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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
již téměř 4 měsíce probíhá válka na Ukrajině. Denně
sledujeme na zpravodajských kanálech hrůzné scény,
které jsme v Evropě znali jen z válečných filmů nebo
historických dokumentů.

Když jsme si přáli do nového roku 2022 pevné zdraví
a štěstí, určitě by nás nikoho nenapadlo, že bychom si
měli přát mír a Evropu bez válek a utrpení, mír jsme
brali jako něco samozřejmého. Jsem rád, že mohu touto
cestou poděkovat Vám všem, kteří jste jakýmkoliv
způsobem pomohli lidem na Ukrajině – ať už finančními
či materiálními dary např. neziskovým organizacím
zajišťujícími pomoc přímo v místě konfliktu. Ukázky
mrtvých a trpících lidí, zničených měst a infrastruktury
a s tím spojený nespočet tragických lidských příběhů
nemohou nechat chladným nikoho z nás.
Válka na Ukrajině společně s dalšími faktory zapříčinili,
že zažíváme období vysoké inflace, prudce rostou ceny
pohonných hmot, potravin, energií a všech dalších věcí
potřebných k běžnému životu. Stejně tak rostou i ceny
stavebních materiálů. To vše v době, kdy obec čekají
důležité a finančně náročné akce. Tou nejbližší by se
měla stát, za předpokladu získání dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, na jejíž vyhodnocení
netrpělivě čekáme, výstavba II. etapy chodníků.
I přes to, že tuto zakázku s velkou pravděpodobností
vysoutěžíme dráž, než jsme původně předpokládali,
věřím, že v zastupitelstvu obce bude panovat shoda
na tom, že tato stavba je zkrátka
potřebná, a že její realizaci
případně za pár měsíců zahájíme.

Uplynulé dny a měsíce však
přinesly i pozitivní zprávy.
Po dlouhých měsících se opět
rozběhl společenský život
v obci. Již na začátku května
uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů Floriánskou zábavu.
Nezahálela ani kulturní komise,
když jsme mohli na konci května
navštívit kácení máje a hned
o týden později oslavit dětský den
pohádkovým lesem. V době, kdy
budete číst tento zpravodaj, již
bude i po Jánských ohních
na Zuberském kopci. Za všechny
tyto akce jsem moc rád a všem
organizátorům patří naše velké
díky. A na co se můžete těšit přes
léto?

1. července můžete navštívit letní

kino, pohádkou Tajemství staré bambitky 2 snad
zpříjemníme školákům start letních prázdnin.
5. července proběhne tradiční Cyrilometodějská pouť,
15. července pořádá Sbor dobrovolných hasičů noční
hasičskou soutěž, 23. července promítáme v rámci
letního kina romantickou komedii Srdce na dlani,
30. července pořádá fotbalový oddíl TJ Vidče turnaj
hráčů nad 40 let s následnou večerní diskotékou. 12.
srpna zakončíme sérii promítání letního kina, film bude
ještě upřesněn a konečně 26. srpna mohou fanoušci
rockové hudby navštívit Videčské rockování.

Další milou zprávou posledních dnů je fakt, že se
podařilo za finančního příspěvku Ministerstva
pro místní rozvoj zrekonstruovat obřadní síň v budově
obecního úřadu. Věřím, že nové prostory se budoucím
novomanželům, kteří si jako místo své svatby vyberou
naši obec, budou líbit.

Milí Vidčané, za pár dnů nastává čas dovolených.
Po dlouhé době snad bez omezení a podmínek
pro cestování. Přeji Vám a vlastně nám všem klidné
a pěkné dovolené. Přeji dětem, aby prázdniny byly
co nejdelší, co nejslunečnější a aby si spolu s rodiči
vychutnali společné chvíle.

S úctou
Mgr. Pavel Drda, starosta obce
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Výpis z usnesení č. 30/2022 ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 4. 2022

V pátek 13. 5. 2022 se v sále kulturního domu ve Vidči sešel rekordní počet našich nových občánků, které
jsme přivítali mezi občany naší obce.

