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Slovo starosty
Vážení a milí Vidčané, v minulých týdnech jsme
vstoupili do roku 2022. Plni očekávání hledíme vpřed,
co nového do našich životů a osudů tato nepopsaná
kapitola, se zářící dvojkou, přinese.
Číslice dvě symbolizuje cit, emoci, spolupráci a jednotu
– v současné době tolik potřebné a chybějící aspekty.
Zkusme být všichni na sebe ohleduplní, vstřícní a držet
spolu. Úsměv a dobré slovo můžeme rozdávat přece
všichni. Možná, že tímto nepatrným gestem potěšíme
souseda, kolegu v práci či spolucestujícího v autobuse
více, než si uvědomujeme.
Rád bych Vám nyní představil některé významné
investiční akce, které bychom v tomto roce chtěli
realizovat nebo se na ně projektovými dokumentacemi
připravit.
Nejvýznamnější a největší investiční akcí, která
by mohla být v průběhu roku 2022 zahájena, je II. etapa
výstavby chodníků. Jednalo by se o výstavbu chodníku
v délce cca 1 km se začátkem úseku u domu manželů
Drozdových č.p. 86 po ulici “U valacha” (cca 170 m pod
kinem). V rámci výstavby budou vybudovány také nové
autobusové zastávky u základní školy. Rád bych touto
cestou poděkoval všem majitelům soukromých
pozemků, jenž se stavba týká za ochotu a vstřícnost
dohodnout se, čímž nám umožnili získat potřebné
stavební povolení. Tato finančně nákladná akce bude
realizována pouze za předpokladu získání dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vyhodnocení
žádostí se očekává v letních měsících. Po zveřejnění
výsledků budete, věřím že o úspěšné žádosti,
informováni v nejbližším vydání zpravodaje.
V letošním roce bychom chtěli také rekonstruovat
kanceláře a chodbu v 2. nadzemním podlaží včetně
přístupového schodiště obecního úřadu. Projekt bude
realizován pouze za předpokladu obdržení dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Základní škola se v případě úspěšné žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj dočká nového
multifunkčního hřiště, jenž by využili zejména žáci
nižších ročníků a družiny. Nové hřiště bude situováno
na části nevyužívaného starého asfaltového hřiště
za školou, které má většina z nás v paměti z hodin
tělesné výchovy na ZŠ.
Posledním projektem závislým na zisku dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj je Rekonstrukce
komunikace u domu č.p. 562. V případě zisku dotace
dojde k odstranění stávajícího poškozeného asfaltového
povrchu a vybudování nových konstrukčních vrstev
včetně asfaltobetoného povrchu. Celková délka obnovy
místní komunikace činí 185 m.
Po všech administrativních peripetiích bude v letošním
roce podána žádost o dotaci ke Státnímu fondu
životního prostředí na projekt Domovní čističky
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odpadních vod pro lokalitu Háje. Jak už název projektu
vypovídá, u rodinných domů v této lokalitě budou
vybudovány domovní čistírny odpadních vod. Budování
centrální splaškové kanalizace by v této lokalitě bylo jak
technicky, tak i finančně náročné. Obdobně bychom
chtěli řešit likvidaci splaškových vod i v lokalitě Podílí,
zde je však potřeba zajistit změnu Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Žádost o tuto
změnu již byla podána a nyní čekáme na odezvu
ze Zlínského kraje.
V letošním roce se pokusíme také získat dotaci
z Národní sportovní agentury na Rekonstrukci herny
stolního tenisu. V rámci projektu dojde k zateplení
stropu, opravě omítek a následné výmalbě. Herna bude
také vybavena novým osvětlením a zatemněním oken.
V průběhu roku dojde k opakovanému podání žádosti
o dotaci na projekt Nadstavby základní školy.
V podkroví ZŠ by mělo vzniknout 6 nových učeben,
3 kabinety pro učitele a rovněž sociální zařízení
jak pro žáky tak vyučující. V případě zisku dotace bude
projekt realizován v roce 2023.
Myslíme také na projekty, jenž by mohly být realizovány
v dalších letech. Letos tak bude podána žádost
o stavební povolení na rekonstrukci veřejného
prostranství – plácku u hasičárny, na němž je
každoročně
pořádána
pouť.
Rovněž
bude
vyprojektována
III.
etapa
výstavby
chodníků,
a to konkrétně od ulice “U valacha” po rodinný dům
č.p. 315 (úsek v délce cca 650 m). V neposlední řadě se
budeme snažit získat stavební povolení na výstavbu
cyklostezky Vidče – Střítež nad Bečvou. Zde se nám
zatím nedaří dohodnout s některými majiteli pozemků
dotčených touto stavbou. Věřím však, že díky
konstruktivní komunikaci jak ze strany obce, tak
ze strany majitelů dotčených pozemků, dojde
k potřebným dohodám a tento projekt tak dostane
do budoucna zelenou.
Abych nepsal jen o investičních akcích, tak bych se rád
zmínil i o kulturně společenských akcích. Bohužel to
vypadá, že ani letos neproběhnou tradiční plesy.
Nicméně mírnící se protikoronavirová opatření ve mně
vyvolávají optimismus, že se již brzy budeme moci
setkávat nejen v restauracích, ale také na všech
videčských kulturních akcích, na které jste byli léta
zvyklí. Tou nejbližší by se v průběhu měsíce března
mohla stát obecní zabíjačka. O jejím případném konání
Vás budeme informovat prostřednictvím obecního
rozhlasu, vývěsek, obecního webu a facebooku.
Vážení spoluobčané, na závěr tohoto úvodníku mi
dovolte Vám popřát pevné zdraví, hodně radosti a vše
dobré ať Vás provází po celý rok 2022.
S úctou
Mgr. Pavel Drda, starosta
1, 2/2022 Zpravodaj obce Vidče

