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Obec Vidče

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nastal čas adventu. Přípravu na Vánoce, nejoblíbenější
svátky roku, letos stejně jako vloni komplikuje epidemie
COVIDu, která s nastupující zimou nabírá na síle
a v platnost tak vstupují nová protiepidemiologická
opatření omezující běžný život. Z těchto důvodů jsme
byli nuceni zrušit některé akce, které se staly nedílnou
součástí společenského života v naší obci. Zmíním
například slavnostní rozsvícení vánočního stromu
či setkání seniorů. Mohu za všechny pořadatele říci, že
nás tato situace velmi mrzí, jelikož se jedná o akce, kde
vždy panuje příjemná atmosféra a účastní se jich velké
množství spoluobčanů.
Byl bych rád, kdybychom se i přes veškeré komplikace,
které současná doba přináší, snažili nezapomínat na to,
že mezi lidmi je nejdůležitější solidarita, ohleduplnost
a podpora. Zdá se mi totiž, že ve společnosti narůstá
napětí, mnohdy i nenávist, probíhají vášnivé diskuze
o zákonnostech vydávaných opatření či o očkování.

Uzavření obecního úřadu

Samozvaní epidemiologové, vakcinologové či znalci
práva přibývají jak houby po dešti. Prosím, pokusme se
alespoň v období adventu oprostit od těchto diskusí.
Není třeba ničit stará přátelství při debatách o potřebě
očkování a polarizovat dále společnost. Respektujme
odlišné názory, vždyť život přináší celou řadu
nepříjemností sám o sobě a není tedy potřeba jitřit
vášně, šířit svou jedinou „pravdu“ a nutit ji všem okolo
sebe. Pokusme se společně alespoň na chvíli
zapomenout na všechny nepříjemnosti a
starosti
dnešní doby. Období adventu totiž vždy přicházelo ruku
v ruce s obdobím zklidnění, oproštěním se od všedních
starostí a užívání si vzájemnosti se svými blízkými.
Pro dnešního člověka je to však mnohdy spíše doba
hektická, během které se snažíme dohnat, co jsme
během roku nestihli doma a v zaměstnání. Proto bych
vám chtěl, milí Vidčané, popřát, abyste nadcházející dny
prožili v klidu a pohodě, bez nervozity a stresu. Abyste
vyšetřili chvilku na předvánoční skleničku s přáteli,
popovídání se sousedy a hlavně
na své rodiny. Nejkrásnější dárek
přece
nemusíte
najít
pod stromečkem. Můžou to být
docela obyčejné věci, které se
v kruhu těch, které máte rádi,
stávají neobyčejnými. Určitě k nim
patří pohoda, klid a milá
atmosféra.
Tak si je pěkně užijte – advent,
Vánoce i Silvestr a na shledanou
v novém roce 2022.
Mgr. Pavel Drda, starosta

Vážení občané,
z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad uzavřen ve dnech 23. 12. a 27. 12. až 31. 12. 2021.
V naléhavých případech volejte starostu obce na tel. č.: 605 340 794.
Z důvodu uzavření obecního úřadu v době od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 je možné si nechat ověřit podpis nebo
fotokopii, výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů na pobočce
České pošty v Rožnově p/R.
Děkujeme za pochopení.

Obědy pro seniory

Rada obce oznamuje občanům, že po dohodě s vedením Základní školy Vidče, bude možnost vařit pro 20 místních
seniorů oběd ve školní jídelně v ceně 80,- Kč. Podmínkou je každodenní odebírání obědů, omlouvá se pouze nemoc.
V případě zájmu o tuto službu volejte obecní úřad na telefonní číslo 571 619 643 nebo 602 716 368.

Další informace

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. oznamují, že cena vodného pro kalendářní rok 2022 činí
od 1. ledna 2022 51,48 Kč/m3 včetně DPH.
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Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou cenu stočného pro rok 2022 stanovil ve výši 29 Kč/m3 včetně
DPH, paušál činí 1000 Kč včetně DPH na osobu na rok.
MILOSTIVÉ LÉTO - Dlužíte státu, kraji, obci či firmám a vymáhá tento dluh soudní, tedy soukromý, exekutor
a nejste v insolvenci? Když do 28. 1. 2022 doplatíte exekutorovi původní dluh, tedy jistinu a 908 Kč na náklady,
napíšete mu, že uplatňujete Milostivé léto, bude vám odpuštěn zbytek dluhu. Víc informací poskytne Helplinka
Člověka v tísni 770 600 800.
KALENDÁŘ 2022 - Obec Vidče a Střítež nad Bečvou vydaly společný stolní kalendář na rok 2022. Zájemci si jej
mohou zakoupit na obecním úřadě za cenu 96 Kč.

