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Slovo starosty
Milí Vidčané,
s nástupem měsíce října jsme vstoupili do posledního
čtvrtletí tohoto kalendářního roku, a tak mi dovolte,
abych zrekapituloval, co se v rámci investic
v probíhajícím roce podařilo, či naopak tolik úspěchů
nepřineslo. Začnu s informací neradostnou. Naše žádost
o dotaci k Ministerstvu financí na přístavbu patra
základní školy nebyla úspěšná. Z více než 600 žádostí
z celé ČR bylo podpořeno pouze 60 projektů, mezi něž
ten náš nebyl zařazen. Nicméně nezoufáme a v příštím
roce budeme hledat další dotační programy, ze kterých
se
pokusíme
získat
peněžní
prostředky
na spolufinancování této akce.
V dalších žádostech o dotaci jsme však byli, troufám si
říci, nebývale úspěšní a díky tomu panoval v obci
od jarních měsíců čilý stavební ruch a podařilo se
zrealizovat či zahájit práce na následujících projektech.
Výletiště ve sportovním areálu Na Sahaře
Od měsíce dubna až do závěru letních prázdnin
probíhaly práce na demolici starého bufetu, výstavbě
nového bufetu, pódia, beach volejbalového hřiště
a parkoviště. Realizací tohoto náročného projektu
získala obec krásný sportovně kulturní areál.
Poděkování za práci na tomto projektu patří trojici
zastupitelů obce Ing. arch. Alici Valčíkové – autorce
projektové dokumentace, panu Jiřímu Vaculínovi a
Oldřichu Burymu, jenž dozorovali realizaci stavby
po technické a technologické stránce.
Tato akce byla spolufinancována z dotace Ministerstva
pro místní rozvoj.
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Revitalizace víceúčelových hřišť ve sportovním
areálu Na Sahaře
Zub času se projevil na stavu hřišť, a proto v letošním
roce došlo k revitalizaci povrchu dvou víceúčelových
hřišť sloužících k pohybovým aktivitám široké veřejnosti
a hodinám tělesné výchovy základní školy a opravě
běžecké dráhy.
Tato akce byla spolufinancována z dotace Ministerstva
pro místní rozvoj.

Chodníky na hřbitově
Hřbitov jakožto pietní místo si zaslouží důstojný vzhled
a prostředí. Proto došlo k vybudování chodníků mezi
hroby a úpravě prostranství před studnou z žulových
kostek. Všude přítomné bahno v období Dušiček
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a vánočních svátků je tak minulostí. Za spolupráci
na tomto projektu děkuji Ing. arch. Alici Valčíkvé
a panu Oldřichu Burymu.
Tato akce byla spolufinancována z dotace Ministerstva
pro místní rozvoj.
Oprava hřiště u MŠ
Na začátku tohoto měsíce došlo k položení
polyuretanového materiálu na asfaltový povrch starého
hřiště u mateřské školy, čímž hřiště získalo nový
multifunkční a bezpečný povrch. Děti se tak mohou
prohánět na odrážedlech bez obav z odřenin a třeba se
i učit základním pravidlům silničního provozu.
Za spolupráci na projektu děkuji ředitelce MŠ paní
Haně Crhové a všem zaměstnankyním MŠ.
Projekt byl realizován za podpory dotace Ministerstva
pro místní rozvoj.
Rekonstrukce obřadní síně OÚ
Práce na rekonstrukci budou zahájeny v letošním roce
a obřadní síň tak získá novou moderní podobu. Projekt
bude spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj.

Rekonstrukce šaten základní školy
V období letních prázdnin došlo k rekonstrukci šaten
pro žáky, které nevyhovovaly dnešním hygienickým
normám. Rekonstrukce zahrnovala opravy podlah,
výměnu elektroinstalace, demontáž stávajících šatních
kójí a jejich náhradu šatními skříňkami pro jednotlivé
žáky, opravu stěn, obkladů, výmalbu a rekonstrukci
schodiště ke školní jídelně. Za skvělou spolupráci
při přípravě a realizaci tohoto projektu děkuji paní
ředitelce Mgr. Evě Mandulové a panu školníkovi
Vladimíru Fabiánovi.
Projekt byl spolufinancován z dotace Státního
zemědělského intervenčního fondu.

