.
346/2021 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
firmy REVO hřiště s.r.o. na provedení oprav dle
protokolu o provedení „Hlavní roční kontroly“ ze dne
3. 5. 2021.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 40/2021
ze zasedání rady obce dne 9. 6. 2021
347/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
348/2021 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 39 ze schůze rady obce
ze dne 12. 5. 2021.
349/2021 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar
pro Základní školu ve Vidči.
350/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení

věcného břemene na pozemku p.č. st. 521 se
společností CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9 na umístění a provozování
komunikačního vedení.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Sběr drobných kovů
Nově můžete do žlutých popelnic třídit také drobné kovy. Do žlutých popelnic kromě plastu a nápojových kartonů
patří také:
•
Nápojové plechovky
•
Konzervy
•
Hliníkové obaly
•
Alobal
•
Hliníková víčka od mléčných produktů
•
Hliníkové barevné obaly – potištěné od kávy, sladkostí a ostatních potravin
•
Drobné kousky kovů
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Informace o plánovaných odstávkách elektřiny
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o novém
elektronickém způsobu informování o plánovaných
ostávkách. Chcete dostávat informace o plánovaných
odstávkách elektřiny pohodlně e-mailem nebo SMS?
Máte již tuto službu aktivní a chcete zkontrolovat
nastavené kontaktní údaje nebo je doplnit a upravit?
Své aktuální kontaktní údaje pro zasílání upozornění si
jednoduše nastavíte přímo v Distribučním portálu nebo
na www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde budete potřebovat
pouze 2 údaje, a to IČO nebo datum narození a EAN
kód odběrného místa. Tento 18místný číselný
identifikátor najdete na vyúčtování za elektřinu. U více
odběrných míst stačí zadat při registraci služby jeden

libovolný EAN a automaticky se Vám nabídnou všechna
Vaše další odběrná místa. Ke každé adrese odběrného
místa si můžete jednotlivě ale i hromadně nastavit
zasílání upozornění na 1 telefonní číslo a až 3 e-mailové
adresy. Upozornění na odstávky elektřiny budete
dostávat vždy minimálně 15 dní předem a v případě
zjištěné poruchy obdržíte navíc i SMS s předpokládanou
dobou obnovení dodávek elektřiny. Zákazníci připojení
z napěťové hladiny vysokého a velmi vysokého napětí a
výrobci
mohou
registrací
této
služby
přejít
z oznamování odstávek doporučeným dopisem
na e-maily.
ČEZ Distribuce