Informace o placení místních poplatků
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Sazba poplatku:

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

Poplatek ze psů
Sazba poplatku:

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

500,- Kč osoba/rok – pro domácnosti, které se zapojily do nového systému svozu odpadu
(zapojily se do systému separovaného sběru odpadu obce)
nebo
750,- Kč osoba/rok – pro domácnosti, které se nezapojily do nového systému svozu
odpadu (nezapojily se do systému separovaného sběru odpadu obce)
nebo
250,- Kč osoba/rok – platí pro občany žijící na území, kde obec nezajišťuje pravidelný svoz
dle Obecně závazné vyhlášky Obce Vidče č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2022
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1340+číslo popisné, např. bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude
mít variabilní symbol následující tvar 134025.
200,- Kč
za prvního psa
250,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
jednorázová nejpozději do 31. 3. 2022
Obecní úřad Vidče
bankovní účet obce: 4120851/0100
variabilní symbol: 1341+číslo popisné, např. bydlíte-li v domě s číslem popisným 25, bude
mít variabilní symbol následující tvar 134125.

Výpis z usnesení č. 25/2021

ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 10. 2021

250/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje program
25. řádného zasedání a určilo návrhovou komisi
ve složení Mgr. Petr Kopecký, Mgr. Pavel Kuběja
a ověřovatelé zápisu Mgr. Lumír Ondřej, pan Petr Jurča,
zapisovatelkou byla určena Ing. Svatava Minarčíková.
251/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
plnění usnesení č. 23/2021 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 25. 8. 2021 a plnění usnesení
č. 24/2021 ze zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 14. 9. 2021
252/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informaci o činnosti rady obce mezi
23.–25. zasedáním zastupitelstva obce přednesenou
ústně členy rady obce.
253/2021 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu obce
za 1.-9. měsíc roku 2021 dle Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestaveného k 30. 9. 2021.
254/2021 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.5 rozpočtu obce za rok 2021 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
255/2021 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. 2 tohoto usnesení, uzavřenou mezi obcí Vidče a paní
D. Š., na základě které Obec Vidče směňuje pozemek
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p. č. 2772/7 (ost. plocha, jiná plocha) o výměře 45 m2
za pozemek p.č. 3084/2 (ost. plocha, jiná plocha)
o výměře 23 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí
s dohodou, že paní D. Š. doplatí Obci Vidče finanční
kompenzaci za rozdíl ve výměrách pozemků.
256/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení, na základě které Obec Vidče prodává a pan
J. K., kupuje pozemek p.č. 2868 (trvalý travní porost)
o výměře 277 m2 za kupní cenu stanovenou odhadem
tržní ceny pozemku a pověřuje starostu obce kupní
smlouvu podepsat.
257/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje pozemku v majetku obce p.č. 365/7 (zahrada)
o výměře 68 m2 a pověřuje starostu obce záměr prodeje
pozemku zveřejnit na úřední desce.
258/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje záměr
prodeje pozemku v majetku obce p.č. 2790/3
(ost. plocha, jiná plocha) o výměře 14 m2 a pověřuje
starostu obce záměr prodeje pozemku zveřejnit
na úřední desce.
259/2021 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně závaznou
vyhlášku Obce Vidče č. 1/2021„O stanovení obecního
systému odpadového hospodářství“ dle přílohy č. 4
tohoto usnesení.
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odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně závaznou
vyhlášku Obce Vidče č. 2/2021 „O místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství“ dle přílohy
č. 5 tohoto usnesení.
261/2021 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
bezúplatné nabytí pozemků včetně veškerých součástí
a příslušenství do vlastnictví obce Vidče:
• p. č. 2807/12, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 1 795 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2807/1,
• p. č. 2807/13, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře

418 m2, odděleného z původního pozemku p. č.
2807/1,
• p. č. 2807/14, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 898 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 2807/1,
geometrickým
plánem
č.
1629-216/2020,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú.
Vidče, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
IČ 70891320.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce

Výpis z usnesení č. 47/2021

ze zasedání rady obce dne 13. 10. 2021
380/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
381/2021 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 45 ze schůze rady obce
ze dne 14. 9. 2021 a usnesení č. 46 ze schůze rady obce
dne 29. 9. 2021.
382/2021 Rada obce Vidče schvaluje mimořádnou
odměnu pro ředitelku Mateřské školy ve Vidči.
383/2021 Rada obce Vidče schvaluje mimořádnou
odměnu pro ředitelku Základní školy ve Vidči.
384/2021 Rada obce Vidče schvaluje Darovací
smlouvu
pro
městys
Moravská
Nová
Ves,
nám. Republiky 107, na peněžitý dar ve výši 18 500,Kč jako příspěvek ke zmírnění škodlivých následků
na zdraví, majetku a životním prostředí v souvislosti
s tornádem.
385/2021
Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8020844/VB/001, Vidče,
p. č. 995, NNK se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
zastoupená dle plné moci ERMONTA s.r.o., Břest 79,
768 23 Břest na pozemek p. č. 2790/1 v majetku
a v k.ú. obce Vidče na zařízení distribuční soustavy –