Stavba chodníků v úseku autobusová zastávka
Fabián – autobusová zastávka Křižan
Na jaře letošního roku byla dokončena dostavba cca
370 m chodníku v rámci I. etapy zahájené v minulém
roce. Za časově náročnou spolupráci na tomto projektu
děkuji zastupiteli obce panu Oldřichu Burymu.
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Nová školní zahrada
Práce na revitalizaci bývalého školního políčka jsou již
v plném proudu. Od jara by na školním políčku mohla
probíhat
výuka
např.
pracovních
činností,
přírodovědných předmětů, případně školní družiny.
Tato akce je spolufinancována z dotace Státního fondu
životního prostředí.

Oprava místní komunikace od domu č.p. 403
po dům č.p. 579
Na podzim bude zahájeno a dokončeno položení
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asfaltového
povrchu
místní
komunikace v délce cca 180 m.
Projekt bude spolufinancován z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj.
Pořízení malotraktoru
Na přelomu měsíců října a listopadu
bude obci dodán malotraktor Kubota
B2261, jenž najde uplatnění jak
při práci v lese, v péči o zeleň, tak
při zimní údržbě chodníků.
Pořízení traktoru je spolufinancováno
z dotace z Ministerstva zemědělství.
Vážení spoluobčané, každá stavební
činnost s sebou nese určitou míru
hluku. Proto mi dovolte, abych
poděkoval všem, jenž se dotkla
jakákoliv z realizací výše zmíněných
projektů,
za
jejich
trpělivost
a toleranci. Zejména obyvatelé domů
v blízkosti plácku u hasičárny
a
kulturně
sportovního
areálu
Na
Sahaře
museli
“skousnout“
několikaměsíční nepřetržitý hluk a mnohdy i prach
ze stavebních strojů – ještě jednou díky za trpělivost.

Videčské
rockování
otevření výletiště

a

Za zastupitelstvo obce Mgr. Pavel Drda

slavnostní

27. srpna proběhl na novém výletišti v areálu
Na Sahaře 7. ročník Videčského rockování. Během
večera bylo slavnostně otevřeno nové výletiště
a vystoupily také 4 hudební kapely. Dobrou náladu si
nenechalo chladným počasím zkazit více než 250
návštěvníků. Výtěžek z dobrovolného vstupného
18 500 Kč bude po konzultaci s hejtmanem
Jihomoravského kraje Mgr. Janem Grolichem věnován
obci Moravské Nové Vsi, která byla zasažena
tornádem. Všem přispěvatelům děkujeme.
Poděkování patří také Mgr. Romanu Petruželovi coby již
tradičnímu hlavnímu pořadateli rockování a členům
fotbalového oddílu TJ Vidče za zajištění občerstvení.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Drakiáda
K podzimu patří i pouštění draků, proto jsme
uspořádali
v
našem
novém
areálu
„Na Sahaře“ Drakiádu. Rodiče i děti vzali
pozvánku na tuto akci zodpovědně
a do oblak vzlétlo spoustu krásných draků.
Pro děti byly připraveny soutěže s cenami.
Mohly si vyrobit svého vlastního draka,
zatancovat, občerstvit se a užít si krásného
pátečního odpoledne.
Pro děti byl připraveny nafukovací atrakce,
které sklidily velký úspěch. Neméně nadšené
byly i z namalovaných tváří, kdy se nám naše
ratolesti proměnily ve víly, piráty a jiné
pohádkové bytosti. Pro tvořivé děti byl
připraven koutek, ve kterém si mohly samy
vytvořit obrázek z písku.
Chtěla bych poděkovat paní Pavlíně Parks
za velkou pomoc při organizaci této akce
a všem rodičům a dětem za účast.
Milena Dudová, místostarostka obce
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Výpis z usnesení č. 23/2021

ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 8. 2021

235/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
23. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi
ve složení pan Oldřich Bury, pan Ladislav Basel
a ověřovatelé zápisu: paní Kateřina Němcová, Mgr.
Lumír Ondřej, zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava
Minarčíková.
236/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje pozemku v majetku obce p.č. 2868 (trvalý travní
porost) o výměře 277 m2 a pověřuje starostu obce
záměr prodeje pozemku zveřejnit na úřední desce.
237/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
směny části pozemku p.č. 391/1 (ost. plocha, neplodná
půda) o výměře cca 40 m2 v majetku obce a pověřuje
starostu obce záměr směny pozemku zveřejnit
na úřední desce.
238/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje části pozemku v majetku obce p.č. 2826/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 50
m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje částí
pozemku zveřejnit na úřední desce.
239/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 22/2021 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 24. 6. 2021.
240/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi 22.–23. zasedáním
zastupitelstva obce přednesenou ústně členy rady obce.
241/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu obce za 1.-7. měsíc roku
2021 dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
a DSO sestaveného k 31. 7. 2021.
242/2021 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.4 rozpočtu obce za rok 2021 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
243/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu, na základě které pan J.F.,
paní A. F. a paní H. U. prodávají a obec Vidče kupuje
pozemek
p.č. 2985 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 158 m2, za kupní cenu stanovenou odhadem
tržní ceny nemovitosti a pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
244/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje smlouvu
o úvěru mezi obcí Vidče a Komerční bankou a.s.
registrační číslo: 99030995702, která se týká
poskytnutí investičního úvěru ve výši 6 000 000 Kč
za účelem předfinancování dotačních projektů.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Vidče k podpisu
úvěrové smlouvy.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 24/2021

ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 9. 2021

245/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
24. řádného zasedání a určuje návrhovou komisi ve
složení pan Petr Jurča, pan Jiří Vaculín a ověřovatelé
zápisu: Mgr. Šárka Pavlíčková, pan Vladislav Basel,
zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.
246/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo
nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se
sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, sestávající z
vodohospodářského
majetku
specifikovaného
ve
znaleckém posudku č. 17-9700/2021 zpracovaném
soudním znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad je
oceněn uvedeným znaleckým posudkem na částku ve
výši 7 551 000 Kč. Za nepeněžitý vklad se obci Vidče
vydává 7 551 ks akcií společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie
bude 1 000 Kč.
247/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo Smlouvu
o upsání akcií č. VaK/108/2021 dle ust. § 479 zákona

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) mezi obcí Vidče a
společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Smlouvu
o upsání akcií č. VaK/108/2021 je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
248/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo
Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého
vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s., dle § 19 zák. č. 90/20212 Sb., o
obchodních korporacích a družstvech (zákon o
obchodních korporacích). Prohlášení o vnesení nemovité
věci je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
249/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schválilo záměr
prodeje části pozemku p.č. 2774/6 (ost. plocha,
neplodná půda) o výměře cca 30 m2 v majetku obce a
pověřuje starostu obce záměr prodeje pozemku zveřejnit
na úřední desce.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 43/2021

ze zasedání rady obce dne 18. 8. 2021
364/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
365/2021 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 42 ze schůze rady obce ze dne 21. 7. 2021.
366/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-128014554/002a
se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, v zastoupení
dle plné moci RJGEO s.r.o., Hradišťko 3033, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm na pozemek parc. č. 430/1
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v majetku a v k. ú. obce Vidče na zařízení distribuční
soustavy – zemní vedení NN a pověřuje starostu obce
smlouvu podepsat.
367/2021 Rada obce Vidče schvaluje platový výměr
ředitelky Základní školy ve Vidči.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce
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Výpis z usnesení č. 44/2021

ze zasedání rady obce dne 25. 8. 2021
368/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
369/2021 Rada obce Vidče schvaluje Záměr
na realizaci nepeněžitého vkladu majetku obce Vidče
do
základního
kapitálu
společnosti
Vodovody

a kanalizace Vsetín, a.s.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 45/2021

ze zasedání rady obce dne 14. 9. 2021

370/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
371/2021 Rada obce Vidče bere na vědomí plnění
usnesení č. 43 ze schůze rady dne 18. 8. 2021
a usnesení č. 44 ze schůze rady dne 26. 8. 2021.
372/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017945/001
se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, v zastoupení
dle plné moci RJGEO s.r.o., Hradišťko 3033, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm na pozemek parc. č. 1063/1
v majetku a v k.ú. obce Vidče na zařízení distribuční
soustavy – pojistkové skříně včetně zemního vedení NN
a pověřuje starostu obce smlouvu podepsat.
373/2021 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
Smlouvy č. 304433/ZOZ/2014/V1 o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s.