Výpis z usnesení č. 26/2021

ze zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2021
262/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
26. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení Mgr. Lumír Ondřej, pan Jiří Vaculín
a ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Malík, pan Oldřich
Bury, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
263/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 25/2021 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 27. 10. 2021.
264/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi
25.–26. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou
ústně členy rady obce.
265/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce za 1.-11. měsíc roku
2021 dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
a DSO sestaveného k 30. 11. 2021.
266/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schválilo rozpočtové
opatření č.6 rozpočtu obce za rok 2021 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
267/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce
na rok 2022 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
a rozpočet sociálního fondu ve výši 55 000 Kč.
268/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Vidče pro roky 2023
– 2024 dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení.
269/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
inventarizační komisi ve složení: paní Renáta Fabiánová
(předseda komise), Mgr. Šárka Pavlíčková, Ing. arch.
Alice Valčíková (členové komise) pro provedení
inventarizace majetku obce Vidče za rok 2021. Podklady
připraví účetní obce Ing. Veronika Gerlová.
270/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení, na základě které obec Vidče prodává a pan
R. Č. a paní M. Č. kupují pozemek p.č. 2786/2 (ost.
plocha, ost. komunikace) o výměře 49 m2 za kupní
cenu stanovenou odhadem tržní ceny nemovitosti
a pověřuje starostu obce kupní smlouvu podepsat.
271/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení, na základě které obec Vidče prodává a pan
P. J. a paní A. J. kupují pozemek p.č. 365/7 (zahrada)
o výměře 68 m2 za kupní cenu stanovenou odhadem
tržní ceny nemovitosti a pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
272/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení, na základě které obec Vidče prodává a pan J.
H. kupuje pozemek p.č. 2774/15 (zahrada) o výměře
22 m2 a pozemek p.č. 2826/4 (ost. plocha, jiná plocha)
o výměře 55 m2 za celkovou kupní cenu stanovenou
odhadem tržní ceny nemovitosti a pověřuje starostu
obce kupní smlouvu podepsat.
273/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení, na základě které obec Vidče prodává a pan
P. P. kupuje pozemek p.č. 2790/3 (ost. plocha, jiná
plocha) o výměře 14 m2 za kupní cenu stanovenou
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odhadem tržní ceny nemovitosti a pověřuje starostu
obce kupní smlouvu podepsat.
274/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
v souladu s §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění Kupní a směnnou smlouvu dle přílohy
č. 8 tohoto usnesení, uzavřenou mezi obcí Vidče a paní
L. P. na základě které obec Vidče směňuje pozemek
p. č. 391/5 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře 41 m2
za pozemek p.č. 3031/2 (ost. plocha, jiná plocha)
o výměře 19 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s
dohodou, že paní L. P. doplatí Obci Vidče finanční
kompenzaci za rozdíl ve výměrách pozemků.
275/2021 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje záměr
prodeje pozemku v majetku obce p.č. 2870 (ost. plocha,
ost. komunikace) o výměře 388 m2.
276/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje částí pozemku v majetku obce p.č. 353/1 (ost.
plocha, neplodná půda) o celkoví výměře 311 m2
a pověřuje starostu obce záměr prodeje pozemku
zveřejnit na úřední desce.
277/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje části pozemku v majetku obce p.č. 1548 (ost.
plocha, ost. komunikace) o výměře 9 m2 a části
pozemku v majetku obce p.č. 2823/10 (ost. plocha, ost.
komunikace) o výměře 26 m2 a pověřuje starostu obce
záměr prodeje pozemku zveřejnit na úřední desce.
278/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí
Vidče a Tělovýchovnou jednotou Vidče, z.s. dle přílohy
č. 9 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
279/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání
žádosti o dotaci “Obnova místní komunikace u domu
č.p. 562 v obci Vidče“ z podprogramu MMR, Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022, Dotační titul A
Podpora obnovy místních komunikací a souhlasí se
závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce
2022/2023.
280/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání
žádosti o dotaci “Rekonstrukce kanceláří, OÚ Vidče“
z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro rok 2022, Dotační titul E Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov a souhlasí se závazkem
finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2022/2023.
281/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o dotaci “Multifunkční hřiště s trojtunelem”
z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro rok 2022, Dotační titul H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti
z rozpočtu obce 2022/2023.
282/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Dodatek
č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace
z
rozpočtu
obce
pro
rok
2021
s Římskokatolickou farností Vidče dle přílohy č. 10
tohoto usnesení a pověřuje starostu obce smlouvu
podepsat.
283/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Darovací
smlouvu mezi obcí Vidče a fa Empesort s.r.o. dle přílohy
č. 11 tohoto usnesení, na základě která fa Empesort
s.r.o. poskytne obci Vidče finanční dar 27 300 Kč
a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
284/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje plán
práce zastupitelstva obce na rok 2022.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce
1, 2/2022 Zpravodaj obce Vidče

Výpis z usnesení č. 49/2021

ze zasedání rady obce dne 8. 12. 2021
404/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
405/2021 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 48 ze schůze rady obce
ze dne 10. 11. 2021.
406/2021 Rada obce Vidče schvaluje nabídku paní
Milady Vlčkové a paní Zbyňky Sýkorové na pravidelnou,
systematickou a úplnou kontrolu hospodaření obcí
zřízených právnických osob (tj. příspěvkových
organizací) na základě § 15 a 27 odst.(11) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a rovněž zajištění finanční kontroly
hospodaření příspěvkových organizací a občanských
sdružení, kterým byl poskytnut příspěvek z rozpočtu
obce na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě.
407/2021 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr
ředitelky Mateřské školy ve Vidči v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění,
kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační
předpoklady, ve znění pozdějších předpisů.
408/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádost o finanční
dar na provoz záchranné stanice pro volně žijící
živočichy Záchranná stanice a Dům přírody v Poodří
se sídlem v Bartošovicích čp. 146.
409/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádost Českého
svazu
včelařů
–
základní
organice
Rožnov
pod Radhoštěm o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce pro rok 2021. Zároveň schvaluje
Veřejnoprávní
smlouvu
o
poskytnutí
účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2022.