Vítání občánků

Výpis z usnesení č. 54/2022 ze zasedání rady obce dne 20. 4. 2022

Místostarostka obce paní Milena Dudová pronesla
uvítací proslov a přítomným rodičům a jejich dětem
Stelle, Nele, Elišce, Emili, Valerii, Amálii, Izabele, Beátě,
Jasmíně, Barboře, Klaudii, Kristýně, Lukášovi,
Martinovi, Františkovi, Vojtěchovi, Jindřichovi,
Tobiášovi, Matyášovi, Sebastiánovi, Tomášovi,
Matyášovi a Davidovi popřála jménem vedení obce
pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a osobní

pohody. Děti z mateřské školky nám opět uspořádaly
krásné vystoupení, při kterém jsme se zasmáli
i zamáčkli slzičku. Rodiče se podepsali do pamětní
knihy, kterou připravila naše paní matrikářka.
Maminky si odnesly kytičku a děti dáreček, který jim
bude připomínat tento slavnostní den.

Milena Dudová, místostarostka obce

300/2022 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
informace o možnosti zahájení pozemkových úprav
v k.ú. Vidče.
305/2022 Zastupitelstvo obce Vidče v souladu s § 84
odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, schvaluje
účetní závěrku obce Vidče za rok 2021.
306/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje
závěrečný účet obce a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2021 bez výhrad.
307/2022 Zastupitelstvo obce Vidče bere na vědomí
zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci
majetku obce za rok 2021.
308/2022 Zastupitelstvo obce Vidče schvaluje Kupní

smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, na základě
které družstvo Havránek prodává a obec Vidče kupuje
inženýrskou síť – prodloužení kanalizačního řadu
vybudované v pozemcích p.č. 2846/1, p.č. 430/1, p.č.
430/2, p.č. 430/11 a p.č. 430/13 za dohodnutou kupní
cenu a pověřuje starostu obce kupní smlouvu podepsat.
309/2022 Zastupitelstvo obce Vidče neschvaluje záměr
prodeje pozemku v majetku obce p.č. 1748/3
(ost. plocha, neplodná půda) o výměře 819 m2.
310/2022 Zastupitelstvo obce Vidče dle § 84 odst 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů deleguje starostu obce Vidče
jako zástupce obce na jednání valné hromady spol.
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., konané dne
26. 5. 2022. Jako náhradníka deleguje místostarostku
obce.

453/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace
a inženýrské činnosti na akci – „Odkanalizování obce
Vidče systémem MDČOV“.
454/2022 Rada obce Vidče schvaluje Nájemní smlouvu
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
uzavřenou mezi Obcí Vidče a Povodí Moravy s.p.,
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno na pozemky
par.č. 2910/1 vodní plocha a 2910/2 vodní plocha.
455/2022 Rada obce Vidče schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV128020844/001
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. 2790/1

ve vlastnictví a v k.ú obce Vidče.
456/2022 Rada obce Vidče schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu s Římskokatolickou farností Vidče
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
obce pro rok 2022.
457/2022 Rada obce Vidče schvaluje nabídku firmy
WOXI poklop servis s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160
00 Dejvice, Praha 6 na opravu poklopů kanalizačních
šachet.
458/2022 Rada obce Vidče schvaluje žádost pana D.
N., Vidče na pronájem sálu vč. vestibulu kulturního
domu za účelem pořádání rodinné oslavy. Zároveň
schvaluje 50 % slevu na poplatku za pronájem.
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Cesta k prázdninám...

Výpis z usnesení č. 55/2022 ze zasedání rady obce dne 9. 5. 2022
461/2022 Rada obce Vidče schvaluje darovací smlouvu
s firmou WOXI poklop servis s.r.o., se sídlem
Heinemannova 2695/6, 160 00 Dejvice, Praha 6.
462/2022 Rada obce Vidče schvaluje Dodatek č. 1
s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance
Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8.

463/2022 Rada obce Vidče schvaluje jmenovací dekret
nového člena zastupitelstva obce pana R. Ž.

Mgr. Pavel Drda, starosta
Milena Dudová, místostarostka

Školní rok se pro děti dělí na neuvěřitelně dlouhých 10 měsíců výuky a krátké dva měsíce prázdnin. Jsou to
ale dvě pololetí, která děti limitují a vedou k určitým výkonům. Je potřeba přiznat, že čím blíž konci
pololetí se blížíme (ať je to první nebo druhé), tím více výkon dětí graduje. Léta praxe ukazují, že první
pololetí je časově vždy v pohodě, to druhé utíká mnohem rychleji. Soutěže, třídní akce, exkurze, zkoušení
a písemky….