se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4
a pověřuje starostu obce Dodatek č. 1 podepsat.
374/2021 Rada obce Vidče schvaluje Strategický
rámec priorit Základní školy ve Vidči.
375/2021 Rada obce Vidče schvaluje Strategický
rámec priorit Mateřské školy ve Vidči.
376/2021 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar
pro obec Vidče od firmy TČ-MORAVA s.r.o., Lelkova
3401/49 747 21 Kravaře na kulturní akce v obci.
377/2021 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar
pro obec Vidče od firmy STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní
14, 756 54 Zubří na kulturní akce v obci.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 46/2021

ze zasedání rady obce dne 29. 9. 2021

378/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
379/2021 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise
rozhodla,
že
zhotovitelem
zakázky
„Rekonstrukce obřadní síně OÚ“ bude pan Richard Aleš

Maléř, 756 53 Vidče 620. Rada obce schvaluje smlouvu
o dílo na tuto zakázku.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Nové kotlíkové dotace 2021+
Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět
starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3.
emisní třídu.
Od 11. 10. 2021 je spuštěn Dotazníkový průzkum
zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022
(dotazníkový
formulář
neboli
tzv.
předžádost)
pro nízkopříjmové skupiny žadatelů, první vlna sběru
potrvá do 31. 12. 2021 - k vyplnění na adrese
https://dotaznik.kr-zlinsky.cz/index.php/538796.
S přípravou dotazníkového formuláře (tzv. předžádosti)
Vám mohou pomoci zaměstnanci Místní akční skupiny
Rožnovsko, tel. čísle 771 224 322.
Vlastník
nebo
spoluvlastník
nemovitosti,
tedy
rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo
trvale
obývaného
rekreačního
objektu,
který
v nemovitosti také bydlí a vytápí starým kotlem na tuhá
paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy má
možnost požádat o dotaci na výměnu neekologického
kotle za kotel plynový kondenzační, tepelné čerpadlo
nebo kotel na biomasu. Předložení dotazníkového
formuláře
(tzv.
předžádosti)
Vás
bonifikuje
při předložení žádosti o poskytnutí dotace. Žádost se
bude spolu s přílohami podávat v prvním čtvrtletí 2022.
Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti
žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170 900,Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla
uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace je 95 %
ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace
dle typu vyměňovaného kotle. Více informací včetně
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kalkulačky příjmů domácností najdete na adrese
https://www.kr-zlinsky.cz/kotliky.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Nový (snad bez „on-line“) školní rok začal i na naší
škole…

Ve středu 1. září 2021 jsme se po prázdninách vrátili
opět do školy, 190 žáků, 14 učitelů, 2 vychovatelky a 8
správních zaměstnanců, celou sestavu ještě doplňují
dva učitelé náboženství. Tento školní rok jsme začali
financovat i zájmovou činnost v oblasti folklorního
kroužku Valašenka a keramického kroužku (tyto
kroužky byly v minulosti plně odkázány na sponzorské
dary a příspěvky rodičů).
Návrat do školy byl díky spolupráci se zřizovatelem
školy netradiční – vstupovali jsme do úplně nových
prostor šaten, které musely být rekonstruovány
v souladu s hygienickými předpisy. Rekonstrukce
zahrnovala opravy podlah, výměnu elektroinstalace,
demontáž stávajících šatních kójí a jejich náhradu
šatními skříňkami pro jednotlivé žáky, opravu stěn
a obkladů a výmalbu. Celkové náklady na rekonstrukci
byly 1 321 387,- Kč, z této částky získal zřizovatel
dotaci 700 000,- Kč z Programu rozvoje venkova
vyhlášeného Státním zemědělským intervenčním
fondem.
Novými učitelskými posilami našeho týmu jsou
pro následující školní rok 2021/2022 Mgr. Monika
Hylsová, Mgr. Michal Modrlák, Bc. Ivan Trpík a jako
vychovatelka školní družiny nám bude k dispozici Jana
Kudlíková.
Slavnostní zahájení školního roku zajistili tradičně žáci