410/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro
rok 2020 pro pana O. H. Zároveň schvaluje
Veřejnoprávní
smlouvu
o
poskytnutí
účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2022.
411/2021 Rada obce Vidče schvaluje nabídku pana
Aleše Cába, 757 01 Velká Lhota 138 na zpracování
žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) na rok 2022 na akci „Výstavba
chodníků v obci Vidče“.
412/2021 Rada obce Vidče schvaluje nabídku pana
Aleše Cába, 757 01 Velká Lhota 138 na zpracování
žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) na rok 2022 na akci „Výstavba
cyklostezky Střítež nad Bečvou – Vidče.“
413/2021 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo „Projektová dokumentace a
inženýrské činnosti na akci – Odkanalizování obce
Vidče systémem MDČOV.“
414/2021 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvy
uzavřené dle §2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník mezi obcí Vidče a paní M. M., Vidče,
paní B. P., Vidče, paní Z. P., Vidče, paní M. N., Vidče,
paní A. M., Vidče, paní Š. H., Vidče, paní L. B., Vidče,
paní A. M., Vidče, panem J. K., Vidče a paní M. F.,
Vidče, na finanční dar ve výši 1000,- Kč k významnému
životnímu jubileu.
415/2021 Rada obce Vidče schvaluje výši poplatku
za vstup do sauny na 100,- Kč za osobu a poplatek
za pronájem sálu
tělocvičny na 300,- Kč/hodinu
od 1. 1. 2021.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 50/2022

ze zasedání rady obce dne 26. 1. 2022
416/2022 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
417/2022 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 49 ze schůze rady obce
ze dne 8. 12. 2021.
418/2022 Rada obce schvaluje odpuštění nájmu
provozoven Kino Club Milano, Restaurace
U Hanáčků a Cafe Bar Bora Bora za I. Q. 2022.
419/2022 Rada obce Vidče bere na vědomí zprávu
České školní inspekce o inspekční činnosti v ZŠ Vidče.
420/2022 Rada obce Vidče schvaluje žádost
Mysliveckého spolku Vidče o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro rok 2022 ve výši
15 tis. Kč. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Vidče pro rok 2022.
421/2022 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
žádost Kynologického svazu ZKO Vidče – 018
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
obce pro rok 2022 ve výši 15 tis. Kč. Zároveň schvaluje
Veřejnoprávní
smlouvu
o
poskytnutí
účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vidče pro rok 2022.
422/2022 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na výkon TDI od pana Josefa Smutka, Vidče 375
pro akci „Rekonstrukce obřadní síně OÚ Vidče
č.p. 96“.
423/2022 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr
ředitelce MŠ ve Vidči
od 1. 1. 2022 v souladu
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
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pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
v platném znění.
424/2022 Rada obce projednala a schvaluje platový
výměr ředitelce ZŠ ve Vidči od 1. 1. 2022 v souladu
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
v platném znění.
425/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek
ke smlouvě č. 202104 o ukládání odpadů na skládce
Životice.
426/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dohodu
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
na projekt „Rekonstrukce šaten Základní školy Vidče“
registrační
číslo
21/008/19210/672/217/002141
se Státním zemědělským intervenčním fondem,
Ve Smečkách 801/33 110 00 Hlavní město Praha –
Nové Město.
427/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8019390/2 Vidče, p.č. 2028/5,
NNK s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV- Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení distribuční
soustavy“,
která
se
nachází
na
pozemku
parc. č. 2866/1 ve vlastnictví a v k.ú obce Vidče.
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428/2022 Rada obce Vidče projednala a schvaluje
objednávky na realizaci služeb v souvislosti s přípravou
a realizací projektů dle podmínek podprogramu MMR
ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova od firmy
regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 750 01 Zlín na akce
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, Podpora
obnovy místních komunikací a Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