No a soutěže, tam můžeme být na naše žáky opravdu
pyšní, nechybí nám okresní ani krajská kola olympiád.
Jarek Mandula (8. třída) nás po postupu z okresních
kol reprezentoval v krajských olympiádách ze zeměpisu
(3. místo v okrese a 10. místo v kraji) a českého jazyka
(1. místo v okrese, 6. místo v kraji). V matematické
olympiádě získal na úrovni okresu 5. – 6. místo.
Krajského kola v recitaci se zúčastnil Štěpán Randus
(3. třída) a za svůj výkon získal čestné uznání.
Mimořádné ocenění získaly Aneta Randusová a Lilee
Olga Parks v národním kole soutěže Puškinův
památník. Skvělé fotbalové týmy máme na prvním
stupni, super reprezentace školy proběhla v rámci
McDonald´S cupu. Velkou radost nám udělaly
volejbalistky 8. a 9. třídy, které zvítězily v okresním kole
turnaje a postupují do kola krajského, to se ale
uskuteční až v září 2022 a to nám můžou holky
z devítky chybět.

Školní exkurze taky nebyly nudné – takže naši žáci
navštívili nejbližší okolí – Valašské muzeum v Rožnově
pod Radhoštěm a Jurkovičovu rozhlednu (1. třída),
Kunín, Bartošovice a Štramberk (2. třída), Teplice
a Helfštýn (3. a 4. třída), páťáci a osmáci zdolali „matku
měst“ stověžatou Prahu, osmáci si přidali Karlštejn,
šesťáci si dali Krkonoše, sedmáci adrenalinově
v lanovém centru zvládli Olomouc. No a deváťáci šli
„přes hranice“ a při Mikulově a Lednici si dali Vídeň.

Mezi tím vším jsme popasovali prváčky na čtenáře
knihovny, zkusili si ověřit fyziku ve Valašském muzeu
v přírodě s osmáky, zvládli pískohraní ve třetí třídě,
doběhli ke známému javoru s páťáky… Den dětí jsme
oslavili Olympiádou na Sahaře a Valašenka nás
reprezentovala na festivalu Ondrášova valaška
v Rožnově pod Radhoštěm.

Takže máme šikovné děti a taky šikovné učitele
a všechny další zaměstnance. Děkuji všem svým
pedagogickým i správním zaměstnancům za jejich práci
ve školním roce 2021/2022 za nasazení, trpělivost
a empatii. Rovněž děkuji zřizovateli zastoupeného
panem starostou Mgr. Pavlem Drdou za velmi dobrou
spolupráci a podporu.

Mějte klidné a pohodové prázdniny a dovolenou.

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy

PS: vše si můžete podrobně prohlédnout na našich www
stránkách www.zsvidce.cz

Je mi ctí touto cestou ještě jednou veřejně poděkovat
Lilee Parks a Anetě Randusové, obě žákyně 8. třídy,
za výbornou reprezentaci naší školy.

Obě děvčata vyhrála celomoravské kolo soutěže Ars
Poetica – Puškinův památník, které se konalo
7. 4. 2022 v Mohelnici. Aneta vystupovala s moderní
dramatizací známé pohádky „O veliké řepě“. Lilee
zazpívala dvě písničky: „Černý kocour“ a „Hej,
námořníku“. Jak mluvené, tak i zpívané proběhlo
samozřejmě výhradně rusky a byly jsme jediné
soutěžící, které měly autorské vystoupení, tj. např.
scénář známé pohádky byl napsán vyučující. Vše bylo

doplněno atraktivními kostýmy. Celostátní kolo
se konalo tradičně 6. 6. 2022 v Praze, v den narození
ruského spisovatele A. S. Puškina. Zde předvedla obě
děvčata bezchybný profesionální výkon. V celostátním
kole se pořadí tentokrát neudělovala, a to vzhledem
k politické situaci, která souvisí s válkou na Ukrajině.

Ještě jednou děvčatům děkuji nejenom za výborný
umělecký projev v ruském jazyce, ale také za odvahu
prezentovat ruský jazyk a kulturu v dnešní době, která
je pro ruský jazyk složitá.

Vlaďka Mertová, učitelka ruského jazyka

Ars Poetica  Puškinův památník
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Svátek maminek a dětí v mateřské školce
Po dvou letech kovidového omezení jsme mohli opět
maminky pozvat na besídku. Na tento svátek se vždy
všechny děti ze školky pečlivě připravují. Povídáme si
s dětmi o tom, co všechno maminka doma zvládne a jak
jí mohou pomáhat. V dětské kuchyňce si hrají
na maminky, „vaří“ a starají se o panenky. Děti si
vyrobily dáreček, letos to byl knoflík pro štěstí. Naučily
se písničky, tanečky a 10. 5. jsme maminky pozvali
do MŠ. Děti předvedly, co se naučily a nakonec pozvaly
každé svou maminku a zatančily si s ní taneček „Mámo
pojď si hrát“. Maminčina náruč, pusinka, pomazlení –
co může být pěknějšího.