podzemní kabelové vedení NN.
386/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádost firmy
SychrovNET s.r.o., Bratří Hlaviců 89, 757 01 Vsetín
o souhlas s využitím nadzemní sítě v lokalitách obce
Vidče – Kutiska a Jedlovina.
387/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádosti paní
S. K., Vidče č.p. 255 a K. L., Vidče č.p. 524 na pronájem
vestibulu kulturního domu za účelem rodinné oslavy
a svatby. Zároveň schvaluje 50 % slevu na poplatku
za pronájem.
388/2021 Rada obce Vidče neschvaluje žádost paní
I. M. o prodloužení prominutí nájmu v budově kina
z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou a omezení
konání společenských akcí.
389/2021 Rada obce Vidče schvaluje žádost o převod
z rezervního fondu Základní školy ve Vidči ve výši 325
000,- Kč na zakoupení spotřebičů pro přípravu obědů
ve školní kuchyni.
390/2021 Rada obce Vidče schvaluje záměr pronájmu
kanceláře (malá zasedací místnost) v budově OÚ
ve Vidči pro pana Ing. Z. B., 756 53 Vidče 519.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Výpis z usnesení č. 48/2021

ze zasedání rady obce dne 10. 11. 2021
391/2021 Rada obce Vidče schvaluje program schůze.
392/2021 Rada obce Vidče projednala a bere
na vědomí plnění usnesení č. 47 ze schůze rady obce
ze dne 13. 10. 2021.
393/2021 Rada obce Vidče schvaluje rozpočet MŠ
Vidče na rok 2022 a střednědobý výhled ve výši MŠ
Vidče na roky 2023 a 2024.
394/2021 Rada obce Vidče schvaluje odpisový plán MŠ
Vidče na rok 2022.
395/2021 Rada obce Vidče schvaluje rozpočet ZŠ Vidče
na rok 2022 a střednědobý výhled ZŠ Vidče na roky
2023 a 2024.
396/2021 Rada obce Vidče schvaluje odpisový plán ZŠ
Vidče na rok 2022.
397/2021 Rada obce Vidče schvaluje Nájemní smlouvu
s panem Ing. Z. B. na kancelář (malá zasedací místnost)
v prostorách budovy obecního úřadu č.p. 96.
398/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8021424/2 Vidče, parc. č.
1943/1, NNK s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na „Zařízení
distribuční soustavy“, která se nachází na pozemku
parc. č. 2840 ve vlastnictví a v k.ú obce Vidče.
399/2021 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
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o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8007309/006/A/2 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. 264 a parc. č. 2906/1
ve vlastnictví a v k.ú obce Vidče.
400/2021 Rada obce Vidče na doporučení výběrové
komise rozhodla, že zhotovitelem zakázky „Výměna
vodovodu“ bude firma MOBIKO plus a.s., Hranická
293/5, 757 01 Valašské Meziříčí. Rada obce schvaluje
smlouvu o dílo na tuto zakázku.
401/2021 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1
k nájemním smlouvám na bytové jednotky na adrese
Vidče č.p. 252 pro pana L. C., paní A. M., pana P. Š.
a paní K. V.
402/2021 Rada obce Vidče schvaluje účelový dar
pro ZŠ Vidče od pana M. V.
403/2021 Rada obce Vidče schvaluje Výpověď
pachtovní smlouvy dohodou k 31. 12. 2021 uzavřenou s
paní J. F., 756 53 Vidče 432 na pozemky parc. č.
1063/1 a st. 589 v k.ú. a ve vlastnictví obce Vidče.
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
Milena Dudová, místostarostka obce
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Poslední měsíce roku v naší škole

V úvodu posledního příspěvku v tomto roce se ještě
vrátím k závěru měsíce října. V rámci prevence
rizikového chování se žáci 2., 5., 8. a 9. třídy zúčastnili
besedy se zástupci Policie ČR (setkání zorganizovala
Mgr. Šárka Pavlíčková). Nabídku realizátorů projektu
MAP II. Rožnovsko v oblasti matematické gramotnosti
jsem využila spolu se svými kolegyněmi Mgr. Pavlou
Smílkovou, Mgr. Vladimírou Mertovou, Mgr. Dagmar
Kovářovou a Barborou Ulrychovou. Absolvovaly jsme
pracovní wokrshop se zaměřením na matematiku s Mgr.
Lenkou Ondráčkovou z Edupraxe s. r. o.
V závěru října jsme také začali s realizací projektových
aktivit v oblasti fyziky v 8. třídě. K realizaci jsem
přizvala RNDr. Renatu Holubovou CSc. z katedry
experimentální fyziky Univerzity Palackého v Olomouci.
Žáci osmé třídy tak v říjnu a listopadu absolvovali
3 bloky fyzikální zážitků – Kulinářskou fyziku, Fyziku
a kriminalistiku a Pokusy s jednoduchými pomůckami.
Poslední z bloků absolvovali i žáci 7. třídy.

Mgr. Vladimíra Mertová pozvala 4. listopadu znovu do
naší školy známého cestovatele Adama Lelka, dozvěděli
jsme se hodně o životě na Madagaskaru. Ta také s žáky
9. třídy navštívila v rámci hodin výtvarné výchovy
výstavu „Libušín znovu zrozený“.

