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Slovo starosty  Obecní zabijačka

V sobotu 12. března se ve sportovně kulturním areálu
Na Sahaře uskutečnil třetí ročník obecní zabíjačky.
Od 9. hodiny ranní se za krásného počasí v areálu
scházela spousta místních, ale i přespolních, aby si
zakoupili některou ze zabíjačkových specialit,
případně si na nich pochutnali přímo na místě.
Příjemnou rodinnou atmosféru celého dne umocňovaly
písně hudebního dua Navalentym. Po ukončení akce
jsme se tak mohli rozejít s vědomím a dobrým pocitem
z toho, že tento den přinesl Elišce Marschavellové na
komplexní rehabilitaci 20 000 Kč. Díky všem, kteří jste
svým nákupem přispěli na dobrou věc.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům
z řad zastupitelstva obce i veřejnosti za pomoc
při výrobě a prodeji zabíjačkových produktů
a občerstvení, zejména pak panu Martinu Dobešovi
za jeho knowhow a ochotu – máme v obci jak
po profesní tak lidské stránce skvělého řezníka.

Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Výpis z usnesení č. 27/2022 ze zasedání zastupitelstva obce dne 2. 2. 2022
286/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje podání
žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní

infrastruktury na rok 2022 na akci "Výstavba chodníků
v obci Vidče".

292/2022 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 85
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v jeho platném znění,
schvaluje kupní smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení, na základě které obec Vidče prodává a pan
M.K. a paní I. K. kupují pozemek p.č. 353/4 (ost.
plocha, neplodná půda) o výměře 274 m2 za kupní cenu
stanovenou odhadem tržní ceny nemovitosti.
293/2022 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

P. R. a paní A. R. kupují pozemek p.č. 353/5 (ost.
plocha, neplodná půda) o výměře 33 m2 za kupní cenu
stanovenou odhadem tržní ceny nemovitosti.
294/2022 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 paní
S. Š. kupuje pozemek p.č. 353/6 (ost. plocha,
neplodná půda) o výměře 4 m2 za kupní cenu
stanovenou odhadem tržní ceny nemovitosti.

298/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje uzavření
Darovací smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení mezi
obcí Vidče jako "dárcem", a obchodní korporací Charita
České republiky, se sídlem Vladislavova 1460/12, PSČ
110 00 Praha 1, IČO: 701 00 969 jako "obdarovaným",

za účelem podpory lidí na Ukrajině v tíživé situaci,
způsobené válečným konfliktem s Ruskou federací. Dar
bude využit na zajištění základních životních potřeb,
jako jsou voda, potraviny, hygienické prostředky,
ošacení či přístřeší.

432/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě

vodovodu dle přílohy č. 1.

435/2022 Obec Vidče schvaluje v souladu s ust. § 6
odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou
k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1
stavebního zákona Ing. Martinou Miklendovou
(IČ: 74353128), která zajistí Obecnímu úřadu Vidče
splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti při posouzení návrhů na změny
územního plánu, které obec obdržela v uplynulém
období, pořízení II. Zprávy o uplatňování územního
plánu Vidče za období 2017 – 2021 a pořízení Změny
č. 2 Územního plánu Vidče.
436/2022 Rada obce Vidče rozhodla že, nebude
požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci
posouzení návrhů na změny územního plánu Vidče,
které obec obdržela v uplynulém období, pořízení II.
Zprávy o uplatňování územního plánu Vidče za období
2017 – 2021 a pořízení Změny č. 2 Územního plánu
Vidče dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
po obecním úřadu obce s rozšířenou působností (úřadu

územního plánování) tedy Městském úřadu Rožnov
pod Radhoštěm.
437/2022 Rada obce Vidče rozhodla, že na žádost pana
Ing. Z. F. vydá povolení meziskládky dřeva na pozemku
p.č. 2002/11 v majetku obce Vidče na dobu nezbytně
nutnou.
438/2022 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o schválení řádné účetní závěrky ZŠ Vidče za rok 2021
a převedení HV za rok 2021 do rezervního fondu.
439/2022 Rada obce Vidče schvaluje žádost
o schválení řádné účetní závěrky MŠ Vidče za rok 2021
a převedení HV za rok 2021 do rezervního fondu.
440/2022 Rada obce Vidče schvaluje nabídku
na dodávku projekčních a inženýrských prací od firmy
Tomáš Chytkaattic, 1. máje č.p. 841, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm na akci „Stavební úpravy prostoru
herny stolního tenisu“.
441/2022 Rada obce Vidče schvaluje žádost paní L. P.,
Vidče na pronájem sálu vč. vestibulu kulturního domu
za účelem rodinné oslavy a zároveň schvaluje 50 %
slevu na poplatku za pronájem.