429/2022 Rada obce projednala a schvaluje žádost
paní Mgr. P. P., Vidče na pronájem sálu vč. vestibulu
kulturního domu za účelem pořádání plesu. Zároveň
schvaluje 50 % slevu na poplatku za pronájem.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Telefonní čísla OÚ Vidče
Od 1. března 2022 budou v platnosti nová telefonní čísla. Stávající pevné linky budou k tomuto datu zrušeny.
Mgr. Pavel Drda
Milena Dudová
Ing. Veronika Gerlová
Ing. Svatava Minarčíková

starosta
místostarostka
ekonomka
matrikářka, evidence obyvatel

724 180 310
602 716 368
734 125 804
734 125 750

Lednová bilance naší školy

Pro většinu lidí je leden měsícem „startu a předsevzetí“,
ve škole je to však měsíc hodnocení a ohlédnutí se
zpátky za prvním pololetím školního roku. Během
tohoto pololetí bojovalo o co největší úspěchy 190 žáků
a 25 pedagogických a správních zaměstnanců. Ve finále
132 žáků prospělo s vyznamenáním, 57 žáků prospělo
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a jeden žák bohužel neprospěl. Co se týká zaměstnanců
všem – pedagogickým i správním - bych chtěla
vytisknout na vysvědčení – prospěl/a s vyznamenáním.
Ani nám se totiž Covid 19 nevyhnul, takže ti, kteří
zrovna „negativně covidově“ hleděli na svět, toho
se suplováním, organizací výuky, úklidem a výdejem
jídla měli plnou hlavu.
V průběhu ledna jsme se spolu s našimi žáky účastnili
školních kol olympiád – češtinou provedla žáky 8. a 9.
třídy Mgr. Alena Cábová, matematikou žáky 8. třídy
Mgr. Eva Mandulová, zeměpisem žáky 7., 8. a 9. třídy
doprovázeli Mgr. Marek Janovský, Mgr. Šárka
Pavlíčková a Mgr. Dagmar Kovářová, dějepis zaštítil
pro žáky 8. a 9. třídy Mgr. Michal Modrlák a anglický
jazyk pro druhý stupeň školy organizovala Mgr. Šárka
Pavlíčková. V současné době probíhá nominace
do okresních kol, o postupech žáků dáme vědět
v příštím zpravodaji.
V osmé třídě se stále nevzdáváme boje v soutěži českých
a slovenských škol Speedmath, musíme se ale stále
posouvat do složitějších kategorií. Přesto i v prvním
pololetí jsme slavili úspěch a za ten jako učitelka
matematiky děkuji. Nejúspěšnějším byl Jaroslav
Mandula, který zabojoval ve více kategoriích a získal
titul „matematický talent“. Diplom za reprezentaci školy
dále získali – Jakub Pavlíček, Nicol Děcká, Viktorie
Onderková a Tomáš Kozák. Jak už jsem psala,
suplování bylo v lednu opravdu hodně. Tak jsem
se setkala i se žáky 5. třídy a zkusila je do Speedmathu
zapojit. A tak se dostal na přední příčky i Teodor
Vaculín a paní učitelce Mgr. Pavle Smílkové určitě
udělal radost. Všem děkuji za reprezentaci školy
a věřím, že nasazení i boj bude pokračovat i v dalším
pololetí.
Do finále se blíží i realizace našeho projektu Šablony II.
Tandemovou výuku matematiky dokončily v 5. třídě
Mgr. Pavla Smílková a Mgr. Dagmar Kovářová. Měla
jsem možnost zúčastnit se projektového dne mimo
školu připraveného Mgr. Šárkou Pavlíčkovou pro žáky
8. třídy – směřovali jsme na Pustevny a Radhošť. I když
nám počasí 13. ledna 2022 nepřálo, zvládli jsme vše
díky dobré náladě dětí bez problémů a užili si kouzlo
Maměnky, Libušína, Radegastu a Kaple sv. Cyrila
a Metoděje, které se nám z mlhy objevovaly vždy
na poslední chvíli. Mgr. Pavla Smílková připravila
pro své děti projektový den – tentokrát v centru Vrtule –
světě her a poznání ve Valašském Meziříčí.
S žáky 8. třídy jsem využila v rámci výuky fyziky
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možnost
virtuálních
prohlídek
realizovaných
společností
ČEZ – 12. ledna 2022 jsme se virtuálně podívali do Temelína
a 26. ledna 2022 pak do Dukovan. Virtuální prohlídka počítala
i se zapojením dětí do programu, a tak si v soutěži odnesli ceny
Jakub Pavlíček a Kamila Vavrušová.
Vážím si toho, že jsou firmy a lidé, kteří nám svou podporu
vyjadřují formou sponzorských darů. Děkuji panu Jiřímu
Vaculínovi, který zastupuje firmu Bora Bora gastro s. r. o. za dar
5 000,- Kč. Poděkování rovněž patří manželům Markétě a Aleši
Cábovým za dar 5 000,- Kč.
Sledovat nás stále můžete na www.zsvidce.cz.
Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy

Sluníčka lyžovaly se Sluníčkem
Leden v mateřské škole započala třída Sluníček hned lyžařským výcvikem Na Bílé
s lyžařskou školou s názvem Lyžujeme se Sluníčkem. Sluníčko nám sice vysvitlo
až v pátek na poslední den a sněhové dráhy se v mrazivém ale slunečném dni
třpytily jako poklad, přesto si to všichni užili. Po celý týden děti odjížděly každé
ráno od hasičské zbrojnice na Bílou soukromým autobusem se svými učitelkami.
V lyžařské škole si je rozebrali instruktoři do družstev a pracovali s nimi dle jejich
schopností. Děti se vracely na oběd do MŠ. V areálu je mnoho malých lyžařů a děti
se od sebe rozlišují čepičkami - návleky, které vyjadřují jejich družstvo.
Letos byly naše děti rozděleny na rybky, zebry a prasátka. Rybičky byly
začátečníci, prasátka mírně pokročilá a zebry nejodvážnější a nejzdatnější jezdily
na kotvě na velkém svahu. Instruktoři, kteří vedou výuku, jsou velmi zkušení
a profesionální.
Přestože některé dny padaly chvílemi přímo provazy vody, našim lyžařům
to náladu nezkazilo. Letošní lyžařské družstvo z Vidče tedy vůbec nefňukalo
a zvládlo lyžák na jedničku s hvězdičkou. V pátek se na malé lyžaře přijeli podívat
rodiče a byli patřičně pyšní na to, co se děti za celý týden naučily.
Kurz byl uzavřen slalomem a rozdáváním medailí a Brumíků.
Lyžování třikrát ZDAR!
Bc.Pavlína Parks
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Zastavení v knihovně