Podzim ve školce

Červená jablíčka, žluté hrušky, barevné listí
na stromech. Sluníčko, které všechnu tu podzimní
krásu ozáří, ale nazahřeje tak jako v létě. Děti pozorují,
jak léto odchází a blíží se podzim. Naše mateřská škola
je obklopena rozmanitou přírodou, proto máme možnost
na vycházkách poznávat a nasbírat různé druhy plodů
a přírodnin. Potom již stačí troška šikovnosti a spousta
fantazie k tvořivým aktivitám, které všichni milují.
Když za okny fouká, je to ta pravá chvíle na vyrábění
a pouštění draků. Jednoduché výtvarné hraní zvládnou
malé i velké děti. Povídáme si, hrajeme, cvičíme,
zpíváme a tancujeme s kamarády - krtečkem a ježkem.
Než se nad krajinou snesou první sněhové vločky,

Martina na bílém koni tentokrát marně nevyhlíželi
prvňáčci, on naopak marně čekal na sníh a když
se nedočkal, dorazil 12. listopadu se spoustou úkolů.
Děti obstály, děkujeme za pozvání od naší mateřské
školy.
Školního kola matematické soutěže Pythagoriáda se
v tomto roce zúčastnili pouze žáci 8. třídy, úspěšnými
řešiteli se stali Jaroslav Mandula, Viktorie Onderková a
Josef Randýsek. Ti postupují do okresního kola, které
se uskuteční v druhém prosincovém týdnu.
Pomáháme i našim deváťákům, kteří se rozhodují, kde
budou pokračovat ve studiu po skončení základní školy.
Výchovná poradkyně Mgr. Alena Cábová připravila
pro deváťáky a jejich rodiče setkání se zástupci
středních škol z okolí.
6. prosince se školou tradičně prošel Mikuláš s čerty
a anděly a připomněl všem, že nikdo není dokonalý
a každý máme „nějaký ten hřích“. Osmáci si tentýž den
na akci „Revolution train“ (protidrogový vlak) uvědomili,
jak tenká je hranice mezi normálním pohodovým
životem a pádem na dno.
Vánoce se blíží a všichni přemýšlíme nad tím, jaké
budou dárky. My ve škole jsme už jeden dostali.
Pan starosta Mgr. Pavel Drda nám představil další
prostor, který můžeme využívat – školní zahradu.
Děkujeme.
Co na závěr? Byl to hodně těžký rok, který díky
nevítanému viru zamíchal životy spoustě lidí,
některé dokonce rozdělil. Přeji Vám, ať se v závěru
roku a roce příštím hrany obrousí. Ať v sobě všichni
najdeme toleranci, pokoru a vstřícnost. Děkuji svým
pedagogickým i správním zaměstnancům za práci
v tomto roce, za to, že s přehledem zvládají všechna
„rychlá“ nařízení a jsou tu především pro děti.
Děkuji také za velmi dobré vztahy a komunikaci
se zřizovatelem naší školy – Obcí Vidče, kterou
zastupuje Mgr. Pavel Drda.
Všichni z naší základky Vám přejeme klidné
a pohodové dny roku 2022, zdraví a trošku štěstí.
Požehnané Vánoce…
Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy

musíme ještě uložit některá zvířátka k spánku.
Součástí uspávání je již tradičně říjnový pochod
broučků. Na jeho příchod se naše školka opět těšila
a úžasně vyzdobila.
Rodiče společně s dětmi vyrobili Podzimníčky z dýní,
listů, přírodnin, ovoce a zeleniny, z polínek, šišek, trávy
a větviček. ,,Když se stmívá, končí den, lucerničky
rozsvítíme..." Množství světýlek přilákalo celý průvod
k naší školce. Veselé písničky zpříjemnily atmosféru
při večerní prohlídce krásných Podzimníčků.
Teď už milá přírodo, můžeš klidně spát!
Jana Martinková

Ekotým v ekoškolce vyráběl hmyzí domečky
Dne 22. 11. 2021 se náš Ekotým sešel k moc hezké akci
- výrobě hmyzích domečků. Byl to moc hezky a kvalitně
strávený čas rodičů s dětmi. A proč zrovna hmyzí
domečky? Videčská ekoškolka má letošní rok téma
BIODIVERZITA.
Biodiverzitu definuje slovník jako rozmanitost živých
organismů na Zemi, rozmanitost druhů i ekosystémů.
Jak jsme se ale dostali až k tak složité věci v mateřské
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škole? Děti si všimly, že u nás na zahradě nelétá mnoho
motýlků, včeliček ani jiného hmyzu. Již v minulosti
jsme se pokusili vysadit motýlí louku, ale moc se to
nepodařilo, semínka byla odplavena deštěm.
“Možná, že se u nás broučkům nelíbí, protože nemají
kde bydlet” přemýšlely děti. Kdyby měly domečky třeba
by jich tu bydlelo více. A tak vznikl nápad o vytvoření
hmyzích domečků. Paní učitelka Pavla objevila knihu
11, 12/2021 Zpravodaj obce Vidče