Výpis z usnesení č. 28/2022 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 2. 2022

Výpis z usnesení č. 29/2022 ze zasedání zastupitelstva obce dne 8. 3. 2022

Výpis z usnesení č. 51/2022 ze zasedání rady obce dne 2. 2. 2022

Výpis z usnesení č. 52/2022 ze zasedání rady obce dne 23. 2. 2022

Výpis z usnesení č. 53/2022 ze zasedání rady obce dne 23. 3. 2022
444/2022 Rada obce Vidče schvaluje cenovou nabídku
na vypracování změny č. 2 Územního plánu Vidče
od firmy sw architekti s.r.o. Na Moráni 1750/4, 128 22
Praha 2 a zároveň schvaluje Smlouvu o dílo s firmou
sw architekti s.r.o.
445/2022 Rada obce Vidče bere na vědomí Protokol
o provedení hlavní roční kontroly od REVO hřiště s.r.o.
Kulturní 1784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
a schvaluje cenovou nabídku na opravu herních prvků.
446/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o výpůjčce nemovitosti s firmou TextilEco a. s.,
Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.
447/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek

k nájemní smlouvě se Základní uměleckou školou
Alfréda Radoka, Komenského 67/1, 757 01 Valašské
Meziříčí na pronájem učeben v ZŠ ve Vidči.
448/2022 Rada obce Vidče schvaluje ceník sportovního
areálu SAHARA.
449/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu
o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
číslo 22_SOP_01_4121919443 s ČEZ distribuce a.s. 405
02 Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8.

Mgr. Pavel Drda, starosta
Milena Dudová, místostarostka
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Oznamujeme občanům, že svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 23. dubna 2022
v době od 8.00 h do 14.00 h. Sběrná místa zůstávají nezměněna.

Svoz velkoobjemového odpadu

Našlápnuto do druhého pololetí....

Hned po jarních prázdninách
absolvovali osmáci se svou třídní
učitelkou Mgr. Šárkou
Pavlíčkovou a vychovatelkou
Janou Kudlíkovou lyžařský kurz,
který byl odložen kvůli covidovým
opatřením z minulého školního
roku. Základům lyžování se učili
také sedmáci pod vedením Mgr.
Marka Janovského a v doprovodu
Mgr. Šárky Pavlíčkové. Oba
lyžařské kurzy byly úspěšné.
Ostřílení lyžaři se zdokonalovali,
začátečníci se věnovali základům
lyžování – všichni nakonec zvládli
závěrečný závod.

Ke sportovním aktivitám se
přidali i žáci první a druhé třídy,
ti se věnovali bruslení
v doprovodu svých třídních
učitelek Mgr. Dagmar Plesníkové
a Mgr. Dagmar Hladké.

Začátek druhého pololetí ale nebyl pouze sportovní.
Blýskli jsme se v mnoha soutěžích a olympiádách.
Do okresního kola olympiády v zeměpise postoupili
Jaroslav Mandula a Jakub Pavlíček (oba 8. třída),
Jaroslav skončil v okresním kole na 3. místě a Jakub
na 5. místě. V okresním kole recitační soutěže, které se
konalo v Rožnově pod Radhoštěm, nás reprezentovali
Štěpán Randus (2. třída) a Lilee Olga Parks (8. třída),
Štěpán získal ve své kategorii druhé místo a postupuje
do kola regionálního. Cenné zkušenosti získali naši žáci
i v okresních kolech jazykových olympiád – v angličtině
nás reprezentovali Štěpán Cáb (7. třída) a Noel
Červenka (9. třída), v ruštině pak Lilee Olga Parks
(8. třída). Lilee uspěla také v soutěži „Zpěváček 2022“
a postoupila do regionálního kola. Úspěch jsme
zaznamenali i v jazyce českém – v okresním kole
olympiády hájil barvy školy Jaroslav Mandula, zvítězil
a bude nás reprezentovat v kole krajském.