9. třídy naší školy (tohoto zahájení se zúčastnili i pan
starosta Mgr. Pavel Drda a paní místostarostka Milena
Dudová). V průběhu září pak deváťáci určitě nezaháleli.
Spolu se svou třídní učitelkou Mgr. Alenou Cábovou
a Mgr. Vladimírou Mertovou absolvovali 7. – 9. září
2021 exkurzi do Prahy a 23. září 2021 doprovodili žáky
1. třídy s jejich třídní učitelkou Mgr. Dagmar
Plesníkovou do ZOO Lešná.
To, že jsme měli možnost být stále ve škole, výrazně
ovlivnilo i naše další aktivity, např. v rámci realizace
projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015624
–
Zkvalitnění výuky (tzv. Šablony II) jsme uskutečnili dva
projektové dny. První z nich (projektový den mimo
školu) mířil do Moravského krasu, Punkevních jeskyní
a zámku Lednice. Tohoto dne se za doprovodu Mgr. Evy
Mandulové, Mgr. Šárky Pavlíčové a Mgr. Marka
Janovského zúčastnili žáci 7. a 8. třídy.
K druhému projektovému dni (tentokrát ve škole) jsem
pozvala do školy Mgr. Petra Kopeckého. Ve spolupráci
s ním projektový den pro žáky 5. třídy pod názvem
„Itálie, jak ji neznáme“ připravila jejich třídní učitelka
Mgr. Pavla Smílková. Probrali opravdu všechna fakta
i zajímavosti včetně kulinářských vychytávek italské
kuchyně a záludností italštiny. Mgr. Dagmar Hladká
připravila pro žáky své třídy v rámci třídnických hodin
23. 9. 2021 „Pohádkový les“, dětem se opravdu líbil.
5. října 2021 zorganizovala Mgr. Vladimíra Mertová
exkurzi
pro
žáky
6. třídy do Ostravy
(hlavní náplní byla
návštěva
ostravské
hvězdárny).
Věřím, že tento školní
rok prožijeme opravdu
„ve škole“, ne v její online náhradě. Všechny
podrobnosti o našich
aktivitách si můžete
prohlédnout na našich
web
stránkách
www.zsvidce.cz.
Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy
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Zaří, září, slunce září, podzim už je v kalendáři…

Písnička pana Svěráka krásně vystihuje atmosféru
prvního školního měsíce. Léto je sice unavené, ale paní
učitelky jsou odpočinuté po prázdninách a nabité novou
energií a s optimismem se těší na nové žáčky. První
školní den se ale vůbec na děti neusmíval, deštivé ráno
musely děti přijmout statečně.
V mladším oddělení, ve třídě Berušek, se těšíme
na třídu dětí, které už známe, ale také na nováčky.
Pro ty nebývá vstup do školky jednoduchou záležitostí,
ale naopak velkým životním krokem. Z bezpečného
prostředí domova, z blízkosti maminky se mají
najednou osamostatnit a vydat se vstříc novým
zážitkům. Proto bývají zářijová rána slzavým obdobím.
Mít třídu plnou těch nejmenších dětí je pro nás silnou
motivací vymýšlet programy, které je naplno zaujmou.
Povídáme si, hrajeme divadlo a různé hry, zpíváme,
kreslíme,
cvičíme.
Vzájemně
se
poznáváme
a oťukáváme. Zabydlujeme se v novém prostředí
a zvykáme si na jednoduchá pravidla. Koncem září je
atmosféra u maličkých berušek radostnější, děti nám
začínají více důvěřovat a těší se na hračky a kamarády.
Jana Martinková
Třída staršáčků čili sluníček se nám letos konečně
po mnoha letech naplnila princeznami oproti minulým