Blížíme se k závěru…
Ano, blížíme se k závěru školního roku 2020/2021.
Školního roku úplně jiného, než byly školní roky
předchozí, roku diskutabilního, náročného pro všechny
zaměstnance školy, žáky, jejich rodiče a roku plného
změn. V září jsme sice nastoupili plni očekávání
do škol, ale říjen nám všem všechna očekávání zhatil.
A pak už jsme jen čekali na rozhodnutí – ta přicházela
často nečekaně, pozdě, čekali jsme my zaměstnanci,
čekali zaměstnaní rodiče a jejich děti. Pro výuku
prostřednictvím aplikace Teams jsme stanovili jasná
pravidla. Výuka probíhala dle předem daného rozvrhu
a naprostá většina žáků ji zvládala, řada z nich
(především na prvním stupni školy) s výraznou pomocí
svých rodičů.
Přesto si myslím, že když jsme
se postupně v dubnu a květnu začali vracet k prezenční
výuce, i když nejdříve rotační, byli jsme nadšení.
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Samozřejmě, mnozí z nás někdy kroutili hlavou
nad některými nařízeními a doporučeními. Postupně
bylo ale třeba pochopit, že „hlavou se zeď prorazit
nedá“. Chtěla bych poděkovat především dětem, že
situaci s tolik diskutovaným testováním a nošením
roušek zvládly na jedničku s hvězdičkou.
Takže jsme se postupně vrátili do školních lavic a začali
běžnou výuku. V této souvislosti bylo nutné ujasnit
pravidla hodnocení. Vzhledem k tomu, že podklady pro
hodnocení žáků získávali učitelé během celého druhého
pololetí, budeme závěr pololetí hodnotit klasicky
známkami. Máme dostatek aktivit, takže v této chvíli
neuvažujeme o přechodu na slovní hodnocení.
Soutěže už v této chvíli nikdo neorganizuje, přišli jsme
především o řadu sportovních soutěží. Jak už jsem
informovala v předchozím zpravodaji, do okresního kola
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Matematické olympiády postoupil Jaroslav Mandula
ze sedmé třídy. Dnes už známe výsledky a já mu chci
poděkovat za reprezentaci školy a za to, že okresní kolo
této olympiády vyhrál s plným bodovým ziskem.
Třešničkou na dortu byla rekonstrukce naší školní
cvičné kuchyně, která proběhla za plné podpory
zřizovatele – Obce Vidče. Rovněž je nutné ještě jednou
zmínit a poděkovat za pomoc sponzorům – firmy
už jsem jmenovala - ve zpravodaji, na našich www
stránkách, na facebooku. Vždy ale člověk jedná
s konkrétními lidmi – poděkování patří panu Aleši
Mičkalovi, Ing. Karlu Trlicovi, Mgr. Pavlu Kubějovi, panu
Jiřímu Vaculínovi a panu Milanovi Valčíkovi. Proběhla
celková výměna kuchyňských linek, rekonstrukce
elektrických a vodovodních rozvodů a odpadů, výměna
podlahy. V současné době už se v cvičné kuchyni opět
vaří – v rámci výuky si prostory vyzkoušeli šesťáci
a sedmáci pod vedením Mgr. Pavly Smílkové a Mgr.
Šárky Pekařové, ale objevují se a určitě i budou dále
objevovat individuální aktivity. Třeba boršč se u nás
ve čtvrtek 10. června 2021 vařil poprvé. Výuku ruského
jazyka tak doplnila s žáky 8. třídy Mgr. Vladimíra
Mertová. V cvičné kuchyni tak vznikl reprezentativní
prostor, který můžeme nabídnout žákům naší školy
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i veřejnosti, např. pokud se lidé budou chtít zastavit
v naší škole u příležitosti školních srazů. Průběh
rekonstrukce si můžete prohlédnout na našich
www stránkách – www.zsvidce.cz.
Pátek 11. června 2021 prožili třídní učitelé se svými
žáky „v přírodě“. Třídní učitelé mohli zvolit aktivity podle
vlastního uvážení, znají přece své žáky nejlépe. A tak
každý z nich se po domluvě s žáky vypravil jinam.
Prvňáčci (s Mgr. Dagmar Hladkou) a třeťáčci
(pod vedením Mgr. Dagmar Plesníkové) se vydali
přes Zuberák směrem na Hradisko a zpět ke škole.
I když se některým už na Zuberáku zdálo, že se jde
opravdu „daleko“, nakonec vše zvládli, prohlédli si
zbytky zříceniny na Hradisku. Druháky doprovodila
Mgr. Vladimíra Slámová cestou Jedlovinou včetně
návštěvy soukromé minizoo u Hajných. Mgr. Pavla
Smílková zorganizovala pro své žáky čtvrté třídy
„projektový den“ na Pustevnách. Přizvala si paní
Michaelu Bařinovou, která pomohla při odhalení
tajemství historie Pusteven, místních pověstí i staveb
Dušana Jurkoviče Libušína a Maměnky. „Do těla“ si dali
i páťáci pod vedením Mgr. Vladimíry Mertové – trasa –
naše škola - obchod Hajný – pomníček – Hurtíkovi –
kaplička – Svatoněk - Jedlovina – ta určitě byla krásnou
procházkou. Šestáci se s Mgr. Markem Janovským
vypravili na všem obyvatelům Vidče známé Díly, vše
doplnili sportem. Sport byl společným jmenovatelem
akce žáků sedmé třídy a Mgr. Šárky Pekařové, kteří svůj
den nazvali „Konečně zase spolu“. Mgr. Alena Cábová
„vyzvala“ své žáky na trasu Spina – Lhoty – Střítež
nad Bečvou – Zubří – Vidče. No a deváťáci tento den
(po „přespávačce“ ve škole) využili s Mgr. Dagmar
Kovářovou k přípravě závěru školního roku
a sportovním aktivitám. Všichni tak využili nádherného
počasí k posílení dobrých vztahů ve svých třídních
kolektivech.
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V současné době už všichni třídní učitelé připravují
závěrečné školní exkurze pro své třídy, které budou
odstartovány ve středu 16. června 2021. Doufám,
že nám bude přát počasí a všechna nařízení se budou
stále více rozvolňovat.
Dovolím si zmínit i jednu hodně důležitou spolupráci.
Vzhledem k tomu že mými obory jsou především
matematika a fyzika, dovolila jsem si oslovit v rámci
zpracování historie školy paní Mgr. Marcelu Švajdovou.
Ta se k celé situaci postavila opravdu „čelem“
a pomohla nám zmapovat „historii školy ve zkratce –
událostní i ekonomické“. Moc díky.
Závěrem bych chtěla poděkovat dětem, že se celou
situaci během školního roku snažily zvládnout podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí, rodičům za jejich