25. března 2022 se šesťáci vydali v doprovodu
Mgr. Vladimíry Mertové a Mgr. Evy Mandulové
do Olomouce, kde navštívili Arcibiskupský palác a poté
Univerzitu Palackého.

V úterý 22. března 2022 připravili členové Sboru
dobrovolných hasičů Vidče pro žáky naší školy
prezentaci své práce. Moderování akce se ujala
Ing. Šárka Nerádová za podpory organizátorky paní
Martiny Mičkalové a dále členů SDH Vidče – manželů
Ivany a Petra Bitalových a pana Vladimíra Žemly.
Prostřednictvím přehledné prezentace se mohli žáci naší
školy seznámit se všemi životními situacemi, ve kterých
se mohou spolehnout na zásah hasičů. Mnozí z nich
si totiž neuvědomovali, že hasič nehasí pouze oheň,
ale zasahuje v řadě situací – např. při dopravních
nehodách, výbuchu a živelných katastrofách, zkrátka

při mimořádných událostech. S praktickými ukázkami
ochranných pomůcek a vybavení velmi dobře doplnili
videčské hasiče hasiči profesionální – pan Martin
Koňařík a pan Radek Pivko, hasiči DEZA, a. s. Valašské
Meziříčí. Ti fungují nejen v DEZE a. s. ale také jako
specialisté na chemický průmysl pro celý náš region.

Pondělí 28. března 2022 jsme se rozhodli náležitě
oslavit. Tento den je totiž označován jako „Den učitelů“,
v roce 1592 se v tento den narodil „Učitel národů“ Jan
Ámos Komenský a výročí 430 let od narození bylo
pádným důvodem k oslavě. A tak se už v únoru zrodila
myšlenka uskutečnit projektový den na téma „Jan
Ámos Komenský“.

Je jednoduché seznámit děti se životem, dílem,
pedagogickými názory a zásadami Jana Ámose
Komenského. Těžší je ale přesvědčit je, že strůjcem
úspěchu ve škole nejsou pouze učitelé, ale zapojit by se
měli v co největší míře i žáci. A tak hodně velkým
překvapením bylo, když se děti dozvěděly, že Jan Ámos
si klidně dovolil rozdělovat děti podle nadání a někdo
tak mohl být „bystrý a dělat radost“, někdo „bystrý
a líný“ atd.

V toto pondělí jsme měli ve škole většinu bystrých dětí,
které nám dělaly radost – přípravou, zapojením
do práce i zhodnocením práce učitelů. Řada z nich
se totiž do role učitele dostala díky připraveným
aktivitám. No a jejich trpělivost s žáky měla „své meze“.

Žáci 7. a 8. třídy si připravili dokonce aktivity nejen
v rámci svých tříd, ale zapojili i své mladší spolužáky –
sportovní a vědomostní soutěže měly úspěch.

A aby toho nebylo málo – navštívil nás sám Ján Ámos…
Ten se v dobovém obleku prošel všemi třídami a probral

Do druhého pololetí tohoto školního roku jsme vstoupili opravdu relaxačně – hned v úvodu nás čekaly
pololetní a jarní prázdniny. Po nich se ale aktivity rozjely naplno.
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s žáky plusy i mínusy výuky, kterou
propagoval. Kdo v něm poznal
našeho pana učitele dějepisu
Mgr. Michala Modrláka, nemýlil se.

Slavnostní ráz dodala tomuto dni
návštěva pana starosty Mgr. Pavla
Drdy a paní místostarostky Mileny
Dudové, kteří nám ke „Dni učitelů“
vždy přijdou popřát, tentokrát se
zastavili ve všech třídách a sledovali
„cvrkot“. Věříme, že se jim u nás
líbilo. Věřím, že nasazení vydrží
dětem a učitelům i do dalších týdnů
a měsíců…

Závěrem chci poděkovat všem, kteří
přispěli v rámci sbírky pořádané
naší školou na opravu střechy
videčského kostela. Podařilo se nám
dát dohromady 30 250, Kč, které
jsme předali Římskokatolické
farnosti naší vesnice.