letům, kdy se třída otřásala v základech v převaze
hasičů, traktoristů, vojáků, stavitelů, policajtů,
dinosaurů a závodníků. Letošní
staršáci si umějí
krásně malovat, ale i stavit ze stavebnice pony, skládat
puzzle, jsou tvořiví a se stavitelských duchem. Děti
velmi pěkně uklízí, je vidět, že je paní učitelky pěkně
naučily v mladším oddělení co se sluší a patří. V měsíci
září je cílem se seznámit s prostředím MŠ, udělat si
kamarády, naučit se něco málo o zvířátkách na statku
a o houbách.
Zkusili jsme se tedy už i vydat na první větší výlety.
Po jednom vhodném propršeném ránu jsme vyrazili
na houby. Všude bylo mraky václavek! Každý měl
v košíčku aspoň něco a děti měly velkou radost. Děti se
nejen učí poznávat houby, ale i les, přírodniny a vnímají
další znaky přírody. Děti se učí překonávat překážky,
překračovat houští, bojovat s malináčím, které je drží
za nohavici a všeobecně na nerovném povrchu
zdokonalují hrubou motoriku. Věřte, že pro všechny je
chůze lesem zajímavá, ale pro některé velmi fyzicky
náročná vzhledem k tomu, že se v dnešní době jezdí
obvykle všude autem.
Poslední týden v září jsme se vypravili na exkurzi
na kravín, bohužel všechen dobytek byl na pastvě. Pan
Randus, tatínek od Kristiánka, nás pozval podívat se
k němu domů na kamerunské ovečky, a to mělo u dětí
velký úspěch. Tímto věříme, že už v tak útlém
věku je třeba vest děti k pozitivnímu vztahu
ke zvířatům a přírodě, k uvědomování si
přírodních zdrojů a koloběhu potravinového
řetězce, potravin, učit je neplýtvat a vážit si
lidské fyzické práce. Mise splněna, dětem se
líbilo a unavily se.
Tečkou za zářím byla Drakiáda, kterou
organizovala pro děti obec, za což jsme velmi
rádi a děkujeme. Převážná většina dětí se
s rodiči účastnila a krásné počasí umožnilo
všem si to dokonale užít.
Září uteklo jak voda a už se těšíme, jestli nám
měsíc říjen přinese ještě babí léto nebo aspoň
pěkné počasíčko na stavění podzimníčků,
pochod broučků a setkání ekotýmu /1. 11.
2021/ s programem VÝROBA HMYZÍCH
DOMEČKŮ za cílem podpory biodiverzity.
Bc. Pavlína Parks

Týden knihoven ve Vidči

Týden knihoven je celostátní akce na podporu knih,
knihoven a čtenářství, kterou pravidelně vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků již od roku
1996. Probíhá po celé České republice vždy v prvním
říjnovém týdnu. Každý ročník má jiné téma, jež
upozorňuje na konkrétní oblast knihovnických služeb,
práci knihovníků či úlohu knihoven, která je
i v dnešním digitálním světě nezastupitelná.
Letošní, už 24. ročník, Týden knihoven probíhal
od pondělí 4. října 2021 do neděle 10. října 2021
a i videčská knihovna se už tradičně zapojila do této
celorepublikové akce.
Jako každý rok v tomto týdnu jsme vyhlásili literární
soutěž pro děti "O poklad strýca Juráša". Téma
letošního ročníku je „Aby ze světa nevymizela radost“.
Oblastní kolo soutěže, pro děti základních škol na
Rožnovsku, probíhá od 4. října 2021 a končí 3. prosince
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2021. Doufám, že mezi videčskými dětmi se opět najdou
takoví, kteří svými povídkami, poezií nebo komiksem
uspějí, a postoupí do dalšího okresního kola. Budu jim
držet palce.
Pro děti ze školní družiny, kteřé bývají častými
návštěvníky knihovny, jsme připravili odpolední setkání
se zvířátky a pohádkami. Povídali jsme si, četli z knížek,
navařili i kašičku na zeleném rendlíčku. Nebyla to však
kaše krupicová, ale bonbónová, do které se děti s chutí
pustily. Průvodci našeho setkání nám byli Pavouček
Čenda a malý Bubáček, hrdinové oblíbených knížek.
Za dětmi z mateřské školky přišel do knihovny ježek.
Byl sice jen papírový, ale dětem to vůbec nevadilo.
Povídali jsme si nejen o něm, ale i podzimu
a o ostatních zvířátkách v lese, četli jsme si pohádky
o nich. Zkoušeli jsme i dramatizaci dvou pohádek.
Starší děti si zkoušely vytrhnou velikou řepu, ty mladší
9, 10/2021 Zpravodaj obce Vidče

vařily s myškou kašičku na zeleném rendlíčku.
Samozřejmě nechyběly ani písničky, které potěšily ježka
i paní knihovnici.