o Včelce Lucince, která je včelka samotářka a žije
v hmyzím domečku. To se nám pěkně hodilo k tématu,
a tak jsme požádali pana autora knihy Ing. Rostislava
Poláčka, Ph.D., aby za námi přijel. Pan Poláček je nejen
spisovatelem, ale také v posledních letech zasvětil svůj
život studii blanokřídlého hmyzu.
Pan Poláček nám představil své knihy, udělal
autogramiádu,
a
také
prezentoval
přednášku
o opylovačích, kam mizí a proč jich je málo.Vysvětlil,
že v důsledku toho máme na Zemi méně opýlených
stromů, méně úrody a celá krajina se dramaticky mění.
Na přednášku jsme pozvali i naše kamarády prvňáčky.
Naučili jsme se, že opylovačem je nejen včelka,
ale užitečný opylovač může být jakýkoliv
hmyz,
který
sedne
na
květinku
a omylem přenese pyl jinam. Opylovač
může být i voda nebo vítr, ale také děti,
které si hrají na zahradě s kytičkami.
Hlavně jsme byli pochváleni, že náš nápad
vyrobit hmyzí domečky je skvělý, protože
tím opylovačům pomůžeme. Po přednášce
a seznámení s knihou jsme se pustili
do výroby hmyzích domečků.
Domečky nám předpřipravil Nikolasův
strejda Michal z Ekotýmu a děti si s rodiči
domečky naplnili. Rodiče nechali děti vrtat
opravdovou vrtačkou do domečků dírky
pro hmyz, aby se měl kde usídlit. Děti plnily
domečky mechem, klacíky, polínky, listím
šiškami, senem a jinými materiály, které si
s rodiči připravili.
Koordinátorky Pavla a Hanča se postaraly
o materiál, organizaci a občerstvení.
Prostory k naší krásné akci nám zapůjčila
obec a vše proběhlo ve spolupráci s místní

knihovnou Vidče a paní knihovnicí Boženkou Zajícovou.
Všechno klaplo a teď už nám zbývá jen se pochválit
vydařenou akcí což je 6. krok ekoškoly = informujeme
veřejnost.
Cíl byl naplněn: pomohli jsme opylovačům.
A co dál?
Každý si vzal svůj krásný domeček domů, bude nám
posílat fota a sdílet s ostatními členy ekotýmu, kdo se
jim do jejich domečku nastěhoval.
Milí čtenáři, i vy si můžete vyrobit hmyzí domeček
a podpořit biodiverzitu na naší planetě!
Pavlina Parks, koordinátorka ekoškolky Vidče

Prosincové zastavení v knihovně
Hned na začátek vám všem, kteří čtete tyto řádky, chci
popřát krásné, pohodové adventní i ty vánoční dny,
hodně zdraví a hlavně veselou, virovou hysterií
nezdolanou, mysl.
A jak si ji udržet? Tak třeba tím, že si sednete do křesla
s hrnkem čaje či kávy a budete myslet na něco milého
a příjemného, nebo se začtěte do pěkné knížky. Mohla
by to být i některá z těch nových, které přibyly
v listopadu k nám do knihovny. Stačí přijít a některou
si vybrat, čekají tu jen na vás.
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**************************************************************
Malé upozornění na otevírací dobu knihovny v prosinci
a během vánočních prázdnin.
Posledním půjčovním dnem v letošním roce bude:
středa 22. prosince od 10:00 - 17:00 hod.
Od čtvrtka 23. prosince do úterý 4. ledna 2022 bude
mít knihovna zavřeno.
Prvním půjčovním dnem v novém roce bude středa
5. ledna 2022.
**************************************************************
Knihovna už dávno není jen místo, kde se půjčují
knihy, ale také místo setkávání se zajímavými lidmi.
Jedno takové setkání jsme připravili pro děti společně
s mateřskou školkou na pondělí 22. listopadu. Tehdy se
knihovna proměnila v jeden velký hmyzí domeček. Jak
se to stalo? Jednoduše. Uspořádali jsme v knihovně
setkání dětí a dospělých s ing. Rostislavem Poláčkem,
autorem knížky „Hmyzí pohádky z květinové zahrádky“,
který je mimo jiné i velkým znalcem blanokřídlého
hmyzu. Dopoledne si pan Poláček povídal s prvňáčky
ze základní školy a předškoláky z mateřské školky
o malé včelce Lucince, hrdince jeho kouzelné knížky.
Pan Poláček jim také vyprávěl o vosách, čmelácích,
beruškách a dalších zástupcích hmyzí říše, kteří jsou
tak důležití pro přírodu a tudíž i pro nás. Děti
z mateřské školky měly pro pana Poláčka i malé
překvapení v podobě malovaných obrázků včelek,
broučků, berušek, úlů a hmyzích domečků. Jak se jim
obrázky povedly můžete posoudit i vy sami, protože
jsme z nich v posluchárně knihovny instalovali výstavu.
Odpoledne pak patřila knihovna dětem a rodičům
9, 10/2021 Zpravodaj obce Vidče