Mgr. Eva Mandulová, ředitelka školy

Děti ze školky přivítaly jaro
Na hřejivé sluníčko, které nám vysuší zahradu,
na zelenou travičku, po které se rozběhneme v jarních
botkách, jsme již ve školce natěšení všichni – velcí
i malí.

Abychom udělali za zimou tečku, vyrobili jsme si v malé
třídě Moranu, Mařenu, prostě – Paní Zimu.

Staršáci si s paní učitelkou Pavlínkou vyrobili ještě větší
a s ní jsme vyrazili první jarní den od školky směrem
k rybníčku Havránku. Oškeřenou Mařenu doprovázely
popěvky a písničky. Přidaly se k nám některé maminky
s kočárky i hlídající babičky. Symbol Zimy jsme spálili
na zamrzlém rybníčku. Na louce udělaly děti veliký

kruh a společně si zazpívaly jarní písničku a zahrály si
na Zajíčka ve své jamce.

V malé třídě jsme si za oknem udělali první jarní
zelenou zahrádku z osení. Děti zasadily do hlíny zrníčka
obilí a lupou pozorovaly, jak pouští klíčky. Každý den
zalévaly a za pár dní jsme se těšili z bujné zeleně. Jakou
mají na jaře rostlinky sílu děti pozorovaly na velkých,
klíčících fazolích.

Přejeme všem hřejivé a povzbudivé jarní zážitky. A svěží
sílu, kterou jarní příroda nabízí plnou náručí.

Jitka Kadlubiecová, učitelka MŠ

Den vody jsme oslavili výletem do Modré
Třída Sluníček, tedy děti ze staršího oddělení mateřské školy Vidče,
se se svými učitelkami a rodiči domluvili, že Den vody oslaví
Výletem do Modré. Jedinou překážkou se zdála cena nafty, což je
v dnešní době horké téma, ale zájem o výlet byl veliký a proto
nakonec i finančně únosný.

Voda je život. Neustále děti učíme, že voda je nejdůležitější dar
přírody. Chceme, aby děti nakládaly s vodou šetrně a voda tu byla
pro nás stále na zemi pitná a nezávadná pro mnoho generací.
U příležitosti oslavy DNE VODY jsme si naplánovali výlet do Modré.
Již krásný název vystihující barvu této živelné energie napovídá,
že vše je v Modré prostě o Vodě. Tento skanzen nabízí spoustu
výukových programů, nám byl nejbližší vodní svět. Muzeum se
skládá z několika budov, zahrad a rybníků. Děti se učily také
o ptácích a živočiších, kteří jsou nerozlučně s vodou spojení, i když
nejsou vodní živočichové. Třeba ptáci, kteří žijí a hnízdí u rybníků,
jsou závislí na potravě z vody a tím se řadí do ekosystému vod.
Nejvíce se však dětem líbil podvodní tunel. Děti byly fascinovány
nejrůznějšími druhy jeseterů a jiných ryb. Na volných venkovních
prostorech děti mohly shlédnou vyšlechtěné pratury. Od dnešního
tura domácího se liší velikostí a srstí a jde z něho možná i větší
strach. Přátelské okolí nabízí květnatou procházku zahradami mezi
rybníky a nezpomněli tam ani na průlezky a dobré restaurace.

O to, aby se výlet vydařil, se postaralo hlavně sluníčko, které se
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rozhodlo, že ten den
nám prostě udělá
nádherný! Všem se moc
líbílo a výlet proběhl
zcela bez komplikací
na velkou jedničku
s hvězdičkou.

Byl to hezký pocit mít
zase šanci cestovat,
navštěvovat zajímavá
místa a vůbec prostě
výletovat ve skupince.
A nejlepší na tom je,
že bez roušek.

Díky, že mohou být děti
zase spolu a šťastné.

Bc. Pavlína Parks

Podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Vidče
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vidče, okres Vsetín, po dohodě se zřizovatelem 
Obec Vidče a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání od školního roku 2022/2023.