Za krátký čas tu byl další svátek, tentokrát dětí.
I na ten se děti připravily. Vyrobily si čelenku s pírky
a 1. června přišli do MŠ malí indiáni. V 9 hodin jsme
vyjeli mikrobusem Spinou na Hlaváčky do školy
v přírodě našich předškoláků. Děti si užily her
v indiánské vesničce, plnily úkoly na cestě za pokladem.
Vydováděly se v nafukovacím hradu. Počasí nám přálo
hřejivým sluníčkem a tak se sváteční dopoledne
opravdu povedlo.

Jitka Kadlubiecová, učitelka MŠ

Jaro se nám pomalu přehouplo do léta. Na konci měsíce
dubna, jsme tradičně oslavili DEN ZEMĚ. Předškoláci,
kteří již mrskají úkoly jako školáci samozřejmě neváhali
u žádného stanoviště na kterých tradičně plní na Den
Země úkoly na téma environmentální výchovy
a udržitelnosti planety Země. Pozván byl i pan včelař,
Ing. Petr Dobrovolný, který ochotně věnoval dětem svůj
čas a vysvětloval jim vše o včeličkách.Akce proběhla
ve spolupráci s knihovnou a vždy usměvavou
a ochotnou paní Zajícovou, a samozřejmě ve spolupráci
se žáky ZŠ. Osmáci již tradičně pod vedením paní
zástupkyně ZŠ Vidče Mgr. Šárky Pavlíčkové se ujali
svých úkolů velmi zodpovědně. Na školní zahradě
mateřské školy byla nachystána stanoviště s úkoly,
které děti z MŠ a prvňáčci s radostí pod vedením
osmáků plnili. Den Země byl ukončen společnou
písničkou a ozdobením pohádkovníku na ekozahradě
mateřské školy. Pohádkovník stojí za povšimnutí
až budete mít cestu do knihovny. Letos je naladěn
písničkově, je osazen rozmanitými ptáčky, které
vyrobila třída SLUNÍČKA. Paní Mgr. Šárce Pavlíčkové
a paní Božence Zajícové patří velký dík za spolupráci
a ochotu.

Měsíc květen se nesl v mateřské škole hlavně v duchu
oslavy svátku maminek. Maminky se kreslily
a opěvovaly, vyráběla se srdíčka a kytičky, vždyť co ta
maminka musí všechno zvládnout, aby to doma
klapalo? Ale i tatínci stojí za zmínku. Den tatínků je v
červnu a pravdou je, že tento den u nás není tak zažitý

a mnohdy se na tatínky zapomíná. My jsme si tedy
naplánovali netradičně besídku pro maminky i tatínky.
Třída sluníček si nacvičila s paní učitelkou vystoupení
na téma NÁMOŘNÍCI A MOŘSKÉ PANNY. Letos
vyjímečně máme ve třídě seskupení dětí se stejným
počtem chlapců i děvčat, a proto je možné děti párovat
na tanečky. Besídkový den se vyloupl jako malovaný.
Počasí nám přálo a rodiče se dostavili v hojném
zastoupení i s babičkami a tetičkami. To nás moc těší,
když do toho vkládáme s dětmi tolik snahy a úsilí.
Maminky byly obdarovány keramickými výrobky
s básničkou: “Maminky jsou jako knoflíky, drží věci
pohromadě”. Tatínci obdrželi od dětí malovaný knoflík
pro štěstí. Toto vystoupení předvedli naši šikovní herci
i na Kácení Máje ve Vidči 28.5.2022.

Mimo nácvik besídky staršáci nezahálejí. Od 20.dubna
každou středu navštěvujeme plaveckou školičku na
krytém bazéně v Rožnově pod Radhoštěm. Učíme se
v tomto období o planetě Zemi, vesmíru, hmyzu,
o dopravě a také o multikulturním světě.