z EKO týmu při místní mateřské školce. I oni si povídali
s panem Poláčkem o důležitosti opylovačů v přírodě.
Po besedě se pak společně děti i rodiče pustili do díla
a vyráběli svůj vlastní hmyzí domeček, který si pak
odnesli domů do své vlastní zahrádky.
Středeční odpoledne už tradičně patří dětem ze školní
družiny. Někdy jen tak nakouknou, aby zjistily, co je
v knihovně nového, zahrály si některou z deskových
her, nebo si ulovily nějakou knižní perlu do soutěže
„Lovci Perel“. Jindy zůstanou na besedu. Témata besed
jsou různá.
Tak třeba koncem října jsme si povídali o domácích
mazlíčcích - o živých, plyšových i knižních. Své znalosti
zvířat a jejich potřeb si děti ověřily i v malém kvízu,
který si pro ně připravila paní družinářka Petra
Dejmková.

Vánoce a těšení na ně bylo zas tématem ve středu
24. listopadu. Vedle povídání a čtení z knih
na děti
čekal opět krátký kvíz, tentokrát přímo vánoční.
Na závěr našeho setkání musely děti prokázat i trochu
svou zručnost. Jejich úkolem bylo složit si vánoční
papírovou lodičku, která by je alespoň v duchu měla
dovézt do Vánoc. Směr by jim měl ukazovat čokoládový
kapitán
Medvídek,
pokud
ho
už
nesnědly.
Těšení se na Vánoce a sníh svědčí i obrázky, které

druháčci namalovali a přinesli do knihovny. Moc se jim
podařily, a tak snad nám jeden z autorů dovolí, že právě
jeho obrázek knihovně posloužil coby PF na rok 2022 .

V pátek 3. prosince do knihovny přiletěla se sněhem
i Sněhová víla. Do knihovny na návštěvu přišli tentokrát
prváčci a třeťáci ze školní družiny. Povídali jsme si
knížkách, Mikuláši, Vánocích a samozřejmě i o dárcích.
K vánoční náladě přispělo i společné čtení z kouzelné
knížky Sněhová víla od Daniely Krolupperové. Do čtení
se vedle paní knihovnice a družinářky zapojily i děti,
které už čtení zvládají. Dětem se příběh o maličké
Sněhové víle natolik líbil, že si každý z nich zkusil
vyrobit svou vlastní. Moc se jim povedly.
Tak jako každou první středu v měsíci, tak i tu první
prosincovou, jsme v knihovně pro lovce perel otevřeli
náš Perlový krámek, ve kterém mohli utratit své získané
Moriony. Výběr byl pestrý, bylo z čeho vybírat. Lovci
v krámku našli knížky, bloky, pastelky, pexesa,
propisovačky s dinosaury a jednorožci, vánoční ozdoby,
klíčenky, aj. Aby se dostalo na každého, a protože se
blíží Vánoce, krámek bude mít otevřeno do poloviny
prosince. Pak se zavře a otevře se zase až první středu
v lednu 2022.
Moriony - speciální mořské peníze, které získá každý
lovec perel vedle ulovené perly za odpověď na nepovinné
otázky v soutěži "Lovci perel".
Božena Zajícová

Pochod broučků a berušek
V úterý 26. října se po roční pauze mohl v naší obci
uskutečnit tradiční „Pochod broučků a berušek“.
Osvědčená trasa pochodu se srazem na horním konci
u Fabiánů. Již od 17:30 hod. se začínali shromažďovat
nedočkaví malí broučci s lampióny. Po malém
občerstvení včetně dárku v podobě krásné pamětní
magnetky, vyrazili kolem šesté hodiny za příjemných
tónů dětských písniček broučci a jejich doprovod směr
centrum obce. Po krátkém příjemném zastavení
u Pastorků, kolem areálu zemědělského družstva
dorazil, početný průvod do mateřské školky. Jako
každým rokem pro ně kolektiv pracovníků Mateřské
školky skvěle připravil program a my všichni mohli
shlédnout přichystanou nádhernou výzdobu včetně
ručně vyrobených podzimníčků. Od školky poté broučci
a berušky nemohli nenajít cestu na Saharu. Zásluhou
žáků 9. třídy základní školy se jindy pochmurná cesta
proměnila v krásnou svítící dálnici. V nově
zrekonstruovaném
sportovně-kulturním
areálu
Na Sahaře na ně čekalo malé překvapení v podobě
závěrečného ohňostroje. Ti broučci, kteří ještě nebyli
z trasy pochodu unaveni, se mohli přesunout
do místního kulturního domu, kde pro ně bylo
připraveno promítání pásma pohádek. Závěrem patří
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poděkování
všem,
kteří se na organizaci
akce podíleli. Samotná
účast více jak 120 dětí
nejen z naší obce byla
tou nejlepší odměnou
za jejich snahu. Tak
snad jste si i vy
příjemnou
úterní
procházku za velmi
krásného podzimního
podvečerního
počasí
užili.
Vladislav Basel
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Něco o činnosti turistického klubu důchodců