Místo pro vyzvednutí žádosti: Mateřská škola Vidče, okres Vsetín, adresa: 756 53, Vidče 460
Termín: během měsíce dubna 2022

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Vidče, okres Vsetín – ředitelna MŠ
Termín: 13. května 2022
Doba pro podání žádosti: od 8.00 do 14.00 h

V případě nouzového stavu nařízeného vládou ČR či z jiného důvodu, kdy bude MŠ uzavřena, se upřednostní
vyzvedávání žádosti o přijetí do mateřské školy elektronicky, stažením z webových stánek mateřské školy.

Od osobního podání vyplněné žádosti o předškolní vzdělávání se upustí, pokud má zákonný zástupce dítěte
Krajskou hygienickou stanicí nařízenou karanténu nebo se u něj projevují akutní příznaky virového
onemocnění. V těchto výjimečných případech bude možnost poslat vyplněnou žádost elektronicky v den
zápisu na email mateřské školy, včetně požadovaných kopií dokladů totožnosti, rodného listu dítěte,
eventuálně čestného prohlášeni o očkování, očkovací průkaz, atd. Samotný zápis bude probíhat při aktuálně
platných hygienických opatření.

Zákonný zástupce při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží k nahlédnutí rodný list
dítěte a doloží svůj průkaz totožnosti. Dále také doloží potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě, které nesplňuje tyto zákonné podmínky,
nemůže být do mateřské školy přijato (§50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Výjimkou jsou
děti, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií na základě doporučení veřejného ochránce práv
k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání. Při přijímání dítěte do mateřské
školy jsou posuzovány potřeby dítěte.

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení. O přijetí dítěte
se zdravotním postižením, rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.).

Při návštěvě MŠ v den zápisu se seznamte s důležitými dokumenty umístěnými ve vestibulu – se Školním řádem,
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Směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ a Směrnicí pro stanovení kritérií
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity mateřské školy (přijímány jsou děti, které
dovrší ke dni 31. 08. 2022 věku 2 let, nikoli mladší).

Pozn.: Pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání dle
zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) povinné. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní
vzdělání je považováno za přestupek. Jiné možné způsoby plnění předškolního vzdělávání dítěte lze dohodnout
s ředitelkou mateřské školy (např. individuální vzdělávání dítěte).

Jak se dozvíte, že je Vaše dítě do MŠ přijato?
Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 se rozhodnutí o přijetí dětí nepředává rodičům
v písemné podobě, ale oznamuje se zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na přístupném místě
ve škole, a to:

na dveřích Mateřské školy Vidče, okres Vsetín
na webových stránkách MŠ: http://www.msvidce.cz/

Seznam se zveřejňuje oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména. DĚTI
ZDE BUDOU UVEDENY POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY, která budou přidělena v den zápisu do MŠ. O přijetí vašeho
dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí,
které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,
můžete ale požádat o jeho vydání. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí jejich dítěte
do MŠ předáno v písemné podobě (mailem či zasláno poštovním doručením).

Hana Crhová, ředitelka MŠ Vidče

Den otevřených dveří a zápis v ZUŠ Alfréda Radoka VM ve Vidči

V posledním dubnovém týdnu bude v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí probíhat Den otevřených dveří
spojený se zápisem žáků, kdy se rodiče a děti budou moci seznámit s výukovými programy naší školy. Ve
Vidči bude zájemcům k dispozici termín 27. 4. 2022 v čase 15.00 – 17.00 hod. Talentové zkoušky bude
možné vykonat pro dva obory, které se ve Vidči vyučují – hudební a výtvarný.

Březen v knihovně

Výuka výtvarného oboru má ve Vidči mnohaletou
tradici. Žáci se věnují tradičním i moderním výtvarným
technikách, získávají znalosti z výtvarné teorie, dějin
umění a technologie. Jejich práce je možné vidět
i na pravidelně pořádaných výstavách jak ve Vidči, tak i
ve Valašském Meziříčí. Tou nejbližší je výstava Svět
dětí, která je instalována v Muzejním a galerijním
centru Valašské Meziříčí a potrvá až do 15. 5. 2022.
Jsou zde vystaveny práce všech ateliérů výtvarného
oboru naší školy, tedy včetně obrazů videčských dětí.