podporu a toleranci, svým učitelům a vychovatelkám
za respektování pravidel, která byla třeba v průběhu
roku nastavit, za náročnou přípravu i průběh výuky.
Rovněž díky všem správním zaměstnancům, kteří
zvládali všechna omezovací nařízení a byli oporou
a pomocí pedagogům.
Současně doufám, že v příštím školním roce bude
nadále pokračovat velmi dobrá spolupráce se
zřizovatelem (rychlost, vstřícnost, otevřenost), kterého v
komunikaci se mnou zastupuje především pan starosta
Mgr. Pavel Drda.
Mějte všichni klidné, zdravé a pohodové prázdniny….
Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy

Okénko do mateřské školy
A jsme zase o rok starší
Jaro se nám pomalu přehouplo do léta. Na konci měsíce
dubna jsme tradičně oslavili DEN ZEMĚ. Předškoláci,
kteří již mrskají úkoly jako školáci samozřejmě neváhali
u žádného stanoviště, na kterých tradičně plní na Den
Země úkoly na téma environmentální výchovy
a udržitelnosti planety Země. Pozván byl i pan včelař,
Ing. Petr Dobrovolný, který ochotně věnoval dětem svůj
čas a vysvětloval jim vše o včeličkách.
Měsíc květen proběhl v mateřské škole ve znamení
návratu do normálu. Už bylo na čase! Vlastně ani
nevíme, jestli se z této situace těšily více děti nebo
rodiče. Závratně složitá situace v době nouzové náhle
pominula a všichni jsme si uvědomili, jak jsme rádi,
když každý jeden den funguje prostě jako obyčejný den
bez komplikací. Školka se opět rozezvučela jásotem dětí
v plném počtu. Oslavili jsme DEN MAMINEK. Bohužel
se besídka konat nemohla, nicméně děti vyrobily
maminkám dárečky, namalovaly jim tulipánové obrazy,
které si mohou na památku zarámovat. V měsíci květnu
k nám zavítala na praxi slečna Deniska Mikulenková,
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která se moc pěkně v oddělení Sluníček dětem věnovala
a neustále jim vymýšlela pestrý program. Jedno
z témat, které s dětmi probírala, bylo multikulturní
svět. Představovala
a přibližovala dětem různé
národnosti a kultury, děti si mohly osahat spoustu
rekvizit, které k dané kultuře patří. U této příležitosti
jsme vytáhli i různorodé kostýmy a šaty a nacvičili jsme
malou besídku na téma MULTIKULTURNÍ SVĚT, na
kterou jsme pozvali aspoň mladší děti. Hawaiky
rozevlály své květinové šaty v rytmu a šumu mořských
vln, Španělky svým dynamickým tancem a atraktivními
volánovými šaty vyprovokovaly obecenstvo k potlesku,
nechyběla ani Japonka v kimonu a čínský drak, jehož
ocas tvořili všichni chlapci. Děti se dále naučily děkovat
v několika jazycích a povídaly si o typickém jídle,
oblečení apod.
1.června mají všechny děti svátek!
Celý týden byl laděn do tématu HRAD, komtesy,
mušketýři. Paní ředitelka dětem nachystala jako dárek
na DEN DĚTÍ skákací hrad a zmrzliny.
V pátek 4. 6. 2021 jsme se na jeden takový opravdický
HRAD jeli podívat. Výlet na Hrad Starý Jičín se moc
podařil.
Počasí
vyšlo
a
dětem
i
učitelkám
se návštěva s výkladem moc
líbila. Možná proto, že hrad
bránil velice sympatický
mušketýr, který poutavě
vyprávěl
historky
o princezně, která tu kdysi
žila, a co se vlastně
s hradem stalo. Děti se
prošly po hradbách a svou
bujnou fantazii rozvíjely
polemizováním, zda zde byl
vinný
sklípek
nebo
hladomorna. Musely hledat
tajnou mapu k pokladu,
zabít draka, vysvobodit
bílou paní, hledat poklad
a plnit jiné úkoly. Napínavé
dopoledne se dětem moc
líbilo.
Na konci června se budeme