V Týdnu knihoven si přišli na své i dospělí. Ve středu
6.října 2021 jsme se v knihovně sešli v knihovně
s bylinkářkou paní Vandou Vrlovou na povídání
o starých zvycích a bylinkách, které jsou námětem její
poslední knihy „Co by každá hospodyňka“. Bylo to
takové příjemné podvečerní posezení u dobrého čaje
a kousku toho povídání, opravdová beseda s velkým B,
jak si pochvalovala paní Vrlová.
Tak, takový byl Týden knihoven 2021 ve videčské
knihovně.
Co připravuje knihovna dalšího pro své příznivce a
čtenáře vedle nových knih?
Doufám, že se nám podaří v listopadu uspořádat už
jednou odložené setkání s pány Měrkou, Hutyrou na
téma Nepál.
V prosinci bych chtěla uspořádat v knihovně výstavu
spojenou s tvůrčí dílnou na téma "Těšíme se na
Vánoce". A tady bych se chtěla obrátit s prosbou
o spolupráci na všechny ty, kdo by chtěli předvést své
umění ať už výtvarné či rukodělné (vyšívání, háčkování,
šití, vyřezávání, atd.). Zapojit se mohou děti i dospělí,
věk nerozhoduje, důležitá je vánoční tématika.
Bližší informace najdete v knihovně.
Božena Zajícová

Oslava 100 let Sboru dobrovolných hasičů ve Vidči

V sobotu 2. října se uskutečnila oslava stoletého výročí
od založení SDH Vidče. Oslava byla zahájena
v dopoledních hodinách, kdy se sešli místní hasiči
a hosté z okrsku.
Následovala sváteční mše svatá, u které nemohla
chybět ani dechová hudba Zubřanka, která tomu
všemu dodala tu správnou atmosféru. Po mši svaté se
všichni hosté přesunuli do kulturního domu, kde
následoval další program a výroční schůze.
Jako první se ujal slova náš bývalý starosta SDH
Václav Vičan, aby všechny přítomné přivítal a zahájil
schůzi. Postupně pak promluvili všichni hosté včetně
současného starosty SDH Vladimíra Žemly a starosty
8

obce pana Drdy, jenž poděkoval místnímu sboru
jménem obce za činnost.
Součástí programu bylo předání věrnostních stužek
a odznaků za příkladnou práci a za dlouholetou činnost
v SDH. Následovala prezentace fotografií. Poté
slavnostní oběd a volná zábava.
Všem sborům a všem ostatním zúčastněným děkujeme,
že s námi vytvořili příjemnou a přátelskou atmosféru
tohoto slavnostního dne.
Bohužel z nejstarší historie aktivní činnosti SDH Vidče
není téměř nic uchováno. Tímto bychom chtěli poprosit
všechny místní, kteří bude mít jakékoli informace nebo
fotografie, aby se s námi o ně podělili.
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Praktické cvičení - pátrání po pohřešované osobě

10. září proběhlo praktické cvičení. Pátrání
po pohřešované osobě v části obce Vidče "Jedlovina".
Tohoto cvičení se zúčastnily všechny sbory z okrsku
(Vidče, Veselá, Valašská Bystřice, Zašová, Střítež
nad Bečvou, Zubří a
Staré Zubří ). Hasičské
jednotky byly na úvod seznámeny s popisem
pohřešované osoby a s terénem dle mapových
podkladů. Po ukončení se jednotky opět sešly
a krátce vyhodnotily tuto akci. Jedná se o pravidelné
cvičení hasičských sborů, pokaždé s jinou tématikou,
kdy zkoušejí své možnosti a techniku.
PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU
SDH Vidče děkuje všem dárcům, kteří spolu s námi
přispěli finančním darem. Celková nasbíraná částka
15.000 Kč byla předána rodině Pavla Netopílika, jeho
přítelkyni Veronice Mrlákové a jejich dcerám Sabince a Nikolce z Moravské Nové Vsi, kteří utrpěli
po běsnivém tornádu obrovské materiální škody
na svém rodinném domě. Rodina z celého srdce
děkuje!
Za SDH Vidče Martina Mičkalová
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Tělovýchovná jednota Vidče