Uteklo to jako voda a máme tu závěr školního roku!
Plánujeme velkolepé představení na téma: CESTA
KOLEM SVĚTA. To napovídá koneckonců i naše tablo,
které je k vidění u obchodu Mája nebo v centru obce
na plotě u Coopu. Rozloučení s předškoláky a pasování
na školáky nás čeká 24.6. v pátek v 15:00 hodin
na ekozahradě Mš. Akce je veřejná a tímto zveme
širokou veřejnost na tuto velkolepou show.

Uteklo to jako voda...
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Měsíc květen se v knihovně stal měsícem besed pro děti
základní školy.

Po prvňáčcích, kteří nás navštívili spolu s Kamilem
v březnu, přišli do knihovny druháci. Společně jsme
při IVU lekci zkoumali podle knihy Daniely
Krolupperové, zda VĚDÍ DRACI O LEGRACI. Lekce
kladla důraz na hlasité čtení a porozumění textu
pomocí rozmanitých otázek a úkolů – společné čtení
i předčítání, předvídání dalšího děje, charakteristika
postav...

S třeťáky jsme se zaměřili na naučnou literaturu, její
třídění a na vyhledávání informací. Děti si měly osvojit
také jako svého pomocníka pojem klíčové slovo, které
jim pomůže dobře se orientovat v encyklopediích. Jako
názorný příklad jsme si zvolili slovo Vikingové. Děti
se aktivně zapojovaly nejen ve vyhledávání, ale také
při čtení ukázek z knihy o malém Vikingovi Vikeovi,
nebo luštění vzkazu zapsaného vikingským písmem –
runami. Tajenkou byl citát z už zmíněné knihy o malém
Vikeovi.

Umět číst mezi řádky se zas učili čtvrťáci. Jako
průvodce našeho setkání jsme si vybrali malého Jirku
z knihy oblíbeného Roalda Dahla. Cílem lekce bylo
nejen děti pobavit, ale také přimět k porozumění textu
a pochopení širších souvislostí. Děti se do lekce aktivně
zapojovaly už jenom tím, že zkoušely předvídat
pokračování děje či chování hrdinů knihy,
nebo vymyslet svůj vlastní recept na zázračnou
medicínu pro babičku.

V pondělí 23. května 2022 jsme v knihovně přivítali
sedmáky na IVU lekci o sociálních sítích, které se
staly nedílnou součástí života každého teenegera.
24/7 spolu komunikují, prezentují sami sebe, vytvářejí
a vylepšují své profily, čerpají informace. Společně
s lektorkou, paní Vinklerovou z rožnovské knihovny,
se zamýšleli nad nástrahami virtuálního světa,
když nedodržují zásady bezpečného pohybu na
internetu a nemají potřebu zaměřit svou pozornost
jiným směrem.

Květen a červen v knihovně

Ještě předtím nás ale
čeká škola v přírodě
a tradičně se přeměníme
na Indiánský kmen
sídlící na Hlaváčkách.
Tam děti také oslaví
i svůj svátek MDD, kde
jim paní ředitelka
nachystala zmrzliny
a skákací hrad. Poslední
školní měsíc bývá krásně
slunečný a již provoněný
nádechem léta a my
Indiáni si ho jaksepatří
užijeme než si školička
zůstane zase prázdná.

Krásné prázdniny Všem
a krásná vysvědčení
přejeme my z MŠ.

Bc. Pavlína Parks



7 5, 6/2022 Zpravodaj obce Vidče

HURÁ NA MAMUTA!! Tak jsme nazvali jedno páteční
setkání s dětmi ze školní družiny. Byl sice pátek
třináctého, ale my jsme na to nedbali, a společně
s dětmi jsme se vydali ulovit mamuta. Samozřejmě jen
toho knižního, když už jsme byli v knihovně. Nejdříve
jsme si o něm četli a pak jsme vyrazili po jeho stopách
na lov. Aby jej mohly ulovit, musely si děti nejdříve
vyrobit oštěp. Na ten si pak napichovaly jako svou
kořist správné odpovědi na soutěžní otázky.
Nakonec si děti mohly pochutnat na vlastnoručně
vyrobeném stejku sice ne z mamuta, ale z dinosauřích
křupek a ovocných želé bonbonů.

I když měsíc červen už zavání výlety a prázdninami,
přesto má knihovna pro své čtenáře a příznivce
připraveno ještě několik akcí. Něco už proběhlo, něco
teprve proběhne.

V pátek 3. června se knihovna zapojila do společné
akce pro videčské děti Pohádkový les. Mohli jste nás
potkat na louce v Květinovém ateliéru, ve kterém děti
poznávaly květiny, skládaly puzzle, nebo kreslily křídou
na tabuli.