Hudební obor ve Vidči nabízí výuku hry na klavír,
kytaru (klasická, elektrická, basová), kontrabas,
zobcovou flétnu a žesťové nástroje. Součástí vzdělání
je rovněž hudební nauka. Děti mají také možnost
navštěvovat velká hudební tělesa naší ZUŠ
ve Valašském Meziříčí (Dětský pěvecký sbor MIBIDIZO,

Smyčcový orchestr, JazzZUŠák a další).

Návštěvou výuky vzdělávání na naší škole nekončí.
V průběhu celého roku připravujeme pro žáky i širokou
veřejnost řadu koncertů, workshopů a festivalů. Závěr
školního roku patří velkému Festivalu Alfréda Radoka,
na němž vystupují žáci všech oborů. Za dobu konání
festivalu vystoupili po boku hvězd jako Vojtěch Dyk,
Ewa Farna, Jaromír Nohavica či Pavel Šporcl. Letos se
můžeme těšit na koncert žáků školy se souborem
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica.

Nechte rozvinout umělecký talent Vašeho dítěte
a přihlaste jej do ZUŠ Alfréda Radoka. Více informací
i podmínky k talentovým zkouškám naleznete
na www.zusvm.cz v sekci Studium v ZUŠ – Zápis
do ZUŠ.
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I my ve Vidči jsme si na březen pro své čtenáře
a příznivce knihovny připravili řadu akcí.
V pátek 11. března dopoledne zavítaly do knihovny
děti z mateřské školky. Podle kalendáře jsme měli ještě
zimu, ale sluníčko za oknem už na nás pomrkávalo
jarně. O jaru a ptáčcích jsme si povídali, o jaru jsme si
zpívali, četli pohádky a luštili hádanky. A na závěr
našeho setkání se děti naučily a s chutí zatancovaly
ptačí tanec. Odpoledne v knihovně patřilo pohádce.
S dětmi ze školní družiny jsme si o pohádkách povídali,
četli i luštili kvízy. Na závěr našeho setkání si děti
vyzkoušely také pohádkovou pantomimu. Děti
se snažily beze slov představit svým kamarádům různé
pohádky a pohádkové dvojice.

Středa 16. března byla opět dnem setkávání.
Dopoledne na povídání o knihovně a knížkách jsme si
pozvali prváčky ze základní školy. Průvodcem a hlavní
hrdinou našeho setkání byl malý špaček, hrdina knížky
Kamil neumí lítat. Kamil sice lítat neuměl, ale zato
uměl číst a miloval knihy, které si četl v ptačí knihovně.
Tady se děti zkusily zamyslet nad tím, co by bylo
pro Kamila lepší  jestli umět číst nebo létat. Shodli
jsme se, že oboje je dobré umět. A že to platí nejen
pro Kamila, ale také pro ně. Na památku našeho
setkání si děti vyrobily každý svého papírového Kamila,
který jim bude připomínat nejen návštěvu knihovny,
ale může jim posloužit také coby záložka do knihy.

Středeční podvečer pak patřil dospělým čtenářům
a také všem příznivcům povídání o cestování
a poznávání dalekých krajů. Uspořádali jsme pro ně
už dlouho slibované setkání a vyprávění s Janem
Měrkou a Liborem Hutyrou o jejich expedici
do Nepálu, které bylo díky nepříznivé koronavirové
situaci několikrát odloženo. Bylo příjemné sedět hezky
v teple, koukat na nádherné fotografie hor a poslouchat
o tom, co všechno oba dva viděli a zažili, a co všechno
museli překonat při cestě na vysněný vrchol.

Pro všechny posluchače i pro ty, kteří z jakéhokoliv
důvodu besedu nestihli, máme dobrou zprávu. Protože
se na všechny fotografie a zážitky nedostalo, pánové
slíbili, že se na podzim v knihovně opět sejdeme a vše
dopovíme. Poslední akce března – měsíce čtenářů,
kterou si knihovna připravila, proběhla na apríla
v pátek 1. dubna. Byl to den, kdy jsme s dětmi
společně slavili Den s pány Andersenem a Ladou.
Dopoledne patřilo dětem z mateřské školky, odpoledne
pak dětem ze školní družiny. Společně jsme se vydali
s kocourem Mikešem po stopách Josefa Lady. Letos
totiž uplyne 135 let od jeho narození a 65 let od úmrtí.