Po dlouhé době, kdy byl z důvodu opatření proti šíření na meziokresní turnaj talentované mládeže ve fotbale
koronaviru omezen amatérský sport včetně toho do Otrokovic. Výběr U13 Tadeáš Mičkal (1 branka)
nejpopulárnějšího – fotbalu, to nyní vypadá velmi a Vojtěch Špak turnaj bez prohry vyhráli, kategorie U12
nadějně s dokončením podzimní mistrovské části Nikolas Valčík všechny tři utkání naopak prohráli.
Mladší přípravka ročník 2013 a mladší mužstvo, které
soutěžního ročníku 2021/2022.
Muži po výborném startu do soutěže v druhé polovině nám dělá největší radost, především zájmem malých
jako by ztráceli dech a z posledních pěti zápasů získali dětí o sport. Jednu dobu bylo na tréninku i dvacet dětí,
pouze jeden bod za domácí bezbrankovou remízu ale podzimní počasí přinášející rýmy a nachlazení občas
s Hrachovcem. Doma výborné zápasy, venku bída. elán pohybovat se na čerstvém vzduchu přibrzdí.
Mužstvo se často musí vyrovnávat s absencemi Prozatím parádní dva domácí turnaje a k nim další čtyři
i několika hráčů základní sestavy, a to je pak ve Valašském Meziříčí, na Dolní a Horní Bečvě
na výkonech i výsledcích znát. I když se momentálně a ve Valašské Bystřici. V zápasech této kategorie nejde
nedaří, fanoušci na tým nezanevřeli a v hojném počtu o výsledky nebo o to, kolik kdo dá gólů, ale především
navštěvují nejen domácí zápasy. Ostatně plné tribuny o to, aby si všichni pořádně zahráli a měli radost ze hry.
v derby zápasech s Viganticemi, Rožnovem a následně A to se nám trenérům myslím si daří.
i s ambiciózním Hrachovcem jsou toho svědkem. Velké
Vladislav Basel
poděkování všem videčským fanouškům, kteří berou
návštěvu
zápasů
v
areálu
na Sahaře nejen jako sportovní, ale
i společenskou událost s možností
setkat se s přáteli. Prozatím deset
odehraných zápasů, tři výhry,
jedna remíza a šest proher. Deset
bodů, 11. místo ze čtrnácti celků.
U mládeže je letošní sezóna
2021/2022
vcelku
specifická.
Ve všech kategoriích byl povolen
start tří hráčů věkově starších
a v mnoha již proběhlých zápasech
byla tato „výhoda“ u soupeřů
značně patrná.
Dorost ročník 2003-2006 sdružený
s Valašskou Bystřicí se celý
podzim potýká s neproměňováním
šancí a velkým hendikepem je
i dlouhodobé zranění brankářské
jedničky Radka Machýčka. Tým
nehraje špatně, ale ještě ani
jednou nebyl v utkáních kompletní
a na první výhru stále čeká. Dvě Zleva nahoře trenér Jiří Vaculín, Petr Ryboň, Veronika Barabášová, Ema Kramolišová,
domácí
remízy
ze
sedmi Eliška Špaková, Štěpán Randus a druhý trenér Jaroslav Randus.
odehraných zápasů z celkového Dole zleva Jiří Divín, Matyáš Cáb, Mikuláš Duda, Jakub Kramoliš, Samuel Ryboň a ležící
počtu jedenácti a pouze dva body. brankář Josef Mikulenka.
Prozatím nejhorší tým soutěže.
Starší žáci ročník 2007-2008 opět
sdruženi s Valašskou Bystřicí.
V této kategorii v Okresním
přeboru pouze 7 týmů. Tři výhry,
jedna remíza a dvě prohry
z doposud šesti odehraných
zápasů. Vyrovnaná bilance, střed
tabulky.
Mladší žáci ročník 2009-2010
hrají v Okresním přeboru skupiny
C. Tím, že se nám na podzim
nepodařilo
sestavit
starší
přípravku, nastupují v této
kategorii i ročníky 2011 a 2012.
Zápasy na polovinu hřiště v počtu
7+1. Rovněž vyrovnaná bilance
dvě výhry, jedna remíza a tři
prohry a v tabulce prozatím 4.
místo ze šesti celků. V této Zleva nahoře Jaroslav Poruba, Tobiáš Mroček, Lukáš Novák, Adam Žitník, Michal Mrkvica,
kategorii byli tři naši hráči Filip Svak, Ondřej Cáb, Filip Mičkal a trenér Vladislav Basel.
nominováni do výběru OFS Vsetín Dole zleva Filip Dobeš, Vojtěch Pavlíček, Šimon Urban, Adam Machýček, Jan Mičkal
a Adam Onderka.
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