Ve středu 8. června se páťáci videčské školy učili
pod vedením lektorky paní Vinklerové, jak tvořit
referát na dané téma. Základem celé lekce bylo
využívání informací z různých zdrojů (knižní
i elektronické), jejich následné roztřídění a také
prezentace získaných poznatků.

Na pátek 10. června jsme si připravili už tradičně
slavnostní pasování prvňáčků na Rytíře krásného
slova a čtenáře knihovny v rámci celorepublikového
projektu „Už jsem čtenář“, do kterého je zapojena
i videčská knihovna. Děti ovšem jako správní rytíři musí
prokázat své kvality. Nebudou bojovat s mečem
ani zabíjet draka, ale předvedou svou dovednost
ve čtení. Průvodce letošního pasování nám budou
dělat knihovníci z Rožnova a hlavně malý
Dubánek, hrdina knihy Kláry Smolíkové. Na
připomenutí toho, že se stali Rytíři, dostanou
prvňáčci Pamětní list, nový průkaz do knihovny,
a zbrusu novou už zmíněnou knihu Dubánek
a tajný vzkaz, která je určena právě jim.
No a málem bych zapomněla na originální knižní
záložku. Tu pro prvňáčky nakreslili děti ze školní
družiny. Moc se jim povedly a doufám, že se
dětem záložky budou líbit.

Ve středu 22. června doplují do domovského
přístavu všichni ti, kteří se vydali na lov knižních
perel. Slavnostně ukončíme další ročník soutěže,
perly spočítáme a vítěze i ostatní lovce odměníme.
Společně s dětmi za školní družiny, kteří přijdou
lovcům fandit, pak vyhlásíme nový ročník „Lovců
perel“ na školní rok 2022/2023.

Na závěr mi dovolte popřát vám všem krásné léto
a pohodové prázdniny a připomenout změnu
v otevírací době.

Po dobu trvání letních prázdnin bude mít
knihovna otevřeno:

středa: 10:00 – 17:00 hodin
pátek: ZAVŘENO

Božena Zajícová



Kdo holduje pohybu, stárne pomaleji
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Videčští turisté opět bilancovali uplynulý turistický rok.
Sice platila různá covidová omezení, ale ta Vidčany
nijak neodradila. Každý týden v úterý vyráželi
pravidelně za novými či staronovými turistickými cíli,
ovšem jen když nepršelo.

Oddíl turistů je již roky rozdělen na velmi zdatné a ty,
kteří se pohybují pomaleji, kvůli různým zdravotním
problémům či věku, ale stále mají chuť se hýbat.
V celkovém počtu 46 členů je zajímavé i věkové složení,
a sice od úplně čerstvých důchodců až po téměř
devadesátileté osoby. Pravda, všichni nechodí
na vycházky, ale setkávají se na různých akcích, které
turisté navštěvují nebo sami organizují a všichni jsou
spolu rádi. Z výše uvedených důvodů se sami rozdělili
na Áčko a Béčko, a takto se také scházejí na vycházky.

Jen pro zajímavost uvádím, že v roce 2023 to bude
už dvacet let, co oddíl funguje a během té doby
se vystřídali i vedoucí. Oddíl založila a od začátku
až do svých osmdesáti let vedla paní Viktorie Hajná.
Po ní převzala vedení paní Ludmila Smutková, také
do své osmdesátky a v létě 2021 převzala štafetu dvojice
paní Libuše Kristková a Anna Kovářová.

A kde všude turisté loni byli? Tak nejdříve Áčko, které
se může pochlubit nejen blízkými, ale i vzdálenějšími
cíli, jakými jsou třeba Luhačovice, Hukvaldy,
Štramberk, Helfštýn, Hranice, Teplice nad Bečvou,
Svatý Hostýn, Velké Karlovice, Bumbálka, Vsetín,
Pustevny, Bečvy, Lhoty, Hostašovice, Santov, Hutisko,
Brňov aj. Také ve Vidči, ale hlavně okolo Vidče, lze

nachodit kilometrů málo – třeba 4, ale také 12 i více.

To dokazuje svými vycházkami Béčko, které podniká
vycházky právě v obci a jejím nejbližším okolí. Tito
turisté oceňují především krásné výhledy, zpevněné
cesty a také odpočinková místa, která jsou
pro ně podstatná.