zase s dalšími našimi
nejšikovnějšimi
dětmi
loučit. Jsme zase o rok
starší, nic netrvá věčně,
i když letošní rok proběhl
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netradičně, školáci musí do školy. Rozloučíme se s nimi
dne 29.6. 2021 v 15:00 hodin na školní zahradě, kde je
budeme po besídce pasovat z předškoláků na školáky.
Občerstvení bude zajištěno ve stánku od pana řezníka
Dobeše a o zábavu se postará pan Dudek.
Bc. Pavlína Parks

Červnové zastavení v knihovně
Končí nám měsíc červen, měsíc napůl jarní, napůl letní,
a skoro za dveřmi máme období prázdnin a dovolených.
Je to období, kdy mnohý z vás určitě sáhne po dobré
knize. V knihovně na všechny zájemce, malé i velké,
čeká celá řada nových knih – pohádkové i dobrodružné,
napínavé i romantické. Vybírat si můžete i z nových
přírůstků do regionálního fondu naší knihovny, mezi
nimiž nechybí kniha „Libušín“ (historie a znovuzrození
známe stavby na Pustevnách) nebo „Muzeum v srdci“
aneb půlstoletí Valašského muzea v přírodě
ve vzpomínkách jeho pracovníků.
Vedle knih si můžete na prázdniny vypůjčit i některou
deskovou nebo karetní hru, které máte v naší knihovně
k dispozici. Pro rozšíření možnosti výběru pro vás nám
zapůjčila rožnovská knihovna na prázdniny ze svého
fondu 10 deskových her, které jsou určeny spíše
mladším dětem.
Díky koronavirové pandemii byli v letošním školním
roce žáci základní školy ochuzeni o řadu besed
a informačních lekcí, které pro ně připravujeme
společně
s
Městskou
knihovnou
v
Rožnově
pod Radhoštěm. Dostalo se jen na prvňáčky, kteří
nepřišli o své už tradiční Pasování na Rytíře Nejsou to
jen tak obyčejní rytíři, ale přímo Rytíři – čtenáři
videčské knihovny. Nejdříve však děti musely složit
rytířskou zkoušku. Po shlédnutí kratičké úvodní
pohádky, kterou připravily a sehrály knihovnice
z rožnovské knihovny, museli prvňáčci nejdříve
předvést své čtenářské dovednosti v přečtení krátkého
textu, a poté slíbit a přísahat, že budou knihy číst,
milovat a ochraňovat.
Rytířskou zkouškou prošli všichni prvňáčci, a tak
máme ve Vidči od pátku 18. června 2021 dvacet nových
Rytířů a videčská knihovna 20 nových dětských
čtenářů.
Letošní pasování prvňáčků bylo inspirováno knihou
Michaely Fišarové „Můj školní výlet“. Zmiňovanou
knihu si čerství Rytíři – čtenáři vedle Pamětního listu
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a záložky do knihy odnesli domů jako památku na tento
slavnostní akt.
Koncem června konečně do domovského přístavu
doputují naši lovci perel. Tradiční pouť za knižními
perlami se nám tentokrát trošku protáhla, a tak děti
lovily své perly více než rok. Poslední perlu mohly ulovit
v pátek 18.června, a pak už jen čekat do středy
23.června 2021. To bude den, kdy bude vše sečteno,
zkontrolováno a nejlepší lovci odměněni. A kdo bude
vítězem? No přece ten, kdo bude mít nejvíce ulovených
perel.
Pochvalu si zaslouží všichni lovci, ale pro mě snad tu
největší lovci z řad dnešních druháčků, kteří patřili
mezi nejaktivnější lovce. Skoro každou středu si spolu
s paní družinářkou některý z nich přišel nějakou
tu knižní perlu vylovit. A třeba právě mezi nimi bude
právě náš nejlepší lovec a zároveň i vítěz. Kdo ví?
Ale o tom si povíme až o prázdninách.
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Přeji vám všem za sebe i za knihovnu pěkné a
zdravé prázdniny s pěknou knihou.
Božena Zajícová