Máme za sebou rok 2021, rok plný zvratů a výzev, které jsme
společně zvládli. Přežili jsme omezení činnosti knihovny,
výdajové okénko i zrušení plánovaných besed se zajímavými
lidmi. Můžeme jen doufat, že ten nový rok, rok 2022, bude
pro nás i pro vás daleko pozitivnější a knihovna se bude
i nadále moci těšit z vašich návštěv.
Tady mi dovolte uvést několik málo údajů z roční statistiky
činnosti knihovny.
V roce 2021 bylo v knihovně zaregistrováno 390 čtenářů
(z toho 180 dětí do 15 let), bylo vypůjčeno 19 355 svazků
knih a časopisů, a do stálého fondu zakoupeno 288 svazků
nových knih za 55 063,- Kč.
Máme únor, za oknem sníh a mráz, ale v knihovně je vždy
příjemně. Můžete si tady číst, hrát a i jen tak povídat.
Takovými stálými návštěvníky jsou děti ze školní družiny, které
mimo jiné společně s dětmi i z mateřské školky nám knihovnu
proměnily na Zimní království s klouzačkami, koulováním
i spoustou veselých sněhuláků. Přijděte a sami uvidíte. A při tom si můžete vypůjčit i nějakou tu pěknou
a zajímavou knihu, která tu čeká právě na vás. Vybírat si budete nejen z lednových novinek do stálého fondu,
ale také z úplně nového cirkulačního souboru, který právě k nám do knihovny doputoval.
*********************************************************************************************************************************
Na závěr jedno důležité upozornění pro všechny čtenáře malé i velké.
Od ledna 2022 jsme ve videčské knihovně začali opět vybírat roční registrační poplatky.
Kolik to činí, kolik zaplatí každý čtenář?
DOSPĚLÍ ČTENÁŘI: 50,- Kč
DĚTI, STUDENTI A DŮCHODCI: 30,- Kč
Doufám, že toto opatření nikoho z vás neodradí a že i nadále zachováte přízeň naší knihovně.
Božena Zajícová
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Tříkrálová sbírka 2022
Charita Valašské Meziříčí uspořádala v sobotu 8. ledna
již 22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této
celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky
na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité
situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným
občanům.
Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se Tříkrálová
sbírka letos uskuteční v klasické podobě. Nakonec vše
dopadlo dobře. Za dodržení nařízených hygienických
opatření mohli tříkráloví koledníci přinést požehnání
do vašich domovů.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí
sedo koledování zapojilo celkem 295 skupinek
koledníků, což je minimálně 1 180 osob.
Letos se podařilo vybrat rekordní částku. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2 807 585 korun. Částka
z kasiček je 2 775 135 korun, z on-line kasičky je
24 850 korun a z bezhotovostních plateb je 7 600
korun. Ve Vidči, kde se koledovalo v sobotu 8. ledna,
se vybralo 122 171 Kč.
Naší Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou
použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří
se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze
použity na pořízení automobilů pro terénní služby,
zakoupení vysoušečů pro humanitární pomoc
a vybudování dětského hřiště u Azylového domu