Povídali jsme si, četli z Ladových knih, poslouchali
pohádku, skládali puzzle, atd. Na památku našeho
setkání si každé dítě odnášelo malou připomínku 
záložku do knížky, pohlednici a časopis Mateřídouška,
pro který Josef Lada nakreslil logo.

A protože 1. duben je mezinárodní den ptactva, došlo
i na ně. Pro děti ze školní družiny jsme měli připravený
malý kvíz, ve kterém podle určitých znaků a zajímavostí
z jejich života měly uhádnout daného ptáčka.
Děti z mateřské školky zase vyrobily a jako překvapení
pro knihovnu přinesly barevné ptáčky, kterými společně
ozdobíme náš Pohádkovník videčských dětí
před knihovnou.

Co říci na závěr?
Snad jen to, co
říká jedno známé
pořekadlo: Březen
za kamna vlezem,
duben ještě tam
budem. A podle
mne  nejlépe
s pěknou knihou.
Třeba s půjčenou
v naší knihovně.

Božena Zajícová

Když se řekne březen, vybaví si ti dříve narození automaticky: Březen – měsíc knihy. Tak tomu skutečně
v letech 1955 až 1989 bylo. Od roku 1998 byl zase březen nazýván měsícem knihy a internetu a posledních
deset let slavíme březen jako měsíc čtenářů. Jedno je ale jisté – měsíc, ve kterém začíná kalendářní jaro,
prostě patří všem, kteří rádi čtou. Protože, co by byli čtenáři bez knih a knihy bez čtenářů!?
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FOTBAL TJ VIDČE začíná jarní část sezóny
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Pro muže jarní část odstartovala 27. 3. 2022 prohrou
0:1 ve Valašských Příkazech. Bohužel i druhé utkání
tentokráte na domácí půdě spíše v zimním počasí
skončilo prohrou s Juřinkou 2:4. V obou zápasech se
potvrdilo, že 1.A třída Zlínského kraje má stále vysokou
úroveň, není lehkých soupeřů a snadných zápasů.
Podzimní hráčský kádr nikdo neopustil, ale nevyhnuly
se nám zranění. Bude zajímavé sledovat, jak se tým
vyrovná se ztrátou jednoho z klíčových hráčů Pavla
Drdy a zda se najde někdo, kdo ho dokáže na postu
středního záložníka plnohodnotně nahradit. Naopak
tým na druhou polovinu soutěže posiluje z Valašské
Bystřice Richard Cáb, který u nás již dříve působil
v mládežnických kategoriích. A snad v některém
z mistrovských zápasů uvidíme v bráně i videčského
odchovance Martina Mičkala.

Srdečně zveme všechny fanoušky nejen na domácí
zápasy. Podle atraktivity a blízkých dojezdů zápasů
na půdě soupeřů očekáváme a doufáme,
že v co největším počtu doprovodí „A“ tým a budou
slyšet i na venkovních hřištích. Do Vigantic, Rožnova,
Hrachovce a Valašského Meziříčí se přeci dá dojet
i na kole.

Rovněž se pomalu rozjíždějí i jarní zápasy
mládežnických mužstev. Čtyři kategorie: dorost a starší
žáci pokračují ve spolupráci s Valašskou Bystřicí,
mladší žáci a přípravka samostatně ve Vidči. Čeká nás
pěkná porce třiceti zápasů a k tomu osm turnajů těch
nejmenších. Je dobře, že se děti sportu věnují, neboť
díky sportu získají fyzickou zdatnost, výdrž a obratnost.
Naučí se spolupracovat s ostatními, respektovat trenéra
a dokážou se stát součástí společného týmu.
Bez podpory rodičů to však nejde. Díky všem, kdo si

pro fotbal vybrali náš
klub a určitě přijďte
na jaře své děti na zápasy
podpořit. Jste rovněž
srdečně zváni.

Vladislav Basel

Inzerce

Rizikové kácení,
ořezy stromů, tůjí,

štěpkování,
sečení,

frézování pařezů

www.kos.ink

604 792 455