Tělovýchovná jednota Vidče
Tak jak se pomalu rozjíždí společenský život, tak se
do normálu po dlouhé pauze zaviněné pandemií
koronaviru vrací i sport. Začíná se s pravidelným
pohybem, cvičením a i kolektivní sporty včetně fotbalu
se pomalu ale jistě rozjíždí.
I když jarní část sezóny 2020/2021 byla stejně jako
vloni zrušena a podruhé za sebou nebyly všechny
amatérské soutěže dohrány, přesto naše družstva
nezahálí a sehrály již několik přátelských zápasů. Muži
„A“ tým se na domácí půdě utkali s Kozlovicemi 3:3,
branky Pavel Drda 2x a Milan Drda a rovněž remízově
skončil zápas s Valašským Meziříčím U19 a to 2:2,
střelci Ondřej Cáb a Jan Kubját. Také mládežnická
družstva sehrála již několik vydařených zápasů
počínaje dorostem s Rožnovem a na Hutisku, přes
starší a mladší žáky, konče zápasy přípravky proti
Hrachovci, Kateřinicím a Zubří. Přátelská utkání,
přestože měla svoji kvalitu, však nedokážou nahradit
ty mistrovská, kde se v zápasech soupeří o každý
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získaný bod a hlavně mají svoji specifickou atmosféru
a pravidelnost.
A tak doufejme, že se již brzy dočkáme startu podzimní
části sezóny 2021/2022. Muži přihlášení do krajské
soutěže 1.A třídy začnou prvním kolem o víkendu
7. - 8. 8. 2021, čtyři mládežnické týmy - dorost a starší
žáci sdružení již šestým rokem s Valašskou Bystřicí
a samostatné celky TJ Vidče mladší žáci a mladší
přípravka rozjedou své soutěže na konci srpna
a začátkem září.
Užijte si letní prázdninové dny a po krátkém odpočinku
jste všichni zváni k návštěvě stále se modernizujícího
sportovního areálu na Sahaře. Přijďte podpořit naše
týmy.
Aktuální informace včetně rozlosování
zveřejněny na webu https://vidce.cz/fotbal/

budou

Vladislav Basel

Inzerce

Prodej
křepelčích vajíček
Cena
2 Kč/ks
Kontakt
776 194 489
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