pro matky s dětmi. Část výtěžku bude použita
na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně
materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně
poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální
(potraviny, oblečení) a ve zvlášť naléhavých případech
i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci. Další částka půjde na dofinancování
spoluúčasti v projektu IROP, díky kterému dojde
k dovybavení pracoviště zaměstnanců.
Část těchto peněz putuje také na domácí a zahraniční
projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje
všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky
patří zejména koordinátorům sbírky v jednotlivých

obcích a všem koledníkům, kteří mohli Vaše domovy
označit požehnáním K + M + B + 2022.
Děkujeme
rovněž
obcím,
městům,
farnostem
za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky
do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Kostel - věc veřejná

Na cestě mezi Zašovou a Zubřím projíždíte kolem
nenápadné odbočky na obec Střítež. Z ní je vidět jen věž
kostela, který je nejvýraznější dominantou obce
a jakýmsi orientačním bodem. Jedete-li do Vidče,
projedete přímo kolem něj. Sem také často zamíří
cyklisté z cyklostezky nebo turista, jdoucí pěšky
na Velkou Lhotu. Ne každý ví, že péči o tento kostel
nesou na svých bedrech členové místní farnosti. Kostel
přitom slouží nejen praktikujícím věřícím, ale všem
spoluobčanům např. pro svatební nebo smuteční
obřady. Kromě toho místní farnost nabízí široké
veřejnosti práci s dětmi, mládeží nebo třeba setkávání
seniorů. Během roku mají občané možnost účastnit
se různých kulturních akcí v kostele. Péči o kostel
pokládáme za důležitou součást naplnění duchovního
rozměru života obce a spirituálních potřeb člověka.
Poslední generální oprava střítežského kostela byla
provedena podle návrhu akademického architekta
Jiřího Veselého v r. 1993 – 1994. Tato oprava byla
natolik kvalitně provedena, že fasáda při pohledu
z dálky vyhlíží celkem stejně jako před 28 lety, jen snad
poněkud vybledleji. Při pohledu zblízka ale objevíme
převážně ze severní strany, tedy na průčelí kostela
a na věži poměrně značně poškozenou fasádní omítku.
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Střecha kostela ztratila již dávno svoji původní
barevnost. Hliníková krytina ale drží a do kostela
neprší, což je podstatné a krovy jsou tak v dobrém
stavu.
Farní sbor již několik let uvažuje o opravě poškozené
fasády a nátěru střechy kostela a věže. Důvodem je
jednak snaha o prodloužení trvanlivosti fasády
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a pěkného vzhledu kostela zase o dalších 20 – 30 let
a také finanční důvody. Pokud by se nechala fasáda
a střecha kostela dál chátrat, byla by další generální
oprava kostela v budoucnu nepoměrně nákladnější.
I tak finanční náklady na tuto údržbovou opravu
převyšují dva milióny korun. Proto jsme vyhlásili
veřejnou sbírku s názvem „KOSTEL – VĚC VEŘEJNÁ“.
Přispěním na toto dílo pomůžete udržet dominantu obce
Střítež nad Bečvou v důstojném a reprezentativním
stavu po několik příštích desetiletí. Věříme, že i vám jde