Naše skupina videčských důchodců - turistů stále vyráží každé
úterý na menší i středné dlouhé turistické výšlapy po okolí naší
vesnice, ale využíváme i pro důchodce levnou veřejnou dopravu
autobusem a vlakem, abychom se dostali i někam dál. Nezastavila
nás ani epidemie coronaviru, neboť jsme všichni zodpovědní
a očkovaní. Odradit nás může jen vyjimečně špatné počasí.
Naše vedoucí paní Ludmila Smutková s námi letos v červenci
oslavila krásné životní jubileum 80 let a při té příležitosti předala
vedení mladším členům - Ance Kovářové a Libě Kristkové. Paní
Smutkové jsme všichni poděkovali za dlouholeté vzorné vedení
turistického kroužku, popřáli jí hodně zdraví a ještě hodně
krásných vycházek s námi.
Na naše úterky se vždycky těšíme také proto, že jsme dobrá parta.
Za pochodu
probereme
domácí
události, obdivujeme přírodu, někdy si i zazpíváme. Neřešíme
politiku, ozbrojené konflikty ve světě ani ekologickou krizi. Je
to pro nás sportovní i společenské vyžití v jednom. Prostě
balzám na tělo i duši.
Přejeme si hlavně 2 věci: Zdraví, a aby nám nová vláda
nezdražila jízdné.
Komentář k fotografii č. 1: 5.10.2021 jsme dobyli 646 m
vysokou horu na hranici mezi Zubřím a Zašovou. Zubřané mu
říkají "OSTRÝ VRCH", Zašovjané ho nazývají "SOVINEC".
Komentář k fotografii č. 2: 19.10 jsme se prošli po okolí
Bumbálky.
Ludmila Ondřejová

Nová střecha farního kostela

Milí videčští spoluobčané!

Jistě jste si povšimli, že na našem farním kostele se dějí
věci. Ano, píšeme novou kapitolu v dějinách farnosti:
Dosavadní eternitová střešní krytina dosluhuje a se
svolením našich kolegů z památkové ochrany
a Městského úřadu v Rožnově jsme dospěli
k rozhodnutí, že ji vyměníme za měděný plech.
Vítězem výběrového řízení je firma Stavitelství střechy
Hranice. Práce by měly trvat tři roky, abychom směli
co nejvíce využít různých dotačních titulů.
Celkové náklady budou zřejmě vyšší než 4.500.000 Kč.
V prvním roce provádíme tu nejsložitější
část, která bude stát více než 1.500.000 Kč.
Jednou z původně neplánovaných víceprací
bude výměna bednění. Dílo bude, na základě
smluvních podmínek, ukončeno 31. října
2021.
Vážíme si peněžní pomoci z rozpočtu naší
Obce. Jsme vděční za příspěvek ze Zlínského
kraje i z Ministerstva kultury České
republiky z programu pro Obce s rozšířenou
působností. Jsme rádi také za přislíbený dar
od Arcibiskupství olomouckého. Také
farnosti z našeho děkanátu se rozhodli
věnovat Vidči výtěžek jedné nedělní sbírky.
Děkuji Vám, milí drobní dárci, jménem celé
farnosti za všechny příspěvky. Dokazují,
že je pro Vás kostel sv. Cyrila a Metoděje
neopominutelnou součástí Vašich životů.
I díky vám udržujeme památku na stavitele
tohoto chrámu, národního buditele, lidumila
a prvofaráře P. Aloisa Pozbyla, jehož tělo
spočívá na videčském hřbitově.
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Zájemci mohou poukázat svůj dar na účet
Římskokatolické farnosti Vidče zřízený u České
spořitelny pod číslem 1765576399/0800. Pán Bůh
zaplať!
Připomínám, že v těchto letech poznamenaných
koronavirem jsou z hlediska daňových odpočtů
mnohem výhodnější dary neziskovým společnostem.
Budete-li chtít přispět, je možné vystavit jmenovitou
darovací smlouvu pro vaše účetní. Za tímto účelem se
na mě můžete obrátit (favidce@ado.cz či 731 626 519).
P. Pavel Hödl, SL.L.
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Tříkrálová sbírka