Áčko tak našlapalo za rok 2021 celkem 537 km, kdy na
jednu túru připadl průměr 10,8 km. Na vycházky
nechodí vždy všichni turisté, ale vedoucí si dělají
statistiku, kde podle účasti byli nejzdatnějšími paní
Olga Jasná, Ludmila Smutková, Štěpánka Mikulenková
a pánové Miroslav Mičkal a Ladislav Kristek.

Béčko se nemůže pochlubit kilometry, ale jen krátkými
výšlapy, na které chodí téměř pravidelně 13 turistů.
V roce 2021 bylo takových výšlapů 20 a na kilometry
necelá stovka.

Turistický oddíl využíval k delším vzdálenostem veřejné
dopravní prostředky s výhodnou velkou slevou, ale také
vlastní vozidla do míst těžko dostupných veřejnou
dopravou.

Veškeré informace o činnosti za loňský rok a také plány
na letošek proběhly na hodnotící schůzi turistů
26.dubna tohoto roku, které se zúčastnila většina
členů. Nepřišli jen ti, co opravdu nemohli. Turisty přišel
na chvíli pozdravit i starosta obce, což všechny potěšilo.

Marcela Švajdová

Po třiceti letech jsem přestala vykonávat funkci kronikářky obce Vidče. Svou práci jsem ukončila zápisem za rok
2020. Byla to pro mne nejen práce, ale především velmi zajímavá činnost, srovnatelná s koníčkem. Ze zdravotních
důvodů jsem se jí však musela vzdát.

Tuto práci bych však nemohla dělat, kdybych neměla štěstí na ochotné lidi, kteří mi poskytovali nejen podstatné
informace, ale i náhled na různé události, kterých bylo za těch třicet let nemálo. Obávám se, že kdybych měla
jmenovat, určitě bych na někoho zapomněla, a proto:
DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM POMOHLI DOBRAT SE INFORMACÍ DO ZÁPISŮ KRONIKY
OBCE VIDČE PRO JEDNOTLIVÉ ROKY, A TO VZPOMÍNKAMI, SLOVEM, PÍSMEM, VYPRÁVĚNÍM, NÁZORY,
ROZHOVORY, FOTOGRAFIEMI APOD.

Pro informaci uvádím, že každý občan obce může do kroniky nahlédnout a dohledat informace, které by potřeboval.
Ovšem pouze na obecním úřadu a po domluvě. Totéž se týká i příloh za jednotlivé roky.

Marcela Švajdová

Poděkování

Od 1. 7. zavádí Zlínský kraj předplatné jízdné v regionální dopravě
S kartou Zetka ušetříte za přestupy mezi
spoji! Karta Zetka je elektronická peněženka,
na niž si můžete nabít libovolnou částku a pak
s ní pohodlně bezkontaktně platíte jednotlivé
jízdné. Pokud spoji IDZK jezdíte pravidelně
určitou trasu, např. každodenně
do zaměstnání nebo do školy, pak se vám
vyplatí pořídit si předplatné jízdné, a to buď
30denní nebo 7denní. Zlínský kraj je rozdělen
do 98 zón, do každé zóny patří konkrétní
zastávky. Předplatnou jízdenku si pořizujete
pro výčet konkrétních zón, kterými vaše trasa
prochází. V zakoupených zónách se pak
můžete po celou dobu platnosti předplatné
jízdenky libovolně pohybovat všemi vlakovými
i autobusovými spoji zapojenými do IDZK..
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Pro všechny typy předplatných jízdenek na personalizovaných kartách lze uplatnit i státem nařízené slevy
na jízdém. Ceny jsou nastaveny tak, aby se třicetidenní jízdné většině cestujích vyplatilo už po zhruba 12 dnech,
sedmidenní jízdné pak pátý den. Více informací naleznete na www.idzk.cz.

Připravte se s námi na příští plesovou sezónu! Obec Vidče
připravuje pro příznivce plesů a milovníky tance kurzy
společenského tance. Účastníci absolvují 10 hodinových lekcí.
Naučí se, či opráší si základy polky, valčíku, waltzu, dle zájmu
je možné okořenit základy tance chacha či blues. Lekce
probíhají jednou týdně (úterý) po dobu deseti týdnů.
Desetitýdenní kurz bude uzavřen tanečním večerem.

Lekce společenského tance

Kurzy společenského tance povedou salsoví lektoři Michal Sejkora
a Pavlína Parks.