o udržení a zvelebování významných krajinných prvků
a krajinného rázu této naší části Valašska.
Za účelem výběru co největšího množství peněz jsme
založili transparentní účet. Spolu s námi tak můžete
kdykoliv vidět, kolik peněz se nám již podařilo
shromáždit.
Děkujeme, pokud i vy na veřejnou sbírku přispějete.
Staršovstvo sboru Střítež nad Bečvou.

Tělovýchovná jednota Vidče

Stolní tenisté, ostatně jako většina
organizovaných sportovců, měli
dlouhé měsíce pauzu. Situace
kolem koronaviru nedovolila celou
jarní část sezóny sportovat,
a proto jsme netrpělivě očekávali
začátek sezony 2021-2022.
Po zklidnění situace se sezona
začátkem října podle plánu
rozběhla. Obě naše družstva
nastupují ve stejném složení jako
v minulém ročníku a první
polovina vyšla našim velmi dobře.
Družstvo „A“ působí v Krajské
soutěži II třídy a nastupuje
ve složení:Libor Vaculín, Radovan
Knébl, Stanislav Zákostelský,
Luděk Hráský, Radek Juráň, Petr
Kubját.
Po skončení podzimní části se drží
na skvělém 4. místě z 12 družstev
s bilancí 7 výher a 4 porážky.
Nejlepší hráč - Libor Vaculín, táhne
mužstvo s úspěšností 81% vyhraných
zápasů.
Následuje
Stanislav
Zákostelský 63%, Radovan Knébl 59%
a Radek Juráň 50%.
Družstvo „B“ hraje Regionální přebor
okresu Vsetín. Za tým nastupuje:
Radek Juráň, Petr Kubját, Michal
Románek, Jiří Brzokoupil, Stanislav
Kubiš, Stanislav Mikunda, Matěj Nový
a Jaroslav Vaculín.
Po polovině odehraných zápasů
se držíme na 2. místě z 8 družstev
s bilancí 6 výher a 1 porážka.
Úspěšnost hráčů: Michal Románek
90%, Jiří Brzokoupil 84%, Petr Kubját
74%, Stanislav Kubiš 56 %.
Po dlouhé době máme v týmu
nadějného mladého hráče Matěje
Nového. Matěj ve svých dvanácti letech
pravidelně nastupuje za B družstvo
a účastní se okresních i krajských
bodovacích turnajů. V žebříčku okresu
Vsetín je na 2. místě a v krajském
na 38. místě z 240 dětí.
Během vánočních svátků jsme se sešli,
zahráli pro zábavu turnaj ve čtyřhrách
a společně popřáli naší dlouholeté
opoře
Radovanu
Knéblovi
k významnému životnímu jubileu.
Petr Kubját
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