Tělovýchovná jednota Vidče

S blížícím se koncem roku 2021 malé ohlédnutí za tím,
co
nám
hráčům,
trenérům,
funkcionářům
a v neposlední řadě vám fanouškům rok dal či naopak
vzal. Bohužel první polovina roku nebyla nejen
amatérskému
sportu
nakloněna.
Z
důvodu
protipandemických opatření ohledně šíření onemocnění
covid-19 jsme nejen že nemohli uspořádat tradiční
sportovní ples, ale na jaře se ani nerozběhly mistrovské
soutěže. Druhým rokem tak nebyly dohrány. Na podzim
se situace zlepšila natolik, že amatérský sport mohl být
opět restartován. Pět družstev, bezmála 70 zápasů
a pouze jedno utkání starších žáků odloženo na jaro
2022. Vizitka dobré oddílové práce a poctivého přístupu
všech hráčů k utkáním.
Muži po podzimu v tabulce 8. místo a po dlouhé době
výborných 19 bodů. Takový výsledek málokdo
z fanoušků před startem podzimní části čekal. Opět se
plně ukázalo, jak klíčovým hráčem pro Vidče je
v současné době kapitán Petr Mičkal. Jeho 13 branek
z celkových 21 vstřelených ho řadí na druhé místo
v tabulce střelců celé 1.A třídy skupiny „A“. Navíc spolu
s Pavlem Drdou a Lukášem Petruželou nechyběli
ani v jednom ze 13 odehraných utkáních. Tak jak
týmově hráči sehráli poslední vítězné utkání v Bylnici,
tak se vlastně prezentovali po celý podzim. Spolehlivá
brankářská dvojice Roman Petružela a Tomáš Kocián,
srdcař týmu a zároveň druhý nejlepší střelec Milan
Drda, tradičně v obraně spolehlivý Petr Špůrek a kolem
nich generace talentovaných hráčů narozených
na přelomu 20. a 21. století. Při dlouhodobém zranění
stopera Dalibora Neráda ani minutu neváhali a pokud
mohli, přišli týmu pomoci a předat své zkušenosti
Martin Dobeš a Petr Nerád. Zároveň do mužského
fotbalu vcelku úspěšně nakukují i tři věkem ještě
dorostenci Jakub Němec, Filip Mičkal a Lukáš Novák.
To že byl podzim úspěšný je velká zásluha obou
trenérů. Jaroslav Marák a Radim Basel odvedli kus
práce a jistě i je hřeje skutečnost, že to nebyla práce
marná. Na místě je nutno rovněž poděkovat vedoucímu
týmu Jiřímu Brzokoupilovi, který tuto funkci u mužstva
zastává již několik let.
U mládeže na podzim v okresních soutěžích byly čtyři
týmy. Dorost - poslední 12. místo v tabulce, pouze
jedna výhra a zisk 6 bodů. Při pohledu na tabulku by se
mohlo zdát, že jsme v soutěži pouze do počtu, soupeři si
na nás spravují skóre a máme problémy s tím, abychom
odehráli všechny zápasy. Opak je však pravdou.

Na podzim do zápasů zasáhlo dvaadvacet hráčů, počet,
který v této kategorii by nám mohl závidět i leckterý
městský oddíl. Starší žáci - vyrovnaná bilance tři výhry,
tři remízy a pouze dvě prohry, z toho jedna jen o gól
na půdě v soutěži suverénní Juřinky. Po podzimu 4.
místo při zisku 12 bodů. Mladší žáci - rovněž vyrovnaná
bilance 4 vítězství, 1 remíza a 5 proher. Parádních 13
bodů a 4. místo. Kategorie chlapců a dívek ročník 2009,
2010 a tím, že se nám na podzim nepodařilo sestavit
starší přípravku, nastupují v této kategorii a nutno
podotknout, že hrají výborně i ročníky 2011 a 2012.
Mladší přípravka - osm turnajů, mezi nimi dva domácí
ve Vidči a mezi jinými i zápas proti Baníku Ostrava.
V zápasech této kategorie se výsledky nezveřejňují a jde
především o to, aby v nich děti měly radost ze hry.
Patnáct dětí na turnajích a radost ze vstřelené branky si
užili všichni.
Rovněž je dobré vzpomenout ještě na jednu velkou
událost, která se na našem fotbalovém hřišti
uskutečnila. V červnu muži nad 30 let u nás ve Vidči
na Sahaře mohli přivítat hráče Fotbalové reprezentace
starostů a místostarostů obcí a měst České republiky.
Turnaj čtyř týmů ViVi Cup 2021 se nakonec
při neúčasti Vigantic odehrál za nádherného letního
počasí systémem „každý s každým“. Po úvodní remíze
1:1 se starosty Moravy (mimochodem za soupeře
skóroval starosta Vidče Pavel Drda) jsme ve druhém
utkání dokázali porazit 5:2 starosty Čech. Při rovnosti
čtyř bodů, ale zásluhou většího počtu vstřelených
branek se tak stali celkovými vítězi turnaje.
Děkujeme všem fanouškům za podporu a věříme, že se
opět s Vámi sejdeme na startu jarní části v roce 2022.

Periodický tisk územního samosprávného celku Zpravodaj obce Vidče, evidenční číslo MK ČR E 24021, vydává obec Vidče, Vidče č.p. 96, 756 53 Vidče, IČO: 00304433.
Je vydáván 12x ročně. Náklad 570 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Grafická úprava Ing. Svatava Minarčíková. Datum vydání Zpravodaje č. 11, 12/2021 je 10. 12.
2021. Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Vidče nebo posílat na adresu zpravodaj@vidce.cz. Uzávěrka Zpravodaje č. 1/2022 je 3. 1. 2022. Elektronická verze Zpravodaje obce
Vidče, termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových stránkách www.vidce.cz. Příspěvky občanů mohou být redakčně zkráceny. Nepodepsané příspěvky nejsou
zveřejňovány. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Sazba a tisk: GRAFIA NOVA s.r.o. Zašová 826, 756 51 Zašová, www.grafianova.cz, tel. 571 648 033.

8

11, 12/2021 Zpravodaj obce Vidče