Kde : KD Vidče
Kdy: 20.9.2022  22.11.2022
Cena: 200 Kč za lekci/pár

Vhodné pro všechny úrovně a věkové kategorie.
Nutné je registrovat se a kurz předplatit.
(Celkem cena 2000Kč za pár za 10 lekcí)

V případě zájmu kontaktujte lektory a bude Vám zaslán odkaz
na registraci a platbu.

Tel: 605 156 560, 775 050 011
michal@sejkorka.cz

Uhrazená částka za kurz je v případě absence nevratná, lektoři
umožňují jednu náhradní hodinu a to na jiném kurzu
latinskoamerických tanců.

Registrace bude spuštěna v červenci formou online formuláře.

Nová zelená úsporám
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Jak to funguje?

Krok číslo 1
Nenechte si utéct finanční příspěvek na nový kotel 
jednejte hned. Zažádejte si o kotlíkovou dotaci a stát
vám poskytne až 95 % potřebných výdajů, které
nemusíte mít předem našetřené.

Krok číslo 2
Nárok na dotaci má domácnost do příjmu
14.242 Kč/osobu.

Krok číslo 3
Vyberte si pohodlnější způsob vytápění  dotace jsou
určeny na nákup kotlů na biomasu, tepelných čerpadel
nebo plynových kondenzačních kotlů.

Krok číslo 4
Podejte žádost o dotaci a máte dva roky čas na výměnu
kotle.

Více na www.novazelenausporam.cz.



TJ VIDČE  muži sezóna 2021/2022
Dvacátá šestá po sobě jdoucí sezóna v 1.A třídě skupiny
„A“ Zlínského kraje je za námi. Po dlouhé době si mohli
fanoušci užít dramatické boje o body až do konce
soutěže a o postupujícím a sestupujícím týmu se
rozhodlo až v posledním kole.

Muži po podzimu v tabulce osmí, celkově i po jarní
části o stupínek horší 9. místo. Jestliže na podzim byla
sestava týmu vcelku ustálená včetně dvou brankářů,
tak na jaře se bez pomoci ať už bývalých hráčů nebo
těch generačně hodně mladých nedokázal tým obejít.
Při dlouhodobé absenci Pavla Drdy a jen s jedním
brankářem Romanem Petruželou nakonec musíme
konečné umístění brát, i když jsme doufali v lepší
a do jarní části vstupovali s cílem do šestého místa.

Opět i na jaře se tým mohl spolehnout a opřít o svého
kapitána a zároveň druhého nejlepšího střelce celé 1.A
třídy Petra Mičkala. 26 zápasů, 26 branek to je bilance
videčského kanonýra. Celkem dvanáct střelců se
podělilo o 50 vstřelených branek. Rozhodně se divák při
zápasech ať už doma, nebo na hřištích soupeřů nenudil
a zápasy proti Viganticím, Hrachovci nebo Bylnici si

budou fanoušci dlouho pamatovat.

Po třech letech skončil na pozici trenéra Jaroslav Marák
a mužstvo mužů nově přebírá Milan Náměstek. Jaroslav
Marák i asistent Radim Basel si tak zaslouží velké
poděkování za svoji práci pro TJ Vidče a poděkování
za to, že i jejich zásluhou stále dokážeme s vlastními
odchovanci hrát důstojnou roli v krajských soutěžích.
Rovněž velké poděkování i vedoucímu týmu Jiřímu
Brzokoupilovi.

Prázdninová přestávka je krátká a již o víkendu
67.8.2022 se rozběhne sezóna nová 2022/2023. Opět
se máme na co těšit, nováčci Prostřední Bečva, Velké
Karlovice a další týmy z okolí jsou zárukou kvalitní
podívané.

Přejeme Vám příznivcům kopané stejně jako hráčům,
trenérům a funkcionářům, ať prožijete pohodové léto,
užijete si dovolenou a prázdniny a v srpnu se budeme
opět na Vás těšit na fotbalových stadiónech
při mistrovských zápasech.
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Družstvo mužů jaro 2022 ve složení – horní řada zleva asistent trenéra Radim Basel, Roman Petružela, Petr Špůrek,
Petr Nerád, Milan Drda, Adam Fryšara, Dalibor Nerád, Lukáš Petružela, Petr Mičkal, trenér Jaroslav Marák
a vedouví mužstva Jiří Brzokoupil. Dole zleva Richard Cáb, Lukáš Novák, Lukáš Jurča, Rostislav Babinec, Jan
Kubját, Jan Heryán a Filip Mičkal.

Vladislav Basel


